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   يف ترقية مهارة الكالمفعالية استخدام البيئة املدرسية

 جاوي –درسة الثانوية احلكومية سوريا بووانا ماالنج  املحبث جترييب يف(
  )الشرقية

  
  يف تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستريتكميلي حبث 

  
  :إعداد

  )٠٧٩١٠٠٢٥ (ريتا فربانتا

  
  :إشراف

  )١٥٠٣٧٤٠١٠  (شهداء صاحل نور. د
  فيصل حممود آدم إبراهيم. د

  
  

  العام اجلامعي
   هـ١٤٣٠- ١٤٢٩

    م٢٠٠٩-٢٠٠٨



  استهالل

  

  إذا أنزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون
  ]٢آية : يوسفسورة  [

  
مسع النبـي صلى اهللا عليه وسلم رجال قرأ : عن أبـي الدرداء رضي اهللا عنه قال

  :ه وسلمفلحن فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
  "أرشدو ا أخاكم"

  ))صحيح: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، تعليق احلافظ الذهيب يف التلخيص((
 ص \ ٢ ج –املستدرك على الصحيحني للحتكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص  (

٤٧٧(  
  

  :قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب
  "احرصوا علر تعلم اللغة العربية فإا جزء من دينكم" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

  برنامج الدراسات العليا

 ختصص تعليم اللغة العربية

  

  تقرير املشرفني

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
  .األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  : الطالبةبعد اإلطالع على البحث العلمي الذي حضرته
  ريتا فربانتا:   اعداد الطالبة
  ٠٧٩١٠٠٢٥:   رقم التسجيل

  كالم مهارة الالبيئة املدرسية يف ترقيةاستخدام   فعالية:  موضوع البحث

  ).حبث جتريبـي يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج(  

  وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  املشرف األول
  

  ور صاحلشهداء نالدكتور 
 ١٥٠٣٧٤٠١٠  : رقم التوظيف

  املشرف الثاين 
  

   فيصال حممود آدمالدكتور 
 : رقم التوظيف

   يعتمد، 
  رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

  
  الدكتور تور كيس لوبيس

 ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف



 
 إقرار الطالبة

  

  :أنا املوقعة أدناه، بينت بيانات واقعية كاآلتـي
  ا فربانتاريت:   االسم الكامل
 ٠٧٩١٠٠٢٥:   رقم التسجيل

  .، مرجوساري، ماالنج٦٦الشارع جويو سوكو رقم :   العنوان
أقرر إقرار بأن هذه الرسالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري 
يف تدريس اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج 

  :حتت املوضوع
  كالم مهارة الالبيئة املدرسية يف ترقيةاستخدام  يةفعال

  )حبث جتريبـي يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج(

وإذا أدعـى . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
لى أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية ع

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا اجلامعة 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربنـي أحد على ذلك
  

   م٢٠٠٩  أبريل ١١ماالنج،  
    توقيع صاحبة اإلقرار

  
      ريتا فربانتا

  ٠٧٩١٠٠٢٥:                           رقم التسجيل                   



  شكر وتقدير
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل املنوال، 
والثنات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

  :ن، أمابعدوأصحابه أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي
أما وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

بـي حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك اروالثناء، فلك احلمد ي
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين – بعد محد اهللا تعال –ويشرفنـي 

 يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن كان هلم فضل يف خروج هذا البحث ومل
  :ومنهم. حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

 مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية - ١
  .احلكومية ماالنج

 مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة - ٢
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس ختصص تدريس اللغة العربية برنامج - ٣
  .الدارسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا شهداء نور صاحلالدكتور  مساحة - ٤
وعمليا ووجد خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

 عظيم الشكر ة حتـى االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثالبحث
والتقدير، وعفواً أستاذي إن كنت قد أثقلت عليك بكثرة أسئلتـي ولكنـي 

  .تعودت منك على سعة الصدر ورحابة العقل
، املشرف الثاين، فقاً يعجز لساين عن شكره فبصل حممود آدمالدكتور  مساحة - ٥

م للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث وتقديره فقد قد
فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان 



لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فله منـي خالص 
  .الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

لشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف ختصص  كما تتقدم الباحثة بكل ا- ٦
تدريس اللغة العربية برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم . ماالنج
  .واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عنـي خري اجلزاء

 إىل أستاذ احلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري  كما أتقدم بكل الشكر والتقدير- ٧
 الذي أدىل الباحثة دلوه – رئيس املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج–

  .حتـى تستطيع الباحثة أن تواجه احلياة احلقة
 أما أسرتـي وعلى زرجي حبيبـي يف الدنيا واآلخرة، قد دفعنـي يف كل - ٨

 بعد اهللا تعاىل فضل إمتام م هلوا كانن الكرمي الذيأوالديوعلى . يومي ووقتـي
 ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف مهذا البحث مبا غرسه

  .العمل
 وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع وين ألخ- ٩

إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 
  .واالمتنان

  
  . ويل التوفيقواهللا

   م٢٠٠٨ماالنج،    أبريل 
            الباحثة 

  
  ريتا فربانتا

  ٠٧٩١٠٠٢٥: رقم التسحيل



  داءـهإ

  

  

   ووالديتإىل والدي

  

املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف 
  نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

   واحترام تقدمة إجالل
  
  
  

  إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

   تقديرا وإجالال
  
  
  

  إىل الذين يؤمنون بأن مهارة الكتابة مهارة مهمة يف اللغة العربية

والذين مل يؤمنون إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة 

 .وبقائها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

 
 
 
 

 
 



  ملستخلصا

  
   فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية مهارة الكالم.  مـ٢٠٠٩، ريتا فربانتا

  ) جاوي الشرفية-حبث جترييب يف املدرسة سوريا بووانا الثانوية ماالنج( 
الدكتور فيصل حممود آدم ) ٢(الدكتور شهداء نور صاحل، ) ١: (حتت إشراف

  .إبراهيم
  

  . ومهارة الكالمالبيئة،: الكلمات األساسية
  

وهي كل ما يسمعه املتعلم . البيئة هي األحوال احمليطة اليت تؤثر يف تنمية الفرد وسلوكه
  .وما يشاهده مباشرة، هلا أثر كبري يف حتصيل مهارة الكالم

ومهارة الكالم هي مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم أو املتكلم القدرة على استخدام 
الصيغ النحوية ونظام لترتيب الكلمات اليت تساعده على األصوات بدقة والتمكن من 

  .التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
ما مدى فعالية استخدام البيئة املدرسية كترقية مهارة ) ١: ( هيمشكلة هذا البحث

الكالم يف املدرسة سوريا بووانا الثانوية ماالنج؟ هذه املشكلة حتتاج إىل فروع األسئلة، 
معرفة مدى ) ٢(ما مدى فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية الطالقة؟، ) ١: (وهي

  فعالية استخدام البيئة املدرسية يف اختيار املفردات ؟
تصميم خطة ) ١( هي الوصفي التجرييب الذي يتركب من ومنهج هذا البحث 

يف هذه الدراسة وأما جمتمع البحث . املالحظة، والتقومي) ٣(التطبيق، ) ٢(التعليم، 
طلبة القسم الثاين يف الفصل الثاين باملدرسة سوريا بووانا الثانوية ماالنج للسنة 

) ٣(املقابلة ) ٢(املالحظة ) ١: (ومن األدوات جلمع البيانات. ٢٠١٠ /٢٠٠٩
  .اإلختبار



البيئة املدرسية استخدام ) ١: (فيمكن أن تتلخص فيما يأيتنتائج  هذا البحث  أما 
البيئة استخدام ) ٢( اللغة العربية ينمي كفاءة الطالب يف ترقية مهارة الكالم يف تعليم

استخدام ) ٣(املدرسية يف تعليم اللغة العربية ينمي كفاءة الطالب يف ترقية الطالقة 
  .البيئة املدرسية يف تعليم اللغة العربية ينمي كفاءة الطالب يف اختيار املفردات
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Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Kompetensi Berbicara. 
 
Lingkungan sekolah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
kompetensi berbicara siswa, karena selama proses pembelajaran berlangsung 
siswa dapat melihat dan mendengar setiap hal secara langsung. Kompetensi 
berbicara adalah suatu kompetensi yang diharapkan kepada siswa untuk mampu 
mengucapkan dan mengungkapkan sebuah kata atau kalimat dengan benar sesuai 
dengan tata bahasa. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektifitas 
penggunaan lingkungan sekolah untuk meningkatkan kompetensi berbicara siswa 
di Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Malang? 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang peningkatan 
kompetensi berbicara siswa dengan penggunaan media lingkungan sekolah dari 
segi penambahan kosa kata dan mengungkapkannya melalui berbicara. 
   
Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa menggunakan media lingkungan 
sekolah dapat meningkatkan kompetensi berbicara siswa baik dari merangkai kosa 
kata dan mengungkapkannya. 
 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang terdiri dari: perencanaan, 
aplikasi, pengamatan, dan evaluasi. Populasi dari penelitian ini meliputi para 
siswa Madrasah Tsanawiyah kelas II Surya Buana Malang Jawa Timur Tahun 
Pelajaran 2008/2009. Adapun instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, 
observasi, wawancara dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media lingkungan sekolah 
dalam pembelajaran bahasa Arab ternyata dapat meningkatkan kompetensi 
berbicara siswa dalam merangkai kosa kata yang diungkapkan dalam berbicara. 

 
  
  
 

 



  املستخلص باللغة اإلجنليزية
 
 
 

 
Rita Febrianta, 2009. Effectivity of Using the School Environment in Increase 

the Speaking Competency of Arabic (Experiment Study in Madrasah 
Tsanawiyah Surya Buana Malang). Advisors:  1) Dr. H. Syuhadak Nur 
Shaleh. 2) Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 

 
Key Words: School Environment, Speaking Competency. 
 
Using the school environment has important role in increase the speaking 
competency of student because in learning process the students can see and hear 
everything directly. Speaking competency is a competency of student to able to 
tell a word or sentences properly. 
 
Scope of this research is: How is the effectivity of using the school environment 
in increase the speaking competency of students on Madrasah Tsanawiyah Surya 
Buana in Malang. 
 
The aim of this research is to know the development of speaking competency of 
Arabic of students such as vocabulary enrichment and use the vocab in sentences. 
 
Hipotesis of research is that using the school environment can increase speaking 
competency of Arabic of students. 
 
This research use experiment method that consist of: planning, application, 
observation, and evaluation. The population of research are the 2nd class students 
of 2008/2009 academic year on Madrasah Tsanawiyah Surya Buana in Malang, 
East Java. Instruments for this research are researcher herself, observation 
schedules, interview schedules, questionnaire, test, and records. 
 
Result of this research show that school environment can be used to increase the 
speaking competency of Arabic of the 2nd class students of 2008/2009 academic 
year on Madrasah Tsanawiyah Surya Buana in Malang, East Java. 
 



 حمتويات البحث

    أ.................................................................استهالل  
   ب .....................................................................إهداء

  ج............................................................... شكر وتقدير
   د.............................................................. رفنيتقرير املش

  هـ...............................................................  جلنة املناقشة
  و...............................................................   إقرار الطالبة

  ز................    ....................................خلص باللغة العربيةمست
  ح.   ..................................................مستخلص باللغة اإلجنلزية

  ي................................................   مستخلص باللغة اإلندونيسية
  ك.............................  ...............................حمتويات البحث

  
   :الفصل األول

  اإلطار العام

 ٢ ... ....................................................قدمةامل  - أ

 ٥  .... ..................................................مظاهر املشكلة - ب
  ٥  ........................................................ مشكلة البحث- ج
  ٥........................................................  فروض البحث  -د
  ٦ ........................................................  البحثدافأه  -ه

  ٦  ......................................................... حدود البحث-  و
  ٦...........................................................    أمهية البحث-ز
 ٨....................................................   حتديد املصطلحات -ح

  



  :الفصل الثاىن

   والدراسات السابقةيالنظر اإلطار

 
  :األول املبحث -أ

  ١٠.................... .  ..... سوريا بووانا ماالنجنبذة تارخيية عن املدرسة -١
   ١٠.................................................   أهداف املدرسة -)أ

  ١١...............................  املدرسة سوريا بووانا ورسالة رؤية -)ب
  ١١.......................... . لمدرسة سوريا بووانال التدريس منهج -)ج
  
  تعليم اللغة العربية  :يناملبحث الثا - ب

  ١٤.........................................  مفهوم تعليم اللغة العربية - ١
 ١٦.............................   العربية اللغة تعليم يف حديثة اجتاهات - ٢

  ١٥................................   العربية للناطقني بلغة أخرى تعليم - ٣
  ٢٠............................... )تعلمها وتعليمها(العربية كلغة ثانية  - ٤
  ٢١.....................................................  تعليم العربية - ٥

  
  

 البيئة: املبحث الثالث -ج

  ٢٤.......................................................  البيئة  مفهوم -١ 
  ٢٦..........................................  اللغة اكتساب يف البيئة دور - ٢
  ٢٧.................................  تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها - ٣
  ٢٨........................  .دور البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة الثانية - ٤
  ٢٨...............  ..........  عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانيةجةاملو - ٥



  ٣٠..........................   عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانيةجة املو - ٦
  ٣٢............   دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة الثانية - ٧
     ٣٤...................................................   دور البيئة الطبيعية - ٨
  ٣٧..   ................................ اللغة تعليم يف البيئة تكويناستراجتية ل -٩

  ٣٩..........................   استراتيجية البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية-١٠
  
