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Abstrak 

 
M. Arif. 2021. Peran pembimbing kamar dalam peningkatan keterampilan 

berbicara di Darullugah Al-Arabiyah Pondok Pesantren Annuqayah 

Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura. Tesis Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing: 1) Prof. Dr. Bakri Muhammad Bakheet, 

M,A. 2) Dr. Bisri Mustofa, M,A. 

Kata Kunci : Peran, Pembimbing Kamar, Keterampilan Berbicara 

Lingkungan bahasa arab menjadi strategi ideal apabila juga didukung oleh 

sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adanya Pembimbing yang terampil 

mempunyai peran penting dalam pembelajaran bahasa arab, terutama dalam 

lingkungan bahasa yang membutuhkan kontrol dalam perkembangan santri, 

sehingga memunculkan banyak peran yang harus dilakukan untuk memenuhi 

tuntutan dalam pembelajaran bahasa arab. 

Darullughah Al-arabiyah wal Fiq Assalafi (Dalfis) adalah lingkungan 

bahasa arab yang mewajibkan santri di dalamnya untuk berbahasa arab setiap hari, 

peran pembimbing di sana sangatlah penting untuk mengawasi dan mengontrol 

kemampuan siswa dalam berbicara bahasa arab, oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti terkait peran, faktor pengdukung dan penghambat seorang pembimbing.  

adalah Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui peran apa saja dalam 

peningkatan keterampilan berbicara di darullughah PP. Annuqayah Latee. 2) 

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam peran pembimbing di Darullughah 

PP. Annuqayah Latee. 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam peran 

pembimbing di Darullughah PP. Annuqayah Latee.  

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. 

Sumber data primer dari Ketua Pengurus Darullughah wal Fiqh Assalafi, dan 

beberapa pembimbing di lingkungan bahasa arab tersebut, dan data sekunder dari 

dokementasi profil, kurikulum lingkungan bahasa, dan dokumentasi pembelajaran 

dari pembimbing. Adapun pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Milles dan 

Huberman reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Peran pembimbing dalam peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa arab adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

bahasa arab di kamar, memotivasi ketika siswa sedang malas belajar, sebagai 

lawan bicara yang baik dengan santri ketika praktek bicara, menjadi tauladan bagi 

santri yang sering melanggar baik secara keilmuan atau lainnya, musahhih bagi 

santri dalam menggunakan kalimat. 2) faktor pendukung dalam peran 

pembimbing adalah rasa semangat siswa, peraturan yang ketat di lingkungan 

bahasa, motivasi dari orang tua bagi santri ketika mengunjungi pesantren, 

membimbing seperti khidmad kepada kiai dan pesantren, pembimbing kompeten 

dalam bidang bahasa arab, emosional yang kuat antara pembimbing dan santri. 3) 

Faktor penghambat peran pembimbing adalah pergaulan di luar lingkungan 

bahasa arab, tanggung jawab pembimbing di luar lingkungan bahasa, kurang 

sarana prasarana ketika ingin belajar keterampilan mendengar, tidak adanya 

pelatihan khusus bagi pembimbing dalam meningkatkan kompeten. 
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Abstract 
M. Arif. 2021.  The role of the room supervisor in improving speaking skills at Darullugah Al-

Arabiyah islamic boarding school Latee Guluk-Guluk Sumenep 

Madura.Thesis.Postgraduate Arabic Language Education Study Program, Maulana 

Malik Ibrahim State University, Malang. Supervisor: 1) Prof. Dr. Bakri Muhammad 

Bakheet, M,A. 2) Dr. Bisri Mustofa, M,A. 

Keywords: Role, Room Supervisor, Speaking Skills 

The Arabic language environment becomes an ideal strategy if it is also 

supported by superior human resources (HR), The existence of skilled supervisors 

has an important role in learning Arabic, especially in a language environment 

that requires control in the development of students, thus giving rise to many roles 

that must be done to meet the demands in learning Arabic. 

Darullughah Al-arabiyah wal Fiq Assalafi (Dalfis) is an Arabic language 

environment that requires students to speak Arabic every day. the role of the 

supervisor is very important to supervise and control the ability of students to 

speak Arabic, therefore, researcher want to examine the role, supporting and 

inhibiting factors of a mentor. The purpose of this study are: 1) To find out what 

roles in improving speaking skills in darullughah PP. Annuqayah Latee.2) To find 

out the supporting factors in the supervisor's role in Darullughah PP. Annuqayah 

Latee. 3) To find out the inhibiting factors in the supervisor's role in Darullughah 

PP. Annuqayah Latee. 

This research approach is qualitative with case study method. Primary data 

sources are from the Chairman of the Darullughah wal Fiqh Assalafi Board, and 

several supervisors in the Arabic language environment, and secondary data from 

profile documentation, language environment curriculum, and learning 

documentation from supervisors. The data collection using interviews, 

observation, e-mail, and documentation. Data analysis using the theory of Milles 

and Huberman data reduction, data presentation, data verification. 

The results showed: 1) The supervisor's role in improving Arabic speaking 

skills is as a facilitator in learning Arabic in the room, motivating when students 

are lazy to study, as a good interlocutor with students when speaking practice, 

being a role model for students who often violate good scientifically or otherwise, 

musahih for students in using sentences.2) the supporting factors in the mentoring 

role are students' enthusiasm, strict rules in the language environment, motivation 

from parents for students when visiting Islamic boarding schools, guiding as 

khidmad to kiai and boarding school, competent supervisor in the field of Arabic, 

strong emotional between mentors and students, 3) The inhibiting factors for the 

supervisor's role are interactions outside the Arabic language environment, the 

supervisor's responsibility outside the language environment, lack of 

infrastructure when learning listening skills, the absence of special training. 
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 الملخص
اللغة العربية كالفقو  دكر ادلشرؼ لتنمية مهارة الكبلـ بدار. 1712عارف، محمد. 

قسم تعليم اللغة العربية الدراسات  غولؤ سومنب.-السلفي دبعهد النقاية اليت عولؤ
( د. احلاج بكرم زلمد ٔ نا مالك إبراىيم ماالنج. مشرؼ العليا جامعة حكومية موال

 ( د.بصرم مصطفى ادلاجستَت.ٕ، ادلاجستَت. حبيت
 الكالم دور، المشرف، مهارةالكلمات المفتاحية: 

ادلصادر البشرية ادلتخصص  كانتف  إ ادلثالية االسًتاتيجية اللغوية البيئة أصبحت
 تتطلب البيئةاللغوية اليت يف خاصة، اللغةالعربية ميتعل يف دكرمهم شرؼيدكر ادل، فيها

 متطلبات هبالتلبية القياـ غلب اليت األدكار إىل االرتقاء شلايعطي، الطبلب تنمية يف ادلراقبة
 .اللغةالعربية ميتعل

 فيها الطبلب غلب عربيةال لغةال بيئة ىي( دلفيس) السلفي كالفقو العربية دارالغة
 قدرة يف ادلراقبةك  لئلشراؼ للغاية مهم ىنا كدكرادلشرؼ، يـو كل العربية باللغة التحدث
عن  كلذلك سيقـو الباحث بتحليل كتصويف، العربية باللغة التحدث على الطبلب

 معرفة( ٔ: ىي الدراسة ىذه كأىداؼ، للمشرؼ العائقةك  الداعمة كالعوامل دكرادلشرؼ
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت  يف التحدث مهارات ربسُت يف األدكار

دار اللغة العربية العربية  يف دكرادلشرؼ يف الداعمة العوامل ( معرفةٕ سومنب مادكرا
دار اللغة العربية كالفقو  يف دكرادلشرؼ يف العائقة عوامل( معرفةالٖكالفقو السلفي. 

 .السلفي
أما منهج ىذا البحث ىي دراسة كصفية ربليلية دبدخل الكيفي. كمن أداكات 
مجع البيانات: ادلقابلة، ادلبلحظة، كالوثائق. كأساليب ربليل البيانات بطريقة ميلس ك 

 مجع. البيانات، كتلخيص البياناتحوبرمن ىي مجع البيانات، زبفيض البيانات، عرض 
كأساليب ربليل . كالتوثيق اإللكًتكين كالربيد كادلبلحظة ادلقاببلت باستخداـ البيانات

البيانات بطريقة ميلس ك حوبرمن ىي مجع البيانات، زبفيض البيانات، عرض البيانات، 
 كتلخيص البيانات.
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 والتقدير كلمة الشكر

(، كقاؿ تعاىل : ) اَل َيْشُكُر اهلل من َٚشَكْرُُتْ أَلَزِْيَدنَُّكْم، إبراىيم:قاؿ تعاىل : )لَِئْن 
اَلَيْشُكر النَّاس(، كانطبلقا من ىذا ادلبدأ الًتبوم الكرًن، فإنٍت أشكر اهلل جل كعبل ظاىرا 
كباطنا، سرا كعبلنية، على ما من بو علي من إسباـ ىذا البحث، فلو الفضل كادلنة. مث 

 الشكر اجلزيل لػ : أنٍت أرفع
ادلاجستَت رئيس اجلامعة موالنا مالك  زلمد زين الديناألستاذ الدكتور احلاج  .ٔ

 إبراىيم.
ادلاجستَت عميد الدراسات العليا باجلامعة موالنا مالك  د مورينيكحدكتور احلاج ال .ٕ

 إبراىيم.
 شرؼكالدكتور احلاج بصرم مصطفى ادل حبيتالشيخ الدكتور احلاج بكرم زلمد  .ٖ

رسالة يف ذبميع كاستكماؿ ىذه  للباحث االعلـور كفك  هاكج داألكؿ كالثاين ق
 .ادلاجستَت

يشجعاف يف تعلم  ينالذ كأخيت مفرحة أليب احملبوب حسيب كأمي احملبوبة حنة .ٗ
، كأخصها زكجيت احملبوبة ميكاكيت فجٍر اليت لعربية حىت هناية الدراسة العليا اللغة ا

 العلمي.دفعتٍت لتماـ ىذا البحث 
 كأصولو كفركعو جسدا كركحانياكأىل بيتو الدكتور أعلى بشَت ادلاجستَت الشيخ  .٘

 غولؤ سومنب مادكرا.-دبعهد النقاية اليت غولؤ كمجيع األساتيذ كأىل بيتهم
 تأليفمجيع األصحاب من جامعة موالنا مالك إبراىيم كمن قد أعاف الباحث يف  .ٙ

 يكتب بذم الرسالة.ىذه رسالة ادلاجستَت شلن مل يستطيع أف 
ىذه رسالة ادلاجستَت نافعة كمفيدة  كتكوف كاهلل أسأؿ أف تكوف أعماذلم مقبولة

 ، آمُت.للجميع
 ٕٕٕٓيوين  ٓٔماالنج،  

 الكاتب
  
 زلمد عارؼ 

ٕٔٛٚٔٓ٘٘ 
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 فصل األول

 المقدمة .2

من  ىي رلموعة اللغة أغراضهم، عنـ قو  كل هبا يعرب ىي أصوات اللغة
 على داللتها، معينة كثقافة كذ يتعارؼ أفراد كاليت ػلكمهانظاـ معُت، اليت الرموزالصوتية

 يثعن داحلالتعريف ؽلكن ىذا ضوء كيف. بعض مع بعضهم صاؿاالت ربقيق أجل من
 بعضها ثلكؽل اللغة، مقومات من تأساسية مقوما بعضها ثلسب اليت ائقاحلق من موعةرل

 ٔ.اللغة تعليم منهج يف مكاهنا تأخذ فأ كنؽلك أ تربوية اآلخرتطبيقات

 حاجات كحل قضاء  يف اللغة اإلنساف يستخدـ تصاؿ،لبل كوسيلة اللغة نعرؼ
 نواحي مايتصل بتنظيم يف كاجملموعات كيستخدمها تصاؿ باألفرادكاال مشكبلت،

 الوجهة ىذا النشاط كتوجيو كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية إلدارية ااهتنشاط
 ٕ.التيَتاىا

 ادلصدرَاف كعلا الشريف كاحلديث الكرًن القرآف لغة ىي العربية الّلغة إف
 قرآنان  ق أنزلنا إنا : الكرًن كتابو يف تعاىل اهلل قاؿ كما اإلسبلمية للشريعة األساسياف

 اليت الكتب أيضان  توجد الشريف كاحلديث الكرًن القرآف سولٖ.تعقلوف لعلكم عربيان 
 تعليم اإلسبلـ خزائن الكتبا ككانت ىذ أكلتطوراإلسبلـ، يف ادلتقدموف صنفها العلماء

 كهباية الًتاث العلماء بكتب مسّاىا العربية، بالّلغة مكتوبة كأكثرىا اإلسبلمية العلـو كخزائن
 كتفسَتالقرآف لفقوء الدينية كعلما ادلسائل تعّلموا اتأين كادلسلم ادلسلموف يستطيع

ء كعلما لنجـوء كعلما لطبء اكعلما غَتالدينية ادلسائل كيتعلموا كغَتىا كعلمالعقيدة
 .كغَتىا لفلسفةء اكعلما حلساب

تعلم ائل اإلسبلـ كتكوف إحدل كس فجر اللغة العربية بعد طلوع زادت شهرة
كل الفقهية ك الناحية دة ك االعب ناحية العلـو الدينية اليت تتعلق بالشريعة اإلسبلمية من

                                                           

 .ٕٙص.  (،ٜٜٛٔدارالفكرالعريب، :رةىالقا(  األساسي، بالتعليم اللغةالعربية تدريس جىمنا طعيمة،يأمحدرشد1
 .ٖ٘،صٜٜٔٔدارالشواؼ، :الرياض( تدريس فنوف اللغة العربية، علي أمحد مذكور،ٕ
 ٕٔ:  ٕ :يوسف الكرًن،سورة القرآف3
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على ادلسلمُت أف يتعلموىا  توجب اليت كىذه كلها من اخلصائص اجلوانب األخرل
 كيتأىلوا فيها بطريقة شلتازة عما سواىا من العلـو األخرل.

 من أكسع ألهنا العامل، أضلاء يف الّلغات أفضل ىي العربية الّلغة أفّ  ادلعركؼ فمن
 أكثرمن  يستخدمهايتال العامل يف ادلشهورة الّلغة ىي لعربيةا الّلغة ككذلك. كأغناىا الّلغات
 الّلغة صارت ،فلذا ٗ.فيالعاملعشرين بلدان  من أكثر ان رمسيّ  كتستخدمها إنساف، فيو مل مائيت
كاللغة العربية ىي لغة أجنبية لغَت العرب  .الّلغة اإلصلليزية سول العامل يف مهّمة لغة العربية

ككذلك لئلندكنيسيُت. بالنسبة للمسلمُت غَت العرب، فإف احلد األدىن من التوجو يف 
تعلم اللغة العربية ىو أف اللغة العربية ىي لغة الدين. بالنظر إىل أف مصادر التعاليم 

ئرىم اليومية )الصلوات(، فإهنم الدينية، القرآف كاحلديث، كلها باللغة العربية، حىت يف شعا
 لن يتحققوا من صبلهتم دكف استخداـ اللغة العربية.

 يف تؤثر أف ستطيعت لكى ،الًّتبّية مؤّسسةة أنشط من ىي الّتعليمّية العملّية
 ان فرديّ  إّمااحملمود  إيل األخبلؽ الّتبلميذ إيصاؿ كىو ادلرجّوة لًّتبية غرضا ليدركوا الّتبلميذ

 ٘.ااجتماعيّ  كأفراد صاشخأعيشةكرؽلة ك يعيشوا أف يستطيعواي أكاجتماعّياك

 كادلعاىد كادلدارس ادلؤّسساتي نفاآل تدرس عادلّية لغة تكوف اّليت العربّية الّلغة
 كزارة يف ادلدارس أىلية، كباخلصوص أك كانت حكومية رمسية أكغَت كانت رمسية العلمية
 رلاؿ أمّ  يف كمهّمة كثَتة ائدو فذلا  أكعصريّة كانت تقليديّة العربّية لّلغةا ٙ.الّدينّية الشؤكف

 ٚ.العادليّ  أكاالتصاؿ الّدكلة كتطويرثقافة تأسيس كىف كادلعريف الّديٍت ؿااجملك

. العلمية على ادلداخل التعليم كزير أّكدقد ك . ان سريعا تكنولوجيالتتطور  ركرالزمافدب
 عملية يف( انفعالية،سلوكية،كجدانية (ىي احيو ن بثبلث ترتبط أف بغل الًتبية كعملية
 وفؽللك نادلتعلمُت الذي د بوجودكىذه التطورات الب .ادلداخل العلمية تستعمل اليت الًتبية
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اليت  يف تعليم اللغة العربية كأما يف البيئة العربية الكفاءة اجليدة يف ادلهارات اللغوية أخصها
 .توجد يف ادلعاىد اإلسبلمية

للكباركالصغارعلى السواء،  اللغوية هاراتادل ألواف أىم من أكالتحدث الكبلـ
 أكثرشلايكتبوف. أهنم يتكلموف أم. حياهتم يف الكتابة من اكثر الكبلـ فالناسيستخدموف

 ٛ.نساف لئل بالنسبة اللغوم تصاؿالرئيس لبل اعتبارالكبلـ ىوالشكل ؽلكن ىنا كمن
ألهنم   ادلهارات األربع ءاجز أكيعترب من ذلك أف الكبلـ أك التحدث ىو أىم جزء من 

يف  ةصااللغة العربية باحملادثة من أكؿ ادلهارات اليت البد ؽلتاز فيها، كخ وفكيطبق وفؽلارس
 البيئة العربية يف ادلعاىد اإلسبلمية.

كي التعليمية ادلمتازة لـ الوسائل استخداينبغي للمعلمُت يف تعليم اللغة العربية 
   ادلشرؼكادلتعلم، ككانت الناحية األخرل ألف   ادلشرؼفرصة شلتازة بُت  ىناؾ كوفت

صرفية ك ضلوية بطريقة  حة ياألياـ يف تطور استخداـ اللغة العربية فص كل  يف الطلبة يرافق
 .جيدان  يف تعلمها، لذا ينبغي أف يكوف مشرفان  ةادلهم األمور جيدة كىذه من

ة، ألف أعظػم ىبػة ؽلكػن فعػانمعلم دكر كبَت يف بناء احلضػارات كانتشػار العلػـو اللل
ىػػو العامػػل األساسػػي يف صلػػاح  ادلشػػرؼأف تقػػدَّـ للمجتمػػع ىػػي تربيػػة كتعلػػيم أبنائػػو، ألف 

 مػن يف تعليم اللغة العربيػة ألهنػا اللغػة األجنبيػة الػيت البػد ةصاالعملية الًتبوية كالتعليمية. خ
ر الكفػػػػاءة يف يديػػػػئػػػػة العربيػػػػة يسػػػػتطيع أف يالػػػػذم يرافػػػػق أثنػػػػاء الػػػػتعلم كالب ادلشػػػػرؼحضػػػػور 

 ادلهارات اللغوية.

التعليمية  ةالذم يدبر األنشط ادلشرؼكوف يمن الواقع أف ادلدخل البد  انطبلقان 
يف  مؤىبلن دلدارس اإلسبلمية أك يف ادلعاىد اإلسبلمية ا يف تعليم اللغة العربية إما يف ةصاخ

تلك ادلهارات يف  ؽلارس لكيكالكبلـ كالكتابة  كاالستماعللغوية من القراءة ادلهارات ا
 البيئة العربية.

                                                           
 ٚٓٔص.  اللغةالعربية، فنوؼ تدريس مذكور، أمحد علي ٛ
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كىو من أىم عناصر التعليم، ألف عناصر التعليم تفقد أعليتها إذا مل يتوفر 
الصاحل الذم ينفث فيها من ركحو فتصبح ذاَت أثر كقيمة. قيل أليب حنيفةػ رمحو  ادلشرؼ

اهلل: يف ادلسجد حلقة ينظركف يف الفقو.  فقاؿ: أذلم رأس؟ قالوا: ال، قاؿ: ال يفقو ىؤالء 
.فكلمات لو دكر كبَت يف تربية الطبلب ادلشرؼىو الرأس كادلوجو، لذا  ادلشرؼ. ك أبدان 

وكو كمظهره كمعاملتو للطبلب، بل كمجيع حركاتو كسكناتو، تًتؾ كثقافتو كسل ادلشرؼ
 أثرىا الفّعاؿ على نفسّية الطفل، فتظهر يف حياتو كتبلزمو.

تًتؾ بصماهتا كطابعها على شخصّية الطفل عرب ادلؤثرات  ادلشرؼكإّف شخصّية 
 ،نفسو فالطفل يكتسب من معّلمو عن طريق التقليد كاإلػلاء الذم يًتؾ غالبان أثره يف

 .بو مقدكة حسنة ليقتد ادلشرؼدكف أف يشعر الطفل بذلك كعليو ينبغي أف يكوف 

راية تعليم اللغة العربية أم دالبد بوجود اإلسًتاتيجية يف  ادلشرؼكفاءة 
يف تعليمها. رأل ىيلدا طابا كاألخركف، ذكركا أف  ادلمتازة اإلسًتاتيجية ادلشرؼلدى

يف عملية تعلم ؽلكن أف توفر  ادلشرؼ"اسًتاتيجيات التعلم ىي الطرؽ اليت اختارىا 
 ٜ.يةالراحة أك التسهيبلت للطبلب لنيل األغراض التعليم

 كلمة "اسًتاتيجية" يف القاموس اإلندكنيسي ذلا معاين من بينها: اخلطة اليت
مواجهة يف اجليش ك األنشطة لتحقيق األىداؼ اليت قادىا العلم كالفنوف على  ربتوم

العدك يف ظركؼ احلرب أك يف ظركؼ مواتية للعلم كالفنوف تطوير مجيع موارد األمة لتنفيذ 
 ٓٔاحلرب كالسبلـ. يف سياسات معينة يف الداخل

على  تملشنفهم من التعريفات السابقة أف اإلسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية ت
ستماع كالقراءة كالكبلـ الطرائق لنيل القصد ادلقدـ يف تنمية ادلهارات اللغوية إما يف اال

 أك ادلشرؼىي الطرائق ادلعينة اليت ناذلا  ككذلك يف تنمية مهارة الكتابة كيقصد أيضان 
 دلتعلم لنيل التغَتات يف األعماؿ اليومية يف التعلم.ا
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غولؤ -السلفي ىي منطقة يف معهد النقاية اليت غولؤإف دار اللغة العربية كالفقو 
طبق تدكرا. عندما الحظ الباحث يف ىذاادلعهد، كجد أف دار اللغة العربية اسومنب م

ائر ك الد تلف عن البيئةيفزب اليت  بيئة اللغة العربيةيفاللغة العربية يف مجيع األنشطة اليومية 
للغة سول اللغة با بأف يتحدث الفؼلبات دلن و األخرل من النظاـ ادلعهدم من العق

سية  يف ادلكادلة اليومية على يكاإلندكن يةبُت العرب وفطلؼلك الطلبة   ميتكل حيث العربية.
" كىذه الكلمة اخل الطبلب اجلدد ألهنم  هاارس ؽلطئة اليتاسبيل ادلثاؿ "أنت خلص النـو

حة اجليدة، كىذه كلها من طريقة إنشاء الكلمة الفصي وفاليتعودكف باللغة العربية كاليفهم
ُت يف الغرؼ ادلختلفة كي غلتهد الطلبة يف  تعلمها لمشرفلذلا احأالوظائف التعليمية اليت 

 اللغوية. خطاءصحح األتك  ككذلك أف سبارس يف احملادثة العربية

أف يدكر فيها ادلشرؼ  غلب لتعليم اللغة العربية أخصها يف ترقية مهارة الكبلـ
ألف يرافق يف األنشطات اليومية كي تكوف ادلمارسة باحملادثة باللغة العربية كيتعود هبا 
كلكن أكثر من البيئات العربية مل تكن فيها ادلشرؼ كادلرافق يف األياـ كإظلا ىو يدكر يف 

ادلشجع ألهنم ك لتنمية مهارة الكبلـ األنشطات التعليمية فحسب كىذه من ادلشكبلت
الصاحب لدل الطلبة كأيضا يصحح ادلشرؼ حاال من اخلطيئات اللغوية يف كادلعلم ك 

 الكبلـ حينما يتحدث بالعربية.

دكر مشرؼ ربت ادلوضوع " بناء على ادلسائل السابقة كتب الباحث حبثا علميان 
-يت غولؤادلسكن  لتنمية مهارة الكبلـ بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية ال

 "غولؤ سومنب مادكرا

 البحث أسئلةب. 

 : بناء على ما سبق يلخص الباحث مشكلة يف البحث يف األسئلة التالية 

كالفقو السلفي دبعهد العربيةبدار اللغةتنمية مهارة الكبلـ  يف ادلشرؼدكر  كيف .ٔ
 غولؤ سومنب مدكرا؟-النقاية اليت غولؤ
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كالفقو السلفي العربيةبدار اللغةلتنمية مهارة الكبلـ  ادلشرؼلعوامل الدافعة بدكر ماا .ٕ
 ؟غولؤ سومنب مدكرا-دبعهد النقاية اليت غولؤ

العربية كالفقو السلفي بدار اللغةلتنمية مهارة الكبلـ  ادلشرؼدكر  يفالعائقةلعوامل ا ما .ٖ
 غولؤ سومنب مدكرا؟-دبعهد النقاية اليت غولؤ

 ج. أهداف البحث

العربيةكالفقو السلفي دبعهد بدار اللغةفي تنمية مهارة الكبلـ ادلشرفدكر  لوصف .ٔ
 دكرااغولؤ سومنب م-النقاية اليت غولؤ

العربية كالفقو بدار اللغةيف تنمية مهارة الكبلـ  ادلشرؼالعوامل ادلعوقات بدكر لوصف .ٕ
 دكرااغولؤ سومنب م-السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

العربية بدار اللغةلتنمية مهارة الكبلـ  ادلشرؼدكر يف  الدافعاتالعوامل  وصفل .ٖ
 دكرااغولؤ سومنب م-كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

 البحث أهميةد. 