  
  مهارة الكالم ملبحث الرابعا -د

 
 ٤٢.............  ......................................... مهارة الكالم-١
  ٤٢..............................................   أمهية تدريس الكالم-٢
 ٤٤..............................................   طبيعة عملية الكالم-٣
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 الفصل األول

  االطار العام

  
   املقدمة-أ

اللغة العربية هي إحدى اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تتطور من 
وقت إىل آخر، ولكن بالتراكيب الثابتة كانت هذه اللغة حتتل مكانة مهمة جدا 

قال الدكتور حممد عبد العزيز حممد رئيس قسم الرمد جبامعة . . على األرض
للغة العربية ليست لغة حديثة، وإمنا هي لغة قدمية قدم الدهر، وهي إن ا: "األزهر

 تعرف للناس كافة، أنلغة القرآن، وحيث إن القرآن أنزل للناس كافة فلغته جيب 
  : القرآن الكرمي يف عز وجل  اهللاوقال ١.حيث إن العربية هي أصل جلميع اللغات

ويف ). ٣آية : الزخرف سورة " (كُم تعِقلُونَ ِإناجعلْناه قُرآناً عرِبيا لَعلَّ" 
عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا :   صلى اهللا عليه وسلماحلديث رسول

ِ َألني عرِبي واْلقُرآنُ عرِبي :  "  اهللا عليه وسلم قال ىصل أَِحبوا الْعرب ِلثَالٍَث
ِة ِفي الْجنِل الْجأَه كَالَمو ِبيرِة عرواه الطرباين و غريه"  (ن.(    

 لغة أجنبية بالنسبة لإلندونيسيني وهي لغة دينية بالنسبة العربيةاللغة 
 أكثر  تصبحو . لغتهم الثانيةالعربية حيث تكون اللغة عتربللمسلمني خاصة فت

 . العباداتيستخدموا يفسهلة  بوجودها كلغة دينية ولةسه

ة العربية هي إحدى اللغات احلية اليت يزداد اإلقبال  ما من شك أن اللغ
وهي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجباريا يف بعض . على تعلمها يف أحناء العامل

البالد اإلسالمية يف العامل كما أا هي اللغة الرابعة أواخلامسة من بني أهم اللغات 
 ٢.وروبيةاألجنبية اليت يتم تعليمها يف كثري من البالد األ

                                                
  ١٤: ص م١٩٩٨ عبد الرمحن أمحد البوريين، اللغة العربية أصل اللغات كلها،  الطبعة األوىل، دار احلسن للنشر والتوزيع، األردن،  ١
املنظمة اإلسالمية للتربية : إيسسكو (لناطقني ا،رائق تدريس اللغة العربية لغري اط الناقة ورشدي أمحد طعيمة، كاملحممود   �

�١١، ص )٢٠٠٣والعلوم والثقافة،  �



اللغة كآلة إتصالية هلا وظيفة يف حياة الفرد فهي اليت يتخذها املرء للتعبري 
عما جييش يف نفسه من أحاسيس وهي وسيلة لالتصال املرء بغريه واللغة يء 

وتعيني على ضبط . للفرد فرصا كثرية االنتفاع بأوقات الفراغ عن طريق القراءة
ن أن يتم دون استخدام األلفاظ الدالة على معان التفكري ودقته ألن التفكري ال ميك

  ٣.حمددة

 هي مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم القدرة علي استخدام الكالممهارة 
 يفاصوات بدقة ومتكن من الصيغ النحوية ونظام لترتيب الكلمات اليت تساعده 

  .تعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديثال
 

ن يتكلم باللغة أتحسب جيدة إذا كان يستطيع سفنسان إلوأما قدرة لغة ا
قاله يوسف   هدفا بشكل عام يف تعليم اللغة كمااألمروصار ذلك . الىت يدرسها

ن إحدى أهداف تعليم اللغة العربية بشكل عام هي ألن يكون الطالب إطيار 
  ٤.ماهرا يف الكالم

 باللغة الثانية البيئة اللغوية هي كل مايسمعه املتعلم ومايشاهده مما يتعلق إن
املدروسة، وتشمل هذه البيئة على األحوال يف املقصف ويف اجلمعية التعاونية ويف 

. الفصل ويف امللعب واحملاضرة بني األصدقاء خالل الدراسة و النشاطات وغريها
  ٥.وإن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح املتعلم يف تعلم اللغة الثانية

البيئة املدروسة إىل قسمني البيئة الرمسية والبيئة (Krashen)  وقسم كراسني
البيئة الرمسية تشمل على مظاهر التربية الرمسية وغري الرمسية، وأكثر . غري الرمسية

                                                
 ٨:  ص، ١٩٩٦، دار املعاصر : لبنان: ريوتب(، طرق تدريس اللغة العربيةجوديت الركايب ، ٣

 4 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab. (Jakarta: Raja    
Grafindo Persada, Cet. I, 1995), Hlm: 190 
5  Dulay, Language two, Oxport University Press, New York, 1982, Hlm: 13 



 وكذالك فعال هذه البيئتان يف جناح اكتساب واملعملالبيئة كانت يف الفصل 
  ٦.اللغة الثانية

مالن يؤثران مها ما يتعلق مبا إن اكتساب اللغة الثانية عند املتعلم مها عا
 )(Illis وقسم إيليس . حيدث يف نفس املتعلم وما يتعلق مبا حيدث خارج نفسه

 Personal) العوامل الشخصية: العوامل اليت توجد يف نفسي املتعلم إىل قسمني

factor)  والعوامل العامة (General factor)  وثالثة عوامل شخصية اليت البد من
 وموقف املتعلم حنو املدرس واملواد (Dinamic group)نشاط الفصل اهتمامها هي 

وجبانب العوامل الشخصية إن العوامل . الدراسية وكذالك طرق التعلم الشخصي
العامة هلا دور هام لنجاح املرء يف اكتساب اللغة الثانية تشمل على املوهب و 

  ٧.الذكاء واملوقف والدافعية والشخصية املتعة

 السابق، يظهر لنا أن البيئة هلا يد فاعلة يف تعليم اللغة العربية فمن التوضيح
أو اللغة الثانية أو اللغة األجنبية ألن البيئة تأثر الشخص يف كالمه وصفه وكذالك 
باألعمال العبودية، كمثل البنت خترج األصوات من فمها وإن األصوات توجد 

  .من أمها وأبيها وأخواا يف بيئتها
أيت أثرا عميقا، وختلق اتصال اخلربات واالنفعال حلياة األوالد إن البيئة ت

بل، إن يدعو املعلم بالطلبة إىل . وهذا ستشترك اشتراكا حسنا حليام يف املستقبل
. البيئة اجلذابة يف  تعليم اللغة العربية فطبعا أن يشجعهم على التكلم باللغة العربية

ا بووانا ماالنج فيها الطالب يتعلمون يف املدرسة الثانوية سوري وبعدما الحظت
 فعالية استخدام البيئة املدرسية يف اللغة العربية ومن مث أرادت الباحثة أن أجرب

 .ترقية مهارة الكالم الطلبة

 
 

                                                
6  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang, 2005, Hlm: 165 
7  Nurhadi, Dimensi-dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, Sinar Baru, Bandung, 1990,  Hlm: 110 



   مظاهر املشكلة -ب

الثانوية ماالنج  أن يتكلموا  يصعب على كثري من طالب املدرسة سوريا بووانا - ١
  .غم أم تعلموا قواعد اللغةالكالم باللغة العربية، ر

  .عدم تفاعل املعلم مع التالميذ أثناء تدريس مادة اللغة العربية - ٢
 : وتتلخص مشكلة البحث يف اآلتـي

  
  مشكلة البحث-ج

مدى فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية مهارة الكالم لطالب املدرسة سوريا ما 
  بووانا الثانوية الصف الثاين؟

  : اإلجابة عن هذا السؤال من خالل األسئلة اآلتيةةحث الباتوحاول
  ما مدى فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية الطالقة ؟ - ١
 ما مدى فعالية استخدام البيئة املدرسية يف اختيار املفردات ؟ - ٢

  
   ض البحثوفر -د

  .استخدام البيئة املدرسية ينمي عند التالميذ يف ترقية الطالقة - ١
  .يف اختيار املفردات البيئة املدرسية ينمي عند التالميذ  استخدام- ٢

  
   أمهية البحث-هـ

 األمهية النظرية  -١

 إلثراء باستخدام البيئة األمهية النظرية اليت تتعلق بشكل تدريس الكالم -)أ
الدارسني ترقية مهارة الكالم لنظرية عن إجراء عملية التدريس لاملعارف ا

  .والتقومي



 هذا البحث باملصروفات لظهور البحوث القادمة اليت تتعلق  الرجاء أن يأيت-)ب
 .بتدريس مهارة الكالم حىت حتصل على النظريات اجلديدة املناسبة

 األمهية التطبيقية -٢

  ماالنجسوريا بووانا الثانويةاألمهية للمدرسة  -)أ

ماالنج،  سوريا بووانا الثانوية  إنطالقا من أن البحث جيرى يف املدرسة-)١
 رقية مهارة البحث خاصة لإلعداد ومواجهة التغريات يف تدن أن يفيفيمك

 .الكالم العربية فيها

 من نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات  لتصحيح ما ةرجو الباحثت -)٢
 الكالم اجلاري وإمتام ما ينقص منه حىت حيمي شكل ترقية مهارةأخطأ يف 

  .اللغة العربيةالتدريس الذي يؤدي إىل التأخر يف تقدم تعليم 
سوريا  و ترجى نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات لتطور املدرسة -)٣

  .وتنميتها يف إجراء تدريس مهارة الكالم بووانا الثانوية
   األمهية للمعلم -)ب

 يكون أساسا ملعلم اللغة العربية عاما يف تطبيق الطرائق املهتمة لتعليمه - )١
  .ريقة التعليميةحىت  يزيد لديه نوع من أنواع الط

إعطاء الفرصة للمعلم يف تعليم مهارة الكالم بالطريقة الفعالية  - )٢
 . وباستخدام احلوار

  األمهية للتالميذ -)ج

 . عطاء شكل جديد للتالميذ يف تعلمهم اللغة العربية حىت ال يسئمواا -)١

عطاء الفرصة للتالميذ يف اكتساب مهارة الكالم باكتساب فعال ا -)٢
   .وموجه

   حدود البحث-و



  املوضوعية احلدود -١

فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية مهارة الكالم وهي طالقة  
 .واختياراملفردات داخل املكتبة، واملسجد، وملعب كرة القدم

   املكانيةاحلدود -٢

  . جاوي الشرقيةالثانوية ماالنج وريا بووانا ساملدرسة

   الزمانيةاحلدود -٣

  م٢٠٠٩- ٢٠٠٨ العام  أجريت هذه الدراسة يف
   أمهية البحث-ز

 األمهية النظرية -)١

 إلثراء باستخدام البيئة األمهية النظرية اليت تتعلق بشكل تدريس الكالم -)أ
الدارسني ترقية مهارة الكالم لنظرية عن إجراء عملية التدريس لاملعارف ا

  .والتقومي
 القادمة اليت تتعلق  الرجاء أن يأيت هذا البحث باملصروفات لظهور البحوث-)ب

 .بتدريس مهارة الكالم حىت حتصل على النظريات اجلديدة املناسبة

 األمهية التطبيقية -)٢

  ماالنجسوريا بووانا الثانويةاألمهية للمدرسة  -)أ

ماالنج،  سوريا بووانا الثانوية  إنطالقا من أن البحث جيرى يف املدرسة-)١
 رقية مهارةواجهة التغريات يف ت البحث خاصة لإلعداد ومدفيمكن أن يفي

 .الكالم العربية فيها

 من نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات  لتصحيح ما ةرجو الباحثت -)٢
 الكالم اجلاري وإمتام ما ينقص منه حىت حيمي شكل ترقية مهارةأخطأ يف 

  .التدريس الذي يؤدي إىل التأخر يف تقدم تعليم اللغة العربية



سوريا  هذا البحث أن تعطي املعلومات لتطور املدرسة  و ترجى نتائج-)٣
  .وتنميتها يف إجراء تدريس مهارة الكالم بووانا الثانوية

   األمهية للمعلم -)ب
 يكون أساسا ملعلم اللغة العربية عاما يف تطبيق الطرائق املهتمة لتعليمه - )٣

  .حىت  يزيد لديه نوع من أنواع الطريقة التعليمية
للمعلم يف تعليم مهارة الكالم بالطريقة الفعالية إعطاء الفرصة  - )٤

 . وباستخدام احلوار

  األمهية للتالميذ -)ج

 . عطاء شكل جديد للتالميذ يف تعلمهم اللغة العربية حىت ال يسئمواا -)١

عطاء الفرصة للتالميذ يف اكتساب مهارة الكالم باكتساب فعال ا -)٢
   .وموجه

 العربية تشجيعا، وأن يعربوا عن أفكارهم أن يشجعهم على التكلم باللغة -)٣
  .العربية بدون شك وخوف من االخطاءيف التكلم باللغة 

  ةمهية للباحث األ-)د

 اعطاء املعلومات يف تطبيق النظرية لتدريس املهارات اللغوية والوسائل -)١
  .املستخدمة فيه

  . كاملدرس يف  امليدان التعليمية  تدريب حساس الباحث-)٢
  

  
  
 حتديد املصطلحات -ح

يذهب : مثل. اإلستفادة من بيئة معينة يف تدريس الطلبة: البيئة املدرسية - ١
املعلم بالطلبة إىل املكتبة، ويف املكتبة يعلمه كل الكلمة اليت هلا عالقة ذه 



البيئة كالكتاب، أمني املكتبة، ساعة العمل يف املكتبة، كيفية اختيار 
 .هوضوع الكتاب وغريالكتاب وامل

مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم أو املتكلم القدرة على : مهارة الكالم - ٢
استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لترتيب 

 . الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
لسابقة إن البحوث ا: الفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة كما يلي

وصفي والبحث اليت ستقوم الباحثة البحث التجرييب، وكذالك جبانب 
 بالبحوث السابقة، وهذا البحث يركز  املوضوع واملكان والزمان قد متفرقة

ومل يوجد يف البحوث . على التعليم على أساس البيئة لترقية مهارة الكالم
  .   السابقة

 
 
 



 الفصل الثاىن

  السابقة والدراسات يالنظر اإلطار

 
  األول املبحث

   سوريا بووانا ماالنجنبذة تارخيية عن املدرسة

  

أسسها إيكو . املدرسة سوريا بووانا هي إحدى املدارس املمتازة يف ماالنج
احلاج : وحضر فيه املشاهدون، هم. م١٩٩٩ مارس ٥هاندوكو وجيايا يوم الثالثاء، 

ري املاجستري، وميد إلفني سري أستويت ماميك املاجستري، واحلاج عبد اجلليل ظه
أسست املدرسة سوريا بووانا حتت رعاية املأسسة باهانا جيتا . فجر اجلايا سابوترا

  .، ماالنج ٤:  التـي تسكن يف شارع غاجايانا رقم(Bahana Cita Bersada)بريسادا 
 التـي تستخدم يف (Matahari)مشس : اسم سوريا بووانا مأخوذ من سوريا

.  التـي تستخدم يف إشارة ضة العلماء(Bumi)األرض : وبوواناإشارة احملمدية، 
إذن، أسست املدرسة سوريا بووانا لالعتدال وعدم الفرق بني الطلبة من احملمديني 

 .والطلبة من النهضيني يف ماالنج

  
  أهداف املدرسة - ١

  :أسست املدرسة سوريا بووانا لألهداف اآلتية
  . لنيل أحسن الوجاهة-)أ

 وتكنولوجيا وفنون ارفسلم، وهم يتسلطون املعاملثقف املطلبة  النطبيع -)ب
  .ويتخلقون بأخالق كرمية

  . لتصميم أمناط التدريس فعالة ويورط فيها الطلبة-)ج
  .لتصميم النشاطات التـي ترقي ابتكار الطلبة-)د
  .اهلادئة اإلسالمية البيئة لقيام -)ه



  .العلمي والفكر االختصاص لقيام - )و
  .العلمية والفكرة اإلسالمية البيئة لتصميم - )ز

  .املدرسة سوريا بووانا ورسالة رؤية - ٢
. أما رؤية هلذه املدرسة هي ممتازة يف وجاهة، ومقدم يف ابتداع وابتكار

  :ورسالتها فيما يلي
  . لصياغة سلوك وجاهة-)أ

  . يف كل برنامجمبتكرة وناقدة لصياغة فكرة -)ب
  .التدريس أمناط لتطوير -)ج
  .الطلبة ابتكار طويرلت -)د
  .الكرمية واألخالق الدين يف فقيه نفس لصياغة -)ه
 الدينـي السلوك وقاعدة ة،رباخل على مؤسسة علمية، فكرة لتنمية - )و

  .متعمقة
  .اتمع يف ومسؤولية منتظمة شعور لتنمية - )ز

  لمدرسة سوريا بووانال التدريس منهج - ٣
  :ووانا علىاملدرسة سوريا ب يف التدريس منهخ يعتمد

  : أسس التربية، هي-)أ
  . حال املدرسة ممتع، واملدرسة هي بيت وملعب للطلبة-)ا

  . الطلبة هم فاعلون يف التعليم والتعلم-)٢
  .نجاح الطلبة هو أساس لكل الربنامجالسرور وال -)٣
  . التنوع يف طريقة التدريس والتعليم-)٤
  . القيمة العالية على تنوع كفاءة الطلبة-)٥
  

  التربية أهداف أسس -)ب



  .(Spiritual) الدين -)١
  .(Intelligences) الفكرة قوة -)٢
  . (Creativity) االختراع قوة -)٣
  . (Social and emosional quotient)االجتماعية -)٤
 .(Moral and Etic development) الكرمية األخالق -)٥
  . (discipline skill)اجليد النظام -)٦
 . (soft skill)االتصال -)٧
  .(Independent skill) بنفسه مستقل -)٨

  التدريس منهج -)ج
  .الكطبيعي التدريس -)١
  .فرديال التدريس -)٢
  .الفصل يف املناقشة -)٣
  .املشكلة حتليل -)٤
  .التطبيق سبيل على التدريس -)٥

املدرسة سوريا بووانا هي : "احلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري أستاذ قال
الطبيعية الوحيدة يف ماالنج، التـي توحد بيئة العامل وبيئة املدرسة، ويدرب املدرسة 

  ٨."الطلبة مستقل بأنفسهم على أحوال بيئة املدرسة وأحوال بيئة اتمع
ما هي عواملها؟ . املدرسة سوريا بووانا هي إحدى املداريس املمتازة يف ماالنج

روح :  عوامل التـي حياوهلا منهااحلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري أن أستاذقال 
اجلهاد يف النفس، وأسوة حسنة من رئيس املدرسة واملعلمون، وبداية األعمال من كل 
النفوس، وقوة يف االكتساب وماهر يف االكتساب وإخالص يف االكتساب ومتام يف 

  ٩.، وابتداع وإرادة يف التطرير مناسبة بتكنولوجيا يف العوملة) االكتساب٤(االكتساب 
                                                

 ٢٠٠٩مارس  ١٤تاريخ ،شخصية مقابلة ماالنج، بووانا سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد٥٩
 ٢٠٠٩ فربايري ٢٣ تاريخ ،شخصية مقابلة ماالنج، بووانا سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد ٦٠ 



احلاج عبد اجلليل  أستاذيا بووانا ماالنج، صمم روسولترقية جودة املدرسة 
ظهري املاجستري طرائق التدريس التـي مل توجد يف املدرسة األخرى يف السنة 

  .وبالتايل طرائق التدريس ومعلموها.  م٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية 
١ - Alphhabetical Learning ، سترياحلاج عبد اجلليل ظهري املاج: املعلم.  
٢ - Silih Tanya dengan bantuan Kartu Model dan Pembelajaran dengan 

Media Pohon Matematika ، املاجستري سوباجني: املعلم. 
٣ - Maping Domino IPA ، بارنيدي: املعلم. 
٤ - Bermain Matematika Phytagoras dan RME: Menghitung Volume Bola 

 .سووارنو جوكو: املعلم ،
٥ - Problem Solving ، هيندراواتـي لوسي: املعلمة. 
٦ - Media Kartun dan Kartu Matematika ، رييادي أمحد: املعلم. 
٧ - Pribahasa dengan Papan Bahasa ، أغوستني دية: املعلمة. 
٨ - Matching Card ، سوبريهاتني إندنج: املعلمة. 
٩ - Gambar Cerita Bersambung ، يونيتا سيلفي هرينـي: املعلمة. 

١٠-   Multimedia Interaktif Ala Tandur، ١٠.دارييادي وهيب حممد: املعلم 
 
 

  

  

  

 

 

                                                
 ٢٠٠٩مارس ١٤ تاريخ ،شخصية مقابلة ماالنج، وانابو سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد ٦١



  املبحث الثاين

  تعليم اللغة العربية

  
   مفهوم تعليم اللغة العربية - أ

  :اللغة تعليم إىل التربية نظرة -١

  :القادمة التربية -)أ

 تعلم دراسية، مادة أا على اللغة إىل تنظر القدمية العصور ىف التربية ظلت   
 من كثريا وأمهلت النظرة، هذه ىف التقليدية القدمية التربية تلك غالت وقد ا،لذا

 يرجع األخطاء، من كثري الفدمية النظرة هذه على ترتب وقد. للغة الوظيفية النواحي
 من الغاية حتديد إىل وبعضها التدريس، طرائق إىل وبعضها الدراسية، املناهج إىل بعضها
  . اللغة درس

 الثروة بزيادة يسمى ما وضعها ىف يرعى كان أنه املناهج ىف ألخطاءا تلك فمن   
 على حتتوى مناهج ذلك عن فنشأ احلافة، باملصطلحات اإلهتمام ىف واملبالغة اللغوية
 إنشائهم، ىف يستعملوها لن غريبة ألفاظ وهي التالميذ، حيفظها اللغة، منت من جمموعة

  .قراءم ىف هلم تعرض ال ورمبا
 لغوية أساليب يستظهروا أن التالميذ تكليف إىل املناهج هذه دتقص كما   

 وتنفريهم عليهم واإلثقال التالميذ، إمالل إىل ذلك أدى وقد احلياة، لغة تتفق ال خمتلفة
 التلميذ موقف فكان التدريس، طرق على أيضا ذلك أثر وانعكس. اللغة درس من

 من الغاية وأصحبت. والتلقني اإللقاء موقف ىف دائما املدرس وكان سلبيا، موقفا دائما
 مقياس هو ذلك وصار املختلفة املصطلحات وحفظ كثرية، مبفردات اإلملام اللغة درس

 .الدارسني بني التفاضل

 
 
 



  :احلديثة التربية -)ب

 النواحى فهم ىف الفرد تفيد وسيلة أا على اللغة، إىل احلديثة التربية تنظر   
 وأساس معه والتفاهم بغريه االتصال من الفرد متكن اجتماعية، أداة أا وعلى الثقافية،

 على تدرس أن جيب وأا األفراد، بني للتفاهم اجتماعية وسيلة أا : أمران النظرة هذه
 ىف إليه حيتاج شيئا يتعلم أنه املتعلم ليدرك وذلك احلياة، ىف الوظيفية أمهيتها أساس
 .حياته

 
  :رةالنظ هلذه العملى التطبيق  - ) ج

  :للمعلم بالنسبة - )١

 حياته، ىف يستعملها اجتماعية، بوسيلة التلميذ يزود أنه املعلم أدرك إذا  
 بتدريب فيهتم الغاية، هذه حيقق حىت التقليدية طريقته حتما سيغري فإنه

 والتعاريف القواعد البتحفيظهم الصحيح اللغوى االستعمال على التالميذ
 وبتدريب التلميذ حبياة يتصل مما األمثلة راختيا حبسن يهتم كما والتقاسيم

 وإثارة متعة األدب درس من جيعل كما والكتاىب الشفوى التعبري على التالميذ
 .اجلمال لنواحى وتذوقا للعواطف وتغذية

  :للمناهج بالنسبة  - )٢

 فنون على التالميذ بتدريب وذلك العملية، الناحية إىل باملناهج االجتاه  
 املوضوعات واستبعاد والقراءة، والكتابة واإلستماع لتحدث،ا : األربعة اللغة

 .اللغة األساسية بالوظائف مباشرا اتصال تتصل ال الىت الثقيلة احلافة

  :التربوية لألضاع بالنسبة - )٣

 تعليمها يقتصر أال جيب ولذلك فحسب، دراسية مادة اللغة ليست  
 على التالميذ تدريب جيب بل الدراسى، اجلدول ىف حمدودة معيلة فترات على

 العبء يلقى أن ينبغى وال ممكنة، فرسة كل ىف الصحيح اللغوى االستعمال
 النهوض عن مسئوال مدرس كل يعد أن جيب بل اللغة معلم عاتق على كله



 الىت واملعاهد التربوية الكليات املناهج ىف النظر يعاد أن وجيب التالميذ، بلغة
 من متمكنا مدرس كل يكون حبيث اختصاصهم اختالف على املدرسني تعد
 وهلذا مادته، حدود داخل تالميذه، ىف الناحية هذه يتعهد أن ليستطيع لغته
 ذه تدرس الىت املواد طليعة ىف العربية اللغة جتعل أن الوزارة واجب من كان

 .املعاهد وتلك الكليات

 
  العربية اللغة تعليم يف حديثة اجتاهات -٢

   التكامل -)١
 فروع إىل مقسمة أا جيد املختلفة التعليم مراحل يف العربية اللغة إىل الناظر  

 مبعزل يدرس الفروع هذه من فرع كل وأن بالغة، أدب، تعبري، خط، إمالء، قراءة،
 يضمها رابط ال البعض بعضها عن منعزلة جزر الفروع هذه وكأن الفروع، باقي عن
 مع يتفق ال تعسفيا فصال يعد لغةال الفروع بني الفصل هذا أن بيد جتمعها، صلة وال

 هي أربعة فنون على تنطوى العربية اللغة أن نعلم فنحن. احلية يف ووظيفتها اللغة طبيعة
 فن كل يؤثر بطبيعتها، متكاملة الفنون هذه وأن الكتابة، القراءة، الكالم، االستماع،: 

  .ويتأثربه الفنون من غريه يف منها
 إرساال أو القراءة أو باالستماع سواء تقباالاس اللغة مع نتعامل حني وحنن  

 تعبري من اللغة بفروع يتصل مما لنا يعن ما كل نوظف فإمنا الكتابة، أو باحلديث سواء
 اللغة إىل النظر منطلق فمن. بالغة أو أدب أو تعبري أو خط أو قواعد أو إمالء أو

 قراءة، كالم، استماع، "عةأرب فنون أا على معها التعامل ينبغي متكمال كال باعتبارها
 سيشري كما القراءة، ألوان من سيعدان والنصوص األدب فإن املثابة وذه" كتابة
 واإلمالء التحرير، التعبري" ستتضمن الكتابة أن كما الكالم، فن إىل الشفوي التعبري
 بني األعظم املشترك القاسم فهو النحو أما االستماع، فن إىل باإلضافة. ١١"واخلط

                                                
  ٢٢. ص) م١٩٨٧سلطان عمان، : مكتبة الضامري للنشر والتوزيع السيب ( ، تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءاتعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،  ٨