 الناحية النظرية .ٔ

 كالطريقة  بويةالًتن  بالعلـو ترتبط اليت ـالعلو  خزائن لتنمية فهي النظرية الفائدة كأما
رلاؿ البيئة  يف األخص علىُت يف تعليمهاادلشرفكتنمية كفاءة  العربية اللغة يف التعليمية

 .العربية يف ادلعاىد اإلسبلمية

 الناحية التطبيقية .ٕ

 يف ىذا ادلعهد لًتقية طلبةلل كمشرؼ معلم لكل نافعان  البحث ىذا يكوف أف .ٔ
 .الكبلـ مهارة العربيةكًتقية اللغة تعليم جودة

ُت يف ترقية مهارة ادلشرفلتعميق ادلفاىيم عن دكر البيئة العربية كتشجيع كفاءة  .ٕ
 الكبلـ.
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 ه. حدود البحث

 ثو على ما يلي: حدد الباحث يف حب 

ؼلتص ىذا البحث على دكر ادلشرؼ كاسًتاتيجتيو دكد ادلوضوعيةاحل .ٔ
العربية الفقو السلفي دبعهد النقاية اليت بدار اللغةلتنمية مهارة الكبلـ 

  يف السكن ادلعهدم أعلية  كفاءة ادلشرؼك  غولؤ-غولؤ
 .فيًتقيةمهارةالكبلملدىالطلبةىمايتعلقبدكر ك 

 دكد ادلكانيةاحل .ٕ

حدد الباحث مكاف ىذا البحث يف دار اللغة العربية كالفقو 
 غولؤ سومنب-السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

 احلدكد الزمانية .ٖ

 ـ. ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓديسمرب عاـ  –مرب قاـ الباحث هبذا البحث يف نوف 

 تحديد المصطلحات .2

قع يف ذىن يل فهم  ادلوضوع ػلدد الباحث كل كلمة حىت ال يسهتل
ؼ فهم ادلوضوع يف ىذه ختبلاالقارئ سوء الفهم كالتفسَتات ادلخطئة كالجتناب  

 الباحث. كبدأ تامان  توضيحان  ووضح كل مصطلحاتيالرسالة، فينبغي للباحث أف 
 بالتفصيل شلا يلي:

يف  مالطلبة كيرافقهمشرؼ : مشرؼ أصلو من كلمة شرؼ أم دلن يريب  .ٔ
كثقافتو كسلوكو كمظهره كمعاملتو للطبلب،  ادلشرؼفكلمات  ٔٔالتعلم.

بل كمجيع حركاتو كسكناتو، تًتؾ أثرىا الفّعاؿ على نفسّية الطفل، فتظهر 
 يف حياتو كتبلزمو.
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الثانية من حيث الًتتيب بُت مهارات اللغة  ةىي ادلهار : مهارة الكبلـ .ٕ
 ٕٔبأهنا التعبَت الشفوم. مهارة شفوية ؽلكن تعريفها إجرائيان  يالرئيسة، كى

 الدراسات السابقة .2

دكر ادلشرؼ يف ترقية  ىناؾ بعض الباحثُت  الذين قد حبثوا فيما يتعلق ب
 :كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

في تحسين  المشرفدور كفاءة ( رسالة ماجستَت. ٕٙٔٓ) ،نور إحساف  .ٔ
وية مكارينج في ناالثمدرسة التحصيل الطالب في تعلم اللغة العربية في 

ىذا الجامعة الحكومية اإلسالمية عالء الدين، ماكاسار. ،ماروس ريجنسي
على ربسُت مهارات اللغة  ادلشرؼ. كصف كاقع قدرة ٔالبحث يركز على : 

مهارات اللغة  . استكشاؼ اإلمكانات ادلوجودة لدل الطبلب يفٕالعربية 
يف ربسُت  ادلشرؼ. الكشف عن العوامل اليت تعيق كتدعم أداء ٖالعربية 

مهارات اللغة العربية. كاستخدـ الباحث جلمع بياناهتا ىي ادلكتبية ادلبلحظة 
كمقابلة الطبلب. كمن نتيجة ىذا البحث يدؿ على أف ادلشرؼ البد أف 

ية كلكن يلـز بالكفاءة النفسية الطاقة ادلمتازة يف ادلهارات اللغو  كوف لديوت
 سنة.كادلوعظةاحل كمةاحليتكلم بغَت  بالوظائف التدريسية كال

. اجلامعة اإلسبلمية احلكومية جستَتا(. رسالة ادلٕٛٔٓرمحويت نوردين. ) .ٕ
دور مشرف في تنفيذ برامج التنمية الشخصية اإلسالمية : رادين لنفوع 

 بندر المبونج. 2الحكومية اإلسالمية المدرسة الثانوية بلبنات افي معهد 
لى ربديد دكر مشرؼ ادلسكن الداخلي يف تنفيذ برامج عتركز ىذه الدراسة 

البحث  ةالباحثدمت خلبنات،كاستاتنمية الشخصية اإلسبلمية يف معهد 
النوعي مع األساليب الوصفية النوعية ادلبنية على ظلاذج كاسًتاتيجيات كظلاذج 

ل ادلستخدـ يف ىذه الدراسة عبارة عن ربليل نوعي مطورة سلتلفة. التحلي
                                                           

 ٖٛـ(، ص ٕٕٓٓ)مؤسسة الرسالة: بَتكت،  إذباىات حديثة  يف تدريس اللغة العربية،ساـ عمار، ٕٔ
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تصف فيو طريقة ربليلو كلمات أك مجل حىت ؽلكن استنتاجها، مث يف ىذه 
الدراسة يستخدـ ادلؤلف طريقة التفكَت االستقرائي، الستخبلص استنتاجات 
من البيانات اليت ُت احلصوؿ عليها، أم االبتعاد عن احلقائق أك األحداث. 

جودة يف استنتاجات عامة. استنادنا إىل ربليل البيانات، ؽلكن ملموسة كمو 
االستنتاج أف دكر مدرب النزؿ يف تنفيذ برنامج تنمية الشخصية اإلسبلمية يف 

لئلناث يف بندر المبونج قد ُت تشغيلو على النحو األمثل بناءن  ٔماف  هدمع
الشخصية على أنشطة اإلدارة اجليدة اليت ُت تنفيذىا يف برنامج تنمية 

 كفيها كانت الربنامج اليت تركز إىل تنمية ادلهارات اللغوية العربية. ةاإلسبلمي

دور  مدية لنفوع:احمل( رسالة ادلاجستَت. اجلامعة ٕ٘ٔٓنور دين لغار ) .ٖ
مشرف في تنمية مهارات الطلبة في اللغة العربية واإلنجليزية المدرسة 

البحث النوعي طريقة البحث يف ىذا تركز منها  الثانوية الهايتسم بوجور.
اليت يستخدمها الباحثوف يف احلصوؿ على البيانات ىي طريقة ادلقابلة، طريقة 
ادلبلحظة، الطريقة االستبيانات كطرؽ التوثيق. طريقة ادلقابلة اليت يستخدمها 
الباحثوف إجراء مقاببلت مع ادلشرفُت يف السكن، بينما أسلوب استبانة 

مدل مستول قدرة الطالب اللغة طادلا يتم توجيو الباحث استخدمو دلعرفة 
 سكن.الطالب من قبل ادلدرسُت يف ادل

 البحوث السابقةو الفرق بين هذا البحث 

 البحوث السابقة , كما يلي :ك أما الفرؽ بُت ىذا البحث 

يف ىذا البحث عن دكر ادلشرؼ يف ادلسكن الذل يرافق يف  الباحثركز  .ٔ
كز تر يف تنمية مهارة الكبلـ. أما يف البحوث السابقة  ةصااليومية خ ةاألنشط

على التشجيع اللغوم يدكر ادلشرؼ أف يشجع الطلبة يف ادلدرسة كيبلحظ 
يف ربسُت ربصيل  ادلشرؼالباحث كما يف ادلوضوع السابقة "دكر كفاءة 
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الطبلب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية مكارينج يف ماركس رغلنسي" 
 ص يف مهارة الكبلـ.تارس فيها يف اللغة العربية كالؼلكالؽل

غولؤ سومنب -كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤبدار اللغةالباحث  حبث .ٕ
 ٔنور إحساف يف معهد للبنات ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسبلمية حبث. ك دكراام

رمحويت نوردين يف ادلدرسة الثانوية مكارينج يف ماركس  حبثتبندر المبونج، ك 
 نور دين لغار يف ادلدرسة الثانوية اذلايتسم بوجور. حبثرغلنسي، ك 

 ٔ.ٔجدكاؿ 

 ختبلفات كالتشاهبات بُت ىذا البحث كالدراسات السابقةجدكؿ اال

اسم الباحث كموضوع  الرقم
 االختبلفات التشاهبات البحث كسنة البحث

ٔ 

نور إحساف، 
( رسالة ٕٙٔٓ)

ماجستَت. دكر كفاءة 
يف ربسُت  ادلشرؼ
الطبلب يف  إصلازات

تعلم اللغة العربية يف 
ادلدرسة الثانوية 

مكارينج يف ماركس 
 رغلنسي.

قد تشابو ىذا البحث 
ببحث جوريس كحيوين فيما 

 ادلشرؼيتعلق بدكر 

إذا كاف البحث السابق يبحث 
يف ادلهارات العامة من مهارة 

لكبلـ كمهارة الكتابة كمهارة ا
كلكن  االستماعالقراءة كمهارة 

الباحث يبحث عن دكر ادلشرؼ 
يف تنمية مهارة الكبلـ فحسب 
 دكف ادلهارات اللغوية األخرل.

ٕ 

رمحويت نوردين. 
: دكر مشرؼ ٕٛٔٓ)

ادلسكن يف تنفيذ برامج 
التنمية الشخصية 

مع قد تشابو ىذا البحث 
دكر يف رمحوايت نوردين حبث 

 ادلشرؼ كما يتعلق بو

 بحثيإذا كاف البحث السابق 
دكر ادلشرؼ يف ربسُت  يف

النفسية ككذلك يف تنمية 
الشخصية اإلسبلمية كىذه من 
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اإلسبلمية يف معهد 
لبنات ادلدرسة الثانوية ا

 ٔكومية اإلسبلمية احل
 بندر المبونج.

العامة  يف تعلم اللغة  يةالتزك
. األخرل اليت يدفع  نفس الطلبة

أما يف ىذا البحث يركز الباحث 
يف تنمية مهارة الكبلـ باللغة 

العربية، ألف ادلشرؼ يرافق 
كؽلارس مع الطلبة هبا مباشرة كي 

باللغة  واأف يتحدث وايستطيع
 الفصحى.

ٖ 

 عيدا نور محيدة :

ربت ادلوضوع " تدخل 
اللغة اإلندكنيسية يف  
كتابة اللغة العربية 
لدل طلبة ادلدرسة 
الثانوية اإلسبلمية 

احلكومية باتو )دراسة 
كصفية ربليلية(. سنة 

ٕٓٔٙ 

قد تشابو ىذا البحث 
ببحث عيدا نور محيدة فيما 

 يتعلق بالتدخل اللغول 

إذا كاف البحث السابق حبث يف 
ثبلثة ادلستويات اللغوية )التدخل 

النحوم كالتدخل الصريف 
كالتدخل الداليل( ك تركز يف 

كنيسية يف كتابة تدخل اللغة اإلند
اللغة العربية, إذا يف مهارة 

الكتابة. أما يف ىذا البحث تًتكز 
يف تدخل اللغة األـ أم  الباحث

اللغة ادلدكرية يف اللغة العربية يف 
عملية التعليم كىي يف تعليم 

مهارة الكبلـ, ك ىذا البحث 
خاصة لطالبات ادلعهد أما 

 البحث السابق لطلبة ادلدرسة.

ٗ 
لغار نور دين 

( : دكر ٕ٘ٔٓ)
مشرؼ ادلسكن يف 

قد تشابو ىذا البحث 
يتعلق  نور دين لغارببحث 

 دكر ادلشرؼ.ب

يبحثدكر إذا كاف البحث السابق 
ادلشرؼ  يف تنمية يف تنمية ادلهارة 

غة العربية . اللإلصلليزيةك ك اللغة ا
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تنمية مهارات الطلبة 
يف اللغة العربية 

كاإلصلليزية ادلدراسة 
 الثانوية اذلايتسم بوجور

ًتكز الباحث يأما يف ىذا البحث 
دكر ادلشرؼ لتنمية يف 

كاسًتاتيجيتو يف تنمية مهارة 
الكبلـ كادلشرؼ يرافق الطلبة يف 

اليومية يتكلموف  ةمجيع األنشط
باللغة العربية كيدكر ادلشرؼ  

ن ألف يسأؿ يخر كاألخ لآل
الطلبة من الصرؼ كالنحو كما 

 يتعلق بو.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول : المشرف

 مفهوم المشرف .2

كالراء ك الفاء:  ُتؼ مادة )شرؼ( الششر جاء يف مقاييس اللغة البن فارس 
كرجل شريف من ، الشرؼ: العلو، كالشريف: الرجل العايل .أصل يدؿ على علو كارتفاع

 ٖٔرؼ عليو كتعلوه.شكادلشرؼ : مكاف ت .قـو أشراؼ

ساسية كاقعة يف رلاؿ األُت تكوف مسؤكلياتو ع: شخص مادلشرؼ اصطبلحان 
متعددة كادلراقبُت كادلدبرين  كىذا تعريف عاـ، كونو يشمل أطران  .كظيفة اإلشراؼ

ملُت يف رلاؿ اإلدارة كادلساعدين كرؤساء األقساـ كادلشرفُت كادلستشارين، كباقي العا
 ٗٔكاخلدمات اخلاصة كادلسؤكلُت عن قيادة اجلهود اإلشرافية.

 ادلعرفية االحتياجات كتلبية كنذؿ يريد أفراد ىم شرؼادل أف زكيادراجات رأل
 أم ادلعلمُت، اسم أيضنا ادلربُت على يُطلق إندكنيسيا، يف. كسلوكالطبلب كادلواقف

 .كتقليدىم سبًتعايتهم الذين األشخاص"

كإنو  ٘ٔإف ادلشرؼ من كلمة شرؼ يعٍت النبيلة كىو ما يعٍت ادلشرؼ أك ادلرشد.
يف الفصل. حسب االقتضاء مريب، غلب أف  يسل ك، كلكن بشكل غَت رمسي أادلشرؼ

 ،طبلبو يف ادلسكن اواجههاليت يذكينا يف التعامل مع ادلشكبلت ادلختلفة  يكوف مشرفان 
 ادلريب الثاين بعد الوالدين يف ادلسكن.ىو ك شرؼ ادلألف موقف 

                                                           
 : ىػ )، تح: عبد السامل محمد ىاركف، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع، طٕٖٓ -معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (13

 ٖٕٙـ، ص ٕٜٕٔىػ/1322
 ٛ٘ٔص.  ،ـ ٕٔٔٓ/قٕٖٗٔ، ٔط،  ()رائد خضر، دار غيداء، عماف نيةديث أساسيات ك مفاىيم نسخة إلكرتو اشراؼ الرتبوم احاإل ٗٔ

15
Ahmad Warso Munawir, , Al Munawir Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progressif, 2007 h. 712 
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فهو ادلسؤكؿ الذم يرتبط عملو بكل جوانب ادلدرسة أك  : أما ادلشرؼ الًتبوم
للخطط اليت  ، كمصممان حات اجلديدةًت للمق لؤلفكار كقائدان  مهمان  معظمها، كيعد منبعان 

كربسينها يف  ، ٙٔصحيح على فهم مسار العملية التعليمية بشكل دلدبرينعلم كاتساعد ادل
 كافة اجملبلت.

لت لو بية كالتعليم، ككّ ًت كىو شخص معٍت من قبل رللس ادلدرسػة أك مديريات ال
مهمة التفتيش كاإلشراؼ دلمارسة كاجباتو من خبلؿ الزيارات ك الندكات اليت ينظمها 

التعليمية رتقػاء بالعملية ، كدكره األساسي ىو االمناطق متػعددة من جملموعة من ادلعلمُت
 . تواجو عملويتعلم لتجاكز العقبات الدلحسن، كدفع األا سن إىلحلمن ا

مثاالن ساميان كقدكة حسنة، كينظر إليو باىتماـ كبَت  شرؼإّف الطالب يرل ادل
كاحًتاـ كفَت، كينزلو مكانة عالية يف نفسو، كىو دائمان ػلاكيو كيقتدم بو، كينفعل كيتأثر 

 بشخصّيتو.

بل كمجيع حركاتو  ،كثقافتو كسلوكو كمظهره كمعاملتو للطبلب ادلشرؼفكلمات 
 فتظهر يف حياتو كتبلزمو. ،تًتؾ أثرىا الفّعاؿ على نفسّية الطفل ،كسكناتو

تًتؾ بصماهتا كطابعها على شخصّية الطفل عرب ادلؤثرات  ادلشرؼكإّف شخصّية 
 ،لبان أثره يف نفسوفالطفل يكتسب من معّلمو عن طريق التقليد كاإلػلاء الذم يًتؾ غا

 ٚٔقدكة حسنة ليقتدل بو. ادلشرؼدكف أف يشعر الطفل بذلك كعليو ينبغي أف يكوف 

 أدوار المشرف في البيئة اللغوية .1

  أف يقـو هبا يف رلاؿ الًتبية البيئية شرؼؽلكن اغلاز أىم األدكار اليت ؽلكن للم
 يف النقاط التالية: كما رأل بلعيد مجعة

                                                           

ـ، ص ٕٕ٘٘ىػ/1423، ٔتقوًن األداء الوظيفي للمشرفة الرتبوية دراسة تطبيقية، مها محمد خلف الزايدم، دار الفكر العريب، القاىرة، ط ٙٔ
ٕٖ. 

17
Moh. Uzer Usman, 2000. Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 

11, h. 7 
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ثقافتهالضركرم أعمق من ادلعلومات كادلعارؼ اليت يقدمها للمتعلمُت، حيث  إف .ٔ
من شركط القدرة على التعليم ىو أف َتعلم أكثر شلا تُػَعلم كىذا حىت يكوف ادلعلم 

أم البد عند ادلمارسة أف تكوف  ٛٔ.ذا شخصية كاملة علميا، أخبلقيا كسلوكيا
 مرػلا كحسنا يف التعامل.

بدأ من ماحلظة ادلشرؼ إحلدل ميارات التدريس يف فًتة شراؼ ادلصغر: يإلا- .ٕ
زمنية قصَتة فيقـو بتحميميا باستخداـ تكنولوجيا الًتبية، كالوسائل التعميمية 
االلزمة، كتكوف ميمة ادلشرؼ الًتبوم تدريب ادلعممُت عمى إتقاف ىذه ادليارة، 

 ٜٔ.كاستخداـ األدكات، كالوسائل التعميمية
، الزمبلء من ادلعلمُت دلوضوع البيئي مع التبلميذ كمعمناقشة خطط كمشكبلت ا .ٖ

كتعد ادلناقشة كاحلوار من أحسن الطرؽ الًتبوية كالتعليمية احلديثة كالفعالة يف 
رلاؿ ادلوضوعات البيئية، فالتعليم اجلماعي يعمل فيو ادلعلم مع تبلميذه كفريق 

ككسائل التنفيذ كتوزيع متكامل كمتفاىم، يتشاكر كيتناقش كيتحاكر يف األىداؼ 
ادلسؤكليات كالوظائف كضبط أساليب ادلتابعة كالتقوًن ضمن مشاركة فعالة جلميع 

كاستعدادات كل كاحد  أعضاء الفريق مع مراعاة ميوالت كقدرات كاىتمامات
 ٕٓ.منهم كتنظيمهم ضمن رلموعات عمل

د تنظيم التبلميذ يف رلموعات عمل، مع مراعاة قدرات كاىتمامات كل كاح .ٗ
 منهم.

كيعد الوسائل التعليمية  وفَت األدكات كذبهيز ادلعدات ادلناسبة للخرجات ادليدانيةت .٘
 لنيل األىداؼ من ادلنظمات ككلما تتعلق هبا.

                                                           
ٜ، ص. ٜٜٚٔ ، دار كايف للنشر كالتوزيع، اجلزائر،دليل ادلدرس اذلادؼعيسى بودة، 18
اجملمد السادس كالثالثوف  معلميها يف ادلرحلة الثاكىية،دكر مشريف اللغة العربية يف تىمية مهارات التدريس لدم خالد بو ىادم علي آؿ دغماف،  ٜٔ
 ٜٔٔـ. ص. ٕٕٓٓنوفمرب  –العدد احلادم عشر  –
.ٔٙ، ص. ٜٜٛٔ، مصر، ٘، رللة كلية الًتبية، جامعة الزقازيق، العدد الًتبية البيئية من خبلؿ اذباىات الدارسُتصربم الدمرداش، 21
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كما شعر   تشجيع رلموعات التبلميذ على عرض أعماذلم على بعضهم البعض .ٙ
مية كلهم من القلق كما ػلدث يف األنشطة اليومية، كتنتجح األنشطة التعلي
 ٕٔحبماسة الطلبة يف تعلمها كينبغي للمشرفُت أف يشجعهم بالكفائة الشخصية.

ارج، كتبادؿ النقاش معهم اخلعوة متحدثُت من ادلهتمُت بادلوضوع البيئي من د .ٚ
حوؿ البيئة كمشكبلهتا كحبث احللوؿ ادلناسبة ذلا، كذلك أماـ التبلميذ حىت 

 ٕٕ.يستفيدكا من خرباهتم

 للمشرف . االرشادات النفسية1

يف اإلسبلـ طرؽ كأساليب النفسية اترحيم فقيو يف كتاب اإلرشادعينالذكر 
اإلرشاد يف اإلسبلـ. غالبنا ما يتم تعريف الطرؽ على أهنا طريقة للتعامل مع ادلشكلة 

حُت أف التقنية ىي تطبيق الطريقة يف ادلمارسة.  ،حبيث يتم احلصوؿ على نتائج مرضية
( طريقة االتصاؿ ادلباشر أك الطريقة ٔ: كعلا ،قنيات يف قسمُتيتم ذبميع األساليب كالت

 ( طرؽ االتصاؿ غَت ادلباشرة أك الطرؽ غَت ادلباشرة.ٕ .ادلباشرة ادلختصرة

 طريقة مباشرةالأ. 

الطريقة ادلباشرة )طريقة االتصاؿ ادلباشر( ىي طريقة يتواصل فيها ادلشرؼ 
شده. ؽلكن تقسيم ىذه ( مع الشخص الذم ير غلتمع مع الطلبةمباشرة )

 الطريقة بشكل أكرب إىل:

 ( الطريقة الفرديةٔ

يتواصل ادلشرؼ يف ىذه احلالة بشكل فردم مع اجلهة اليت يشرؼ 
 عليها. ؽلكن القياـ بذلك باستخداـ األساليب التالية:

                                                           
21

Wina Sanjaya.. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group.(2013), h. 23 
 ، رسالة ماجستَت يف علم اجتماع البيئي، جامعةمدارس االبتدائي كادلتوسط يف الًتبية البيئية، دراسةميدانية بوالية قسنطينة كسدربلعيد مجعة، 22

ٕٗص. ـ.  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓقسنطينية، اجلزائر، 
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أم غلرم ادلشرؼ حوارنا كجهان لوجو مع الطرؼ  ،شخصيةالادثة احملأ( 
 اخلاضع لئلشراؼ.

حيث غلرم ادلشرؼ حوارنا مع الشخص الذم يتم  ،زيارة منزليةب( 
توجيهو كلكن يتم إجراؤه يف منزؿ الشخص الذم يتم توجيهو يف نفس الوقت 

 دلراقبة حالة ادلنزؿ كالبيئة اخلاصة بالشخص الذم يتم اإلشراؼ عليو.

حيث يقـو ادلشرؼ بإجراء زلادثات  ،ج( الزيارات كمبلحظات العمل
 مراقبة عمل الشخص ادلوجو كبيئتو. فردية ككذلك

 ( طريقة المجموعةٕ

يتواصل ادلشرؼ مباشرة مع الشخص الذم يتم توجيهو يف اجملموعة. 
 ؽلكن القياـ بذلك باستخداـ األساليب التالية:

أم ادلشرؼ ينفذ التوجيو من خبلؿ عقد مناقشات  ،ماعيةاجلناقشة ادلأ( 
 مع اجملموعة اليت يقودىا.

أم التوجيو اجلماعي الذم يتم إجراؤه مباشرة  ،ادليدانيةب( الرحبلت  
 باستخداـ الرحبلت ادليدانية كمنتدل.

كىي التوجيو ادلنفذ من خبلؿ لعب دكر يف حل  ،ج( الدراما االجتماعية
 / منع ادلشاكل )النفسية(.

كىي التوجيو ادلنفذ من خبلؿ لعب األدكار حلل /  ،د( الدراما النفسية
 لنفسية(.منع ادلشاكل )ا

أم التوجيو الذم يتم من خبلؿ توفَت مواد  ،ىػ( التدريس اجلماعي
 إرشادية معينة )زلاضرات( للمجموعات ادلعدة.
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 ب. الطريقة غير المباشرة

الطريقة غَت ادلباشرة )طريقة االتصاؿ غَت ادلباشر( ىي طريقة توجيو يتم 
القياـ بذلك بشكل تنفيذىا من خبلؿ كسائل االتصاؿ اجلماىَتم. ؽلكن 

 كحىت مجاعي. ،يف رلموعات ،فردم

 ( الطريقة الفرديةٔ

 أ( بادلراسلة

 ب( عن طريق اذلاتف

 ( طريقة اجملموعة / السائبةٕ

 أ( من خبلؿ لوحة التوجيو

 ب( من خبلؿ الصحف / اجملبلت

 ج( من خبلؿ الكتيبات

 د( عرب الراديو )الوسائط الصوتية(

 ٖٕ.ىػ( عرب التلفزيوف

 الكالم وتعليمهامهارة  .4

 مفهوم مهارة الكالم .2

كيقصد هبا نطق األصوات العربية نطقا سليما، حبيث زبرج ىذه األصوات من  
سلارجها ادلتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة احلديث بأهنا الكبلـ باستمرار 
دكف توقف مطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع ازبداـ الصوت ادلعرب. 

                                                           
23

Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta:UII Press, 2001), h. 