 مدى سنوضح التالية الفصول يف إليه سنعرض ما خالل ومن. مجيعا الفنون هذه
 .الفنون من بغريه العربية اللغة فنون من فن كل ارتباط

   :الوظيفية  -)٢

 بأغراضهم والوفاء أفرادها، بني التواصل لتحقيق اتعات أداة اللغة كانت إذا  
 كل أبناء عليه تواضع ملاو االجتماعي، للعرف خاضعة كانت وإذا واحتياجام،

 اللغة دور عنا ويغيب ومعمياا اللغة مصطلحات يف ننخرظ أال ينبغي لذا جمتمع،
 من خنتار أن علينا كان مث ومن واإلفهام، للفهم ووسيلة للتواصل، أداة باعتبارها
  .احلياة يف أغراضنا وحيقق اتمعية، مطالبنا يليب حبيث إليه، حباجة حنن ما مباحثها
 للنهوض املتعلم إليها حيتاج اليت واملوضوعات املباحث اختيار يتم القواعد ففي  

 وإدارة اخلطابة، على التدريب يتم التحدث ويف. اآلخرى اللغة فنون يف اللغوي بأدائه
 التدريب يتم التحريري التعبري ويف. تلقى كلمات على والتعليق واملناقشات احلوارات

 الشكاوى وكتابة الرسائل، وكتابة اجللسات، حماضر ةوكتاب االستمارات، ملء على
 استخدام على االعتماد يتم القراءة وقي. وهكذا اجلهات بعض إىل والتظلمات

 تكون حبيث وواقعه ببيئته تتصل واليت التلميذ، ذاكرة يف احلي التاريخ ذات املفردات
  .معناها وتفهم عليها التعرف يف عناء جيد وال له، ومأنوسة سهلة

 
 
 .العربية للناطقني بلغة أخرى  تعليم -٣

يشيع ىف ميدان تعليم العربية كلغة ثانية جمموعة من املصطلحات الىت ينبغى أن 
  :نبني الفرق بينها

  
  

 : تعليم العربية لألجانب ولغري العرب -)أ



نفس ) تعليم العربية لألجانب وتعليمها لغري العرب(يعىن االصطالحان األوالن    
فاألجنىب هو من كانت جنسيته غري . يبا، إذا نظرنا إليهما من وجهة سياسيةالشيء تقر

عربية، أى أن تعليم العربية لألجانب يعىن تعليمها ألولئك الذين ينتمون إىل جنس غري 
اجلنس العرىب ومن مث تتباين لغام وثقافام مع اللغة العربية والثقافة العربية تبايانا 

فهوم خيرج كل من تعليم العربية كلغة ثانية وإن كان عريب وىف ضوء هذا امل. كبريا
اجلنسية، ومن مث ال حنسب أن مثل هذين االصطالحني بقادرين على التعبري الدقيق 

وبلغة املنطق نقول أن كال منهما تعريف مانع غري جامع أى ال جيمع . على هذا اال
 .١٢كل فئات املتعلمني مبثل ما مينع دخول فئات منهم

 
 .  تعليم العربية لألعاجم-)ب

أما اصطالح تعليم العربية لألعاجم فقد صادف الكاتب عند قراءته لبعض    
مقاالت حول تعليم العربية، ووجد أن من الكتاب من يؤثر هذا االصطالح للداللة 

: على األجانب الذين ال ينطقون العربية واستنادا حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ريب على أعجمى إال بالتقوى، ولقد كان يطلق على غري العرب قدمي ال فضل لع

  .اصطالح األعاجم ليشمل الفرس والروم وغريهم
إال أننا نرفض وىف أيامنا هذه استخدام مثل هذا االصطالح وذلك لعدم دقته إذ ينطبق 

ية عليه ما ينطبق على سابقته فهو تعريف مانع غري جامع، باإلضافة إىل الداللة النفس
  .الىت تصاحب هذا االصطالح، وهى داللة نفسية غري مقبولة بيننا كمسلمني

 إن هذه االصطالحات الثالثة غري دقيقة ولقد وصفنا كال منها بأن مانع غري 
جامع، أى مينع دخول فئات من بني متعلمى العربية كلغة ثانية، وكأن كل الذين 

 العرب أو األعاجم أيا كان يتعلمون العربية كلغة ثانية من األجانب أو غري
  . االصطالح
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 : تعليم العربية لغري الناطقني ا -)١

النطق بالعربية إذن هو الفيصل دون النظر إىل انتماءات الدراسني الثاقفية أو 
اجتاهام حنو اللغة أو دوافعهم لتعلمها، من أجل هذا أطلق االصطالح تعليم العربية 

بالنطق هنا جمرد ترديد ألفاظ أو تراكيب عربية، أم وال يقصد . لغري الناطقني ا
التحدث ا بعد تعلمها ىف برامج تعليم العربية كلغة ثانية، أو قراءة القرآن الكرمي ا 

غري (وإا يقصد بالنطق هنا أن تكون اللغة األوىل للفرد، وبذلك يتحدد االصطالح 
وبذلك أيضا . العربية لغته األوىلليضم كل من يتعلم العربية ممن ليست ) الناطقني ا

 .وتضم العرب الذين الينطقون ا) غري العرب(نضم األجانب 

 
 : تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى -)٢

من أجل هذا وغريه بدا يشيع بني املخصصني ىف جمال تعليم اللغة العربية 
صطالح األمريكى تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، وهو اقتباس من اال: اصتالح 

 Teaching Englishالذى يطلق على رابط تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

to Speakers of Other Languages  ويضم هذا االصطالح كل الدارسني الذين 
  . إذ أم ناطقون بلغات أخرى غري اللغة اجلديدة. يتعلمون لغة غري لغتهم األم

 
 .ناطقني بغريها تعليم العربية لل-)٣

تعليم (إال أن بعض املتخصصني استطال هذا العنوان إذ يتكون من ستة كلمة 
فاقترح اصتالحا آخر هو تعليم اللغة العربية ). اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

للناطقني بغريها، واحلق أن هذا الفريق قد اختصر االصتالح كلية، إال أنه بال شك 
ن اصطالح النطق يعىن اللغة األوىل عند اإلنسان، صار بني زاده غموضا، فإذا كا

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، تعليم اللغة (االصتالحني األخرين متاثل 
العربية للناطقني بغريها، أما إذا كان اصطالح النطق عاما يشمل أى شكل من أشكال 



فالنطق قد يكون . غري دقيق) ني بغريهاتعليم اللغة العربية للناطق(التعبري صار املصطلح 
، وقد يكون )أى مفهوم اللغة اصطالحا(بالرموز الصوتية الىت حيكمها نظام معني 

  .باإلشارة، وقد يكون بوسائل تكنولوجية حديثة، كلحاسب
 وقد ختترع وسائل أخرى يتخطى  اإلنسان ىف التعبري ا حدود املفهوم 

ال ) تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: اصطالح ومن هنا نرى أن . االصطالحى للغة
ومن هنا ) تعليم اللغة للناطقني بلغات أخرى(يصل من  الدقة إىل ما يصل إليه سابقه 

  .أيضا نفضل استخدام هذا املصطلح على غريه
 
  )تعلمها وتعليمها(العربية كلغة ثانية  -٤

لم العربية كلغة ثانية تع: ىف جمال العربية كلغة ثانية يشيع مصطالحان مها    
 فما الفرق بينهما؟. وتعليم العربية كلغة ثانية

 
 : تعلم العربية -)أ

إن تعلم لغة ثانية يعىن أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غري لغته األوىل    
الىت تعلمها ىف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األم، أي قادرا على فهم رموزها عند 

وبعبارة أخرى نقول أن . ومتمكنا من ممارستها كالم وقراءة وكتابة. ما يستمع إليها
تعلم اللغة يتم على مستويـني، أوهلما استقبال هذه اللغة وثانيهما توظيف هذه 

أن املتعلم اجليد للعربية كلغة ثانية هو : وعلى سبيل التفصيل ميكننا القول . ١٣اللغة
  :اللغة اىل املستوى الذى ميكنه من ذلك الذى يصل، بعد جهد يبذله ىف تعلم هذه 

وفهم دالالا واالحتفاظ ا حية ىف :   إلف األصوات العربية والتمييز بينها -)١
ويطلب الوصول إىل هذا املستوى أن يكون الدارس ذا قدرة على تعرف . ذاكرته

 .التمييز الصوتى كما يسميها كارول القدرة على الرموز الصوتية
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والعالقات الىت حتكم : املختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها   فهم العناصر -)٢
ويتطلب الوصول إىل هذا املستوى أن يكون . االستخدامات املختلفة لقواعد اللغة

الدارس قادرا على فهم الوظائف املختلفة للتراكيب اللغوية وإدراك العالقة بينهما كما 
 . يسميها كارول باحلساسية النحوية

والتمييز بني الدالالت املختلفة : قراء القواعد العامة الىت حتكم التعبري اللغوى   است-)٣
إن الستخدام الكلمات أسسا . للكلمة الواحدة، واملعىن التقارب للكلمات املختلفة

وقواعد فضال عن تعدد مستويات هذا االستخدام وتباينه من كاتب لكاتب ومن 
الذى يستطيع استقراء هذه األسس والقواعد ومتعلم العربية اجليد هو . مؤلف آلخر

ويتطلب الوصول إىل هذا . وتعرف الفرق بني املستويات املختلفة لإلستخدام اللغوى
 .املستوى أن يكون الدارس متمتعا بالقدرة على التعليل االستقرائى عنه كارول

أي أن يدرك الداللة : إلف االستخدام الصحيح للغة ىف سياقها الثقاىف   -)٤
الصحيحة للكلمة العربية ىف ثقافتها، وأن يستخدمها استخداما واعيا بالشكل الذى 

إن تعلم العربية كلغة أجنبية اليعىن جمرد حفظ املفردات وشكل قاموس . يستخدمها
إن اإلطار الثقاىف للغة العربية أمر ينبغى أن . واستظهار جمموعة من قواعد اللغة ومتوا

لب الوصول إىل هذه املستوى أن يكون الدارس ذا قدرة يعى الدارس أبعاده، ويتط
وهذا ما ميكن تسميته . على إدراك العالقة بني التعبري اللغوى وحمتوواه الثقاىف

 .باحلساسية للثقافات األخرى

وتعلم العربية كلغة ثانية ال يعىن أن تكون لدى الدارس حصيلة هائلة من    
حسب، وإمنا يعىن القدرة على استخدام هذا املفردات فقط أو وعى كبري يتراكيبها ف

كله استخداما إجيابيا ىف مواقف احلياة الىت يتعرض الدارس هلا ىف لقائه مبتحدثى العربية 
  .أوىف اتصاله بثقافتهم

  
 
 :تعليم العربية  -٥



التعليم هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة    
التعليم ىف ضوء هذا املفهوم أكثر من جمرد توصيل . اهات والقيمواملهارات واالجت

. معلومات إىل ذهن الطالب مث مساءلته عنها بعد ذلك، إن هذا املفهوم قاصر نرفضه
فكلمة . ذلك ملا حتمله كلمة توصيل من دالالت تتعارض واجتاهات التربية احلديثة

ا يفرض ىف معظم األحيان مم. توصيل تعىن نشاطا من طرف واحد هو املعلم غالبا
سلبية املتعلم والتوصيل أيضا يعىن وجود املعرفة عند طرف وغياا عند آخر، فضال 

  .عن قصر أهداف التربية على تلقني معلومات وحشو أذهان
أى نشاط مقصود : وأما مفهوم تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فنقتصد به    

تصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر على اال
إنه بعبارة أخرى تعريض الطالب ملوقف يتصل فيه . ذلك الذى ألفه وتعود االتصال به

مث إذا نريد أن نفهم عن التعريف عند ما نتكلم عن تعليم العربية . بلغة غري لغته األوىل
  :للناطقني بلغات أخرى، جيب علينا أن نفهم عدة أمور منها 

 إن تعليم العربية أكرب من جمرد حشو أذهان الطالب مبعلومات عن هذه اللغة أو  -)أ
 : إنه نشاط متكامل يستهدف ثالثة أشياء. تزويدهم بأفكار عنها

 تنمية قدرات الطالب العقلية واستثمار ما لديهم من طاقات التفكري  -)١
 .فاللغة عملية إبداعية ىف املقام األول. واإلبداع

 .لطالب واجتاهام اإلجابية حنو اللغة العربية وثقافتها تنمية مشاعر ا -)٢

 اكتساب الطالب مهارات لغوية معينة يشترك فيها األداء احلركى  -)٣
إا بعبارة أخرى عملية . مبثل ما تشترك العمليات النفسية األخرى

 .نفس حركية

 يقوم  إن تعليم اللغة نشاط مقصود ينطلق القائم به من تصور مسبق للمهمة الىت-)٢
ومن مث يلزم القيام ا وضع خطة للعمل ذات أهداف . ا واألدوار الىت يلعبها

 .حمددة وإجراءات واضحة



إنه إعادة بناء اخلربة و .  إن تعليم اللغة ليس جهدا ينفرد به شخص أمام آخر-)٣
إنه جهد . إعادة بناء اخلربة  هذه نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم

 .ل متكامل حيتاج من كل منهما جهدامشترك وعم

 ليست الغاية من تعليم اللغة أن يزود املعلم الطالب بكل شيئ وأن يصحب طلبه -)٤
فينتظر الطالب منه الرأى ىف كل موقف واحلل لكل مشكلة . على امتداد املسرية

إن املعلم الناجح هو الذى يساعد الطالب على أن . واإلجابة عن كل سؤال
 .ولنفسهيفكر بنفسه 