54-55. 
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يستطيع أف ػلقق اذلدؼ األمسي للغة كىو القدرة  كالدارس عندما يتقن ىذه ادلهارة فإنو
 .ٕٗعلى االتصاؿ باآلخرين كافهامها مذا يريد

ىذه ادلهارة ذلا مستوياف: النطق كىو ادلستول األكىل أك األدىن مث التعبَت كىو  
ادلستول ادلتقدـ اك األرقى. كالنطق ؽلارس ادلتعلم منذ الًتديد الببغاكل الذم يقـو بو يف 

م اللغة ترديدا لؤلظلاط أك لبعضعبارات ادلعلم، أك اجابة آللية عن بعض األسئلة بداية تعل
ادلباشرة أك االستيعابية. أما التعبَت يف مرحلة الحقة، كىو جانب ابداعي خبلؽ ال يعتمد 

 .ٕ٘على الًتديد اآليل كاظلا على التفكَت كاختيار العبارات كاأللفاظ اليت تبلئم ادلوقف
ارة يأيت بعد معرفة الدارس أدكات اللغة العربية،كمعرفة التمييز بُت كتعليم ىذه ادله 

األصوات ادلختلفة ادلهارات البلزمة ىف ادلستمع اجليد السالف ذكرىا أم أنتعليمها يأيت 
بعد ألفة الدارس ألصوات اللغة عن طريق االستماع. كيزاكؿ ادلتعلم مهارة النطق 

شفهيا بدكره بعض األسئلة أك يشًتؾ يف كاحلديث عند ما غلب عن أسئلة ادلدرس 
حديث أكمناقشة كغَت ذلك. كاجادة ىذه ادلهارة لدل الدارس ربقق لو اذلدؼ العاـ من 

 .ٕٙتعليمو اللغة العربية كىو القدرة على االتصاؿ باآلخرين متحدثي اللغة العربية

 . أهداف التعبير الشفهي1

 :ٕٚيةيهدؼ التعبَت الشفهي اىل ربقيق األىداؼ اآلت 

 تعويد التبلميذ اجادة النطق كطبلقة اللساف كسبثيل ادلعاين .ٔ

 تعويد التبلميذ التفكَت ادلنطقي، كترتيب األفكار كربط بعضها ببعض .ٕ

سبكُت التبلميذ من التعبَت عما يدكر حوذلم من موضوعات مبلئمة تتصل حبياهتم  .ٖ
 كذبارهبم كاعماذلم داخل ادلدرسة يف عبارة سليمة

                                                           
 ٗ٘لناصر عبد اهلل ك عبد اجلميد عبد اهلل دار االعتصاـ ص.  أسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةٕٗ
 ٖٕ٘ة ص. انظر االذباىات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللغات احلية األخرل لغَت الناطقُت هبا حلمادة ابراىيم. دار الفكر العريب القاىر  ٕ٘
 ٗ٘. دار االعتصاـ ص. . أسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل ك عبد اجلميد عبد اهلل ٕٙ
 ٜٓٔ-ٛٓٔص.  ٜٜٙٔللغةالعربية كالًتبية الدينية إلبراىيم زلمد عطا. اجلزء األكؿ مكتبة النهضة ادلصرية طرؽ تدريس ا ٕٚ
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بالنفس من خبلؿ مواجهة زمبلئو يف الفصل أك ادلدرسة أك خارج تنمية الثقة  .ٗ
 ادلدرسة

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل كىو صغَت كاخلجل اك  .٘
 اجللجة يف الكبلـ اك االنطواء

 زيادة ظلو ادلهارات كالقدرات اليت تنمو عند التبلميذ يف فنوف التعبَت الوظيفي .ٙ

من التبلميذ يف رلاؿ اخلطابة كاالرذباؿ كسرعة البياف غى الكشف عن ادلوىوبُت  .ٚ
 القوؿ كالسداد يف االداء

تعزيز اجلانب األخر من التعبَت كىو تعبَت التحريرم شلا يكسبو التلميذ من ثركة  .ٛ
 لغوية كتركيبات ببلغية كمأثورات ادبية

 نسانيةهتذيب الوجداف كالشعور لدل ادلتعلم ليصبح فردا يف مجاعتو القومية كاال .ٜ

 دفع ادلتعلم اىل شلارسة التخيل كاالبتكار .ٓٔ

 . أهداف تعليم الكالم1

من أىم األىداؼ اليت غلب اف يعمل ادلنهج دبا فيو ادلدرس على ربقيقها خاصة  
 :ٕٛيف ادلرحلة األكىل من مراحل التعلم العاـ ما يلي

 تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية .ٔ
 الشفهيةاثراء ثركة اللفظية  .ٕ
 تقوًن ركابط ادلعٌت عنده .ٖ
 سبكينهمتشكيل اجلمل كتركيبها .ٗ
 تنمية قدرة على تنظيماألفكار يف كحدات لغوية .٘
 ربسُت ىجائو كنطقو .ٙ
 استخدامو للتعبَت القصصي ادلسلي .ٚ

                                                           
 ٗٔٔص.  ٜٜٔٔتدريس فنوف اللغةالعربية لعلي أمحد مذكور دار الشواؼ القاىرة  ٕٛ
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فإذا ما ذباكز التلميذ ىذه احللقة )أك حىت قبيل هنايتها( اىل احللقة الثانية من 
منهج اللغة غلب اف يعطي التبلميذ فرصة كاملة لتنمية ادلهارات مراحل التعليم العاـ، فإف 

 :ٜٕاآلتية

 آداب احملادثة كادلناقشة كطريقة السَت فيهما .ٔ
 التحضَت لعقد ندكة كإدارهتا .ٕ
القدرة على أف ؼلطب أك يتحدث يف موضوع عاـ أماـ زمبلئو أك مجاعة من  .ٖ

 الناس
 القدرة على قص القصص كاحلكايات .ٗ
 التقارير عن أعماؿ قاـ هبا أك مارسهاالقدرة على عرض  .٘
 القدرة على التعليق على األخبار كاألحداث كعلى ادلدخبلت .ٙ
 القدرة على رلالسة الناس كرلاملتهم باحلديث .ٚ
 القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية كمقنعة .ٛ
القدرة على البحث عن احلقائق كادلعلومات كادلفاىيم يف مصادرىا ادلختلفة  .ٜ

 كادلتاحة

 كل األحواؿ فإنو ينبغي تعليم كتدريب التبلميذ على االسًتخاء أثناء الكبلـ كيف
كذبنب األنفية كاخلشونة كالصوت احلاد كالصراخ. كما نعلمهم االعتداؿ يف الوقوؼ أك 

لى االلقاء السليم اجللوس أثناء الكبلـ، كالتحكم يف الصوت كتدريب جهاز النطق ع
 القوم اجلذاب.

 

 . أهمية الكالم0

كال شك أف الكبلـ أك التحدث من أىم ألواف النشاط اللغوم للكبار كالصغار  
على السواء، فالناس يسنخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة يف حياهتم. أم أهنم يتكلموف 
                                                           

 ٘ٔٔنفس ادلرجع ص.  ٜٕ
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أكثر شلا يكتبوف. كمن ىنا ؽلكن اعتبار الكبلـ ىو الشكل الرئيسي لبلتصاؿ اللغوم 
 ٖٓ.الكبلـ أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية كاستخداماهتا بالنسبة لئلنساف. كعلى ذلك يعترب

يعترب الكبلـ فن الثاين من فنوف اللغة األربعة بعد االستماع. كىو ترمجة اللساف 
. كالكبلـ كسيلة لبلقناع ٖٔعما تعلمو االنساف عن طريق االستماع كالقراءة كالكتابة

كادلخاطبُت. كىو كسيلة رئيسية يف كالفهم كاالفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب أك بُت ادلتكلم 
العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها حيث ؽلارس التلميذ فيها الكبلـ من خبلؿ احلوار 
كادلناقشة. كينمو الكبلـ جيدا اذا كاف قائما على الفصحى بل قد يبعد عن ذلك كىو 

دلوقف رلرد احلديث اىل مراحل اخرل من اختيار الكلمة كاستبعاد أخرل اىل تذكؽ ا
 .ٕٖالكبلمى ككل

كادلدرس الواعي ىو الذم يعلم تبلميذه كيدرهبم على اف يتكلم أحدىم إال إذا   
كاف ىناؾ داع قوم للكبلـ، كاذا كاف ال بد من الكبلـ فليفكر جيدا قبل أف يتكلم، 
كلَتتب أفكاره بصورة مقنعة قبل أف يبدأ، فبل كبلـ من فنوف االتصبلؿ إذ فقد عقبلبيتو 

 ٖٖ.كمنطقيتو فقد كظيفتو

 .الطريقة العامة لتدريس مهارة الكالم1

كالطرؽ العامة كثَتة كلكن يقتصرىا ىف األنواع األربعة كىي الطريقة اإلستقرائية  
 ٖٗ.كالطريقة القياسية كالطريقة التحاكرية كالطريقة اإلخبارية اك اإللقائية

 الطريقة اإلستقرائية -أ

طريقة اليت هبا يسَت ادلعلم متدرجا من األمثلة اىل بُت لنا سلتار ػلي أهنا ال 
القاعدة، أك من فحص اجلزئيات اىل احلكم العاـ أك من ادلقدمات اىل أمر رلهوؿ، كىذه 

                                                           
 ٚٓٔ ص. ٜٜٔٔطرؽ تدريس اللغة العربية لزكريا امساعيل، دار ادلعرفة اجلامعة ٖٓ
 ٘ٓٔص.  ٜٜٙٔطرؽ تدريس اللغةالعربية كالًتبية الدينية إلبراىيم زلمد عطا. اجلزء األكؿ مكتبة النهضة ادلصرية  ٖٔ
 ٙٓٔنفس ادلرجع ص.  ٕٖ
 ٓٔٔص.  ٜٜٔٔتدريس فنوف اللغة العربية لعلي أمحد مذكور، دار الشواؼ، القاىرة  ٖٖ
 ٖٖ-ٕٛص.  ٜٕٓٓمنقوؿ من مهارة الكبلـ كطريقة تدريسها ألمحد سللص مكتبة اجلامعة االسبلمية احلكومي باميكاسن  ٖٗ
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. كرأل زلمود يونس أهنا تسمى أيضا بطريقة  الطريقة ؽلكن اتباعها يف تدريس كل العلـو
لة كثَتة مناقشا للتبلميذ فيها مث يتدرج اإلستنباطية كاإلستنتاج،هبا يبدأ ادلدرس بذكر األمث

 معهم اىل استنباط القاعدة أك التعريف. 

إذ ىي طريقة التعليم اليت يقـو هبا ادلدرس بعرض األمثلة كمناقشة التبلميذ فيها  
كادلوازنة بينها كاستخبلص القاعدة مث التدريب عليها كالبدء ىنا باجلزئيات للزصزؿ منها 

 ك الكلية. اىل الفنوف العامة أ

 الطريقة القياسية -ب

ىذه الطريقة على عكس الطريقة االستقرائية عي خط مستقيم كفيها يذكر ادلعلم  
القاعد العاـ اك التعريف اك احلكم أكال مث ينتقل بعد ذلك اىل األمثلة الكثَتة اك اجلزئيات 

عرض القاعدة اك التطبيقات اك الرباىُت. كاف يكوف التعليم يف ىذه الطريقة على أسس 
كمطالبة التبلميذ حبفظها مث تعرض األمثلة بعد ذلك لتوضيح ىذه القاعدة كمعٌت ىذا أف 
الذىن ينتقل فيها من الكل اىل اجلزء. اذف يف ىذه الطريقة يلقى ادلعلم تبلميذه القاعدة 

 مث يورد أمثلة كثَتة للتطبيق عليها.

 

 

 الطريقة التحاكرية -ج

يناقش ادلعلم تبلميذه يسأذلم أسئلة ليدفعهم اىل كشف كىي طريقة اليت هبا  
احلقائق اليت يريد اف يعلمهم اياىا كاستنباطها بأنفسهم كلَتشدىم اىل السبل ادلؤدية اؿ 
ذلك. كىي طريقة السؤاؿ كادلناقشة كىي مفيدة يف تعليم صغار األطفاؿ ألهنا تعودىم 

 بأرائهم من غَت خوؼ كال كجوؿ. التعبَت عما غلوؿ يف نفوسهم تعبَتا منظما كاجلهر

 الطريقة اإلخبارية اك االلقائية -د
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ىي أف يقف ادلدرس أماـ تبلميذه كيلقى عليهم ما أعده من ادلعلومات من غَت  
أف يشًتؾ معهم يف فهم ما يلقيو، كال يفسح ذلم رلاال للتفكَت أك العمل. فبل يناقشهم 

 س أك ليتأكد من انتباىم ما قاؿ.كال يسأذلم أسئلة إال بعد االنتهاء من الدر 

إذف ىي الطريقة اليت يقـو ادلدرس بإلقاء ما يريد من ادلعلومات كاحلقائق يسمع  
لو التبلميذ كال يشًتكوف معو يف العمل كالتعليم ىذه الطريقة األربعة من أنواع الطرؽ 

 العامة ؽلكن استعماذلا يف مجيع البحث عن العلـو كادلواد.

 اصة لتدريس مهارة الكالم. الطريقة الخ2

 :ٖ٘من بعض الطرؽ ادلستخدمة ادلناسبة يف تدريس مهارة الكبلـ ىي ما يلى 

 الطريقة السمعية الشفوية -أ

ىي طريقة تبدأ فيها بتدريب االستماع مث يستمر بتدريب نطق األصوات مث  
 الكلمة كاجلملة القصَتة كاجلملة الطويلة.

 كمن خطوات تطبيق ىذه الطريقة: 

 أخذ ادلعلم معو تبلميذه اىل معمل اللغة .ٔ

 كسجل ذلم السيدم كفيو احملادثة العربية عن العطلة ادلدرسية مثبل .ٕ

 كأمرىم اف يستعملوا السماعة كيعطيهم الفًتة الستماع تلك احملادثة جيد .ٖ

كبعد ذلك كلفهم اف يطبقوىا متزاكجا كيعربكا عما يفهموىا بتعبَتىم احلرم  .ٗ
 كالكلمات ادلعربة كاجلملة الطويلة حسب األصوات ادلسموعة

 طريقة األسئلة كاألجوبة -ب

كىي طريقة تلقُت مادة الدرس يقـو هبا ادلدرس األسئلة ليجيبها التبلميذ أك  
األسئلة اليت قدمها التبلميذ مث أجاهبا التلميذ اآلخر. كىذه الطريقة مستخدمة بتقدًن 
                                                           

 ٘ٙ-ٖٗنفس ادلرجع ص.  ٖ٘
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الفصل بأسئلة سبهيدية أك يف آخر اللقاء  ادلدرس أسئلة ليجيبها التبلميذ أكؿ اللقاء يف
 بتقدًن أسئلة تطبيقية.

 كمن خطوات تطبيق ىذه الطريقة:

 أمر ادلعلم تبلميذه اف يعدكا قطعة من القراطيس  .ٔ

 ك اف يكتبوا فيها األسئلة ادلتعلقة بالدرس الذم درسوه من قبل .ٕ

 كاف يقدموىا أماـ الفصل .ٖ

 مث يوزع ادلعلم تلك األسئلة ضلو تبلميذه .ٗ

 كأمرىم اف غليبوا تلك األسئلة متبادال .٘

 كيصحح إجابة التبلميذ ادلخطئة كيعطيهم النتيجة لئلجابة الصحيحة .ٙ

 طريقة ادلباشرة -ج

ىي الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة باستعماؿ اللغة ادلعلمة كيتكلم ادلدرس  
األـ. فاف كانت فيها باللغة األجنبية الذم أراد اف يعلمها كؽلنع التبلميذ التكلم باللغة 

 الكلمة الصعبة فبُت ادلدرس اذلٍت منها باستعماؿ الوسائل إليضاح أك يصورىا.

 كمن خطوات تطبيق ىذه الطريقة:

بعد اف دخل ادلعلم الفصل كيوجو تبلميذه فأمرىم اف يذكركا مفردات ما رأكه يف  .ٔ
 الفصل

 كيستمر األسئلة عن درسهم ادلاضي .ٕ
 باإلجابة العربيةكيكلفهم اف غليبوا  .ٖ
 كيصحح اإلجابة ادلخطئة الصعبة بالوسائل اخلاصة أك يصورىا .ٗ

 . الوسائل المستخدمة في تدريس مهارة الكالم3
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 ٖٙ:من بعض الوسائل ادلستخدمة يف تدريس مهارة الكبلـ ىي 

 الوسائل البصرية مثل ادلطبوعة من األمثاؿ -أ

ينطقوا احدل ادلواد ادلعدة ىذه الوسيلة يستعملها ادلدرس لتسجيع الطبلب اف 
مثل احملادثة ادلكتوبة جبودة نطقهم اف ؽلثلوا مكادلة الناطق األصلي بإرشاد ادلدرس 

 حسب سلارج احلركؼ الصحيحة كالكلمة ادلنطوقة مث اجلملة الطويلة.

 الوسائل السمعية مثل ادلذياع -ب

يف ادلذياع مث  كمن خطوات ىذه الوسيلة اف ؼلتار ادلدرس القانة العربية اخلاصة
يعده ضلو التبلميذ ألف يستمعوا كبلـ ادلتكلم باللغة العربية عن ادلناقشة ادلتعلقة 
بالسياسة مثبل كبعد ذلك يأمرىم كغلربىم اف يتكلموا عما يفهموا عن ذلك ادلوضوع 

 بعد استماعهم بالوقت احملدد.

 األفبلـ الناطقةمثل الوسائل السمعية البصرية  -ج

ستعماؿ ىذه الوسيلة اف يعد ادلدرس األفبلـ الناطقة مثل قصة كمن خطوات ا 
نيب إبراىيم عليو السبلـ مث يسجلو ضلو التبلميذ كيأمرىم اف يستعوه جبودة استماعهم 
بفًتة معينة كبعد ذلك أجربىم اف ينطقوا كؽلثلوا كبلـ الناطقُت يف ذلك الفلم متزاكجا 

 متبادال أماـ الفصل.

 ة الكالم. تقويم تدريس مهار 4

 ٖٚ:يف رلاؿ تقوًن النطق ينبغي مراعاة التايل 

 تصحيح األداء التنغيمي اخلاطئ ال يقل أعلية عن تصحيح أخطاء النحو .ٔ
أننا نعلم النطق ألشخاص لديهم لغة أـ )لغة أكىل( كردبا غليدكف لغة أخرل أك  .ٕ

 أكثر

                                                           
 ٜٛ-ٛٛنفس ادلرجع ص.  ٖٙ
 ٖٕٙاالذباىات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللغات احلية األخرل لغَت الناطقُت هباجلمادة ابراىيم. دار الفكر العريب القاىرة ص.  ٖٚ
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 مهمة ادلدرس ىي تعليم النطق كليس الكتابة .ٖ
 يعٍت مبتدئُت سباما ادلوضوع يتعلق بلغة جديدة .ٗ
 ىؤالء ادلبتدئوف راشدكف كليسوا أطفاال .٘

 ٖٛ:أما التقدير الشفوم ادلستعمل يف ادلعاىد كاجلامعات االسبلمية ىي

 احملادثة اك ادلناقشة .ٔ
 حكاية القصص كالنوادر .ٕ
 اخلطب كالكلمات كاألحداث .ٖ

كيف تقوًن أحاديث التبلميذ كتقريراهتم غلب أف يركز ادلدرس على ما يقولو 
التبلميذ ال على ما قبل يف ىذا ادلوضوع أك ذاؾ يف الكتب كادلراجع. كعلى ادلدرس يف 
مجيع األحواؿ  اف يراعي أف التبلميذ ػلتاجوف اىل الشعور بالنجاح يف خرباهتم كاف يفكر 
يف التقوًن ىنا على أنو البحث عن شيء ذم قيمة فيما يقولو التبلميذ كليس رلرد 

 ٜٖ.البخث عن أخطائهم

  

                                                           
 ٚٔٔ-٘ٔٔص.  ٜٕٓٓمهارة الكبلـ كطريقة تدريسها ألمحد سللص مكتبة اجلامعة االسبلمية احلكومي باميكاسن  ٖٛ
 ٕٕٕ-ٕٕٔص.  ٜٜٔٔلي أمحد مذكور، دار الشواؼ، القاىرة تدريس فنوف اللغة العربية لع ٜٖ
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  التبلميذ حسب مسوياهتم ما يلي:كمن بعض خطوات تقوًن

المادة  المستوى
 الدراسية

الوسائل  الطريقة المالئمة
 المستخدمة

التقويم 
 المناسب

ادلفردات  اإلعدادي
)األمساء 

كاألفعاؿ( عن 
 الفصل

طريقة ادلباشرة كمن 
بعد اف  خطواهتا:

دخل ادلعلم الفصل 
ككجو تبلميذه فأمرىم 
اف يذكركا ادلفردات 
)األمساء كاألفعاؿ( 
فورا عن الفصل 

 متبدال بدكر ادلدرس

األالت ادلدرسية 
يف الفصل مثل 
القلم كالدفًت 

كالسبورة 
 كادلكتب

يصحح ادلدرس 
أخطاء التبلميذ 
حسب ذكر 

ادلفردات 
بالوسائل 

ادلستخدمة أك 
يطبقها 
 كيعطيهم
النتيجة 

للناطقُت 
 األصحاء

التعارؼ مع  اإلبتدائي
 طالب جديد

طريقة األسئلة 
كاألجوبة كمن 
خطواهتا: بُت ادلدرس 
عن كيفية التعارؼ 
مثل األسئلة 
ادلستخدمة فيو )من، 
أين، ما،.....( 
كيأمرىم اف ؼلتار 
الصاحب ذلم مث 
يعطيهم الوقت احملدد 

بطاقة أدكات 
اإلستفهاـ 

كادلعجم 
اإليلكًتكنكي 

 كمعمل اللغة

يركز ادلعلم على 
زلادثة التبلميذ 
عن التعارؼ 
مع طالب 
جديد حسب 
سلارج احلركؼ 
كالكلمة  كيأمر 

التبلميذ 
األخرين ألف 
يعربكا أخطاء 
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لتطبيق احملادثة لكن 
بعد ذلك أرشد 

منهم اف بعض 
يتحدثوا باستخداـ 
السماعة يف معمل 
اللغة بصاحبهم 

 األخر بقرعة

ادلتحدثُت 
ب حس

ادلفردات 
 ادلستعملة

احملادثة عن  المتوسط
 ادلناظر اجلميلة

طريقة ادلباشرة كمن 
خطواهتا: يعد 
ادلدرس القرعة كيرشد 
بعض التبلميذ اف 
يأخذىا مث يأمره اف 
ؼلتار بعض أصحابو 
ليتحدث بو أماـ 
الفصل عن ادلناظر 
اجلميلة كيستمر ىذا 

 متبادال بدكر ادلدرس

الصورة ادلناظر 
أعرضها  اجلميلة،

ادلدرس ضلو 
تبلميذه أك 

يوزعها 
باستخداـ بطاقة 

 الصورة

أتاح ادلدرس 
الفرصة 

للمتحدثُت اف 
يتحدثا عن 
ادلوضوع مث 
يعُت األخطاء 
يف كبلمهما 
حسب الكلمة 
كاجلملة كيأمر 

التبلميذ 
األخرين 

لتصحيح تلك 
 األخطاء

أخبار العامل  المتقدم
 عن كرة القدـ

تعبَت النفس كمن 
خطواهتا: يعد 
ادلدرس القانة العربية 
اخلاصة عن أخبار 

التلفزيوف، يفتح 
ادلدرس القناة 
العربية أعلنت 
األخبار العامل 

ادلدرس  حدد
الفًتة الستماع 
أخبار العامل 
عن كرة القدـ 
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العامل كرة القدـ مث 
يسجلها ضلو تبلميذه 
كيأمرىم اف يعربكا 
كيطبقوا كبلـ ادلعلن 
يف الشاسة متبادال 

 أماـ الفصل بالقرعة

كيأمر التبلميذ  عن كرة القدـ
متادال لتعبَت ما 
يفهموا عن 
تلك األخبار 
كيعُت األخطاء 
يف كبلمهم 
حسب الكلمة 
كاجلملة كيأمر 

التبلميذ 
األخرين 

لتصحيح تلك 
 األخطاء

ادلناظرة العربية  المتفوق
مرشخ رئيس 
 اجلمهور اجلديد

يسية تعبَت األراء الرئ
كمن خطواهتا: 
أعرض ادلدرس 
ادلناظرة العربية مرشخ 
رئيس اجلمهور 
اجلديد ضلو التبلميذ 
مث أتاح ذلم الفرصة 
إلستماع  تلك 
ادلناظرة كبعد ذلك 
يأمرىم اف يعربكا 
األراء الرئيسية 
متبادال كيأمرىم اف 

معمل اللغة، 
أخذ ادلدرس معو 
تبلميذه اىل 
معمل اللغة 
كيفتح ذلم 
ادلناظرة العربية 
مرشخ رئيس 
اجلمهور اجلديد 
كيأمر اف 

يستمعوا 
باستخداـ 

السماعة كيركزكا 

أتاح ادلدرس 
الفرصة للتبلميذ 
اف يركزكا يف 
استماع كبلـ 
ادلتكلم مث عُت 
بعض التبلميذ 
اف يعربكا األراء 
الرئيسية متبادال 
كيأمرىم اف 

يقدموا 
اإلعًتاض أك 
التأكيد أك 



31 

يقدموا اإلعًتاض أك 
التأكيد أك التعليق 
عن كبلـ ادلتكلم يف 

 تلك ادلناظرة

عما يبػينو 
ادلتكلم يف تلك 

 ادلناظرة

التعليق عن  
كبلـ ادلتكلم 
يف تلك ادلناظرة 
مث يصحح 

ادلدرس 
أخطائهم 

حسب اجلملة 
 كالًتكيب ادلعربة

 لثالث : دور المشرف في ترقية مهارةالكالم.المبحث ا

 ةتعلم اللغة العربية لدل الطلبة البد من حضور ادلشرؼ الذم يرافقهم يف األنشط
 اليومية كيتلخص أعلها فيما يلي:

أهنا  البد أف ؽلارس الطلبة كل ىو  األخرل  اتادلهار ك مهارة الكبلـ  بُتالفرؽ   .ٔ
اللغة العربية كيرافق ادلشرؼ بتكلم للطريقة أسرع هذه فاحملادثة بالعربية كيتعودكف هبا 
 دمها الطلبة.خيف إنشاء الكلمات اليت سيست

مل تكن شائعة االستخداـ كغَتىا من اللغات األجنبية. إظلا  مدكراإف اللغة العربية يف  .ٕ
كالبد من شلارسة  ة من ادلدكريُت يف بيئات زلدكدة.تتعلمها كتستخدمها فئات معين

 ادلشرفُت يف مهارة الكبلـ كادلثاؿ للطلبة يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي.

 إف نظاـ التعليم يف مراكز تعليم اللغة العربية كيف مقدمتها ادلعاىد اإلسبلمية تفرض .ٖ
قبل أف يكوف لديهم ما يكفي من الرصيد  الطبلب التحدث باللغة مبكران  على

إىل نظاـ  . كىذا غلعلهم يلجئوف كثَتان ستعداداال مرحلةلطلبة يف أم كاف ا اللغوم
 اللغة ادلدكرية كينقلوهنا عند أدائهم اللغة العربية. فبل يبقى يف كبلمهم من مسات

ش تي، كاللهجات العربية البد من التعود مث تفالكبلـ العريب إال ألفاظ ككلمات
 األخطاء يف الكبلـ.
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إىل الوسائل التكنولوجية السمعية  مازاؿ بوجو عاـ مفتقران إف تعليم اللغة العربية  .ٗ
 ادلكادلة الصحيحةأف يتعلموا اللغة العربية الشفوية احلديثة اليت تساعد الطبلب 

 ف.و كيدكر فيو ادلشرف طريقة يستخدمها هبا أىلهاكيستخدموىا ب

  



31 

 الفصل الثالث

 البحث منهج

 نوعهالبحث و مدخل  .2

طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض اكتشافها تطويرىا   
 ٓٗالباحث أف يستخدمها للفهم كاخراج ادلشكلة. كتشبتها كمعرفة معينة حىت يستطيع

طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف ربليل حبثو. إذا ينبغي للباحث أف 
اليت يأخذ منها للحصوؿ إىل احلقائق اليت يقصد إليها يف ىذا يعُت مصادر احلقائق 

 ٔٗالبحث العلمي استخدمها الباحث يف إجراء كربليل حبثو.

يف تنمية مهارة  دكر ادلشرؼالباحث كىو " بناء على ادلوضوع  الذم اختار  
 ،"غولؤ سومنب-كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤدار اللغة العربية بالكبلم

كز ير ألف ادلنهج الوصفي  ،فاستخدـ الباحث يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي
 استخدـ الباحثك  ة.نوعي صورة على أكموضوع لظاىرةا كتفصيلي دقيق كصف على

 يف كالعبارات الكلمات على كؤلساس ىبش يف نعتمد الذم كىوادلدخل الكيفي ادلدخل
 ٕٗ.البحث نتائج كعرض كربليلها العلمية ادلادة مجع :البحثدة ام مجع

 أكالكشف النتائج على للحصوؿ كىوالبحث الكيفي ادلدخل أف كلونج عندـ ككذلك
 من الباحث بدأي حيث الكمي، أكادلنهج اإلحصائية بالطريقة حصولو عماالؽلكن

 قبلها تؤيدما اجلديدة النظرية إىل كينتهي للتوضيح العلمية النظرية ستخدـيكقد البيانات
 ٖٗ.تبطلهاأك 

                                                           
40

Sugiono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : 

29  alfabeta 2012), h. 6. 
41

Suharsimi arikunto, metode penelitian, (Jakarta : Bulan Bintang. 1996) h. 24531 
ٗٛـ(, ص.  ٜٜٗٔ)بربكت : مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل, قواعد أساسية يف البحث العلمي, عيد إمساعيل صيٍت. س42

43
Lexy J. Moleong.Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 

2012), h. 4 
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 ميدان البحث .1

الثانوية درسة ىيادلكاف رلمع سكن دار اللغة العربية كالفقو السلفي   
عُت الفضل رملي  األستاذ سودرمُت علزة كاألستاذ يف البداية. يف ذلك الوقت،دلهنيةالدينية

 ذىب إىل خادـ ادلعهد لنيللتطوير اللغة العربية. مث  ا إرادة قويةذل كاألستاذ سانوسي رملي
أقاـ يف ذلك الوقت بإذف ادلريب ،  اإلرشادات يف بناء البيئة العربية دبعهد النقاية اليت

 .ٕٔٓٓيف عاـ  األساتيذ هبا

كانت ىذه البيئة العربية باسم دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت   
في ية الفصحىغولؤ سوكمنب مدكرا. كجب للطلبة فيها أف يتكلم باللغة العرب –غولؤ 

األنشطات اليومية منذ بداية اليـو حىت هناية الليل. رجاءا أف تكوف متكلما عربيا فصحا 
 بتعود تكلم اللغة العربية.

 البيانات ومصادرها .1

من ( data verbal) اللفظية البيانات ىي الكيفي البحث يف البيانات إف
بلف قاؿ لوف ٗٗ.ادلعٌت فهم إىل البحث ىذا كيهتم كاألحواؿ كاألعماؿالكلمات 
(Lofland)  أف أفضل مصادر البيانات يف منهج البحث النوعي ىو األقواؿ

 ٘ٗ.كاألخرل ىي الزيادة مثل التأريخ كالوثائقراءات كاإلج

  كمريب كالطالب باألساتذة ادلقابلة عند دلصادرا منها لبياناتا مصادر أما
 ،اليت تواجو إىل اسئلة البحثحلصوؿ األراء  دار اللغة كالدراسات االسبلمية كتلة

السلفي معهد النقاية اليت  وبدار اللغة العربية كالفقكادلسئوالت  مع األساتذ كمبلحظة
 أثناء للقياـ البحث ادلصادريف أىم منو ى الباحثر ضو ح .غولؤ سومنب-غولؤ

تواجو إىل األحواؿ عند عملية ادلشرفُت يف األنشطات اللغوية  ةكادلبلحظ ادلقابلة،
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 البيانات مصدر الباحث أخذي ذلككمن غَت  .أخصها يف تنمية مهارة الكبلـ
 .تعليم أثناء الوثائق من ادلكتوب

 أسلوب جمع البيانات .0

 ىذا يف احملتاجة البيانات إىل للوصوؿ البيانات مجع بطريقة الباحث قاـ
 .الوثائقية كالطريقة ادلقابلة،ك  ادلبلحظة، كىي العلمية الطرؽ بعض كاستخدـ البحث

 ادلبلحظة .ٔ

ة كسيلة من كسائل مجع البيانات أك ادلعلومات، بل لعلها من أدؽ إف ادلبلحظ
كل أنواع كسائل البحث، كؽلكن استخدامها يف الدراسة ادلتقدمة فهي تستعمل يف  

ة يف ادلسح كالتجريب، بل ؽلكن القوؿ أف التجربة العملية ىي عبارة عن صاالبحوث كخب
كللمبلحظة حسناهتا كسيئاهتا فمن حسناهتا أف  ٙٗ.مسيطر عليهاوطة بمبلحظة مض

الباحث ؽلكن أف يسجل ادلعلومات كما ربصل يف الواقع، ككذلك دراسة السلوؾ 
إىل دراسة األشخاص الذين غلدكف صعوبات يف التعبَت اللفظي. كمن  كباإلضافةاحلقيقي 

أخرل فإف ىناؾ صعوبة يف سيئاهتا أهنا زلددة بدراسة مواقف معينة من جهة كمن جهة 
 ٚٗتكوين ألفة مع األشخاص الذين تتم مبلحظتهم.

 بدكفادلشاركة كادلبلحظة بىناؾ نوعاف أساسياف من ادلبلحظة علا ادلبلحظة 
 ٛٗ.ادلشاركة

يشًتؾ الباحث مع اجملموعة ادلطلوب مبلحظتها فيما ادلبلحظة ادلشاركة ىي  .ٔ
 .د اجملموعة ذلكايقوموف بو من أعماؿ كأنشطة دكف أف يدرؾ أفر 
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اليت اليشارؾ الباحث يف أنشطة ىي ادلبلحظة  بدكف ادلشاركةكادلبلحظة  .ٕ
كال يفصح  اجملموعة الذم يقـو دببلحظتها كادلهم أف ال يدركهم بوجوده دائمان 

 مراحل ادلبلحظة ادلتأخرة.يف  لو عن أىدفو األساسية إال 

انات ادلشاركة لنيل البيبادلبلحظةيستخدـ الباحثىذا البحث العلمي يف 
 األتية:

بدار اللغة العربية كالفقو السلفي معهد النقاية لدل الطالبات  دكر ادلشرؼ .ٔ
 . غولؤ سومنب-اليت غولؤ

صلاح االسًتاتيجية يف ترقية مهارة الكبلمبدار اللغة العربية العوامل ادلؤثرة يف  .ٕ
  .مادكرا غولؤ سومنب-كالفقو السلفي معهد النقاية اليت غولؤ

بدار اللغة العربية كالفقو السلفي  إسًتاتيجية ادلشرؼ يف ترقية مهارة  الكبلـ .ٖ
 .غولؤ سومنبمادكرا-معهد النقاية اليت غولؤ

 أخذي الباحث ألف ادلشاركةب ادلبلحظة البحث ىذا يف استخدـ الباحثك 
 لطلب الطريقة ىذه استخدـ الباحثلتعليم عند احملادثة العربية. ك  اأكمكان موقف

احملادثة العربية يف أم عند استخدمها الطلبة اليت اللغةبظواىر  ادلتعلقة أم البيانات،
 حاؿ كاف.

 ادلقابلة .ٔ

 أكعدة أخر صشخ كبُت بادلقابلة القائم بُت موجهة زلادثة ىي ادلقابلة
 إجابة من الباحث نسبك اليت ادلعلومات جلمع طريقة ىي ادلقابلة .خاصأش

 كجهان  ثبحو ملل الباحث مقابلة على كتعتمد أكاختبارفركضو، البحث تساؤالت
ث ادلبحو  منقبل عليها كاإلجابة الباحث منقبل األسئلة من عدد بغرضطرح وجول
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 كالفاعل الباحث بُت كالتساؤؿ احلوار بطريقة البيانات طلب طريقةهناأ أكيقاؿ
 كأنواع ادلقابلة ىي: ٜٗ.أكاخلبَت

كبشكل دقيق كزلددة  أسئلة موضوعة سلفان ادلقابلة ادلقننة كربتوم على  .ٔ
تار ف ؼلاإلجابة، توجو إىل كل مفحوص بنفس الًتتيب كالطريقة كتطلب منو أ

 كاحد من اإلجابات ادلتحددة.

ركنة كاحلرية اليت تتيح تصف ىذا النوع من ادلقابلة بادليادلقابلة غَت ادلقننة ك  .ٕ
 ادلفتوح. باالستبيافكىي اشبو  ،لمفحوص التعبَت عن نفسو بصورة تلقائيػةل

ىذا البحث العلمي يف ادلقابلة ادلقننة  يستخدـ الباحثمن ادلقابلتُت 
السلفي  وبدار اللغة العربية كالفقالطالبات بدكر مشرؼ لنيل البيانات ادلتعلقة 

  يف ترقية مهارة الكبلـ لدم الطالبات غولؤ سومنب-معهد النقاية اليت غولؤ
أف  الباحث ستطيع يىذا البحث العلمي. كلزيادة البيانات يف كالعوامل ادلؤثرة هبا

البيانات من األشخاص الذين ذلم  الباحثمع غلك ادلقابلة غَت ادلقننة.  يستخدـ
 عبلقة قوية بطبيعة موضوع البحث، كىم:

 وبدار اللغة العربية كالفقدكر مشرؼ السكن كادلقاببلت عنةبلبعض الط .ٔ
 .باميكاساف مادكرا غولؤ سومنب-السلفي معهد النقاية اليت غولؤ

بدار مهارة الكبلم نميةيف تالدافعةالعوامل  كادلقاببلت عن، شرفُتبعض ادل .ٕ
باميكاساف  غولؤ سومنب-السلفي معهد النقاية اليت غولؤ واللغة العربية كالفق

 .مادكرا

رئيسة معهد دار اللغة كالدراسات اإلسبلمية، ادلقاببلت ذبرم للتعريف عن  .ٖ
 وبدار اللغة العربية كالفقيف ترقية مهارة الكبلـ لدل الطالبات العوامل ادلؤثرة 

 .مادكرا غولؤ سومنب-السلفي معهد النقاية اليت غولؤ
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 الوثائق .ٔ

 تجملبلكا كالكتب الوثائق اسبن كالبياف احلقائق لطلب البحث طريقة كىي
 الباحث كشفيس الطريقة فبهذه ٓ٘.ادلكتوبة ادلواد من َتىاكغ تكادلذكرا كالرسائل
دار س كتلة كتأسي كالطلبة، ادلدرس كأحواؿ الدراسية، كاخلطة أكالبيانات، احلقائق
 كالفقو السلفياللغة 

 أىم من وى الباحثحضور ىي :  البحث ىذا يف أدكات أىم كمن
 أكموضوعات اطبالنق قائمة رلرد ىي ادلقابلة كدليل ي.الكيف البحث يف األدكات
 ادليداين توثيقكال ادلقابلة أثناء اخلبَت إىل تقدؽلها الباحث ريدي اليت األسئلة

 ادلساعدة، األدكات . كأماكادلقابلة ادلبلحظة أثناء الباحث جدىايس اليت ىوالبيانات
 :منها األدكات إىل كالوثائق كادلبلحظة، ادلقابلة، عند الباحث اجيحتا يف

 لتسجيل أك لكتابة مجيع احملادثات.الة آالدفًت، ىو  .ٔ

 ادلسجل، كىو لتسجيل مجيع األصوات عند احملادثات. .ٕ

قـو بادلبلحظة. بأف الصور ستزيد يالباحثالة التصوير، كىي ألخذ الصورة بأف  .ٖ
 ٔ٘صحة البحث.

 تصحيح البيانات .0

بتصحيحها حىت تكوف صحيحة بعد أف حلل الباحث البيانات قاـ 
كصادقة كثابتة دبعٌت أف البيانات احملصولة تناسب دبا كاف يف ميداف البحث من 

بدار اللغة العربية كالفقو السلفي معهد النقاية  ةظواىر ترقية مهارة الكبلـ لدل الطلب
غولؤ سومنب. ىناؾ بعض األساليب ادلستخدمة  لتصديق البيانات منها -اليت غولؤ
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االشًتاؾ كعمق ادلبلحظة كالتثليثي كمناقشة مع األصحاب ككفاية ادلراجع  : طوؿ
 ٕ٘كربليل احلالة السلبية مراقبة األعضاء كتفصيل الشرح كاحلساب.

كمن مث قاـ الباحث بتصحيح البيانات باختيار أسلوبُت من األساليب 
 .السابقة كىي طوؿ االشًتاؾ كمناقشة مع األصحاب

 طوؿ االشًتاؾ .ٔ

أف ىذا البحث حبث كيفي فكاف الباحث يشًتؾ يف ميداف البحث  بناء على
لوقت طويل طادلا ىناؾ البيانات مل تكن صادقة كحقيقية دبعٌت أف الباحث ال 
يزاؿ يشًتؾ يف سائر النشاطات اللغوية ألجل مجع البيانات كتصحيحها حىت 

 تكوف صادقة كحقيقية.

 مناقشة مع األصحاب .ٕ

البحثية فناقشها مع األصحاب الذين ذلم معرفة  بعد أف كجد الباحث النتائج
كخربة دبا يبحث يف ىذا البحث كىو ما يتعلق بًتقية مهارة الكبلـ لدل 
الطالبات بدار اللغة كالفقو السلفي كمنهج حبثو، دبعٌت أف الباحث قاـ هبذه 
 ادلناقشة بتبادؿ اآلراء كاخلربة مع األصحاب عما يتعلق بالنتائج البحثية اليت قد

 كجدىا يف ميداف البحث حىت تكوف البيانات صادقة كثابتة.

 تثليث البيانات .ٔ

إهنا من إحدل الطريقة اليت استخدمها الباحث لتصحيح البيانات. سيجرم 
( قاـ الباحث بادلقارنة بُت البيانات ادلأخوذة حوؿ ادلقابلة ٔ)اخلطوات التالية : 

، كادلقارنة بُت نتائج ادلشرفُت الطلبةقاـ الباحث بادلقارنة ما قالو ( ٕ)كادلبلحظة 
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( قاـ الباحث بادلقارنة بُت ماقالو ادلشرفُت ٖادلبلحظة كمضموف الوثائق ادلتعلقة)
 عن أحواؿ البحث كنتائج طوؿ اإلشًتاؾ

 ( قاـ الباحث دبقارنة أراء الطلبة.ٗ)

 تحليل البيانات .1

 

 

 

 

 

(  ٜٗٚٔ) كحبورمافس ميلي بطريقة البيانات ربليل طريقة استخدـ الباحث
 ٖ٘.كما كانت يف الصورة السابقة 

 من الباحث لدم متوفرة ادلعلومات كتصبح البيانات مجع عملية كبعد
 البيانات ربليل تنفيذ يف الباحث بدأي، الوثائق عن كعبارة ادلبلحظة اكؿ كجد ادلقابلة

 عملية مع كاحد كقت يف يتوقع البحث ىذا يف ادلوجودة البيانات كربليل. كتفسَتىا
 ألف الطويل ربكالص الدقيق التأمل إىل ػلتاج مشكل عمل التحليل كىذا البيانات مجع
 ربليل أىداؼ كمنجملموعة. ا البيانات تنوع إىل تسبب العديدة البيانات مجع طرؽ

 مجع عملية يف الباحث نتيجة أم ادلعلومات عن الفهم لًتقية ىي البيانات
 ٗ٘.البيانات
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 أكالن  هتيئتها من ذلا البد أكالبيانات ادلعلومات ربليل من الباحث كنؽلك 
 :كمايلي البيانات ربليل خطوات بأف القوؿ ؽلكن باختصار للتحليل

 عرض البيانات .ٔ

 عملية على البيانات يتمعرض أف ؽلكن الكيفي، البحث يف
 اختصارمجع عملية ككذلك اجلداكؿ يف البيانات ترتيبىت ح التحريركالتنظيم

 .ادلعُت ادلوضوع أكإىل ادلعينة كالفصيلة الفكرة إىل كتفريقها البيانات

 من ؽلكنىت ح كادلرتبة ادلنتظمة البيانات كمجموعة البيانات فعرض
 كتنظيم بتحرير الباحث قـوي العمل فبهذا منها، خطوة أية كزبطيط استنباطها

 .البيانات تلك

 ربليل البيانات كتفسَتىا كمناقشتها .ٕ

 كربليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىذا يف ادلعلومات كربليل
 مث ىادكبع بالناحية ادلناسبة البيانات بفصيلة بتدأي كصفيا ىو الكيفية البيانات

 لناحية بينا كالعبلقة الناحية من بعض كل يف ادلعلومات معٌت كإعطاء الشرح
 كيف األسئلة، إىل اجلمع سبيل على كالشرح التحليل يف إذف .األخرل كالناحية
 رموزادلعٌت جلعل األخرل الناحية بُت اجلمع سبيل على تستعمل األخَت التحليل

 يهدؼ اأنو كم الوصفي ادلنهج يستخدـ الباحث .العاـ التلخيص ألخذ
 ٘٘.البحث وضوعدب ادلتعلقة كالوقائع لتصوراألحواؿ
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها 

من البيانات كربليلها  كاف الباحث تعرض يف ىذا الفصل نتائج البحث
  ، كربصل منها كما التايل:كمناقشتها

مفهوم شخصية المشرف بدار اللغة العربية والفقه السلفي بمعهد النقاية  .2
 غولؤ سومنب مادورا.-غولؤالتي 

عدد من ادلنظمات ادلكلفة  إف يف كتلة دار اللغة العربية كالفقو السلفي
دبساعدة أنشطة التدريس كالتعلم يف ادلدرسة الداخلية على النحو األمثل. إىل 

، جانب عدد الطبلب فإف اللوحة اليومية للنزؿ ليست كافية.  يزيدكف يـو بعد يـو
 يف الغرفة أك ادلدرسة. من العمليةفيها ىناؾ من يتحكم  ،لذلك

أثناء  ،سيتم توجيههم من قبل ادلسؤكلُت الغرفة،عندما يكوف الطبلب يف 
تواجدىم سيتم توجيو ادلدارس الدينية من قبل كبل ادلعلمينيجب أف يكوف لو 

 .أال كىو التشكيبللطبلب الذين يتمتعوف بسلوكيات جيدة ،نفس اذلدؼ

يتم تعيُت ىدل مباشرة من ادلربيواليت من كاف ادلدبر يف ىذه ادلنطقة 
خبلؿ نتائج معظم االختيارات كالبعضمن خبلؿ التزاـ عندما ػلُت الوقتيجب أف 

كنادران ما  دار اللغة العربية كالفقو السلفي. القيادة األخَتةىذه ىي مسة هايؤدي
القيادةالغرفة التزاـ غلب القياـ . اإلشراؼ على نظاـ ادلنطقات األخرينتوجد يف 

دلن ىو ادلمتاز يف هبمن قبل الطبلب الذين انتهوا من اإلكمااللتعليم الثانوم أك 
 الًتبية كالتعليم.

تتعلق دبفهـو ادلشرؼ  فؤاد مفتاح رمضافادلقابلة مع االستاذ  قاـ الباحث
ؤ سومنب مادكرا غول-يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

: "إف كجود ادلشرؼ يف الغرؼ ادلعينة كالنائبُت كادلسؤكؿ يف النواحي ادلختلفة 
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ألف االساتيذ اليستطيع أف يراقبهم كل الزماف كيعلمهم دركس اللغة العربية 
 ٙ٘.بسبب كثرة الطلبة يف الغرؼ"

عن شخصية ادلشرفُت : "كجود ية اللهاعلم زلمد ىدادلكأكد دبا قاؿ 
 كالوسيلة الفعالية يف بناء تعليم اللغة العربية كالنائب يف مراقبة الطلبة ادلشرفُت

 ٚ٘.اليومية دكف أف ينفصل الشركط يف نواحى الشخصية"

رئيس كتلة دار اللغة العربية كالفقو السلفي زاد ادلعلم فؤاد مفتاح رمضانك
تم الشرط " البد من ادلشرفُت أف ي كما التايل :غولؤ  -دبعهد النقاية اليت غولؤ
جح يف ادلستول ادلتقدـ بتأليف ادلقالة العلمية كقّدـ أماـ الذم يلـز التتميمأف ين

ك كذلك أف ينجح يف  رللس التحكيم كغلرم عقدىا يف أخر السنة الدراسية
ادلخالفُت بالقوانُت اليت أقامها ادلدبرين يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي، ألف 

نفسو من سلالف القوانُت كيركز يف تعلم اللغة من حسن ادلشرفُت ىو حفظ 
 ٛ٘العربية".

دلقابلة كادلبلحظة أعبله ؽلكن أف يأخد ابناءا على البيانات ادلاضية من 
الباحث اإلستنتاج أف ادلشرفُت بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية 

كحفظ نفوسهم أف اليت يلـز ذلم من إسباـ ادلقالة العلمية يف ادلستول ادلتقدـ 
 ؼلالف القوانُت فيها.

تلة دار اللغة عن شحصية ادلشرؼ بك حق كقاؿ أيضا زلمد فؤاد عدؿ
"إف من كجود  غولؤ سومنب.-العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

ادلشرفُت الذين يسكنوف يف الغرؼ ادلعُت يقصد كالنائب يف مراقبة الطلبة أخصها 
قصدا ألف يقرب مع الطلبة كسيلة حسنتا بعرؼ طبيعتهم من الطلبة اجلديد 
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كجانب ذالك أف يفتش أحواذلم من النظافة ك الصحة كػلل ادلشاكل اليت 
 ٜ٘كجدت لديهم شخصيا أك أكرب منها".

هبا ىي أهنم يسكنوف مع الطلبة كل يـو  قاـ الباحثكمن ادلبلحظة اليت 
رهبم باألنشطة اليومية من حىت يناموا معهم كل الليلة ىذه تدؿ على أهنم يق

 ٓٙالتعلبم كاألنشطة األخرل.

"يرجى من حضور ادلشرفُت  ادلعلم فؤاد مفتاح رمضاف، كما التايل :كقاؿ 
أف يساعد الطلبة يف فكهم قراءة الكتاب الًتاثية كتنمية ادلهارات اللغوية كأخصها 

 ٔٙ.يف ربسُت خلقهم"

ؿ على رجاء ادلشرفُت أف من البيانات القدؽلة من ادلبلحظة كادلقابلة تد
يكونوا كالدا يف ادلعهد االسبلمي يريب إىل طريق ادلستقيم كيهدم إىل سبيل 

 الرشاد كػلسن خلقهم يف ادلعليشة اليومية.

أدوار المشرفين بكتلة دار اللغة العربية والفقه السلفي بمهعد النقاية التي   .1
 غولؤ سومنب مادورا.-غولؤ

دكرنا يف ربقيق  يدكرذ يتاال يشارؾ ادلعلموف أك األس ،يف ادلعاىد التعليمية
لكن ادلشرفُت الداخليُت يشاركوف أيضنا يف ربقيق األىداؼ  ،األىداؼ التعليمية

التعليمية. ألف مشرؼ النزؿ ىو الشخص الذم يشرؼ بشكل مباشر على احلياة 
كيوجو الطبلب يف احلياة اليومية للطبلب كيضمن أف األنشطة  ،اليومية للطبلب

 التعليمية يف معهد تعمل كما ىو متوقع.