 إن التعليم اجليد للعربية هو ذلك الذى يسهل عملية تعلمها، بينما يعترب التعليم -)٥
 .غري جيد عند ما يعوق هذه العملية أو حيدثها بأخطاء

 إن أساسيات املوقف التعليمى واحدة بينما ختتلف معاجلة هذه األساسيات -)٧
واد التعليمية متنوعة فمناهج الدراسة خمتلفة، وطرق التدريس متعددة، وامل

 .وتنظيم الفصول يأخذ أكثر من شكل. وأساليب التقومي متباينة

وإمنا .  إن النتائج ىف منطق تعليم اللغات والثقافات األجنبية ليست كل شيئ-)٨
تكتسب الوسائل أمهية قدر ما تكتسبه الغايات، ليست العربة أن يلقن الطالب 

.  كيف تعمل هذه املعلومات واملعارفوإمنا املهم أيضا. معلومات أو معارف
ولقد يتعدى املعلم . العملية هدف من أهداف التعليم قدر ما إن الناتج غايته

  . قيما أو يتخطى مبادىء ىف سبيل تنمية اجتاه معني حنو ثقافة معينة
  :أهداف تعليم العربية   -)ب

 ثالث ميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ىف   
  :أهداف رئيسية هي

 أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة الىت ميارسها ا الناطقون ذه اللغة أو -)١
 .بصورة تقرب من ذلك



 أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات -)٢
 .أصوات مفردات وتراكيب

 وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب، والبيئة  أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية-)٣
 .الىت يعيش فيها واتمع الذى يتعامل معه

إذن، تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يعىن أن نعلم الطالب اللغة وأن نعلمه عن    
  .اللغة وأن يتعرف على ثقافتها

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املبحث الثالث

  البيئة



 
   البيئة  مفهوم - أ

   : وهى كما يليللبيئة متعددة تعريفات هنا ةباحثعرض الت
 أن البيئة هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيه  )Basyiriy(  ويرى بشريى -)أ

العوامل املناسبة ملعيشة كائن حي أو جمموعة كائنات حية خاصة، وهلا عوامل 
  ١٤.وقوي خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه

 هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية البيئةيقول أن ) Marzuki(مرزوقي  -) ب
الىت من شأا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية 

   ١٥.وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حيام اليومية
،  واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرداملؤثرات كل هى البيئة أن يقول مجال حممد -)ج 

 يف والبدين يالنفس تقراراالس على للحصول جهوده على والىت ميكنها أن تؤثر
   ١٦.معيشته

 هي الطبيعة ،مبا فيها من أحياء وغري أحياء أي العامل من حولنا فوق البيئة -)د
وعلم البيئة هو العلم الذي حياول اإلجابة عن بعض التساؤالت عن . األرض

ائنات احلية مع األحياء اآلخرين أو مع كيف تعمل الطبيعة وكيف تتعامل الك
  .الوسط احمليط ا سواء الكيماوي أو الطبيعي 

هلذا جند النظام البيئي يتكون من .  وهذا الوسط يطلق عليه النظام البيئي
فعلم البيئة هو دراسة الكائنات احلية . مكونات حية وأخرى ميتة أو جامدة
 والنظام البيئي هو كل العوامل .ألرضوعالقتها مبا حوهلا ةتأثريها عالقتنا با

والطبيعة تقوم تلقائيا بعملية . الغري حية واتمعات احلية لألنواع يف منطقة ما
 و سلسلة الطعام فوق .التدوير لألشياء اليت إستعملت لتعيدها ألشياء نافعة

                                                
 -جاوياملقالة الىت القاها ىف الدورة التدريبة للمعلمني اللغة العربية  ( ماالنجبيئة املساعدة وتطويرها ىف تعليم اللغة العربيةبشريى،  تكوين  ١٤

 ) ٢٠٠١:   السنةباىل
 ٢٠٠١ماالنج :  ىف مقالته الىت القاها ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج  البيئة التعليمية للغة العربية،وقي، مرز ١٥
 ١٨٠دار االعتصام ص : مصر التربية األسالمية للطفل واملراهق،١مجال الدين حمفوظ ،  ١٦



ففيها تتوجه الطعام , األرض وهي صورة إلظهار تدفق الطاقة الغذائية يف البيئة
ن كائن آلخر ليعطي طاقة للحيوان الذي يهضم الطعام وكل سلسلة طعام م

  . واحليوانات مبا فيها اإلنسان الميكنها صنع غذائها . تبدأ بالشمس 
هلذا . فلهذا البد أن حتصل على طافاا من النباتات أو احليوانات األخرى

طة امليكروبات ويف اية حياة احليوان حتلله بواس. تعترب احليوانات مستهلكة 
والنباتات أيضا ليصبحا جزءا من األرض بالتربة ليمتصها النباتات من جديد 

   ١٧.وهذا ما نسميه سلسلة الغذاء. لصتع غذاء جديد
 وطريقة ياملدرس كتابال من املريب حيشدها الىت العناصر كل هى التعلمية البيئة - )ه

 ىلإ كلها دف واليت عده،وب وقبله يالدراس الفصل ثناءأ تربوية نشطةأو التعلم
   ١٨.فيه املرغوب بالشكل املتعلم استجابة تشكل واحدة تربوية استراتيجية

أن البيئة هى كل مايتأخر يف تنمية الفرد اى اا األحوال احمليطة الىت تؤثر يف  - )و
   ١٩.تنمية الفرد وسلوكه

تعلم وما  هى كل ما يسمعه امليوأما البيئة اللغوية كما رأى هيدىي دوال - )ز
شتمله البيئة اللغوية هى  تيشاهده مما يتعلق باللغة الثانية املدروسة وأما ما

و الدكان، احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز، أحوال يف املقصف األ
وحني قراءة اجلريدة ، واألحوال حني عملية التعلم يف الفصل، وحني قراءة 

   ٢٠.الدروس وغريها

                                                
١٤  http://ar.wikipedia.org/wikiDIA, Diakses 20 Januari 2009. 

 ١١ ص ,١٩٨١, مكتبة لبنان:  ، القاهرةتعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب ، ،  ١٥

 ٥٩٦ص1996 :  التربية والتعليم��هيئة    ١٦

١7 Nurhadi dan Raihan, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, Sinar Baru 
Bandung,1990 , Hlm: 31 
   



 قد ذكرنا سابقا خمتلفة يف الفاظها لكن تتركز على  هدف أما التعريفات اليت
 واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، والىت املؤثرات كل هى البيئة أنواحد وهو 

  . والبدين يالنفس تقراراالس على للحصول جهوده على ميكنها أن تؤثر
ية واملعنوية  هنا هي مجيع األشياء والعوامل املادةقصدها الباحثتأما البيئة اليت 

 وخاصة الىت من شأا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية
 باللغة  يف واقع حيام اليومية لتكلم وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقهامهاوة الكالم

 أو هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانات العربية،
 والىت ميكنها  والزراعة،، كلمقصف، واملكتيةبه املتعلقة باللغة العربية املدروسةاحمليطة 

  .   أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعليم اللغة العربية
  

  اللغة اكتساب يف البيئة دور  -ب

  يف اكتساب اللغة الثانية) االصطناعية(دور البيئة االصطناعية   -١

يئة اللغوية هلا دور كبري للطالب الذى يتعلم اللغة يرى هيدىي دوالي أن الب
تعليم اللغة الذى يقوم به املعلم يف الفصل يقرر . لنجاح باهر يف تعلم اللغة احلديثة

  .21عملية تعلم اللغة للطالب
  :أن البيئة بنقطة كبرية تنقسم إىل قسمني

   البيئة االصطناعية - )أ 
  ) الطبيعية( البيئة وغري االصطناعية -)ب

  :أما البيئة االصطناعية هلا دور هام الكتساب اللغة الثانية وهي 
  يكون متعلم خمتلفا يف استخدام لغته على حسب الظروف - )أ 

   يكون متعلم حمسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد-)ب 
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نظام اللغة     هذا التعليم يشبع املتعلم الذى يريد استيعاب القواعد اللغوية او -)ج 
يف ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة اهلدف التساعد . قواعد اللغة املدروسةعن 

   ٢٢. كثريا يف سيطرة املهارات اللغوية للغة اهلدف
   تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها -ج

هى احدى البيئات اللغوية الىت تتركز على سيطرة   البيئة االصطناعية
 )١٩٨٦إيليس – ١٩٨٥دوالى،(ع التوعية القواعد أونظام اللغة يف اللغة اهلدف م

التوعية على قواعد اللغة اهلدف ميكن اقامها باملنهج اإلستنتاجى او املنهج 
واملقصد باملنهج اإلستنتاجى هو أن يوضح املعلم للمتعلم عن قواعد . اإلستدالىل

اللغة اهلدف مث إن كان املتعلم فامها ومستوعبا على القواعد فيحمل املعلم إىل 
اللغوية مث يسوقه املعلم ليكون واجد ) بنية(يعىن حالة لعرف األشكال . تطبيقال

  ٢٣.نفسه عن تلك القواعد
  : يلى عن خصائص البيئة االصطناعية هي كما )Krashen(نيووضح كرس

  صناعية قصدية  -
يوجه املعلم على املتعلمني لكي يعملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها القواعد  -

ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو تصميم األخطاء او . الىت قد تعلموهااللغوية 
  24. وهي جزء من جمموعات تعليم اللغة يف املدرسة .اصالح خطاء املتعلمني

ومعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجداا بالتعلم الرمسي 
ين ميلكون الكفاءة يف الفصل، أو من كتب القواعد اللغوية أو من األخرين الذ

 وهذا يدل على أن البيئة االصطناعية هلا 25عن معرفة القواعد اللغوية املدروسة
وذا تشتمل . تعريف أوسع من التعريف الذى عرفه دوالى و ايليس السابق
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اخلطر اخلطري تؤيد البيئة على . البيئة االصطناعية  بالفصل أو خارج الفصل
  . بالتوعيةسيطرة القواعد اللغوية للمتعلم

  . دور البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة الثانية -د

  تعريف البيئة االصطناعية وعالمتها ويف هذا الفصلة الباحثتوقد وضح  
  . عن دور البيئة االصطناعية عند اللغوينةبني الباحثست

ميكن نظره على ) البيئة االصطناعية( أن اثر التعلم الرمسي )Iylis( يرى إيليس  
  :يتني ناح

  ترتيب اكتساب اللغة الثانية، -) أ 
أن ترتيب النموي يف اكتساب اللغة هو .  السرعة أو جناح سيطرة اللغة اهلدف-)ب 

وقد قسم إيليس . ترتيب الطبقات الىت البد لطالب أن ميشيها الستعاب اللغة اهلدف
  :هذا الترتيب إىل نوعني

  . ترتيب النمو- )أ 
  . تركيب النمو-)ب 

النمو هو مفهوم النمو الذى مييل إىل ترتيب اكتساب اجلوانب القواعدية بصفة  ترتيب 
وأما تركيب النمو هو مفهوم النمو املستهدف اىل . خاصة يف اكتساب اللغة الثانية

يعىن منو اكتساب اللغة الثانية . جمموعات بنية النمو يف اكتساب اللغة الثانية بصفة عامة
 هو سرعة سابوسرعة اكت. وحالة التعلم للمتعلمألوىل، الىت التأثرهاخلفية اللغة ا

  ٢٦. ساب املتعلم يف السيطرة على اللغة الثانيةاكت
، إن نتيجة التعلم بالتوعية تستخدم للمراقبية نيترى نظرية املراقبية لكرس  
  :إن مهارة استخدام اللغة الثانية الحيصله املتعلم باألمور التالية . فحسب

  صطناعية الىت ميلكها املتعلم عن اللغة الثانية، املعرفة اال - )أ 
   النظام الذي يتعلمه املتعلم يف الفصل، -)ب 
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  ٢٧. أو النظام الذى يتعلمه املتعلم من كتب قواعد اللغة -)ج 
 عند نظر هذه النظرية املراقبية أن األساليب الىت استخدمها املتعلم يف احلوار 

املعرفة االصطناعية عن قواعد اللغة بالتوعية وأما . حمصول من نظام الذى قد اكتسبه
  .التساعد كثريا ملتعلم اللغة الثانية يف احلوار

  

   عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانيةجةاملو  -هـ

 ةقدم الباحثتهناك األفكار املتعلقة بدور البيئة يف اكتساب اللغة الثانية، و
الفكرة األوىل هي دور . انية وتعلمهافكرتني أساسيتني مهمتني  يف اكتساب اللغة الث

معرفة قواعد اللغة، وقد انتشر االفتراض أن معرفة القواعد هي العنصر األساسي يف 
قواعد اللغة يستطيع متعلم اللغة  سيطرة أن يعتقدون النظرية هذه صحابأو. تعلم اللغة

 اللغوية الكفاءة أن خرىأ وبعبارة .بنفسه اهلدف باللغة االتصال مهارةأن يسيطر 
 الثانية،  والفكرة.املتعلم نفس يف اللغة قواعد على السيطرة منو مع تتمشى االتصالية

 الىت خرىأ ناحية من أو الكتب املعلم أو من للمتعلم املوجة "التصحيح  "أن تعتقد
 نأ السيطرة، على كثريا تساعد القواعد يف املتعلم خطاءأ اصالح يف الكفاءة تستحق
 اللغة على السيطرة اىل سرعي املتعلم جيعلأ خط عمل كلما تعلمامل أخطاء تصحيح
    ٢٨.بالكمال اهلدف

ترقية الفكرتني السابقة يج اللغوين ومعلم اللغة الثانية الختيارها بالبحث   
   ).Empiris(الواقعى 

  

   عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانيةجةاملو  -و

الثانية يبداء باكتشاف الترتيب املتشابه بني البحث عن ترتيب اكتساب اللغة 
 عاجنليحان وكان). اللغة اهلدف(واللغة الثانية ) األم(ترتيب اكتساب اللغة األوىل 
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 الثانية، تهم كلغ اإلجنلزية اللغة يتعلمون األطفال الذين عن البحث يف (1975) وتوشني
 يف اإلجنلزية واللغة الكلية اللغة بيئة منو نوع بني تشاا هناك أن على يدل واجلاهل
  .٢٩)األم (األوىل  اللغة متعلمي يف النمو نوع مع الثانية اللغة متعلمى
هذا اإلكتشاف يهيج اللغوين لبحث اكتساب الوحدات الصرفية يف اكتساب   

 الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف ٨دوالي و يورث يف حبثهما عن منو . اللغة الثانية
) اللغة الثانية(بانني الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كللغة اهلدف  ولداً من أس١٥١

 الوحدات الصرفية يدل ٨ويقسم األوالد إىل ثالث فرق وبعد حبثهما على اكتساب 
  .على أا مساوة يف الترتيب

 قام دوالي وبروت البحث اإلستمراري عن ترتيب اكتساب ١٩٧٤يف السنة 
 ١١٥ الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف ١١ا عن تلك الوحدات الصرفية، ومها حبث

ولدا متعلموا اللغة اإلجنليزية كلغتهم الثانية، وكانت لغتهم األوىل هي لغة الصني 
وهذا البحث يؤكد بالبحث . ونتائج البحث تدل على املساوة يف الترتيب. واإلسبانية

دات الصرفية يف الذى اقامه فتحان ، انليجان و توجار يف ترتيب اكتساب الوح
  . اكتساب اللغة الثانية

البحوث األعلى ذكرها هى البحوث متعلقة بترتيب اكتساب اللغة الثانية 
كيف ترتيب اكتساب اللغة الثانية "ولذلك ميكن إظهار األسئلة يف فكرتنا . بصفة عامة

يف حبثه عن ترتيب ) ١٩٧٥(تلك األسئلة اجاا فتمان " خبلفية البيئة االصطناعية
وخلفية )  يف عمرهم١٥- ٦( ولدا ٢٠٠اكتساب الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف 

وينقسم األوالد إىل صفني، الصف األول كان األوالد اليتناولون . لغتهم األويل خمتلفة
على الواقع، . زيادة يف القواعد، ويف الصف الثاىن يتناولون األوالد تعليم قواعد اللغة

  ٣٠.  اليبعد كثريا يف ترتيب منوأن فرقتني املذكورتني
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مها حبثا .  على البحث الذى اقامه فتمان) ١٩٧٥(قد اكد فركني و لرسني  
.  طالبا يف اجلامعة فينوزيال الذين يتعلمون اللغة يف تلك اجلامعة على فترة شهرين١٢

  :قدم هلم باختبارين 
  الترمجة) ١ 
تيجة يف اإلمتحان األول يف ترتيب الن على الواقع،. و تصويف سينيما غري احلوار) ٢ 

اكتساب اللغة تدل على أن هناك فرقا كبريا قبل تعلم اللغة وبعده، ويف اإلمتحان الثاىن 
واحلالة املتساوية من البحث قبله هو البحث الذى اقامه      ٣١.اليبعد كثريا يف اكتساا

ثه أن ترتيب تعليم  متعلم اللغة الثانية، احلاصل يف حب٣حبث تورنار ). ١٩٧٨(تورنار 
الوحدات الصرفية الذى علمه املعلم يف الفصل اليدل على أن هناك عالقات قوية يف 

ويرى أن التعليم الرمسى ليس هو ). مرفني(ترتيب اكتساب متعلم الوحدات الصرفية 
عندما يتركز املتعلم ) مرفني القواعد(وحده يف ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية 

  .     ام اللغة وناحية حمتوى اللغةعلى عادية استخد
نتائج البحث الثاىن األخرين الذَين سبق ذكرمها مقبولتان منطقيا، ألن معرفة   

يف عملية املراقبة، . التوعية الىت ملكها املتعلم، يف األساس من احدى ادوات املراقب
  : يستطيع املتعلم أن يعملها بأحسن ماميكن، 

  ،مىت هناك الفرصة الكافية) ١
  مىت يتركز املتعلم يف ناحية البنية،) ٢ 
  .مىت ميلك املتعلم املعرفة الكافية يف قواعد اللغة) ٣ 

 تورنري و فاركيس و ( ولذلك، فرق الترتيب الذى اكتسبه الباحثون 
    ٣٢. على اإلمكان بتأثر هذه املراقبة) رسنيك
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  لثانية  دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة ا -ز

هناك البحوث يف اكتساب اللغة الثانية الىت تدخل إىل البحث عن دور البيئة   
) إصالح األخطاء(دور التصحيح ) وهى أ. االصطناعية يف جناح اكتساب اللغة الثانية

ودور ) دور التوسيع يف اكتساب اللغة الثانية، ت)  يف اكتساب اللغة الثانية، ب
  . انيةالتكرار يف اكتساب اللغة الث

  : والشرح عن ما سبق ذكره كما يلى  
   يف اكتساب اللغة الثانية) إصالح األخطاء(دور التصحيح  -)١ 

و بعض .  أسابيع٦ مقالة إنشائية مبدة ٥٥٢) ١٩٧٧(حبث حنديركسون   
واحلاصل . املقاالت اإلنشائية تصلح يف كل األخطاء وبعضها تصالح امجاال فحسب

عالقة مهمة بني التصحيح بنظام خاص و صحة استخدام هلذا البحث يدل على أنه ال
  .      قواعد اللغة

  دور التوسيع يف اكتساب اللغة الثانية -)٢
(  هو تقدمي قواعد اللغة لدارسني باستعمال األمثال )expansion(التوسيع   

بنظام، إما يف حوار املتعلمني صحيحا كان او اكمل ) باستخدام األمثال لنموذجية
  ٣٣. لبة املتعلمني لكي يهتموا على ذلك التوسيعبدون ط
للمتعلمني اللغة متعلق بالتوسيع يدل على أن التوسيع ) ١٩٦٥(حبث جاسدين   

الذى اعطى املدرس للمتعلم ساعة واحدة يف كل يوم بفترة ثالثة أشهر اليتأثر كثريا يف 
  .  حوارهم
 الذين تقدم اليهم يف حبثهم أن األوالد) ١٩٧٣(وأما نتيجة نيلصان وأصحابه   

 أسبوعا يدل على أن من الناحية اللغوية  أم ١٣الدراسة املتناسقة بتوسيع اجلمل ملدة 
ويكاد متساويا . يظهرون التقدم يف مهارات اللغة أكثر من األوالد من فرقة املراقب

). ١٩٧١(ببحث نلصان وأصحابه على ماسبق ذكره وهو البحث الذي أقامه فلمان 
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ويف اية جتربته وجد أن . والد إىل فرقتني، فرقة للتجربة وفرقة للمراقبةأنه قسم األ
  ٣٤. هناك فرقا قليال بني هاتني الفرقتني

واحلاصل من البحوث األعلى ذكرها وجدنا أن التوسيع الذى قدم املدرس   
  . لدارسني اليتأثر كثريا على ترقية لغتهم

  
  دور التكرر يف اكتساب اللغة الثانية -)٣

مع التكرار العديد ) تعليم قواعد اللغة(أكثر املدرسني يظنون أن التعليم الرمسى   
ولذا، اكثر املدرسني يقدمون قواعد اللغة . يستطيع أن يرقى مهارات الدارسني يف اللغة

يف حبثه على أن التكرار يف ) ١٩٧٦(وجد الرسني وفرميان . للدارسني اكثر مما كان
" وكشفا مها . بطة اجيابية يف سيطرة املتعلمني  يف قواعد اللغةبنية لغوية له عالقة مترا

   ".  كلما يكثر يف استماع البنية اللغوية يكون سريعا يف سيطرة البنية اللغوية
ولكن يعارض الباحثون األخرون على النتائج الىت وجدها لرسني وفرميان، 

 غوت و -واغنار). ١٩٧٥( غوت و حات -، واغنار)١٩٧٠(بعض منهم برون 
حات يف حبثهما لولد متعلم اللغة اإلجنليزية كلغته الثانية خيربان أن اجلملة اإلستفهامية 

وهذا يدل على أن كثرة استماع بنية . الىت تظهر هناك مترابطة باستخدامها املتعددة
وبتوعيتهم العالية تؤثر . اللغة املعينة فكانت توعية املتعلمني لتلك القواعد تزيد مرتفعة

ونتيجتهما يف البحث يكون هناك سؤال واحد فحسب الذى اليدل على . تهملغ
  ٣٥.ارتباطه اإلجياىب وهو سؤال الذى حصله ذلك الولد نفسه

املكرهة ) تطبيق القواعد(وجد برون يف مالحظة منو لغة الولد أن األمناط 
 وهذا ألن األوالد. لألوالد ادت إىل اصدار منط جديد خيتلف بأمناط املدروسة

. اليقبلون القواعد من املدرس كلها ولكننه أيضا ليست له كفاءة كافية يف قواعد اللغة
  .  وهذا أدى إىل اصدار البيئة الغريبة

                                                
٣١ Ibid., Hlm: 124. 
٣٢  Ibid., Hlm: 125. 



  دور البيئة الطبيعية   -ج

فتريان أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل أما مارينا برت وهايدي دوليه 
  :تقوم بدوٍر مهم يف تعلم اللغة

 البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز املتكلم إن -)١
ففي احلديث بني شخصني تكون . على التواصل اللغوي ال على اللغة نفسها

إن املشاركني . احملادثة طبيعية، وكذلك ينساب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي
الوقت نفسه يف تبادل احلديث يهتمون بتبادل املعلومات واألفكار، ويف 

يستعملون أبنية اللغة، وحيدث ذلك علمياً دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل 
  .الذي يستعملونه

 )1956(إن الكاتبتني مصيبتان فيما ذهبتا إليه، ويؤكد بنجامني وورف  -)٢
إن التراكيب والعالقة اليت نستعملها لكي نفهم العامل، تأيت : " ذلك بقوهلما

 وهكذا فإن املتكلمني للغات خمتلفٍة، يفهمون بطرق من داخل لغتنا اخلاصة،
خمتلفٍة، وعليه فإن اكتساب اللغة، يعين التعلم كيف نفكِّر، وليس كيف 

  ٣٦.نتكلم
لقد حاولنا أن نضع املتعلم  ):1981(وتقول مارينا بريت وهايدي دوليه 

، وتوصلتا إىل والبيئة معاً لتقدمي حقائق حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق يف الغالب
  :النتائج اآلتية

  .البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثل للغة -)أ
  .جيب أن يكون االتصال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل اللغوية -)ب
  .أن تكون اللغة املستعملة مفهومة للمتعلّم -)ج

                                                
 ١٩٩٨  : ديب: حتاملة كلية الدراسات العربية واإلسالميةنظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاا التربوية موسي رشيد،    ٣٣

 ٢٣:ص  

  
 



ولعامل االجتماع العريب ابن خلدون رأي يف تعليم اللغة، فقد قال يف معرض 
إنّ : "مه عن انتقال األلسن واللغات من جيٍل إىل جيل، وذلك يف فصٍل عنوانهكال

  : اللغة ملكة صناعية
   فاملتكلم من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم أهل 
جيله وأساليبهم يف خماطبتهم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم كما يسمع الصيب 

عانيها فيلَقَّنها أوالً، مث يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، استعمال املفردات يف م
مث ال يزال مساعه لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إىل أن 
يصري ذلك ملكة وصفةً راسخةً ويكون كأحدهم، هكذا تصريت األلسن واللغات من 

  .جيٍل إىل جيل وتعلمها العجم واألطفال
ىن ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بامللكة األوىل اليت وهذا هو مع

مث إنه ملّا فسدت هذه امللكة ملضر مبخالطتهم . أخذت عنهم ومل يأخذوها عن غريهم
األعاجم وسبب فسادهم أن الناشئ من اجليل صار يسمع يف العبارة عن املقاصد 

  ".كيفيات أخرى
 متوصل بلغته إىل تأدية مقصوده، واإلبانة عما وكلٌّ منهم:" ويقول يف مقام آخر

يف نفسه، وهذا معىن اللسان واللغة، وفقدان اإلعراب ليس بضائٍر هلم، كما قلناه يف 
لغة العرب هلذا العهد، وأما أا أبعد عن اللسان األول من لغة هذا اجليل فألن البعد 

  ٣٧. عن اللسان إمنا هو مبخالطة العجمة
 امللكة صفة راسخةٌ، وال تتحقق وحتصل هذه الصفة إال يرى ابن خلدون أنَّ

ومفهوم امللكة عند ابن خلدون هو قدرة املتكلم على امتالك ناصية . بتكرار األفعال
ومن قراءة هذا النص البن خلدون ندرك أن آراَءه سليمة وترتكز على قواعد . الكالم

  ٣٨. علمية صحيحة، وال تبتعد كثرياً عن النظريات احلديثة
  :ففي النص األول عدة عوامل وتعترب أساسية يف تعلم اللغة وهي

                                                
 ٢٤ : املرجع السابق ص١٩٩٨موسي رشيد،   ٣٤
٣٥ ،
 ٢٦:املرجع السابق ص ١٩٩٨  ,;: ر��



. التكرار وهو مهم يف اكتساب اللغة وفهم تراكيبها ومفرداا: العامل األول
وجيب أن يتم التكرار يف مواقف طبيعية، ويف مواقف حيوية، وأن يبىن على الفهم 