الًتبوم كادليسر  ادلشرؼللمعلم دكر كبَت يف العملية التعليمية، فهو 
كاحملفز كادلثَت لدافعيةالطبلب، كمن مث فعليو أف يعرؼ إمكانات كل طالب من 
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علومات اليت تساعده، كيشخص صعوبات التعلم طبلبو، كػليل كل طالب إىل ادل
اليت يعانيها ادلتعثركف، كيقًتح احللوؿ ادلبلئمة، كأف يكوف مطلعا على كل جديد 

 .ليعد اجلواب لكل سؤاؿ غلابو بو من طبلبو

كيف عصر ادلعلومات كتكنولوجيا االتصاؿ، على ادلعلم أف ػلًـت 
ريقة بصرية، كىذا بطريقة مسعية خصوصية ادلتعلم، فهذا يتعلم على ضلو أفضل بط

كثالث بطريقة يدكية، كىكذا، على أف يفيد ادلعلم من منجزات العصر كتقنياتو 
كلها تتعلق بدكر   ذه، كىضلو النجاح -يف هناية ادلطاؼ-يف االذباه بطبلبو 

 ادلشرؼ يف تنمية مهارة الكبلـ.
 يدورالمشرف قدوة لدى الطلبة .2

ػلسن كما أصبح الرسوحلىت   قدكة ادلعلمُتيرل على فكرة الًتبويُت إف 
كجود  بادلائة بل ينبغيال يقلد النيب صلى اهلل عليو كسلم مائة  يف كل األعماؿ

بدءنا من  ،األخبلؽ ادلقبولة يف اجملتمع اإلسبلمي شيءاليت غلب احلفاظ عليها
استعماؿ األفعاؿ كالعبلقات كحىت يف ،اجلانب األخبلقي للعلم إىل الكلمات

غلرؤكف على  ،على سبيل ادلثاؿ ف كاف ادلعلموف،. من غَت الطبيعي إبسادلبل
من  رغم أهنم ما زالوا كذلكتحب ارتداء ادلبلبس اليت تظهر ،الظهور كمعلمُت

 نفسها.

فؤاد مفتاح لنيل البيانات ادلطلوبة مع ادلشرؼ  قاـ الباحث ادلقابلة
سلفي دبعهد النقاية اليت يف دار اللغة العربية كالفقو ال رمضاف رئيس التنفيذم

"نؤكد للمشرفُت أف ػلافظوا دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل: 
ألف كل ما  ،على سلوكهم عندما يكونوف يف الغرفة أك خارج ىذه البيئة اللغوية

 ،كإذا فكركا يف ادلوقف ،نفعلو سيكوف درسنا مباشرنا ذلم لتقليد نفس السلوؾ
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ب لن تتلقى نصيحة جيدة ألهنا ال تتفق مع السلوؾ ادلنفذ يف فإف ىؤالء الطبل
 ٕٙ.ادليداف"

"إف كما التايل :   زلمد ىداية اهللقاـ الباحث ادلقابلة مع ادلشرؼ مث 
كلكن أيضنا  فحسب، ال تتعلق بتعليم مهارات اللغة العربية للمشرفُتالقدكة 

ثاؿ عدـ التحدث على سبيل ادل ،تعليمهم ليكونوا أكثر حكمة يف ازباذ موقف
كعدـ التدخُت كاالستمرار يف حفظ ادلفردات اليت قدمها  ،إال باللغة العربية

 ٖٙ.قسم التعليم كالتدريب. التدريس"

كالطالب يف دار اللغة العربية   مصباح اخلَتمع  قاـ الباحث ادلقابلةمث 
نرل "ضلن كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل : 

كىذا  ،مجيع ادلشرفُت على أهنم آباء غلب تقليدىم كمتابعتهم يف السلوؾ اليومي
غرفة المعنا كل يـو يف  نقـوألننا  ،التكليفغلعلنا دائمنا نتبع عاداهتم دكف 

كاصل احلديث اللغة  ،سواء كاف ذلك يف انضباطهم يف العبادة ،واحدةال
 ٗٙكث يف الغرفة ".العربية. تعتاد على قراءة كتاب يف كل مرة سب

مرسـو  كىذه البيانات القدؽلة تناسب مع التعريف كدكر ادلشرؼ يف
تعريف ادلعلم ادلشرؼ بأنو أ"ادلعلم ادلشرؼ ىو ادلعلم عن كزير الًتبية كالثقافة 

السلطة الكاملة كاحلقوؽ يف أنشطة التوجيو ،الذم لديو الواجبات كادلسؤكليات
يتوافق مع كاجباتوظيفتو سيكوف قادرنا علم كادلكاإلرشاد ضدعدد الطبلب". 

على احلفاظ على االنسجاـ بُت الكلمات كالكبلـ كأمر ادلنع بطبيعتو. سيكوف 
قدكة كسيفضلتصبح شخصية أك شخصية ؽلكن استخدامها كمعيار للطبلب 

 ٘ٙلتقليدىا.
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ادلبلحظة يف دار اللغة العربية  قاـ الباحثلتأكيد االدلقابلة ادلاضية 
ي دبعهد النقاية اليت سومنب مادارا، كاف ادلشرفوف يف دار اللغة كالفقو السلف

العربية يتكلموف اللغة العربية كغلتهدكف يف الربنامج اللغوية اليت عقدىا قسم 
 ٙٙالًتبية كالتعليم، ككذلك يصلوف الفرائض يف ادلصلى مجاعة إف مل ػلضر.

تعلم كزبلص الباحث بأف ادلشرؼ البد أف يشكل نفسو قدكة ليس يف 
اللغة العربية فحسب كلكن يركز نفسو يف السلوؾ اليومية يف عمل األنشطة 
كىذه كلها تأثر إىل تعليم كتعلم اللغة العربية كيسعر الطلبة قريبا مع ادلشرفُت 
يف الغرفة أكخارجها كؽللك ادلشرؼ راس ادلاؿ ألف يعلم الطلبة مهارة الكبلـ 

ئة دار اللغة العربية كالفقو السلفي كيتصل الطلبة مع ادلشرفُت كل يـو يف بي
 دبعهد النقاية اليت سومنب مادارا.

 يدور المشرف مطروح األسئلة عن المفردات  .1

ادلشرؼ عندما   دكريتعلق ب ادلعلم فؤاد عدؿ حقمشرفنا  قابل الباحث
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبهعد النقاية اليت سومنب بكاف يف الغرفة 

األشياء اليت أفعلها عندما أكوف يف الغرفة أف أكوف مكاننا : "من مادكرا 
ألف  ،للطبلب لطرح األسئلة عندما ال يعرفوف ادلفردات يف حوار مع أصدقائهم

ادلفردات ىي كاحدة من عاصمتهم يف التحدث باللغة العربية حىت يتمكنوا من 
 ٚٙ".ربسُت تكوينهم. جيد يف احلوار

طالب بدار اللغة العربية كالفقو السلفي مث قاـ الباحث مع نصر اهلل كال
"أشعر أنٍت أفتقر إىل دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل : 

 ،ادلفردات عند التحدث إىل األصدقاء الذين كانوا يتحدثوف العربية لفًتة طويلة
ألنٍت طالبة جديدة ال أعرؼ كيف أربدث العربية على اإلطبلؽ. لذا فإف 

ا لتنمية ادلهارات ادلطلوبة كجود مرشد  ،فعندما ال أعرؼ معٌت الشيء ،مفيد جدن
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لذلك ال داعي لقاموس عند التحدث مع أشخاص  ،فإننا نسأؿ ادلشرؼ
 ٛٙ.فقط اسأؿ ادلشرؼ" ،آخرين

: "من عوائقنا مصباح اخلَت ىي كما التايل  قابلة معادلقابل الباحثمث 
كذلذا السبب نطلب  ،األصدقاء نقص ادلفردات عند التحدث باللغة العربية مع

ليت حبيث يسهل علينا فهمو. تذكر ادلفردات ا ،دائمنا من ادلشرؼ إطبلؽ حوارنا
 ٜٙ."ُت احلصوؿ عليها من ادلوجهُت

ىي كما التايل  أمحد زمراين عبيد اهللأيضنا أحد الطبلب زيادة إىل البيانات
ربية كالفقو السلفي دار اللغة الع: "بالصدفة عندما كنت طالبنا دخلت يف بيئة 

 ،لذلك عند التحدث إىل األصدقاء ،العربية دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا
يف البداية انتهكنا  ،سألنا ادلشرؼ دائمنا عن ادلفردات العربية اليت مل أكن أعرفها

 ٓٚ.يف كثَت من األحياف من خبلؿ التحدث سرا بلغة مادكريس يف الغرفة "

يف  ادلشرؼخبصوص دكر عقد الباحثادلقابلة معفؤاد عدؿ حق مث 
نؤكد حقنا على الطبلب لتحدث اللغة العربية على الرغم من صعوبة الغرفة: "

 ،ىو الشجاعة لبدء األشياء الصعبة هارة الكبلـألف رأس ادلاؿ الرئيسي دل ،ذلك
 ٔٚ."مث نشجع الطبلب على مطالبة ادلشرفُت عليهم دبفردات ال يعرفوىا

 يدور المشرف محاورا في المحادثة  .1

موالدم كادلشرؼ يف ىذه البيئة اللغة العربية كالنتيجة كما قابل الباحث 
عندما يكوف يف الغرفة عند إجراء حوار مع اللغة العربية يكوف  ادلشرؼ: "التايل 

ا يف احلوار ليس فقط كونو زلاكرنا كلكن أيضنا صديقنا يف تعلم  ،دائمنا زلاكرنا جيدن
ألنو ادلهارات مهمة للغاية.تتطلب اجلدية من خبلؿ دراسة  ،مهارات الكتابة
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كيف تكوين اجلمل كلكن األكثر كضوحا ىو عندما  النحوية كالصرفية رلاالت
لذلك يتذكر الطبلب  مهارة الكبلـ،يصبحوف زلاكرين عندما ؽلارس الطبلب 

لتدرب مع معلم ادلزيد من ادلفردات اجلديدة ادلكتسبة من احلفظ من خبلؿ ا
 72".حبيث ؽلكنهم التحدث بثقة أكرب عند التحدث مع الطبلب اآلخرين

: نصر اهلل ىي كما التايل مقابلة مع أحد الطبلب  قابل الباحثمث 
ا أم أهنم دائمنا يقيموف مستول الكفاءة  ،"ادلشرؼ دائمنا ما يكوف زلاكرنا جيدن

من خبلؿ دعوة الطبلب دائمنا للحديث عن األمور ادلتعلقة  مهارة الكبلـيف 
على سبيل ادلثاؿ: ىل استحممت؟ ىل أكلت؟ ىل ذىبت  ،باألنشطة اليومية

كلكن على األقل عندما تعتاد على  ،إىل ادلدرسة ادلبكرة؟ ىذه زلادثة عادية
 ستجعل الطبلب أكثر دراية كال تًتدد يف دعوة ادلشرؼ إلجراء ،طرح األسئلة

."  ٖٚحوار مع اللغة العربية كل يـو

خبصوص دكره  فؤاد عدؿمحمدقاـ الباحث مقابلة مع أحد ادلشرفكما 
يف الغرفة: "ضلن كمرشدين غلب أف نكوف أذكياء يف صنع األساليب اليت ؽلكن 
أف تؤثر على عقلية الطبلب دكف إكراه يف التحدث باللغة العربية حبيث ربدث 

مثل السؤاؿ عن األنشطة اليت  ،راه من ادلشرؼالعادات دكف احلاجة إىل إك
سيخلق  ،يقوموف هبا. يف كل مرة تقابل فيها الطبلب أثناء كجودىم يف الغرفة

 ٗٚ."ىذا عبلقة محيمة بُت ادلشرؼ كالطبلب

دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد يف ادلبلحظة  قاـ الباحثمث 
كربدث ادلشرؼ كالطبلب بشكل مألوؼ باللغة  النقاية اليت سومنب مادكرا،

كغالبنا ما  ادلعهد، سواء يف الغرفة أك خارج الغرفة ادلتعلقة بأنشطتهم يف  ،العربية
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يتم التشاكر مع ادلشرؼ لطرح األسئلة ادلتعلقة بادلفردات اليت يستخدمها 
 ٘ٚالطبلب ال اعرؼ.

السلفي دبههد تلخص الباحث بأف ادلشرفُت بدار اللغة العربية كالفقو 
النقاية اليت سومنب مادكرا يتكلموف كل يـو مع الطلبة كيقرب نفسو كتقصد 
منها أف يتكلموا ما من أفكارىم من ادلشكبلت النحوية الصرفية أك من 

شرفوف اف ػللها دبا قدر ادلشكبلت اليت تتعلق بادلعيشة اليومية كيستطيع ادل
 ادلشرؼ.

 لدى الطلبة مشجعايدور المشرف  .0

ا لتنمية مهارات الطبلب يف اللغة العربية ألف  ،الدافع ضركرم جدن
ليصبحوا أفضل يف تطوير  الشعور باحلماس لدل الطبلب ىو رأس ادلاؿ األكىل

غلب أف تكوف ىناؾ  ،ألف تعلم شيء ال ؽلكن إجباره ،مهارات اللغة العربية
ف أسرع حبيث ؽلكن أف يكو  ،إرادة قوية لدل الطبلب ربقيق شيء مرغوب فيو

 يف التعلم.

باللغة  مهارة الكبلـللحصوؿ على بيانات تتعلق بدكر ادلشرؼ يف 
دار اللغة خبصوص دكره يف  ىداية اهللمقابلة مع ادلشرؼ ،قاـ الباحث العربية

: "مهارات اللغة العربية العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا 
ا يف تعلم لغات معينة غلب أف نتحلى  ،كلكي نبدأ ىذه ادلهارات ،مهمة جدن

لذلك ضلن   ،بالشجاعة للتحدث على الرغم من أننا سلطئوف يف النطق
كموجهُت دائمنا ما ضلفز الطبلب على التحلي بالشجاعة دائمنا على الرغم من 

 ٙٚ.افتقارىم إىل ادلفردات"
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 بسم مصباح اخلَتطالب المع  ،قاـ الباحثادلقابلةالبيانات لتأكيد
: "يتحدث ادلشرؼ دائمنا اللغة العربية عند التحدث كما التايل   نت نتائجوككا

كأعتقد أف  ،ربت أم ظرؼ من الظركؼ يف ىذه البيئة العربية ،إىل الطبلب
حبيث ،ىذا دافع غَت مباشر ليكوف أكثر نشط. ربسُت ادلهارات يف اللغة العربية

كؿ دائمنا التحدث ضلا ،بغض النظر عن مدل صعوبة التحدث باللغة العربية
 ٚٚ.باللغة العربية حىت نتحسن شيئنا فشيئنا"

بسم فؤاد عدؿ حق ىي كما شرؼ ادلقابلة مع ادلأيضنا قاـ الباحث مث 
ليس  ،: "كل يـو نقدـ دائمنا مفردات جديدة على السبورة الصغَتةالتايل 

 باإلضافة إىل أننا نتوقع أف يكوف ،لنطلب منهم حفظها كلكن لتذكر ادلفردات
 ٛٚ.الطبلب أفضل يف التذكر ادلفردات يف األنشطة اليومية للمحادثة"

دار اللغة العربية كالفقو السلفي طالب من القابلة مع ادلقاـ الباحث مث 
: بسم أمحد زمراين عبيد اهلل ىي كما التايل دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا،
ال يزالوف يتحدثوف باللغة العربية الكاملة  ،"عند التحدث إىل مشرؼ الغرفة

كىي إظهار  ،فإهنم يًتمجوهنا باستخداـ لغة اإلشارة ،ألننا عندما ال نفهم لغتهم
 ٜٚ.لذلك ؽلكننا بسرعة تذكر ادلفردات من حولنا بسهولة" ،الشيء يف السؤاؿ

لتقوية  ميداف البحث ادلبلحظة قاـ الباجث،ىذه البيانات لتأكيدك 
دار كقد حدث ذلك بالفعل يف البيئة العربية  ،يت ُت احلصوؿ عليهاالبيانات ال

يواصل ادلشرفوف  اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا،
احلوار مع الطبلب اجلدد كالقدامى باللغة العربية الكاملة كيشجعوهنم على 

ن أف لديهم مفردات الدراسة اجلادة كمواصلة احلوار مع اللغة على الرغم م
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ألهنا تصبح كسيطنا للحصوؿ على مفردات جديدة عندما تريد تطوير  ،صغَتة
 ٓٛ.مهارة الكبلـ

 تصحيح ترتيب الجملة الضعيفة .1

غلب أف يكوف الطالب مصحوبنا دبرشد  ،عند إجراء حوار باللغة العربية
ألف شلارسة اللغة العربية تتطلب بالتأكيد تصحيحنا مباشرنا  ،ؽلكنو توجيهو جيدنا

 من ادلشرؼ لتطوير ىذه ادلهارات بشكل جيد.

ادلقابلة مع فؤاد مفتاح رمضاف ميداف البحث،قاـ الباحثيف مناسبة زيارة 
ا تكوين مجل صحيحةيف دار اللغة العربية  غالبنا ما  مألهن ،: "من الصعب جدن

لذلك غالبنا ما يصحح  ،كىلاأللغة الحلياة اليومية كيف ا ةستخدـ ادلادكريي
ادلشرؼ من خبلؿ إعطاء أمثلة مباشرة يف التحدث باللغة العربية مث شلارسة 

 ٔٛ."مع األصدقاء أك ادلشرؼ احلوار اليومي مباشرة

من  ةادثاحملحصلنا على  ،يداف البحثمن ادلبلحظة ادلباشرة إىل ادل
 :وغلرم كما التايلحبيب اهلل كخَت النعيم طالبُت 

 : أخي، أنا يل ثوب جديد ؟ حبيب اهلل
 : من أين نلت ؟ خَت النعيم
 : إشًتيت أنفا يف السوؽ، كلكن ..  حبيب اهلل

 : كلكن... دلاذا أخي؟ كخَت النعيم
 إيل أخي. ككبيران: حبيب اهلل
يف  بنفسكأخي؟ ألست اشًتيت  كذالك  يستطيع ذلما:  خَت النعيم

 السوؽ؟
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ي ، بل استوضعت إىل أخبنفسيأنا ما أشًتم  ،: ال يا أخيت حبيب اهلل
 فضيل.

يف  م الباحث بأف ربدث التدخل الصريفهبذا احلوار عرؼ كفه
كىذه الكلمة تدؿ على اللغة  ككبيران"" كلمة مثل الاألكؿ : مكادلتهما. 

 bajunya terlalu besarأم باللغة االندكنيسية ىي  rajeh gelluhادلدكرية بادلعٌت 
 كىذه من ادلثاؿ ادلستخداـ يف احلوار للطلبة اجلدد.

كىذه اجلملة تدؿ على اللغة "لماذ يستطيع كذالكمث من اجلملة "
 ko’ bisaأم باللغة االندكنيسية ىي ?mak bisa deiyehالعربية ادلادكرية بادلعٌت 

begini?،كأحيانا  كىذه من ادلثاؿ ادلستخداـ يف احلوار اليومية لدل الطلبة اجلدد
 ؽلارس من الطلبة يف ادلستول ادلتوسطة.

كىذه الكلمة اليت زبلصها الباحث من احلوار اليت ذبرم بُت الطلبة 
 غولؤ سومنب مادكرا.-بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

مث الحظ الباحث أيضا يف ميداف البحث كيظهر فيها التدخل اللغوم 
  كحيد األبرارك  فرماف كلدايند الطالبُت يف األنشطة اليومية بسم يف احلوار عن
 كما التايل:

 ؟لماذا تستعمل نعلي أنت، أبرار: يا   فرماف كلداين 

 اظلا استعملت حلظة إىل احلماـ لماذا ِكْع؟:   كحيد األبرار 

 : إستأذف أكال إيل، طلبت نعلي منذ أنفا أماـ الغرفة  فرماف كلداين 

 : نعم، عفوا ألنٍت استعملت نعلك دكف استأذف أنفا  األبراركحيد  

من ىذا احلوار تلخص الباحث بأهنما تتدخل يف ترتيب الكلة إىل 
كادلراد من "لماذا تستعمل نعلي أنت؟" اجلمل، للمتكلم األكؿ يقوؿ بكلمة 
 arapah mak ngangguy tang sandalدبعٌت  ىذه اجلملة تقصد من اجلمل ادلدكرية
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 ben? بادلعٌت االندكنيسيةkenapa  kamu pakai sandalku? كىذه اجلملة
 يستخدمها الطلبة عندما يسكن مع أصدقائهم يف األنشطة اليومية.

كىذه اجلملة اليت زبلص الباحث من احلوار اليت ذبرم بُت الطلبة بدار 
 .غولؤ سومنب مادكرا-اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

 جدكاؿ 

 ضعف استخداـ اجلملة

الترجمة  التدخل الرقم
 اللفظية

الترجمة 
 المدورية

الترجمة 
 اإلندونيسية

العوامل 
 المؤثرة

ٔ 
 

كلو ال مهبل 
 كيف

Walau la 

mahlan 

kaifa 

Sanajjen la 

laonah 

dekremmah 

Meskipun 

sudah pelan, 

gimana? 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٕ 
 Niltu نلت أستعَت

asta’ir 

Ollenah 

nginjhem 
Saya minjam 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٖ 
 Jamil مجيل مرة

marroh 

Cek 

gentengah 

Ganteng 

sekali 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٗ 
 Katsir كثَت مرة

marroh 

Cek 

bennyaan 

Banyak 

sekali 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

 Soro صار ماذا ٙ

madza 

Deddih 

apah 
Jadi apa  ضغط
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االستعماؿ 
 ادلبكر

ٛ 
 Iyweh la Ye enjek Ya gak lah إيوه ال

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٜ 
 Lahjetuki حلجتك

Gayanah 

been 

Gayanya 

kamu 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٔٓ 
 Maujud موجود ماذا

madza 
Bedeh apah Ada apa 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٔٔ 
 Arsalat Ngirem Mengunjungi أرسلت

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٕٔ 
 Ilbisiy Angghuy Pakailan البسي

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

ٖٔ 
-Nam ناـ تنامن

tanaman 

Dung 

tedungan 
Tidur-tiduran 

ضغط 
االستعماؿ 

 ادلبكر

بدار اللغة العربية والفقه السلفي بمعهد العوامل الداعمة لدور مشرفج. 
 غولؤ سومنب مادورا-النقاية التي غولؤ
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سيحصل ادلعلم على الكثَت من العوامل الداعمة  ،تعلم مهارات اللغةيف 
حىت يتمكنوا من  ،اليت ؽلكن أف تكوف كسيلة داعمة لتعليم الطبلب بسهولة

كؽلكن أف يكوف ىذا أيضنا ميزة  ،تشغيلها بسهولة يف موقف تعليمي مبلئم
يف ربسُت  خاصة ،للمعلمُت ليكونوا أكثر نشاطنا مرة أخرل يف مهارات التدريس

ستتطلب ىذه ادلهارات شجاعة لبدء زلادثة مع الشخص اآلخر  مهارة الكبلـ،
 يف األنشطة اليومية.

مهارة يعطي الباحث تصنيفنا متعلقنا بالعوامل الداعمة للطبلقة يف ربسُت 
ألنو إذا سبت  ،أم أف ىناؾ عوامل داخلية كخارجية ،باللغة العربية الكبلـ

 .حسبفإنو سيجعل ىذا البحث خامنا كرمسينا ف ،مناقشتو فقط بشكل عاـ

 حماسة الطلبة .2
دافع الناسالتصرؼ بطرؽ ربفزيشَت إىل سبب ظهور شيءي الدافع ىو

العوامل اليت تشجع الشخص على فعل ذلك أـ القم -مثل العوامل  ،السلوؾ
بعمل ما. ؽلكن تفسَت الدافع على أنو إرادةلتحقيق أعلى مكانة كقوة كاعًتافلكل 
فرد. ؽلكن أف ينظر إىل الدافع كأساسلتحقيق النجاح يف سلتلف جوانب احلياة 

 ٕٛمن خبللزيادة القدرة كاإلرادة.
الطلبة يف تنمية مهارة الكبلـ بطريقة صحيحة كالبد للمشرفُت أف يسجع 

بأف غلتهدكا يف تعلمها كػلسن كبلمو يف االتصاؿ اليومي من االنشطة اليومية 
كيصحح اجلمل عندما يتكلم باللغة العربية فصحى كيتم ىذه أف يركز قليبل 

 فقليبل بوسيلة التسجيع يف انفس الطلبة.

تتعلق بالعوامل  مفتاح رمضاف فؤادمع أحد ادلشرفينقاـ الباحث ادلقابلة
ىناؾ العديد من العوامل  مهارة الكبلـاليت تدعم دكر ادلشرؼ: "يف تنمية 

يصبح ىذا ىو رأس ادلاؿ األكيل  ،أحدىا محاس الطبلب لتعلم الكبلـ. ،الداعمة
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 ،كلكنو أيضنا يسهل على ادلوجهُت تعليمهم ،للطبلب يف تعلم ما يهتموف بو
بعض الطبلب الذين غلرؤكف عند التحدث إليهم على  ىناؾ ،على سبيل ادلثاؿ

ؿ للطبلب يف تعلم حسننا ىذه األخطاء ىي رأس ما ،قوؿ خطأ يف ترتيب اجلمل
ؽلكن أخذ النقطة اليت مفادىا أف الشجاعة لدل الطبلب  ٖٛ.شيء ػللو ذلم "

 .مهارة الكبلـىي رأس ماؿ كبَت يف تعلم 

بسم ىداية أيضنا أحد ادلشرؼ  ،قابل الباحثلئلضافة إىل بيانات البحث
: "أرل الطبلب ادلتحمسُت ىم من يتقنوف اللغة كما التايل  نتائج ادلقابلةاهلل ك 

ا عند التحدث باللغة العربية على  ،العربية بطبلقة ألهنم سيظلوف دائمنا. كن سعيدن
 ،خاصة عندما يكوف ىناؾ نقاش بُت الغرؼ ،الرغم من افتقارىم إىل ادلفردات

ا قبل يـو ادلسابقة ".فسيستعدك   ٗٛف جيدن

دار اللغة بسم موالدم كادلشرفبادلشرفقابلة مع أحد ادلقابل الباحثكما 
ىي   غولؤ سومنب مادكرا-العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

: "كل رغبة ستنتج نتائج سريعة ألف كل ما نريد غلب أف يستفيد منو كماالتايل 
تناكؿ الطعاـ  ، أف نكوف أكثر طبلقة. يف اللغة العربيةككذلك الرغبة يف ،احلماس

دبا يف ذلك بدء زلادثة مع  ،يتطلب شجاعة للدردشة مع شخص أكثر طبلقة
 ٘ٛ."مشرؼ الغرفة

ميداف على  ،قاـ الباحث ادلبلحظةالبيانات اليت ُت احلصوؿ عليها لتأكيد
سُت للدردشة من خبلؿ االنتباه إىل الطبلب الذين كانوا دائمنا متحم البحث

ككانوا أكثر طبلقة كشجاعة يف استخداـ ادلفردات  ،باللغة العربية على الشرفة
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 ،كظهركا دائمنا نشط. يف األماكن العامة ،ادلكتسبة حديثنا يف األنشطة اليومية
 ٙٛعندما تكوف ىناؾ أسئلة.