رةً آلية ال تساعد واإلدراك للعالقات والنتائج وإال أصبح من دون الفهم مها
  .صاحبها على مواجهة املواقف اجلديدة

البيئة الصاحلة لتعلم لغة ما، هي البيئة الطبيعية أي االختالط : العامل الثاين
  .بأصحاب تلك اللغة الفصيحة حىت يستقيم اللسان

االختالط باألعاجم يفسد اللغة، لذلك اشترط ابن خلدون أخذ : العامل الثالث
د على التراث اللغوي واالختالط بأهل اللغة وكان يقصد العرب اللغة باالعتما

  .الفصحاء
وجوب التقليد واالقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأيت مرحلة : العامل الرابع

  .االعتماد على ما وعاه وحفظه واستعماله يف مواقف جديدة
د يصيبها ويف النص الثاين يقرر ابن خلدون حقيقة علمية أخرى، وهي أن اللغة ق

التغيري، وتتبدل وتتطور تبدل الكائن احلي وتطوره سلباً أو إجياباً، وأن العوامل 
االجتماعية تتأثر بالبيئة وبالتايل تكون عامالً من عوامل الصراع بني اللغة وحميطها فإما 

  .أن تنتصر اللغة أو تنهزم
  :وهو البيئة اللغوية تستطيع أن ختتلف بنوعني بعضهما خيتلف عن  بعض  

  توجد يف عملية التعلم والتعليم يف الفصل  البيئة االصطناعية -)أ
يرى كريسن أن الطريقة ). ١٩٨١ :٤٠كريسن، ( Natural البيئة الطبيعية -)ب

و  Learningلسيطرة اللغة الثانية حيصل املتعلم باستخدم طريقتني  بالتعلم والتعليم 
 هو عملية بالتوعية يتركز املتعلم على بنية التعلم والتعليم. acquisition عملية اكتساب
يسري . واكتساب هو عملية متناسبة كوجدنا يف اللغة األوىل. اللغة والقواعد



وهذه العملية . اإلكتساب يف عمل غري توعية بترسيب اللغة الثانية يف نفس املتعلم
  ٣٩. الرمسىليست البنية، تسري طبيعية بدون التعليم) املعاىن(تم كثريا يف الوصيا 

تشتمل البيئة الطبيعية هى اللغة الىت يستخدمها األصحاب يف نفس املرحلة، لغة   
الوالدين أو املشرفني، اللغة يستخدمها قوم املتعلم، اللغة املستخدم يف األخبار املطبوعة 

  .  أو إيليكترونيا و لغة يستخدم األساتيذ يف عملية التعلم والتعليم يف فصل اللغة أو غريه
   
   اللغة تعليم يف البيئة تكويناستراجتية ل -)ح

   :٤٠ إىل استراتيجيات وهي كما يلىحيتاجويرى بشريى أن تكوين البيئة اللغوية 
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد  -)١

ويسهل على املشرفني واملدرسني مراعتهم وإرشاداهم وغقامة أنشطة عربية 
  .سةخارج وقت الدرا

تعيني األماكني احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف  -)٢
  .ومكاتب املدرسة

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدارسية  -)٣
واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات 

تدريب الطالب خارج الفصل واملصطلحات  احملفوظة واملدروسة وذلك ل
الدراسى على اإلستماع والتحدث والتعبري الشفهى عن انطباعتهم باللغة 

  .العربية جتاه األوضاع املعاشة واستماع ذلك من أصحام
إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد  -)٤

الفصل الدراسى وذلك لتزويد ثغرات نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل 
إن امكن (الدارسني بثروة لغوية اكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل 

  ).ذلك
                                                

٣٦.   Krashen, Second Language Acquisition ،New York :  Oxford University Press Hlm:  ٤٠  
  ١٤ ، ص  املرجع السابقبشريى، ٣٧



امة انشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب قا -)٥
ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة 

لعربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدرسني يف أجريت حتت ضوء اللغة ا
  .اللغة العربية

تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة  -)٦
  .اجلماعة

يئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسني حسب  -)٧
 ودعوم إىل القراءة مستويام العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني

وختصيص اوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 
وتعويدهم على قراءة االت والدوريات واجلرائد ) اوإقامة النشاط املكتىب(

  .العربية
اصدار االت اومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من  -)٨

ات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذهام بعد اختيار اإلنطباعات والتعبري
  .األفصل واألحسن منها لغويات وفكريا

إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة  -)٩
  .اللوحات املدرسية

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات األخبار  - )١٠
ية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك العرب

بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية واجلهاز 
  .الرمسي اآلخر

التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة  - )١١
  .باللغة العربية سهلة العبارات



احلوافز حنو اللغة العربية سواء كان مبنح اجلوائز للمتفوقني يف جمال للغة خلق 
  .العربية أو بتأديب املخالفني باجلزاءات املناسبة حسب خمالفتهم

 وكان الثانية، اللغة اكتساب يف وتأثريها اللغة بتعليم تتعلق اللغوية البيئة يئة أن
 للمتعلم التعليمية البيئة أو األحوال كوينلت املربجمة األنشطة هو اللغة وتعلم التعليم

 ولكن فحسب الفصل يف التعليمية األسئلة على حمدود غري التعليمية البيئة وتكوين
   .يضاأ الفصل خارج

 التعليمية تكمل البيئة وسكري، ألواردثورنايك السلوكية النظرية بناء على 
  : التالية اخلطوات على بالقيام االصطناعية اللغوية

 أن املشجع حيث الفرد وجود نإ الدارسني، نفوس يف الدافعغرس املشجع و -)١
 اليقوم ثانويا ام أوليا أكان سواء ويدونه )نشاط(معينة  .باستجابات يقوم
 ذا للقيام مهما يكون املدرس وجود ف.نشاط اي واليباشر سلوك بأي الفرد
 األحوال علوج التعليمية العملية بتخطيط أيضا يقوم الذى وهو ،العمل

  .يتعلموا أن على املتعلمني تدفع حية فعالة التعليمية
   .هلغت الدارس من يقلد واألصدقاء حىت للغة األصلي  الناطقوجود  -)٢
  . االستجابات وجود اىل تؤدي اا ملا والعقاب التعزير أو الثواب قامةإ -)٣
لدارس جماال واسعا من يئة اال للتكرار واملمارسة أي أنه البد أن يتهيأ ا -)٤

األنشطة اليومية الىت تستخدم فيها اللغة العربية حىت ميارس كل على التكلم ا 
  .ويقوم باحملاكاة من لغة املدرس

  
  استراتيجية البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية -ط

من املعلوم أنه ليس لكل مدرسة من املدارس اإلسالمية كل عوامل البيئة املادية   
فال إمكانات والوسائل احلديثة واملعامل . عنوية وليس يف قدرة املدرس إجيادهاوامل

لذا البد . وكذلك األبنية والفصول املمتازة الميتلكها كل مدرسة من هذه املدارس



على املدرس أن يستفيد من عوامل البيئة املوجودة يف مدرسته أحسن وأقصى ما يكون 
على كيفية ٤١خطط مرزوقى .  لزيادا كما ونوعامن االستفادة مع احملاولة الدائمة

  : االستفادة من البيئة يف ترقية وحتسني تعليم اللغة العربية 
    .اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا مؤدبا لينا -)١
التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم ذا  -)٢

  .مهيبة يف أعينه
التترك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا  -)٣

  .أمامهم مل يكن لديك هيبة وبالتايل فإم اليهتمون بتدريسك بل بك ايضا
فهذا بالنسبة . أقلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق -)٤

الشرح والبيان ألا تدرب إىل اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريقة 
املدرس أكثر من تدريب الطالب، واملقصود من التعليم تدريبهم هم 

  .التدريبه
اجعل عالقتك م عالقة انسانية حبيث تتبادل معهم احلبة والرمحة والرعاية  -)٥

واالهتمام وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث تكون قريبامنه حىت اليشعر 
  .م أيضا حىت اليسيء معك األدب واليفتقربكبوخشة وحشونة وبعيدا عنه

حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية  -)٦
واضحة سهلة بسيطة كي اليشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا وينفروا 

  .عنها
  .اجعل النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت -)٧
وذلك عن طريق .  تعلم وتدرب وتطبيق اللغةحفز وشجع الطالب على -)٨

تعريفهم أمهيتها دينيا وعمليا ودنيويا وتقدمي اهلدايا واجلوائز للمتفوقني 
  .واألخذ بأيدي املخالفني
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كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات فيما بينهم يف نفس  -)٩
 املسابقات وحيسن أن تكون هذه. املدرسة أو مع الطالب يف مدارس األخرى

  .دوريا شهريا أو يف كل اربعة أشهر حيث تتبادل املدارس يف منطقتك
أكد الطالب أن لطالب اللغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة سواء  - )١٠

  .يف الناحية الدينية أو العملية أو السياسية واالقتصادية أو غريها
كذلك الشعارات وبعض أنطمة حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل املدرسية و - )١١

  .املدرسة العامة مكتوبة باللغة العربية
أعط الطالب فرصة وجماال للتدرب على اللغة مثل اخلطابات العربية واجلرائد  - )١٢

  .واالت احلائطية وغريها، وتشرفهم عليها
ضع معهم القوانني واألنظمة الىت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق اللغة  - )١٣

  . يوميا
هذه كلها ما ميكن للمدرس عملها وحتقيقها حسب الظروف املالية والطاقات 

بالنسبة إىل العوامل البيئة الىت الميكن . اإلنسانية العامة يف املدارس اإلسالمية
املدرس إجيادها وحتقيقها فيمكنه تسجيل ذلك يف تقييداته أو يف تصميم املقتريح مث 

 .  ذلكيعرضه ويقدمه ملن يرجي منه تلبية

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  ملبحث الرابعا

  مهارة الكالم

  

 
 مهارة الكالم -أ

  الكالم مفهوم   - ١
املعىن : الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو

: القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة
ذلك : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو. جاء الشتاء: اجلملة املراكبة املفيدة حنو

هاجسه، أو خاطره، وماجيول : الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من 
رأي أو فكر، وما يريد أن : خباطره من مشاعر وإحساسات، ومايزخر به عقله من

صحة يف التعبري يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع 
  .وسالمة يف األداء 

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ : وميكن تعريف الكالم بأنه
وبناء على هذا، فإن . له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

 الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات
  ٤٢.المعىن هلا

  

  أمهية تدريس الكالم -٢
فالكالم .      تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة            

يتعرب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعربه القائمون على هذا امليدان مـن         
اجلزئي العملي والتطبيقي لتعلم    أهم أهداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنه ميثل يف الغالب           

                                                
 ٩٥-٩٣. ص ، ١٩٩٢ ،دار املسلم: الرياض. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. ١٩٩٢.  عليان، أمحد فؤاد حممد٣٩



 وضرورات تعلمه وهو إننا كثريا ما جند أن نتيجة عالية ممن يقبلون على تعلم               ٤٣.اللغة
اللغة العربية دف أوال إىل التمكن  من الكالم والتحدث ذا اللغة، كما أننا حينما               

تحـدثها ، معـىن   يتبادرون إىل األذهان أنه ي) فالن يعرف اللغة اإلجنلزية، مثال (نقول  
  :ذلك أن هناك ضرورات لتعلم الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يلي

  .أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث ا  )أ 
أن الكبري عندما يقبل على تعلم لغة ما ، يكون التحدث ا يف مقدمـة                ) ب 

 .أهدافه

 .إىل تعلمها وإتقااأن النجاح يف تعلم الكالم يف لغة األجنبية يدفع  )ج 

أننا ال نتصور إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية             ) د 
 .دون التحدث ا

أننا اآلن نعلّم أجياال ميال لالستماع للربامج اإلذاعية ، وملشاهدة برنامج             ) ه 
 .التلفزيون واألفالم، وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة

د عندما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بواسطة ما تعلمه شفويا استماعا           أن الفر   )و 
وحديثا، ففي القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل            
الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء ليست ظاهرة يف الكلمـة           

 ).املنلوج(املكتوبة 

لى احلـديث،   أن عملية تعليم اللغة ذاا واالستفادة من املعلم تعتمد ع           )ز 
فاملعلم يف تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسني يستخدم الكالم، وهـو          

 .حىت عندما يصحح كتابات الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفويا

إن معظـم  : أن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخربات املمارسة تقول     )ح 
نـد أول   الذين يتعلمون اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون ع          

 .ممارسة شفوية للغة
                                                

منشورات املنظمة : ق  تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، إيسيسكو طرائحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٤٠
  .١٢٦-١٢٥: ، ص٢٠٠٣اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 



 
  : طبيعة عملية الكالم -٣

        الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة،           
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد             

عملية إدراكية تتضمن دافعـا     أن يقوله يف مواقف احلديث، إي أن الكالم عبارة عن           
للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يترجم الـدافع واملضـمون يف              
شكل الكالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا             

  ٤٤ .الرسالة الشفوية املتكلمة
ر لألفكار، واالجتاه   كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية ، فهناك مصد         

الذي تأخذه، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي تقال له، معىن هذا أن الكالم              
هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بامتام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف موقف               
اجتماعي، ومن هنا فالغرض من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنه ليس هنـاك اتصـال         

ن أن تتوافر يف الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، ومها ناحيتان            حقيقيي دو 
تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعل ميكننا يف ضوء هذا الفهم عملية الكالم الـيت              

  .سنعلمها
هل يتكلم الطالب عندما نسمعهم يقلدون األصوات اليت يقدمها هلـم            -