باللغة العربية  مهارة الكبلـأف رأس ماؿ الطبلب يف تعلم  زبلص الباحث
عبلكة على  ،عة دلمارسة ادلفردات احملفوظة حديثنا يف األنشطة اليوميةىو الشجا

غلب أف يكوف الطبلب مستعدين  ،للحصوؿ على مفردات جديدة ،ذلك
للتحدث على الرغم من افتقارىم إىل ادلفردات كادلشرؼ على الغرفة سوؼ 

 .يساعد من خبلؿ ذكر ادلفردات اجلديدة التالية يتم تطبيقها مباشرة للطبلب

 نين اللغوية الصارمةاالقو  .1

، ؽلكن أف صارمة يف إدارة مؤسسة تعليميةالالقوانينغلب أف تكوف ىناؾ 
كخاصة اللغة العربية  ،للطبلب الذين ىم يف مرحلة التعلم ةتنظم ادلستول ادلعيش

اليت ربتاج حقنا إىل انضباط عاٍؿ حبيث تصبح عادة يف حياهتم يف بيئة اللغة 
 ألهنا البيئة حامسة للغاية بالنسبة للسلوؾ الذم يعيش فيها. ،العربية

فؤاد مفتاح رمضاف  قاـ الباحث ادلقابلةللحصوؿ على البيانات ادلطلوبة 
كرئيس تنفيذم دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب 

تول معيشة فإف جدية اإلدارة يف التحكم يف مس ،: "يف الواقعكما التايلمادكرا،
ة ؽلر لقوانينالصالطبلب الذين يعيشوف يف ىذا اجملمع ىي التأكيد على أكثر ال

ؽلكن استخدامها كدليل على  القوانُت،الفحىت ال يكوف ىناؾ فجوة للطبلب زب
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد جدية اإلدارة يف تنفيذ الوالية كطبلب 

 ٚٛ." كراغولؤ سومنب ماد-النقاية اليت غولؤ
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دار اللغة العربية كالفقو مصباح اخلَت الطالب فيمع  قاـ الباحث ادلقابلةمث 
: "كل أسبوع غولؤ سومنب مادكراكما التايل-السلفي دبعهد النقاية اليت غولؤ

تقريبنا غلب أف تكوف ىناؾ عقوبات على الطبلب يف ىذا اجملمع ألهنم 
خاصة للطبلب اجلدد الذين مل يعتادكا على  ،اليت كضعتها اإلدارة ؼلالفالقوانُت

كعدـ التحدث إال باستخداـ اللغة العربية ك  ،احلياة الصارمة يف ىذا اجملمع
 ٛٛأخرل". القوانُت

كما ىذه البيئة اللغوية  نصراللهالطالبفي  مع قاـ الباحث ادلقابلةكما 
بب شعرنا يف البداية باالكتئاب الشديد بس ،: "ضلن كطبلب دخلناالتايل

على سبيل ادلثاؿ يف تكلم اللغة العربية  الظركؼ غَت العادية يف النشاط السابق
 ٜٛ."النٍت مل احفظ كثَتا من ادلفردات اليومية

فقد ُت  ةيف ميداف البحث،بلحظادلقاـ الباحثلتأكيد البيانات ادلذكورة،
ي اللغة العربية كالفقو السلف كضعو بالفعل يف مكاف زلمي من الطبلب خارج دار

كقد قيل ىذا بالفعل عندما كاف غلب فصل التكوين األكيل  ،دبعهد النقاية اليت
للبيئة عن اجملمعات األخرل لتجنب العادات اخلارجية حىت ال تتأثر بالعادات 

 ٜٓاليومية للطلبة فيها.

، لتجنب مهمأف احلد من االرتباط باألشياء اإلغلابية أمر  زبلص الباحث
كزكف على تخاصة بالنسبة للطبلب الذين ير  ،ختلفةاألخطاء يف اجلمعيات ادل

غلب عليهم احلد من التنشئة االجتماعية عندما يكونوف مع  ،عينةادللغة التعلم 
تناسب مع األىداؼ كلكن ال ينغلقوف على الناس ك غلب أف  ،طبلب آخرين

 .السابقة

                                                           
ٕٕٔٓماريس  ٕٓفي التاريخ نصر اللهنتائج ادلقابلة مع مصدر:88

ٕٕٔٓماريس  ٕٓفي التاريخ نصر اللهمصدر : نتائج ادلقابلة مع 89

ٕٕٔٓماريس  ٕٚمصدر : نتائج ادلبلحظة يف التاريخ 91



58 

 ،: "ال غلوز تنفيذ العقوبة بالعنفاحلاج  مصطفى بسرمرأل الشيخ 
حىت ينشأ  ،كالعقابيجب أف يتم بشكل مقنع ،ناىيك عن إيذاء الطبلب

 ٜٔ".مث ال يفعلو مرة أخرل ،الطبلبإدراؾ اخلطأ الذم ارتكبو

علم أف يستخدـ العقوبة يف التعليم إال عندما غُلرب. ادل، ال يريدقيقةيف احل
أك  اذلدايا أك اجملامبلت أىم بكثَت من العقوبات. لذا فإف الغرض من اذلدية

يعرؼ  ،ادلكافأة كأداة لتعليم األطفاؿ حىت يشعر األطفاؿ بالتقدير. بشكل عاـ
الطفل أف العمل أك الفعل الذم جعلو يتلقى اذلدية جيد. يف حُت أف العقوبة 
ىي إعطاء أك احتجاز ادلعاناة عمدان للطفل الذم ىو رعايتنا بقصد أف ادلعاناة 

 يف ادلستقباؿ. ربسُت أعماذلمتشعر حقنا أهنا تؤدم إىل 

عن العقوبات للمخالفُت فيها : "ضلن من  زاد ادلعلمنور خالص رليد
نعطي العقوبات للمخالفُت حبفظ  ادلدبرين يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي،

ادلفردات العربية يف يـو اجلمعة صباحاكىذه كلها ذبرم منذ قدًن كلكن جانب 
ادلخالفوف عدد مخسة مائة النتيجة  ذالك يكتب بنتائج ادلخالفُت، دلن يبلغ

 92."كينبغي االستعداد للخركج من ىذه البيئة اللغوية العربية

كىذه البيانات تدؿ على أف العقوبات يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي 
غولؤ سومنب مادكرا ليس بعمل العنف كلكن حبفظ -دبهعد النقاية اليت غولؤ

معة كيقوموف أماـ الغرفة، دلن ىو يبلغ عدد ادلفردات العربية يف كل يـو اجل
 العقوبات إىل مخسة مائة النتيجة سيستعد نفسو للخركج من تلك البيئة العربية. 

 تشجيع الوالدين لدى الطلبة .1
 اآلباء ػلاكؿ. اآلباء ادلشاركة عن الطفل تعلم صلاح فصل الؽلكن

 احتياجات كتلبية ادلرافقة خبلؿ من التعلم يف كمساعدهتم األطفاؿ مساعدة
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 ىذه يف خاصة ،ألطفاذلم األفضل كنتقدًن ػلاكؿ دائما اآلباء. هبم اخلاصة التعلم
 األطفاؿ تعلم تقدـ مراقبة ذلك دلعرفة آلباء يبذذلا جهد كل: التعلم العملية

 الطفل صلاح فإف ،كبالتايل. األطفاؿ لنجاح الوالدين قلق أشكاؿ من ىوشكل
 ذلك على األبناء ربفيز يف الوالدين كمشاركة كجود عن النظر بغض كذلك ليس

 ٖٜ.أدرسبجد
 تعليمية أىداؼ ربقيق يف مهمنا دكرنا اإلشراؼ يدكر ،ذلك إىل باإلضافة

 ادلنزؿ داخل الطلبة سلوؾ مراقبة كالتحكم السيطرة اآلباء على غلب. لطلبةل
 فقط ليس اإلشراؼ. األبوية ادلراقبة عدسة يف أنتكوف يف الستمرار كخارجها
 أداة ىوأيضا اإلشراؼ كلكن ،ككبلمو كسلوكو كأخبلقو الطفل حركات يف تتحكم
 ٜٗ.ىومتوقع متنموكما أطفالو حىت لآلباء احًتازية

لنيل البيانات ادلطلوبة قاـ الباحث ادلقابلة مع أمحد زمراين عبيداهلل  
كطالب يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا،  

 كما التايل : 
 نكوف أف على ماػلفزنا دائمنا كالدينا ألف ،جدنا شلتنوف كأطفاؿ ضلن"

 الف ،العربية البيئة ىذه يف لك منذ كاألىم ،اللغةالعربية تعلم يف اجتهادنا أكثر
 ىذا ،الدين لفهم كوسيلة الكتب قراءة نتعلم أيضنا كلكن ،اللغة تعلم فقط تعلم

ا شيء ىو الوالدين دعم ألف ،أفضل لتكوف للغاية أمرزلفز  يفتقدمنا على مؤثرجدن
 95."األصفر كالكتاب العربية اللغة تعلم

 على غلب أمورمهمة للغاية مهمة جوانب ىناكعدة أف زكيادرجات قاؿ
 :كىي مراعاهتا الوالدين
 إىل الطفل ػلتاج معهم للتسكع اختياراألصدقاء يف األطفاؿ راقب. أ
 اليت لؤلطفاؿ النفسية االحتياجات ىو كىذا ،كاللعب للتسكع أصدقاء
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 باالنتماء تطويرالشعور لؤلطفاؿ ؽلكن ،األصدقاء معنا اللعب منخبلؿ. المفرمنها
 اآلباء لكن. الذات اكتشاؼ عملية أيضنا ىي القيادة الوجود كشلارسة اجملتمع إىل

 يؤثر األصدقاء ألف معهم للتسكع اختياراألصدقاء يف األطفاؿ راقبم حباجة
 أف إىل ؽليل الطفل فإف ،كصليدين االجتماعي األصدقاء كاف إذا. الطفل كنتنمية
ا يكوف  ،السيئُت األصدقاء مع تسكع الطفل كاف إذا بالعكس كالعكس. جيدن
 .السيئ أيضناسلوكو يتبعو أف احملتمل فمن

 مالتقدـ سبدع ىي كالًتيف اختيارالعركض يف األطفاؿ على اإلشراؼ. ب
 عواقب يعطي ،متطور متزايد بشكل ادلتقدمة التكنولوجيا منخبلؿ العلـو يف

 الًتفيو من سلتلفة أشكاؿ ذلك يف دبا شيء أم منصنع يتمكنوا للبشرحىت
 أطفاذلم على اإلشراؼ دائمنا اآلباء على غلب ،ىذا دبع متعلق. ادلمتع كادلشهد

 سوؼ ادلشهد ىذا ألف. كسادم باحي مشهدإ مشاىدة ذلك اليفعلوا حىت
 ٜٙ.األطفاؿ كتطور كالركحي جلسدم النموا تؤثرعلى

مث قاـ الباحث ادلقابلة مع نور خالص رليد  كمشرؼ دار اللغة العربية 
 تكوف حىت ربفيزاالطفاؿالسلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا : "كالفقو 

 يتم حىت ألطفاذلم بادلرافق التعليمية تسهيبلت أيضنا اآلباء يقدـ ،التعلم ركح
 ادلرافق أف ذكرالوالداف احلالة ىذه يف رجى الطلبة،كما التعليمية أنشطتهم تشغيل
 ػلاكؿ ،لذلك. الطفل تعلم النجاح تؤثرعلى اليت العوامل أحد ىي التحتية كالبنية
 التحتية كالبنية ادلرافق. التعلم إىل األطفاؿ ػلتاج البلزمة التسهيبلت تلبية اآلباء
 لتقدؽلو اآلباء من الدافع أشكاؿ من كشكل األطفاؿ إىل اآلباء يوفرىاالناس اليت

 كالقرطاسية ادلدرسية دلعدات مثبل األطفاؿ اسبدارس أكاحتياج احتياجات مجيع
 ٜٚ".ادلدرسي كالزم الكتابة

دلعرفة ماشعر الطلبة يف تشجيع كالدين دار اللغة العربية كالفقو السلفي 
مع نصر اهلل كالطالب يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت 
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عندما  التعلم ركحتأثر إىل  لطلبةل ربفيزالوالدين" سومنب مادكرا ىي كما التايل :
 ادلفردات حفظ بأنشطة مشغوؿ العربية اللغة بيئة أف خاصة ،يسكن يف ادلعهد

 أف كنأمل ،ىو من صعبة األمر يف الصباح الرمسية كادلدارس ادلكثفة كالدكرات
 ٜٛيف جهد تشجيع كلدىم". اهلل كبارؾ جيدة بصحة الوالداف يبقى

 يف مبلحظاتقاـ الباحث  ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات أكيدلت
 قبل من زاركا أهنم اجلمعة يـو التحديد كجو على الباحث كرأل ،ميداف البحث

 أطفاذلم كمانصحوا،بيسانًتين يف حلياةسانًتم كادلاؿ لتوفَتالطعاـ كالديهم
 ألف ،العربية اللغة تعلم ركح.نشيطُت البقاء على كربفيزىم اجلادة بالدراسة
 الطبلب من تتطلب اليت سبامنابالبيئة يتأثركف ،اجلدد الطبلب كخاصة ،الطبلب
 ٜٜة.العربيباللغة التحدث

 أصبح التعليم خدمة للشيخ الكبير .0

اليستوم مع ادلعيار األخر على  ادلعهد االسبلمي يف اخلدمةمعيار إف 
طلب  على احصل ذلك على كقدرتو لشيخ كخادـ ادلعهد االسبلميل ىوخضوعو

 السابقُت الطبلب بعددأف ؽلتاز  اليتم توعظم فإف ،كىكذا111.العلم إىل الشيخ
 الذين الطبلب سابق دببلغ كلكن ادلاجستَت  ادلرحلة على كحصل زبرجوا الذين

. اجملتمع يف مؤثرة أشخاصنا أكأصبحواما زبرج من ادلعهد بعد ما يف أصبحوا
 الربكة إزالة إىل اإلضافة عارب كصمة ألنو ادلعلم ارتباط نسياف يعترب ،لذلك

 ٔٓٔكالينفع دلا حصل من ادلعهد االسبلمي.
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فؤاد مفتاح  مع قاـ الباحث ادلقابلة ،ادلطلوبة البيانات على للحصوؿ
دار اللغة العربية  يف بواجباتو القياـ يف ادلشرؼ تدعم عواملالب تتعلق رمضاف

 لنا بالنسبة الشيخ: "ىي كما التايل ،كالفقو السلفي
اأثناءاحلدثاألخَتلتعلمقراءةالكتاباألصفر ،أبوينيجباحًتامهماكسبجيدعلا فهويصليدائمن

 ٕٓٔ". سابقوفالعلماءالألهنفقطبهكأداةلفهمالدينمنخبلاللكتبالتيكتبها،جبد

دار اللغة العربية كالفقو  يف كمشرؼ زلمد ىداية اهلل قابل الباحث مث
 مطيعُت نكوف أف نتعلم ادلعهد االسبلمي يف: "ىي كما التايل ،السلفي

ا جسادنا نضعأ أف غلب لذلك ،اهلل كلمة إلعبلء خاصة ،خلدمةادلعلم  يف دائمن
 ٖٓٔ."للطبلب دعوة ىو بادلعهد كالشيخ التفاين ،الشيخ مراتب

البداية عندما دخلنا إىل  يف: "ليتكما،ادلعلم موالدم قابل الباحث كما
 كتاب كشرحنا ،صحيح بشكل ادلعلمُت فنحًـت كي تعلمنا ،ادلعهد االسبلمي

 ادلعرفة ألف ،كمعلميها نفسها ادلعرفة الحًتاـ الزرنوجي لئلماـ ادلتعلم التعليم
 ٗٓٔ".ادلعلم الربًـت إذاكانت مفيدة لنتكوف

 على قاـ الباحث ادلبلحظة ،عليها سباحلصوؿ اليت لبيانات ايد لتأؾ مث
 من يرعاية  كمقدـ الشيخ حقنا ػلًتموف الطبلب ىوأف مايبدك ،ميداف البحث

دار اللغة العربية السلفي دبعهد النقاية ليت سومنب  يف ادلنفذ الربنامج تنفيذ خبلؿ
ا ادلسؤكلوف كيطلب ،مادكرا  جودة ضلو اللغة بيئة لتطوير كادلدخبلت النصائح دائمن
 ٘ٓٔ.ادلستقبل يف أفضل
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 تقية شخصية ذات الشيخ شخصية يركف الطبلب أف زبلص الباحث
ا اليوميةة اخلمس الصلوات كيؤدكف ،اهلل من كقريبة  ليسوا أهنم من الرغم على دائمن

 حىت ،ادلعلم ذباه الطالب نفسية على كبَت بشكل يؤثر كىذا ،جيدة بصحة
 ،للغرفة كدليل العمل يف نشاطا أكثر يكونوا أف على شخصياتو مجيع ربفزىم
 .السابقُت العلماء كتب خبلؿ من الدين دراسة يف كخاصة

 اللغة العربيةكفائة المشرف في تعليم  .1

 التعلم اسًتاتيجيات تصميم يف مهمنا دكرنا يدكر الذم الشخص ىو ادلعلم
 يف ادلعلم ظهور كبَتعلى بشكل التعلم عملية صلاح يعتمد  .تنفيذىا سيتم اليت

 منقبل كصحيح صحيح بشكل تنفيذىا كنؽل اليت كالتدريس التدريس أنشطة
 .للتحضَتكمعلم مصممنا معيننا تعليمنا اجتاز شخص

إف ادلشرؼ يدكر دكرا مهما يف تنمية مهارة الكبلـ عند الطلبة كينبغي 
للمشرفُت أف ؽللك الكفائات الكاملة يف نفوسهم كيرقي التعليم اللغة العربية دبا 
علمو، ككيف بادلشرؼ يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت 

الكبلـ كالبد من حلصوؿ البيانات ادلطلوبة بطريقة سومنب مادكرا يف تنمية مهارة 
 ادلقابلة كادلبلحظة يف ميداف البحث.

كرئيس التنفيذم بدار اللغة العربية مع فؤاد مفتاحقاـ الباحث ادلقابلة 
 أف قبل"كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل : 

 ؽلتلكها اليت بالكفاءات يتعلق اختيار أكؿ كنا ،الغرفة على مشرفنا نصبح
 مبلحظتها سبت ،ادلتقادـ مستول على جلوسهم من طويلة فًتة قبل ،الطبلب
ا نصبح أف على قادرين لنكوف ادلستشار قبل من كتقييمها  من سواء ،مرشدن
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 البيئة ىذه دخوؿ بداية ظهرمنذ الذم ادلوقف كادلهارات كادلعرفة الشخصية حيث
 ٙٓٔ". العربية

 بصفتنا"مث قاـ الباحث ادلقابلة مع نور خالص رليد، ىي كما التايل : 
 مجيع من بالتقييم مكلفوف فإننا ،اللغوية البيئة ىذه يف كالتدريس للتعليم قسمنا

 االجتماعي عندالتواصل كشخصيتهم ،ادلرتكبة االنتهاكات كمستول ،اجلوانب
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا  طبلب مع

 شرطالك يف انشاء ادلقالة العلمية عليهم غلب ،منذلكرمسينا كاألىم،اآلخرين
 ٚٓٔ".من دار اللغة العربية كالفقو السلفي لتخرجهم

دار اللغة العربية  بالطقاـ الباحث ادلقابلة مع أمحد زمرين عبيد اهلل ك
 دائمنا أتعلم" كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل :

 أيضنا كلكنهم السن يف عنهم بعيد ألهنم ،الغرفة مشرؼ من األشياء من العديد
 يف صعوبات فيها نواجو مرة كل يف تقريبنا ،ىذه اللغة بيئة يف منا ذكاءن  أكثر

ا مهمة ليست أشياء مع االجتماعي كالتواصل التعلم  حلوؿ عن نبحث ،جدن
 ٛٓٔ".للغرفة ذلاكدليل

 مث قاـ الباحث ادلقابلة مع ادلشرؼ زلمد فؤاد عدؿ، ىي كما التايل :
 كلكن ،الغرفة مشريف توظيف على كبَت تأثَت العلمية للكفاءة أف الننكر ضلن"

 يكوف أف النريد كشركاتتأمُت ألننا ،أيضنا ذلك نعترب فإننا ،سلالفة ارتكاب عند
 ادلملوكة. ادلعرفة اليعكس كالشخصية ادلوقف يف كلكن العلم يف أذكياء الطبلب

 ٜٓٔ."مرشد إىل ػلتاج لذلك
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 دار اللغة العربية كالفقو السلفي ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات أكيدلت
 ادلشرفُت أف الباحث كرأل ،ادليداف يف مباشرة لرؤية ميداف البحث على ةبلحظادل

 كمل ،اسًتخاء حالة يف كانوا عندما للتحدث كدعواىم ،منقبل بتدريسهم قاموا
 .العايل ادلستول يف منقببللطبلب العلمية األكراؽ اختبار يف. فاترين يكونوا
 زبصص الدكتوريف درجة على أكحصل الثالثة الطبقة من كخريج ادلمتحنو ،ادلتقدـ
 ٓٔٔ.مالك إبرىيم ماالعاجلامعة موالنا  يف العربية اللغة

زبلص الباحث أف ادلشرفُت قد صلح يف االختبار النهائي ألف أصبح 
ادلشرؼ بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب باميكاساف، 
كػلصل أيضا أف ادلشرفُت قد استعد بدكره بالكفائة اللغوية كالكفائة الشخصية 

 البيئة اللغوية. تشكل منذ بداية التليم يف ىذه

 والطالب فشر الم بين العاطفي االرتباط. 2

 التميزشخصيات دائمنا يبٍت اجليد ادلعلم أف كالعيٍت عارفُت تاجوؿرأل 
 إىل ادلعلموف ػلتاج. اخلبلبة التدريسوالتعلم بطريقة خلق خبلؿ من الطبلب
 يتم اليت العلـو رلاؿ يف األخبلقية كالقيم الديٍت التقدير بُت التوازف

 من أنفسهم ربسُت إىل حباجة أيضا ىم. جلوانبحياتو مجيعا ككذلك،تدريسها
ينبغي للمشرؼ أف يصنع . احًتافهم من ربسن أف ؽلكن سبارين سلتلف خبلؿ

 ،حق التماـ الطالب شخصية لتنمية النتائج الدينية إعطاء مع ،التعليم ادلريح
 كاقع لفهم الطبلب إعداد ،ادلدارس يف السليمة اإلنسانية العبلقات كزبصيب

 التعليم اخلبلبة. تنفيذ على كقادر ،حياتية مهارات كذلم،احلياة

قاـ الباحث ادلقابلة مع ادلعلم موالدم كادلشرؼ بدار اللغة العربية كالفقو 
ينبغي لنا حسن "السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل : 

 التحدث يف كاليًتددكف التوافق يستطيعوف ألهنم ،الغرفة يف الطبلب معاالتصاؿ 
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 التحدث يف صعوباتال مع التعامل كانت سواء ،يواجهوهنا اليت ادلشكلة عن
 ٔٔٔ".لخر األ يةلعربا باللغة ادلتعلقة أكادلشاكل ،الفهم عدـ بسبب باللغةالعربية

دار  يف الطبلب زلمد فؤاد عدؿ أحد مع ادلقابلة أيضاقاـ الباحث  مث
 ،اللغوية البيئة ىذه دخلنا البداية يف: "ىي كما التايل العربية كالفقو السلفياللغة 
 با التحدث عليهم كاف ذلك على عبلكة ،أحدان  نعرؼ مل ألننا بالغرباء شعرنا
 تتعلق مفردات ملنا كقد ادلشرؼ إلينا ربدث لذلك ،يـو كل العربية للغة

 ٕٔٔ."اخلارج أك الداخل يف يـو كل كمارسها .باألنشطة

 مع مقابلة قاـ الباحث ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات إىل لئلضافة
 الفور على إليو التحدث كطلبت قابلتو أكلشخص: "ىي كما التايلنصراهلل 
 احلقيقة يف ألننا الصمت التزمنا البداية يف ،الرمحن فضل معلم ادلسمى ىومعلمنا
 نكوف أف من خائفُت التحدث طلشى ككنا ،باللغةالعربية التحدث النستطيع

 ،الكبلـ يف أخطأت إذا زبجل ،ادلفردات نفتقر كنا أننا على عبلكة ،سلطئُت
 تكوف أف على كػلفزؾ ،ببطء للتحدث يدعوكدائمنا كمعلم ىنا احلمدهلل كلكن

 ٖٔٔ."للتعلم متحمسنا

 ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات أكيدلت مبلحظات أيضنا الباحث قدـ
 األحياف بعض كيف ،الغرفة مشرؼ من بالفعل قريبُت كانوا أهنم الباحث كرأل

 ماينصحوف غالبنا ادلشرفُت أف من أكثر ،علعناا أصفرناقشو  كتابنا أيضنا ناقشوا
 ٗٔٔ.منذ الصباحدرسةادل يف أنشطتهم بسبب الرتياح بعدما شعركا الذين الطبلب

 ،االثنُت بُت طيبة مشاعر سينتج اجليد التواصل أف زبلص الباحث
 ،باللغةالعربية التحدث بصعوبات تتعلق قضايا يثعن للحد يتواصلوف كسوؼ
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 ،أكثرخربة منهم حلولل إغلاد غلب اليت احلياة دبشاكل أكادلتعلقة ادلفردات أكنقص
 يف اليًتددكا حىت ،كادلوجهُت الطبلب بُت ادلشاعر لتقريب سيطنا كيصبحو
 .للطبلب جيدين أصدقاء كيصبحوا باللغةالعربية التحدث

 ج. العوامل المعوقات في دور المشرف

 االصدقاء تأثَت زيادة :بأعراض للمراىقُت االجتماعية احلياة تطور يتميز
 يف ادلراىقوف يقضيو الذم الوقت معظم أهنم احلياة يف االجتماعية أكاألظلاط
 كؽلكنأ ،الودية العبلقات على يعتمد أقراهنمادلراىقُت مع التسكع أك التواصل

 .ادلراىقُت عبلقات يف أظلاطنا العبلقات ىذه نتوفر

 التعامل االجتماعي بخارج البيئة اللغوية .2

 األعلية شديد معٌت لو االصدقاء بُت االرتباط ظلط فإف ،ادلبدأ حيث من
 يتعلم ،االصدقاء عبلقات خبلؿ من االجتماعية كالتنمية. الشباب حلياة مهم

 الصدؽ مبادئ األطفاؿ يتعلم. ادلتكافئة ادلتبادلة العبلقات كنعن كادلراىق األطفاؿ
 بنشاط يدرسوف أهنم كما. أقراهنم مع الصراع حوادث خبلؿ من كاإلنصاؼ

 االصدقاء أنشطة يف اندماجهم تسهيل أجل من االصدقاء تنظر توكجها اىتماما
 ادلراىقوف يكوف أف غلب. اجتماعية أظلاطنا مابعد يف أصبحت اليت ادلستدامة
 اجليدين األطفاؿ مع كالتسكع ،معهم للتسكع األصدقاء اختيار يف انتقائيُت
ا محلهم سيتم كاألذكياء  محبل سيتم ،صحيح كالعكس ،جيدين ليكونوا بعيدن

ا كالكساىل ادلشاغبُت األطفاؿ مع لتسكع  .شقيُت ليكونوا بعيدن

 يف ادلشرفُت دكر دكف ربوؿ اليت بالعوامل ادلتعلقة البيانات على للحصوؿ
قاـ الباحث  ،دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا

 الطبلب مجيع ضلث: "ىي كما التايلعلم فؤاد مفتاح رمضاف ادل مع ادلقابلة
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد  يف الطبلب زمبلئهم مع التوافق دائمناعلى
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 التحقيق معن  العمل كؽلكنهم. متشاهبة أىدافهم ألف ،مادكراالنقاية اليت سومنب 
 مساعدة حينئذٍ  مكنهم يف ،النحوية كالصرفية مشكلة اليعرفوف عندما ،أىدافهم
 ٘ٔٔ". هبا مايتعلق يف البعض بعضهم

ىي   دار اللغة العربية، يف مشرفنا ادلعلم ىداية مع قاـ الباحث ادلقابلة كما
 ،الطالب تعلم ربفيز مستول على كبَت بشكل تؤثر البيئة أف أفهم: "كما التايل

 غالبنا دار اللغة العربية، طبلب من غَته عن الطالب عادات زبتلف عندما ألنو
 ،بالدراسة أيضنا سيتأثركف عن كساىل أصدقاؤه كعندمايكوف ،الطالب ؼلرج ما

 اللغة بيئة يف الطبلب زمبلئي مع بالتوافق دائمنا أنصح ،مشرفنا بصفيت ،لذلك
 ٙٔٔ". ىذه العربية

دار اللغة أمحد مصباح اخلَتكالطالب ب مع ادلقابلة أيضناقاـ الباحث  مث
ا قريبُت نكوف عندما: "ىي كما التايل العربية،  اللغة بيئة خارج األصدقاء من جدن

 أكليس ،القرآف ربفيظ رلتمع من ليس الصديق فإهنذا ،ذلك على عبلكة ،ىذه
 الكتاب رلتمع. اإلصلليزية اللغة رلتمع من ليس أك اإلصلليزية اللغة رلتمع من

 ادلشورة التقدًن مع التحدث على شجيعنات يتم ما غالبنا لذلك ،كاألدب الركائي
 ٚٔٔ".لنا سيحدث الذم السليب بالتأثَت يتعلق فيما

 ادلقابلة أيضناقاـ الباحث  ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات إىل لئلضافة
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت  يف األمن قسم كما مع

 إذا الغرفة يف معمشر ننسق أمنيةسم كق ضلن: "ىي كما التايل ،سومنب مادكرا
 يؤثر ألنو ،ىذا اللغة رلمع خارج األصدقاء لزيارة كثَتنا ؼلرجوف كطبلبم  كاهن
 تأخرل انتهاكا يلتزموا أف ادلرجح كمن ،العربية باللغة التحدث يف عادهتم على

 .كضلوذلك كالتدخُت
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 ميداف البحث على ادلبلحظة مث قاـ الباحث ،السابقة البيانات على بناءن 
 دراية على كانوا أهنم كمالوحظ ،اجملاؿ يف باحلقائق مباشرة عبلقة ذلا ما دلعرفة

 األمر ككاف ،العربية اللغة باستخداـ التزامهم بسبب العربية باللغة بالدردشة
 ،العربية اللغة بيئة خارج األصدقاء مع ربدثوا عندما سبامنا سلتلفُت. كذلك

 ٛٔٔ.ا لعادةك ادلادكرية اللغة تخدموفسفي

 غلد أف ادلتوقع من أنو عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات من زبلص الباحث
 بشكل يؤثر ذا ألنو دار اللغة العربية،ب طبل زمبلئهم من يومينا أصدقاء طبلب

 الطبلب كاف إذا خاصة ،العربية باللغة التحدث يف ادلهارات مستول على كبَت
 كبَت بشكل سيؤثر مث ،البيئة ىذه خارج أكثر أصدقائهم لنصائح استمعوا قد

 .العربية اللغة تعلم يف جديتهم على

 العربية اللغة بيئة خارج وظائف المشرف .ٕ

 ليس ،الغرفة يف يسكن عندما الطبلب محاية من مطلوب الشخصإف 
 على غلب لذلك ،يواجهوهنا اليت مشكبلت حبلؿ أيضنا كلكن فحسب رعاية

 يف التحكم من يتمكنوا حىت اللغة بيئة يف الوقت من الكثَت ينقضاء ادلشرؼ
 البيئة ىذه يف اجلدد للطبلب التقارب توفَت على القدرة كخاصة ،الطبلب تطوير
 .اللغوية

نور خالص  مع ادلقابلة الباحث قاـ ادلطلوبة البيانات على كللحصوؿ
دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب  يف شرؼادلكرليد  
 مع ،مداكالت اإلدارة رللس ػلددىا غرفة يف نعيش ضلن: “ىي كما التايل مادكرا
  لذلك التعلم. أنشطتهم يف دلرافقتهم لدينا لذلك ،سلتلفة بشخصيات طبلب

 دبهاـ مشغولُت نكوف األحياف بعض يف كلكن ،لذلك الوقت من الكثَت يستغرؽ
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 يف للغاية مزعجة أنشطة فهي ،إلكماذلا الوقت من الكثَت تستغرؽ اليت الكلية
 ٜٔٔ". العربية اللغة بيئة

 ،الصدفة قبيل من: "ي كما التايلتناسب دبا قاؿ ادلعلم زلمد فؤاد عدذل
السلفي دبعهد النقاية دار اللغة العربية كالفقو  يفؼ مشر  كوف عن النظر بصرؼ

 العاـ منذ داخلية مدرسة مكتبة كأمُت نشطنا كنت ،اليت سومنب مادكرا
 دبرافقة الغرفة أكادلكوثفي اجملبلت عمل على العمل نيبُت يتشتتذه كأحياننا ،ادلاضي
 ٕٓٔ". اللغوية ادلهارات الصلة ذكم لطبلب كتعليما

دار اللغة العربية  يف الطالبمصباح اخلَتك مع ادلقابلة الباحث قاـ مث
 ظلظركؼ يف: "ىي كما التايل كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا،

 أخرل مرة ؼلرج مث الوقت من أكلفًتة ،الغرفة يف ادلشرؼ اليكوف أحياننا معينة
 يف مايعودكف نادرنا لذلك ،أخرل أماكن يف إداريوف ألهنم ردبا ،خارجية دلصاحل
 ٕٔٔ". فقط معينة أكقات يف كلكن ،ىذه اللغة بيئة يف معينة أكقات

 على ةبلحظادلب قاـ الباحث ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات لتأكيد
 أحيانناادلعهد  تركوا ادلشرفُت أف الباحث كرأل ،ذلك من ديللتأك ميداف البحث

 قسمنابُت من دلشرفُت انتباىا جلعل كافيان  ىذاكاف لكن ،أكغَتىا تنظيمية ألغراض
 اليت ادلنظمة يف دبسؤكليات يضطلعوف أك.ىذه العربية اللغة بيئة يف الطبلب رعاية

 .تنفيذىا يتم

 يف الطبلب تنمية تأثرعلى ادلشرؼ أف إخطبلت فكر زبلص الباحث
 متاحة تكوف أف غلب اللغوية ادلهارات ألف ،جيد بشكل العربية باللغة التحدث

 تنمية يف خاصة ادلشرفو منقبل مباشر بشكل هبا التحكم كؽلكن يـو كل
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 الطبلب تطوير يعتمد. هبم االىتماـ من مزيد إىل كحاجة ىنا. اجلدد الطبلب
 أدائهم على حلفاظ ذلما ادلناسب من لذلك ،ادلشرؼ احًتافية على كبَت بشكل

 ٕٕٔ.العربية اللغة مهارات تعليم يف

 قلة الوسائل التعليمية في البيئة اللغوية .1

ا جزءنا التعليمية ادلؤسسة يف التعليميةادلرافق  تعترب   مراعاتو غلب مهمن
 كغَت األكادؽلية األنشطة سيدعم التحتية كالبنية ادلرافق ىذه كجود إف. فيها

 الطبلب لتحفيز ادلواتية كالتعلم التدريس عملية ربقيق كيدعم للطبلب األكادؽلية
إف  .كالقائمة احملتملة التحتية كالبنية ادلرافق ربسُت على كالقدرة قدمنا ادلضي على

نقصاف الوسائل فيها ىذه من ادلشكبلت ادلهمة إنو يستطيع أف يعوؽ إىل 
 األنشطة التعليمية يف دار اللغة العربية خاصة.

قاـ الباحث ادلقابلة مع ىداية اهلل كرئيس قسم الًتبية كالتعليم عن 
لفقو السلفي دبعهد النقاية العوامل ادلعوقات بدكر ادلشرؼ يف دار اللغة العربية كا

 صادرادل إىل نفتقر األحياف بعض يفاليت سومنب مادكرا، كما التايل : "
 نريد عندما توجيهية كمبادئ تعمل اليت العربية الكتب أك جملبلت مثبل تعليمية،ال

 عن البحث على قادرين يعتربكف ألهنم العربية البيئة ىذه يف العربية اللغة تعليم
 التعلم لدعم التعليمية ادلصادر ىذه إىل الواقع يف ضلتاج بينما ،كموجهُت أنفسهم
 ٖٕٔ."الطبلب ادلتبادؿ

دار اللغة العربية  يف ادلشرؼك ادلعلم فؤاد عدؿ حق مع قابلةقاـ ادل مث
 تعيق اليت العوامل خبصوص ،كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا

 عندما الطبلب لتوجيو طريقة إىل نفتقر ضلن: "ىي كما التايل ،ادلشرؼ دكر
 الكثَت مع التفاعل عند مللهم عدـ كيفية يف أيضنا أفكر ألنٍت ،الغرفة يف يكونوف
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 كالقياـ ادلفردات كحفظ األشياء يف القوم التفكَتيفكركف الطلبة  الطبلب من
 يتعبوف الطبلب غلعل كىذا. ادلبكرة ادلدرسة يف كمازلنا الرمسية ادلدرسية بالواجبات

 شاشاتل مثبل التعلم موارد إىل أيضنا كأفتقر الغرفة يف معنا الدراسة من أحياننا
 ٕٗٔ". كغَتىا

 اهلل أمحد زمراين عبيد مع ةقابلادل قاـ الباحث ،البيانات ىذه إىل لئلضافة
 دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، يف الطبلبك

 مثبل كافية غَت كمرافقػلتاج    ألنو ،التعلم عند بادللل أشعر: "التايلىي كما 
 لقصص مثبل ،تناسبك اليت العربية كالكتب ،ادلثاؿ سبيل علىللمصور  شاشاتل

ا مهمة أهنا من الرغم على ،العربية الركايات أك العربية ادلصورة  لتطوير جدن
 ادلفردات من ادلزيد على احلصوؿ يف مساعدتنا ككذلك ،العربية. اللغوية ادلهارات

ىذه  يف األصدقاء مع شلارستها كؽلكننا ضلبها اليت القراءات من عليها ضلصل اليت
 ٕ٘ٔ."العربية اللغة بيئةال

 علىة بلحظادب الباحث قاـ ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات أكيدلت
 ىذه كنأف الباحث كرأل ،عليها العثور ُت اليت احلقائق إلثبات ميداف البحث

 مثبل ،سنهم يف الطبلب ػلتاجها اليت القراءة كتب على الربتوم اللغوية البيئة
 مع ؽلارسها أف كؽلكن مفرداهتم ظلت حىت العربية الركايات أك ادلصورة لقصص

 ٕٙٔ.اليومية الصحة يف األصدقاء

 عدم معانة المهنية لدى المشرف. 0

 شرؼادل كفاءةعن معانة ادلهنية لدل ادلشرفُت ىي تنمية   األىداؼ إف
 ليكوف شرؼادل يتقنها أف غلب اليت كادلهارات ادلعرفية للقدرة مقياس ربديد أم
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السباـ   يقصد منها. تعليم اللغة العربية يف التعلم عملية كإدارة زبطيط فيها زلًتفنا
 ،للطبلب التعلم يف إجراؤىا كنليتم ادلشرؼ يتقنها أف غلب اليت ادلهارات كفائة
 .العربية اللغة رلاؿ يف الطبلب مهارات تنمية على تأثَت ذلا يكوف حبيث

لنيل البيانات ادلطلوبة قاـ ادلقابلة مع موالدم كادلشرؼ يف دار اللغة 
العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب مادكرا، ىي كما التايل : 

 نكوف عندما هبا القياـ علينا يتعُت اليت األدكار ماىي اليقُت كجو على الأعرؼ"
 الذم دلشرؼ منقببل مباشرة تعليمنا يتم يكموجهُت غريز بشكل ألننا ،الغرفة يف

. بالطبع ىم كربفيز ،للطبلب آباءن  كنصبح ،احلماية لتوفَت يرشدنا أف اعتاد
 ٕٚٔ".العربية كلغتهم مهاراهتم تطوير كامن يتمكن حىت اللغة علمهم

 العربية اللغة بيئة يف شرؼادلك فؤاد عدؿ حق مع ةقابلادل قاـ الباحث مث
 كالنظاـ ادلوقع ألف ،الغرفة لغة تعلم يف زلددة اسًتاتيجية التوجد: "ىي كما التايل

 التعليمية ادلؤسسات من غَتىا أك الدينية ادلدارس يف ادلوجودة عنتلك اف ؼلتلف
 اخلاص لليقُت اجليد من كلكن ،إسًتاتيجية استخداـ غلب اجتماع ككل الرمسية
 يف الغرفة يف التواجد أثناء استخدامها سيتم اليت كاالسًتاتيجيات ادلهاـ زبطيط
 ٕٛٔ."الرمسي غَت التعلم

 فؤاد األستاذ مع قاـ الباحث ادلقابلة ،ادلوجودة البيانات إىل لئلضافة
 غَت التوجيو ذبربة يف كلكن ،ادلشرفُت بتدريب دلنقم: "ىي كما التايل، مفتاح

 سوؼ احلاؿ بطبيعة لذلك ،السابقُت دلشرفُت منقببل تدريسها ُت اليت ادلباشرة
 دائمنا نعقد لكننا ،الغرفة يف كجودنا أثناء  نواجهها اليت ادلشاكل على نتغلب

 ادلشرؼ يواجهها اليت الصعوبات عن للسؤاؿ شهر كل منتظمة اجتماعات
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 إرشادات على للحصوؿ ضركريُت يعتربكف الذين الطبلب بعض عن كاإلببلغ
 ٜٕٔ".األمن قسم من خاصة

 على ةبلحظادل الباحث قاـ ،عليها احلصوؿ ُت اليت البيانات أكيدلت
 قدمو الذم التوجيو أف الباحث كرأل ،اجملاؿ يف مباشرة للنظر ميداف البحث

 يواجهها اليت كاالحتياجات بالفطرة سًتشدكا ألهنما منهجينا يكن مل دلشرؼا
 ٖٓٔ.عُتادل شيءلل يستعدكا مل حبيث الطبلب

 أكغَته التدريب من نوع إىل ػلتاجوف ادلشرفُت أف إىل الباحث كزبلص
 اليت التغَتات دلواجهة االستعداد على تأثَت ىذا األقلل على ،عاـ كل إجراؤه يتم

 ادلطبقة االسًتاتيجيات من العديد من ،ادلثاؿ سبيل على ،الطبلب لدل ربدث
 للتعلم باحلماس الشعور كتنمي ادللل. الطبلب إلراحة االبتكار تتطلب اليت

 .العربية اللغة مهارات
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 لفصل الخامسا

 مناقشة النتائج

بناء على البيانات السابقة فوجد الباحث البيانات لعرض مناقشة نتائج البحث،   
 كمايلي:

الكالم بدار اللغة العربية والفقه السلفي دور المشرف في تنمية مهارة  .2
 بمعهد النقاية التي سومنب مادورا.

إف مشرؼ ادلسكن ىو مزيج من كلمتُت ادلشرؼ كاإلشراؼ. اإلشراؼ ىو 
قيادة ام عملية تقدًن ادلساعدة للفرقة ادلعينة أك لؤلفراد من حيث اللادلساعدة 

تحديد كالتخطيط تناسب عن رأم فهمالنفس ك ربط فهم النفس بالبيئة، باالختيار كال
كأما ادلسكن يف عادة ما يكوف التقليد البيئة االسبلمية  ٖٔٔادلشرؼ كمتطلبات البيئة.

يدكر فيو الشيخ كاخلادـ يف تنظيم ادلعهد كيعد ادلسجد للعبادة لدل الطلبة كادلدارس 
ىل جانب كإٕٖٔلتعليم العلـو الدينية كغَتىا كاألنشطات الدينية األخرل اليت تنفع ذلم.

اخلصائص اجلسمية كادلعرفية اليت ال بد أف تتوفر يف ادلعلم، فإنو البد أف يتمتع كذلك خبصائص 
خلقية طيبة حىت يكوف مثبل أعلى لتبلميذه يف سلوكهم كأخبلقهم، كأف يكوف متسما بالعطف 

 ٖٖٔكاللُت كالصرب كاحلـز كالكياسة سللصا يف عملو، جاد فيو كزلبا لو.

كمبدعا ناجحا ادلعلم يكوف أف كالؽلكن يف ًن  لقدرة لديها كانت إذا إال عملو ًن
 كلقد ؽلتمكها، اليت التدريس مهارات خبلؿ من لطبلب البيئة التعليمية ادلثَتة هتيئة على

 سلتلف يف الًتبويُت رؤل على ادلتنوعة التدريس دلهارات امتبلؾ ادلعلمُت تفكرة استحوذ
 للكفايات ادلعلم امتبلؾ ضوء يف ادلعلمُت إعداد امجبر  على تطوير فعملوا الدراسية، ادلواد
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 التعليمية دبهامو القياـ أثناء براألماف إىل بطبلبو تؤىل للوصوؿ اليت البلزمة التدريسية
 ٖٗٔالتعلمية.

رأل الباحث أف ادلشرؼ بداللغة اللعربية كالفقو السلفي دبعهدالنقاية اليت غلرم  
كمتخصص اللغة العربية ككذالك يكوف قدكة كما من ادلفهـو السابقة من حسن اخللق 

 لدل الطلبة يف الغرؼ ادلعينة.

ال ؼلتلف دكر مشرؼ السكن يف ادلعهد اإلسبلمي عن دكر ادلعلمُت أك األساتيذ 
 األخرل. كىذه من دكر ادلشرؼ فيما يلي :

  أف يقـو هبا يف رلاؿ الًتبية البيئية شرؼؽلكن اغلاز أىم األدكار اليت ؽلكن للم
 يف النقاط التالية: كما رأل بلعيد مجعة

ثقافتهالضركرم أعمق من ادلعلومات كادلعارؼ اليت يقدمها للمتعلمُت، حيث  إف .ٕ
من شركط القدرة على التعليم ىو أف َتعلم أكثر شلا تُػَعلم كىذا حىت يكوف ادلعلم 

أم البد عند ادلمارسة أف تكوف  ٖ٘ٔ.ذا شخصية كاملة علميا، أخبلقيا كسلوكيا
 رػلا كحسنا يف التعامل.م

، الزمبلء من ادلعلمُت مناقشة خطط كمشكبلت ادلوضوع البيئي مع التبلميذ كمع .ٖ
كتعد ادلناقشة كاحلوار من أحسن الطرؽ الًتبوية كالتعليمية احلديثة كالفعالة يف 
رلاؿ ادلوضوعات البيئية، فالتعليم اجلماعي يعمل فيو ادلعلم مع تبلميذه كفريق 

ىم، يتشاكر كيتناقش كيتحاكر يف األىداؼ ككسائل التنفيذ كتوزيع متكامل كمتفا
ادلسؤكليات كالوظائف كضبط أساليب ادلتابعة كالتقوًن ضمن مشاركة فعالة جلميع 

كاستعدادات كل كاحد  أعضاء الفريق مع مراعاة ميوالت كقدرات كاىتمامات
 ٖٙٔ.منهم كتنظيمهم ضمن رلموعات عمل
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عمل، مع مراعاة قدرات كاىتمامات كل كاحد  تنظيم التبلميذ يف رلموعات .ٗ
 منهم.

كيعد الوسائل التعليمية  وفَت األدكات كذبهيز ادلعدات ادلناسبة للخرجات ادليدانيةت .٘
 لنيل األىداؼ من ادلنظمات ككلما تتعلق هبا.

يرجى منها أف يتحدثوا توجيو كمتابعة كمناقشة رلموعات التبلميذ يف خرجاهتم  .ٙ
 ىذه البيئة اللغوية كيتعودكف هبا.باللغة العربية يف 

كما شعر   تشجيع رلموعات التبلميذ على عرض أعماذلم على بعضهم البعض .ٚ
كلهم من القلق كما ػلدث يف األنشطة اليومية، كتنتجح األنشطة التعليمية 

 ٖٚٔحبماسة الطلبة يف تعلمها كينبغي للمشرفُت أف يشجعهم بالكفائة الشخصية.
ارج، كتبادؿ النقاش معهم اخل بادلوضوع البيئي من عوة متحدثُت من ادلهتمُتد .ٛ

حوؿ البيئة كمشكبلهتا كحبث احللوؿ ادلناسبة ذلا، كذلك أماـ التبلميذ حىت 
 ٖٛٔ.يستفيدكا من خرباهتم

إف دكر ادلشرفُت بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعد النقاية اليت سومنب 
ف ادلشرفُت يف القدًن عندما غللس جديدا فيها مادكرا، التقاـ بالنظرية العلمية ألهنم ؽلثلو 

كىذه كل األدكار يدكر ادلشرؼ حبسن الفعالية ألهنم يشعركف خدمةن للشيخ كخادـ 
ادلعهد يف معهد النقاية اليت، كتدؿ أهنم خالصوف يف تنمية مهارة اللغوية أخصها يف 

 تنمية مهارة الكبلـ.

ُت اليت تواجهها باألنشطة من خبلؿ ما تقدـ، يستنتج الباحث بدكر ادلشرف
التعليمية يف تعليم مهارات اللغة العربية لدل الطلبة عندما يسكن يف الغرفة معهم، كغلرم 
دكرىم بعدـ اإلعتماد يتأثر يف تعليمها كأهنم يتعلموف بأف اليشعركا بتعلمها، بدكر 

بة ادلشرؼ ميّسرا ك مشجعا ك زلاكرا حسنا عند احملادثة ك قدكة خلقا لدل الطل
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كمصححا يف ترتيب اجلملة الضعيفة من األمور ادلطلوبة يف نفوس ادلشرفُت لنيل الطلبة 
ؽلهركف بادلهارات اللغوية أحصها يف تكلم اللغة العربية ىذه من غاية القصد أف يشجع 
يف استخدامها األنشطة اليومية. كىذه كلها من أدكار ادلشرفُت تكوف مناسبا فيما تقدـ 

البد إقامها عندما يسكن يف البيئة اللغوية يف السابق، كغلب أف يعرؼ  من األدكار اليت
أهنم يسكن يف كل الغرفة يدار اللغة العربية كالفقو السلفي يرافق الطلبة يف األنشطة 
التعليمية كي يستطيع أف يعرؼ مرحلة ادلعارؼ عند الطلبة يف ادلهارات اللغوية كأشد منها 

لها  بتقدًن اخلدمات كيسهل الطبلب يف أنشطة عملية غلرم ىذه كيف مهارة الكبلـ، 
 ٜٖٔالتعلم.

 العوامل الدافعة بدور المشرف .5

إف دكر ادلشرؼ يتعلق بالعوامل الداعمة اليت تشَت إىل صلاحهم يف تعليم اللغة 
العربية أخصها يف تنمية مهارة الكبلـ، قسم الباحث عن العوامل الدكافع بقسمُت االكؿ 

 كاخلارجي.ىي الداخلي 

 العامل الدافع اخلارجي كما التايل :

 محاسة الطلبة .ٔ

االشحص ؽللك دافعا هب قاـاليت  ؿاعماالساسي يف إقامة األ السبب يى احلماسة
يف محاسة الطلبة كاف رجاء ادلشرؼ أم يظهر  ٓٗٔ.بقيامو طلوبمن ادل ما لتحقيق قويا

صلاح التعليم اللغة العربية بقويتها كيشجع ادلشرؼ أف ينشاء االسًتاتيجية ادلرػلة لديهم 
 كيركزكف يف تعليمها تركزا حسنا حبماستهم أيضا.

 نُت اللغوية الصارمةاالقو  .ٕ
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 اجليد البلط اسلوك كيتوقع نضباطبالقوانُت الصارمة ادل سكنادل تعليم يشتهر
ادلسكن  كل. الدراسات ناجحنايف كاف  حبيث تعليميةال بيئةال تتأثر إىل الذايت االنضباط

 ٔٗٔ.يف حل سلالف الطلبة من القوانُت كيقصد متساكيا ادلختلفة عايَتفيهادل

 توفر أف ؽلكن ادلسكن ألف عنرب، يف ترقيتو ؽلكن الطالب لتعلم احلقيقي الدافع
للمبادرة تعزيزا  ترسيخاالستقبلؿ تلقائينا الطائرة إىل الصعود نظاـ سوؼ. شخصي ًن

 .اخلاصة مشكلتنا حل يف الطالب تعلم العملية ذلذه منخبل

 تشجيع الوالدين لدل الطلبة .ٖ

ا مهم ىذا. هباالوالداف القياـ غلب اليت ادلهاـ من األطفاؿ ربفيز  بالنسبة جدن
 التشجيع لدل الطلبة أف يشَت عطاءإب. كالتعب دلللا دكف جبد تدرس أف ؽلكن لطالبل

كيقبل الطلبة الشجاعة منهما تشجيعا مهما ألهنما ،إىل ما أراد الطالب بدفعهما اآلباء
،  بأنشطة القياـ يف كالرغبة ينشأشعورباحلاجة سوؼ يدكر بينو منذ الصغَت حىت اليـو

 ٕٗٔ.التعلم

 كأما العوامل الدافعة الداخلية ىي كما التايل :

 للشيخ الكبَت أصبح التعليم خدمة .ٗ

، الربكة على للحصوؿ الفعايل غرض اخلدمة ىي الربكةكما يقـو الطلبة بالعمل
كأما التعريف منها ىي التربؾ مصدر تربّؾ يتربّؾ تربّكا، كىو طلب الربكة كالتربؾ بالشيئ 

 ٖٗٔطلب الربكة بوسيطتو.

 كفائة ادلشرؼ يف تعليم اللغة العربية .٘
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 عملية عن ينتجلتحقيق ما القدرة ىي الكفاءة رأل ليف رصلويس عن تعريف
العملية التعليمية  ىعل القدرة تغيَتإىل  تأثر الذاكرة زلتويات يناسب الواقع مع التعلم

ككفائة ادلشرؼ تأثر إىل تعليم اللغة العربية كيلـز للمشرؼ اف ٗٗٔ.خارج الفصل أكداخلها
التعليمية اليت تدافع إىل تنمية يتعلم عن االشياء اجلديدة من ادلواد التعليمية كالوسائل 

 مهارة الكبلـ.

 كالطالب رؼشادل بُت العاطفي االرتباط .ٙ

 نفسو غلعل مامل معلمناحقيقينا يصبح أف اال يستحل معلما جوف ميكيل رأل
 ٘ٗٔ.كشعورهو تعليم مجيعاألطفاؿ كنفهم ػلاكؿ الذين الطبلب من كجزء

 أكالقدرة( القدرة) بالكفاءة يتمتع أف غلب ادلعلم أف عثماف عزر زلمد مث رأل
 منسلوكا النوعية للطبيعة كصفنا كيكوف قصود توافق مع الواقعادل اذلدؼ ربقيق على
 ٙٗٔ.دلعلم

 استخدامها ؽلكن أشياء ىي يف ادلاضي ادلذكورة الداعمة العوامل رأل الباحث أف
 فحسب ارجيةاخل عواملال توجداال  أخصو ربًتعايتهم، تنمية طاقة الطلبةل ماؿ كرأس
. كافضل منها أف ادلستقبل يف أفضل لتكوف كحوافز استخدامها ؽلكن داخلية كلكن

 يكوف ادلشرؼ كسيلة فعلية لدل الطلبة ألف يبحث عن فكرهتم األعلى.

 ج. العوامل المعوقات في دور المشرف

كانت ادلعوقات يف دكر ادلشرؼ بدار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية  
سومنب مادكرا، كىذه من ادلشكبلت اليت البد حلها لنيل االغراض ادلطلوبة كػلصل اليت 

على احملصبلت ادلمتازة لدل ادلشرؼ كالطلبة. كقسم الباحث ادلعوقات بالعائقُت االكؿ 
 العائقة الداخلية مث الثاين العائقة اخلارجية، ىي كماالتايل :
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 التعامل االجتماعي خبارج البيئة اللغوية .ٔ

كتأثر البيئة إىل  ،تنمية ادلراىقُت باالجتماع يف مهمنا دكرنا األقراف عبلقات تدكر
 االجتماعي السلوؾ كأظلاط االجتماعي بالقيمر  تأثيال يرتبطفكرة الطلبة مع األخرين 

 يف فرد لكل تغيَت ٌتاث إحد إىل تأثَته يؤدم أف ؽلكن ٚٗٔغَت ذلك.ك  االجتماعية عاملكالت
كىذه ادلشكبلت يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي اليت قاـ فيها  .االجتماعية البيئة

 .ادلشرؼ التعليم بُت الطلبة كالبد ذلم أف ينصح باللطف كادلريح

 العربية اللغة بيئة خارج كظائف ادلشرؼ .ٕ

 يسمحتكوين البيئة  يف دكرنا يف االنشطة التعليمية كيدكر كمدير شرؼإف ادل
يلـز للمشرفُت أف يركز نفسو بادلبلحظة يف تنمية  ٛٗٔ.مريح بشكل الدراسة للطبلب

مهارة الكبلـ لدل الطلبة مث يرافقهم يف األنشطة التعليمية لنيل ادلعرفة عن التطورات 
 بادلهارت اللغوية لديهم الذم يسكنوف يف الغرفة.

 كأما العوامل العائقة اخلارجي كما التايل :

 قلة الوسائل التعليمية يف البيئة اللغوية .ٔ

تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة ادلبلحظة كإتباع التفكَت 
العلمي للوصوؿ إىل حل ادلشكبلت. كىذا األسلوب يؤدم بالضركرة إىل ربسُت نوعية 

 ٜٗٔالتعلم كرفع األداء عند التبلميذ.

 لدل ادلشرؼ دكرة التدريبيةعدـ  .ٕ
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 مع اليـو ىي كما ادلنافسة ياةاحلخضم يفرأل عبد احلارس أننا نعيش 
 لمعلمل ادلهنية القدرة الطلب فوؽ ادلعلم كاجبات إندكنيسيا يف التعليمي تأخرالتحصيل

 لزيادة ادلبذكلة اجلهود لذلك،. فعاؿ كتعلم تعليم عملية جبت أف مايفعلو يتمكن حىت
 ربسُت يف زبصص ىوادلفتاح ادلعلمُت جودة ربسُت ألف دائمنا ادلعلم جودة تتم أف غلب

 ٓ٘ٔ.التعليم اجلودة

احث أف دار اللغة العربية كالفقو السلفي ىي من أفضل البيئة اللغوية استنتاج الب
بكوف العوامل الداعمة أكثر من العوامل العائقة كيستطيع أف ػللها ادلشرؼ بدكره العظيم  

الغرفة من مثبل كقدكة يف كل امور ادلعيشة خلقيا معرفيا كسلوكيا كىذه ذبرم مثاال يف 
افضل ادلصادر البشرية فيها بطريقة التقوًن التعليمي عندما ذبرم االنشطة اللغوية قليبل 

 فقليبل من حلها.

يلـز للمشرفُت اف ينشاء احواؿ التعليم اليومية اخلبلبة أخصها يف تعليم مهارة 
ة كحل منها الكبلـ الهنم يسكنوف يف الغرفة أحيانا يشعركف بادلبلؿ عند تعلم اللغة العربي

 البد أف يؤىل ابداع ادلهنية كي يشعركف دبلوء احلماسة.

 

                                                           
150

Abdul Haris, Pelatihan KetrampilanBercakap Bahasa Arab DanMetode 

PembelajarannyaUntuk Guru Bahasa ArabSekolah Dasar MuhammadiyahSe-Kota Malang, 

ejournal UMM, h. 96 



92 

 الفصل السادس

 ملخص نتائج البحث

كانت أدكار ادلشرفُت يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب  .2
ادلشرؼ ميّسرا يف كل االنشطة التعليمية  مادكرا كثَتة ك ادلتنوعة منها : ااالكؿ يدكر 

كي يشعركف يف سهولة التعلم أخصها يف مهارة الكبلـ اليت ربتاج إىل ادلشرؼ يف  
كل ادلمارسة ك الثاين يدكر ادلشرؼ مشجعا لدل الطلبة الذين اليهتموف يف تعلمها 

ل كلطالب اجلدد الذين ينقصوف ادلفردات اجلديدة عندما يتكلم مع الطلبة االخر 
كالثالث يدكر ادلشرؼ زلاكرا رائعا عندما يتحدث مع الطلبة يف الغرفة أك خارجها 

كيساعدىم شلارسة احملادثة الصحيحة يف االنشطة اليومية كالرايع يدكر ادلشرؼ قدكة  
لدل الطلبة إما يف تعلم اللغة العربية كتعبد إىل اهلل تعاىل أك يف االنشطة اللغوية 

صححا يف ترتيب اجلملة الضعيفة عندما يتكلم مع الطلبة كاخلامس يدكر ادلشرؼ م
 كيكتبوف يف السبورة عن العبارة الصحيحة كيستخدمها مثاال للعبارة األخرل.

العوامل الدافعة قسمها الباحث إىل العامل الداخلي كاخلارجي، كىذه التالية من  .1
أف تكوف ىناؾ نُت اللغوية الصارمةاالقو العامل العائقة اخلارجي ىي : االكؿ 

يف مراقبة الطلبة كالثاين تشجيع الوالدين لدل الطلبة  صارمة يف إدارة مؤسسةالالقوانين
كاالثالث  يف تشجيع التعلم اللغة العربية ةاآلباءالؽلكنفصلنجاحتعلمالطفلعنادلشاركام 

محاسة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ىي أفضل العامل يف تنمية مهارة الكبلـ. كأما 
تكوف االنشطة أصبح التعليم خدمة للشيخ الكبَت  عامل الدافعة الداخلية ىي االكؿال

د يف زلل الب كفائة ادلشرؼ يف تعليم اللغة العربية  كالثاينالتعليمية خدمة للشيخ 
كعلا البد يف ارتباط العواطف  والطالبفشر االرتباطالعاطفيبينادلكالثالثادلرحلة ادلمتازة 

 قوية بينهما.
العوامل الدكافع يف دكر ادلشرؼ قسمها الباحث على اخلارجية كالداحلية، كمن  .ٗ

العامل الداخلي : االكؿ التعامل االجتماعي خبارج البيئة اللغوية الغلوز للطلبة أف 
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يقـو االتصاؿ االجتماعي حىت ينسى عن كظيفتو كالطالب بداللغة العربية كالفقو 
ادكرا كغلب للمشرفُت أف ينصحهم باحلكمة السلفي دبعهد النقاية اليت سومنب م

إف  خارجبيئةاللغةالعربيةكيسأؿ ماادلشكلة اليت فكرىا الطالب. كالثاين كظائف ادلشرف
ادلشرفُت قدكة للطلبة أخصها لطالب اجلدد الذين ػلتاجوف التشجيع كمع أف 

االكؿ قلة ادلشرفُت مشغولوف يف األنشطة خارج البيئة اللغوية. كاما العامل اخلارجي : 
الوسائل التعليمية يف دار اللغة العربية كالفقو السلفي مع أهنا زلتاج يف االنشطة 
التعليمية لتساعدىم كيسهل الطلبة عند يشعر بالصعبة يف تعليم اللغة العربية كيلـز 
للمشرفُت ليعدىا سباـ الوسيلة كالثاين عدـ الدكرة التدكيبة يف تنمية كفائة ادلشرفُت 

لغة العربية كالفقو السلفي كيلـز للمشرفُت أف يشًتكوا الدكرة التدريبية الف يف دار ال
 كتنمو كفائة ادلعلم بدكره يف الًتبية كالتعليم. الزماف ؿالًتبية كالتعليم قد تطور بطلو 

 التوصيات . أ
اعتمادا على نتائج البحث من التدخبلت اللغوية توصى الباحث عن 

 ـ بدار اللغة العربية كالفقو السمادكرا, كىي :دكر ادلشرؼ يف تنمية مهارة الكبل
دار اللغة كالدراسات اإلسبلمية أف يشجع كأف يدافع معهد مسؤكلة على رئيسة  .ٔ

ادلشرؼ يف دكرىم كيسجع الطلبة يف ادلكادلة اليومية ألجل ترقية اللغة الربية كأف 
لة تعطي الفرصة  عليهم أف يستمعوا كبلـ العرب يف بعض أيامهن جبهاز اآل

ادلتعلقة بتدريب مهارة االستماع كعليها أف تعطي العقاب دلن ؼلالف باللغة 
 ادلدكرية ليس بالنصائح فحسب.

ادلشرؼ أك األساتيذ دار اللغة العربية كالفقو السلفي دبعهد النقاية اليت على  .ٕ
م يلـز ذلم يف تشجيع الطلبة يف يف أيامه سومنب مادكرا أف ترافق أعضاء الطلبة

ككذلك عليها أف تكمل ؼلالف يف اللغة ادلدكرية عطي العقوبة دلن يكأف  احملادثة
 تكلم يف تعليم كاف أك يف يومو.التعليم كترقية ال

وا أف يهتم معهد دار اللغة كالدراسات اإلسبلمية باميكاسن مادكرايف  لبةللط .ٖ
بدكر ادلشرؼ يف البيئة اللغوية قدكة خلقيا كعلميا ككذالك يف جهد تعلم اللغة 
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اللغة العربية كأف ال ؽلزىن عند التكلم هبا كيتعلمن تكلم يف  العربية كيتعودكف
 باجلد كاجلهد ألجل ترقية كتكميل ادلكادلة الصحيحة ادلرتبط بقواعد اللغوية.

 األقتراحاتب. 

بدكر ادلشرؼ يف تنمية مهارة الكبلـ البد للمشرفُت أف إف ىذا البحث ؼلتص  .ٔ
ينموا الكفائة اللغوية يف مهارات اللغة العربية ألف ادلشكبلت لدل الطلبة 
متنوعة يف ادلستقباؿ من مشكبلت مهارة االستماع كغَتىا تغَتت بتغَت الثقافة 

 االجتماعية أخصها يف اللهجة اللغوية.
شرؼ يف تنمية مهارة الكبلـ البد أف يسًتؾ ىذا البحث ؼلتص ربليل دكر ادل .ٕ

التدريبات اليت تتعلق بدكرىم يف مشكبلت الطلبة يف أثناء تعلمها اليكفي يف 
زبصص علم اللغة العربية فحسب كلكن يلـز ذلم يف تدريب السكوجلية اليت 

 تتعلق مع دكرىم كسهولة الفهم عندما غللسوف مع الطلبة.
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المالحق



PEDOMAN OBSERVASI 

Data yang digali oleh peneliti meelalui observasi dalam hal ini adalah : 

1. Peran pembimbing diDarul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee 

Guluk-Guluk Sumenep Madura 

2. Faktor penghambat peran pembimbing di Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura  

3. Faktor penghambat peran pembimbing di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh 

Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Data yang akan dicari oleh peneliti melalui dokumentasi dalam hal ini adalah : 

1. Profil dan sejarah singkat Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura  

2. Struktur Kepengurusan di Pondok Peaantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

3. Nama-Nama pengajar di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura 

4. Nama-Nama pembimbing di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura  

5. Nama-Nama santri sesuai tingkatan di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh 

Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura  

6. Jadwal kegaiatan di Pondok Pesantren Darul Lugha Waddirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura 

7. Foto kegiatan – kegiatan di Pondok Pesantren Darul Lugah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan Ketua Pengurus : 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Kompleks Darul Lughah wal Fiqh 

Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura ? 

2. Apa saja Visi, Misi dari Pondok Pesantren darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah? 



3. Mengapa setiap kamar diberikan pembimbing di Kompleks Darul Lughah 

wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

4. Ada berapa tingkatan di Pondok Pesantren Darul Lughah Waddirasatil 

Islamiyah ? 

5. Bagaimana cara menyeleksi Pembimbing kamar di Kompleks Darul 

Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep 

Madura? 

6. Fungsi apa saja yang dilakukan oleh pembimbing dalam membimbing 

santri di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee 

Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

7. Apakah ada evaluasi bagi pembimbing kamar dalam mengontrol santri di 

Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-

Guluk Sumenep Madura? 

B. Wawancara dengan Pembimbing : 

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan anda ketika bersama santri di Kompleks 

Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk 

Sumenep Madura? 

2. Langkah apa saja yang anda lakukan ketika mengatasi kesulitan dalam 

membimbing santri di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

3. Di mana saja tempat anda membimbing santri, apakah hanya di dalam 

kamar atau ada tempat lain? 

4. Peran siapa yang sangat membantu anda dalam membimbing santri di 

Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-

Guluk Sumenep Madura? 

5. Motivasi apa yang mendorong anda dalam membimbing santri hampir 24 

jam di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee 

Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

6. Apa saja kegiatan-kegaiatan santri untuk memperlancar kemahiran 

berbahasa arab di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. 

Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 



7. Bagaimana sikap anda ketika menyikapi kesulitan dalam membimbing 

santri di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee 

Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

8. Faktor pendukung apa saja (internal dan eksternal) yang mendukung anda 

dalam membimbing santri di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi 

PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

9. Faktor penghambat apa saja (internal dan eksternal) yang mendukung anda 

dalam membimbing santri di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi 

PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

C. Wawancara dengan Santri 

1. Apa alasan anda untuk belajar di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh 

Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

2. Apakah peran pembimbing sangat membantu anda dalam meningkatkan 

kemahiran berbahasa arab di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi 

PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep Madura? 

3. Bagaimana tanggapan anda terkait adanya pembimbing setiap kamar di 

Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-

Guluk Sumenep Madura? ? 

4. kegiatan apa saja yang anda lakukan bersama pembimbing di Kompleks 

Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk 

Sumenep Madura? 

5. Hambatan apa saja yang anda rasakan ketika belajar berbicara bahasa arab 

di Kompleks Darul Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-

Guluk Sumenep Madura? 

6. Motivasi apa yang mendorong anda untuk belajar di Kompleks Darul 

Lughah wal Fiqh Assalafi PP. Annuqayah Latee Guluk-Guluk Sumenep 

Madura? 

7. Apakah di pondok pesantren ini diwajibkan berbahasa arab dalam hal 

apapun dan dimanapun? 

 
  



A. Visi dan Misi Darul Lughah al-Arabiyah Wal Fiqh as-Salafi 

Sebagaimana yang termaktub dalam Bab II pasal VI bahwa visi Dalfis 

adalah berakhlaqul karimah, bertafaqquh fiddin dan mahir berbahasa Arab fushha. 

Sedangkan misinya adalah: 

1. Mencetak santri yang mempunyai etos belajar tinggi. 

2. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan terkendali dengan fasilitas 

memadai. 

3. Mengadakan sistem pendidikan dan pengajaran yang baik. 

4. Menggali potensi santri dalam bahasa Arab dan kitab turats. 

5. Menciptakan kerukunan hidup baik secara intern maupun ekstern. 

 

B. Strategi Kegiatan 

Semua kegiatan  yang tercantum sebagai program kerja pengurus 

Tanfidziyah Dalfis selama masa khidmat 2016/2017  merupakan manifestasi dari 

wacana-wacana yang mendukung terhadap perkembangan pengetahuan tentang 

bahasa Arab dan kitab turats. Oleh karena itu, secara garis besar, pengurus 

Tanfidziyah Dalfis fokus terhadap dua konteks, yaitu:  

1. Konteks agama 

Konteksini  merupakan sebuah bentuk dari upaya untuk tafaqquhfiddin 

yang titik tekannya pada keterampilan qira’atul kitab al-turats (baca 

kitab turats). 

2. Konteks tsaqafah 

Konteks ini adalah upaya untuk tetap melestarikan kemampuan serta 

kecakapan dalam bahasa Arab dari berbagai aspek, baik dari aspek 

kecakapan dalam berbicara (maharatul kalam), menulis (maharatul 

kitabah), mendengar (maharatul istima’), membaca (maharatul 

qira’ah) dan menerjemah (maharatut tarjamah). 

  



STRUKTUR PENGURUS 

DEWAN SYURIAH&TANFIDZIYAH 

DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH WAL FIQH AS-SALAFI 

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LATEE 

MASA KHIDMAT 2020/2021 

 

No Nama Jabatan Domisili Alamat Rumah 

1.  Ustaz Mukhlish, S.Ag Ketua Dewan Syuriah Dalfis: 05 
Soddara, Pasongsongan 

Sumenep 

2.  
Ustaz Abd. Mun’em, 

S.Ag 
Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 08 

Sentol Daja, Pragaan 

Sumenep 

3.  Ustaz Lukmanul Hakim Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 07 
Prancak, Pasongsongan 

Sumenep 

4.  
Ustaz Moh. Ali Rizqon 

MD 
Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 06 

Montorna, 

Pasongsongan Sumenep 

5.  Ustaz M. Shafiyullah Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 04 
Pakamban Laok, 

Pragaan Sumenep 

6.  Ustaz Moh. Mansur Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 01 
Karang Malang, Jambe 

Sari Bondowoso 

7.  Muallim Moh. Manshur Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 01 
Gadu Barat, Ganding 

Sumenep 

8.  Muallim Zainur Ridha Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 02 
Gugul Tengah, Gugul, 

Tlanakan Pamekasan 

9.  Muallim Sulton Angg. Dewan Syuriah Dalfis: 03 
Padanan Lenteng Barat 

Lenteng Sumenep 

10.  
Muallim Moh. Fuad 

Miftah Ramadhan 
Ketua Tanfizi dan 

Mudir A’m 
Dalfis: 08 

Gadu Timur, Ganding 

Sumenep 

11.  
Muallim Jauharie 

Maulidie 
Sekretaris Dalfis: 04 

Wirolegi, Sumber Sari, 

Jember 

12.  
Muallim Abd. 

Muhaimin 
Bendahara Dalfis: 07 

Keles, Ambunten 

Sumenep 

 

13.  
Muallim Moh. Saiful 

Huda 

Koord. Dep. 
Pendidikan dan 

Pengajaran 

Dalfis: 05 
Aeng Baja Kenek, Bluto, 

Sumenep 

14.  
Muallim Muhammad 

Hadiyatullah 
Anggota Dalfis: 01 

Larangan, Ganding 

Sumenep 

15.  
Muallim Moh. Fuad 

Adril Haq 
Anggota Dalfis: 05 

Karduluk, Pragaan, 

Sumenep 

16.  
Muallim Moh. 

Fadllurrahman 

Koord. Dep. 
Penerbitan dan 

Pengembangan bakat 

Dalfis: 01 
Tambak Sari, Pakamban 

Daya, Sumenep 

17.  Muallim M. Yusthoni Anggota Dalfis: 02 
Jelbudan, Dasuk, 

Sumenep 

18.  
Muallim Khairul Anam 

AW 
Anggota Dalfis: 03 

Gadu Barat, Ganding, 

Sumenep 



19.  Muallim Mulyadi D 
Koord. Dep. 

Penyuluhan dan 
Keamanan 

Dalfis: 02 
Bilapora Rebba, Lenteng, 

Sumenep 

20.  
Muallim Mukhlisina 

Lahuddin 
Anggota Dalfis: 06 

Lebbeng Barat, 

Pasongsongan, Sumenep 

21.  Muallim Masturi Anggota Dalfis: 03 
Bung Baruh, Kadur, 

Pamekasan 

22.  
Muallim Nor Kholis 

Majid 

Koord. Dep. 
Kebersihan dan 

Logistik 

Dalfis: 06 

 Kadibas Guluk-guluk 

Barat, Guluk-guluk, 

Sumenep 

23.  
Muallim Akhmad 

Fakhri Abidi 
Anggota Dalfis: 08 

Karduluk, Pragaan, 

Sumenep 

 
  



 المقابلة مع مدير المعهد واألستاذات والمسئوالت والطالبات
  



 ب

  



 



 

لبةاألنشطة لدى الط  

 

 

 

 

 

 

 

  

 حفظ المفردات مع المشرف

التراثية مع تعلم قراءة الكتاب 

 المشرف

 يعلم المشرف الطلبة أمام الغرفة

 تعلم قراءة الكتاب معا في الغرفة

 تدريب المحادثة مع المشرف



 

تقديم المقالة العلمية للمستوى 

 المتقدم

 حفظ المفردات مع االصدقاء

 المناقشة مع الفريق من كل الغرقة

تقديم المقالة العلمية للمستوى 

 المتقدم 

 دورة المكثفة مع المشرف



 ب

 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية .أ

 زلمد عارؼ:    االسم
 ٕٜٜٔديسمبار  ٕٓ، سومنب:  خ ادلولوديادلكاف/تار 

 : اإلندكنيسية   اجلنسية
 مادكرا لنتاج سومنب منجيؤ الوسطى:   العنواف

 ٕٕٖٜٙ٘ٛٗٔٔٛٓ:   رقم اجلواؿ
 hasibmohammad8576@gmail.com:   الربيد اإليليكًتكين

 

 المستوى الدراسي .ب
 السنة المستوى الدراسي

 ٕٙٓٓ-ٕٓٓٓ سومنب ٔ منجؤ الوسطى ةيمو ادلدرسة اإلبتدائية احلك
 ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓ غولؤ سومنب-غولؤ ٔاالسبلمية النقاية ادلدرسة ادلتوسطة 

غولؤ -التحفيظية النقاية اليت غولؤادلدرسة العالية اإلسبلمية 
 ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ سومنب

بكلوريوس )سرجانا( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  
 ٕٚٔٓ-ٕٕٔٓ جبامعة مادكرا اإلسبلمية احلكومية 

ادلاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
 ٕٕٔٓ-ٕٛٔٓ موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنججبامعة 

 