  املعلم؟
 ثيل حوار حمفوظ ؟هل يتكلمون عندما يعيدون مت -

 هل يتكلمون وهم يرددون تدريبات النطق النمطية ؟ -

إن تقليد األصوات، ومتابعة منوذج لغوي وترديده، ونطـق بعـض            -
األمناط اللغوية كل هذه العمليات عمليات صوتية وليست كالمية، ذلك أن الكالم            

لم االتصـال   هو التعبري عن األفكار، أي إننا نعلم الكالم من أجل أن يستطيع املـتع             

                                                
 .١٢٧-١٢٦، ص املرجع نفسه ٤١



وليس معىن هذا أن يتساوى املتعلم مع ابن اللغـة يف           . الشفوي املباشر مع أبناء اللغة    
القدرة على الكالم ويف سرعته ويف طريق نطقه وتنغيمه، ولكن يكفينـا يف ذلـك               
مستوى ميكّن املتعلم من التعبري عن أفكاره ومن تبادهلا مع سامعه وحمدثـه، لـذلك               

ه املهارة أن ندرك أن الغرض هو تنمية القدرة الكالميـة عنـد   فعلينا عندما نعلّم هذ  
الدارسني إىل احلد الذي يستطيعون معه التركيز على الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية             

 .أي التركيز على املضمون أكثر من الشكل

 
  :تعليم الكالم   الوقت املناسب ل-٤

العمل، فالبدايـة           تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح       
الصحيحة جتنبنا كثريا من اإلجراءات اإلصالحية واألعمال العالجية، فـإذا          
صممنا على أن نعلم اللغة منذ البداية تعليما سليما فإننا بذلك نكون قـد              
عرفنا طريقنا إىل تشكيل العادات السليمة الستخدام اللغة، إنه لسهل علـى            

أن يستأصل عادة قدمية ، ولذلك      اإلنسان أن يكون عادة جديدة سليمة من        
فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالم منذ البداية تعليما سـليما،            
على حني سيكون األمر صعبا جدا عندما حياول ذلك بعد بدايـة خاطئـة              

  ٤٥ .يكون املعلم قد كون فيها عادات خاطئة
ـ            ؤال ولعل حتديد البداية يف تعليم الكالم تدعونا لإلجابة عـن الس

ويف اإلجابة عن هذه السؤال جند أن الـبعض    . مىت نبدأ تعلم الكالم؟   : التايل
كان يعمل يف املاضي لتأخري الكالم حىت املراحل املتقدمة من دراسة اللغـة،             
وذلك إصرارا منهم على االستخدام الصحيح للغة يف الكالم وهذا ال يتأتى            

 ألن االستخدام الصـحيح     إال بعد فترة من تعلم اللغة، وهذه النظرة قاصرة        
للغة يف الكالم لن يتأتى إال إذا استخدمت اللغة فعال منذ البدايـة املبكـرة               

                                                
  .١٢٨-١٢٧ ، ص املرجع نفسه ٤٢



لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي أن يكون الدارسون قادرين على استخدام حمتوى 
الدرس األول يف التعبري الشفوي عن أنفسهم قبل االنتقال إىل الدرس الثاين،            

 فترة مبكرة من تعلّم اللغة أمر مهم ألسباب عديدة،          فتقدمي تعلّم احلديث يف   
منها ما يتعلق بالدافعية، فالدارس يقبل على تعلم اللغة ويف ذهنه االستخدام            
الشفهي هلا، وعندما متر األيام دون أن يتمكن من الكالم ا حيدث له نوع              

ل، من اإلحباط، وينتابه شعور بأن التحدث ذه اللغة أمر صعب بعيد املنـا            
لذلك ال ينبغي تأخري التدريب على احلديث بل جيب أن يكون نشاطا طبيعيا        
منذ الدرس األول لتعلم اللغة، وباإلصرار على البدء مـن الـدرس األول             

يستطيع املعلم أن يبين أسسا     . وتدرج السيطرة على كل جزء يقدم من املقرر       
حس الـدارس   صلبة للمستقبل عندما يتقدم الدارس يف تعلم اللغة، كما سي         

. بالرضا عندما يرى أن أهدافه القريبة  من تعلم اللغة تتحقق شـيئا فشـيئا              
وهناك حقيقة تقول إن الفرد ال يستطيع أن يكتسب مهـارة اللغـة إال إذا               
مارسها يف التعبري عن نفسه، ومثل هذا التعبري ليس ممكنا فقط منذ البداية بل             

 .هو أساس

   
  : أهداف تعليم الكالم -٥

  ٤٦ :أهداف عامة لتعليم احديث ميكن أن نعرض ألمهّها فيما يليهناك 
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية ، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم             -  )أ 

  .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .أن ينطق أصوات املتجاورة واملتشاة - ) ب 

 .والقصريةأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة  - )ج 

 .أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ) د 

                                                
 ١٣١-١٣٠: ، ص املرجع نفسه٤٣



أن يعربعن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لتركيـب الكلمـة يف            - ) ه 
 .العربية خاصة يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التغبري الشفوي مثل التـذكري            -  )و 
ري ذلك مما يلـزم     والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغ       

 .املتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمـره ومسـتوى نضـجه           -  )ز 
 .وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافية العربية املقبولة واملناسـبة لعمـره            - )ح 
املعلومـات  ومستوى االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعـض         

 .األساس عن التراث العريب واألسالمي

أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهومـا يف مواقـف احلـديث              - ) ط 
 .البسيطة

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشـكل متصـل             - )ي 
 .ومترابط لفترات زمنية مقبولة

إن تعليم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثري من          
  :نشطة اإلنسان وحتقيق أهدافه ومن ذلكأ

  .أن تطلب املتعلم شيئا ما  )أ 
 .أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص ) ب 

 .أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما )ج 

 .أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة  ) د 

 .أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرين  ) ه 

 .أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيئ ما  )و 

 .أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم  )ز 



 .أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال )ح 

 
  : بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم-٦

 : النطق-) أ

من أهم اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى التربويون األمهيـة          
ر الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطف أكثر عناص         

  .٤٧اللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد تعلم بشكل خاطئ
وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق           
الدارس بشكل كامل تام، إي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة           
متحدثيها، ولكن اليطرة هنا تعين على القدرة على إخراج األصـوات           

ن الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظرعن       بالشكل الذي ميكن املتعلم م    
  . الدقة الكاملة يف إخراج أصوام ونربام وتنغيمهم

 : املفردات-)ب

تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة           
أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن ،كما أـا يف ذات             

يع املتكلم أن يفكر مث يترجم      الوقت وسائل التفكري، فباملفردات يستط    
فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة            
األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث تأيت          
مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اال لتنميتهما والتـدريب علـى          

ال من خالل السياق، أي     استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إ       
من خالل استخدامها يف مواقف شـفوية أو موضـوعات للقـراءة،            
ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني مـن خـالل موضـوعات           

                                                
 .١٣٥-١٣١ ص املرجع السابقحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٤٤



يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمـة مـن           
 .حيام

 : القواعد -)            ج

ـ        ة اإلشـارة إىل    كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبي
القواعد، بل نرى بعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبيـة           
فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم اسـتخدام           
اللغة ، أي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن األمـر            
فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة مـن            

اليت يننبغي أن يعرف جيدأ املتكلم ا، واليت جيب أيضا أن           القواعد  
يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكـر أو وقـت              
متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي، وحنن إذ نقرر هذا إمنا نقرره             
وحنن واعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد ال حتـل وال يـتم             

ة، فالقواعد شـيئ ضـروري لـتعلم        التغلب عليها بتجاهل املشكل   
  .مهارات اللغة

  
  . توجيهات عامة لتدريس الكالم-٧

وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطـوير            
  :٤٨تدريس مهارة الكالم يف العربية كلغة ثانية 

يقصد بذلك أن يتعرف الطالب     :  تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم       - )أ 
إن .. يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غـريه عنـه         بالفعل إىل مواقف    

.. الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل هو مسـتمعا           

                                                
 .١٣٥-١٣١ ص املرجع السابقحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٤٤



من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم مبقدار صمتة وقدرته على            
  .توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستئثاره باحلديث

 يكلـف الطـالب     يقصد يـذلك أال   :  أن يعرب الطالب عن خربة       - ) ب 
ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديه      .. بالكالم عن شيئ ليس لديه علم به        

ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع        . شيئ يتحدث عنه  
وقد ال حيد رصيده اللغـوي مـا        . غري مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه      

 .يسعفه

 فيهـا   ليس الكالم نشاطا آليا يردد    :  التدريب على توجيه االنتباه      - )ج 
إن الكالم نشاط عقل    .. الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم      

إنه يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعنـد          .. مركب
والقدرة على تعرف التراكيب وكيف أن ختالفها يـؤدي إىل          . نطقها

إن الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفـرد  ... اختالف املعىن  
.. اعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما ال يـالم عليـه             أن يكون و  

 .وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان

من أكثر األشياء حرجا للمتحدث :  عدم املقاطعة و كثرة التصحيح       -  ) د 
وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني      . وإحباطا له أن يقاطعه اآلخرون    

.. لنسبة للمتحدثني يف لغات ثانيـة     يف لغام األويل فهو أكثر صدقا با      
إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسترسال يف احلديث أو             
إخراجه بشكل متكامل ، ولعل مما يزيد يف إحساسه ذا العجـز أن             

 ..يقاطعه املعلم

.ويرتبط ذا أيضا أال يِلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب  

 من تزيد توقعاته كما سبق القول       من املعلمني :  مستوى التوقعات    -  ) ه 
عن االمكانات احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستخثه على         



إن احلقيقة  . استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن عند مستوى التوقعات         
اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األجنبية، خاصـة إن             

 إىل مستوى العرب عند ممارسته      تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل      
وهذه ظاهرة ال تتختص بتعلم العربية وحدها، وإمنـا         .. مهارة الكالم 

 .تشمل كافة الدارسني للغات الثانية

وأن مييز بني   . وعلى املعلم إذن أن يقدر ذلك،وأن يكون واقعيا       
مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي يصدر          

 ..لغات أخرىعن الناطقني ب

إن الكالم، كمـا قلنـا،      .. ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا    :  التدرج   -  )و 
وتعلُّم هذه املهارة ال حيدث بني      .. مهارة مركبة ونشاط عقلي متكامل    
إا عملية تستغرق وقتا وتطلـب      . يوم وليلة، وال بني عيشة وضحاها     

يهيـئ  وعليه أن   . من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم        
 :من مواقف الكالم ما يناسب مع كل مستويات الدارسني كالتايل 

ميكن أن تدور مواقف الكالم حول      : بالنسبة للمستوى االبتدائي     ) ١
ومـن خـالل هـذه    . أسئلة يطرحها املعلم وجيب عليها الطالب 

اإلجابة يتعلم الطالب كيفية اننتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض         
املعلم هذه األسئلة بالشكل الذي ينتهي      ويفضل أن يرتب    . األفكار

ومن املواقف أيضا تكليـف     . بالطالب إىل بناء موضوع متكامل    
الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية ، وحفظ بعض احلوارات         

 .واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه

يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من       : املستوى املتوسط    ) ٢
  role playingمن هذه املواقف لعب الـدور  . ا مهارة الكالمخالهل

وإدارة االجتماعات، واملناقشة الثنائية، ووصف األحـداث الـيت         



وقعت للطالب، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوهـا يف التلفـاز           
واإلذاعة واألخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسـط           

 .وغريها

نا قد حيكي الطالب قصـة أعجبتـهم، أو         وه: املستوى املتقدم    ) ٣
يصفون مظهرا من مظاهر الطبيعة، أو يلقون خطبـة أو يريـدون            

 أو يتكلمون يف موضوع مقترح، أو يلقون حوارا  debate مناظرة
 .يف متثيله ، أوغري ذلك من مواقف

املهم يف هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسـني            
 مالديهم من خـربة عـن موضـوع         وكذلك اهتمامهم ومدى  

 ..احلديث

تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه : قيمة املوضوع   ) ٤
وينبغي أن حيسـن املعلـم      . ذا معىن عندهم، وذا قيمة يف حيام      

اختيار املوضوعات اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف املسـتوى          
نبغـي أن يكـون     في. املتقدم، حيث أن الفرصة متاحة للتعبري احلر      

ويفضل أن يطـرح    . املوضوع ذا قيمة، وأن يكون واضحا وحمددا      
على كل طالب يف كل مرة موضوعات أو أكثرحىت تكون حرية           

 .االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون

  
  . طرق تعليم الكالم-٨

هناك الطرائق العديدة يف تعليم مهارة الكالم ومن املمكن أن نوجز 
  :فيما يليأهم الطرائق 

   . الطريقة املباشرة-)أ



إن هذه الطريقة تفترض وجود عالقة مباشرة بني الكلمة   
والشيئ أو بني العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو 

ومن إحدى أهدافها إهتمام كثريا باجلوانب الشفهية من . تدخلها
النظرية ترى الطريقة ويف ناحية . اللغة، وتأخري اجلوانب املكتوبة منها

يف اللغة الكالم الشفهي،  املباشرة أن اللغة سلك طبيعي  أن األصل
  ٤٩.وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة

  
  
 

   مواد تعليم مهارة الكالم-٩

  احملادثة)  ١

هي عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل للفكرة، 
نهما له دوره يف عملية اإلتصال، ودور املتحدث وكل م. ومستمع هو مستقبل للفكرة

يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها  مع بعض يف وحدات 
  ٥٠حتمل فكرة واإلستفسار عن املعىن الغامض يف احلديث

ٌ فإذا أضفنا إىل ذلك .لذالك أن احملادثة من أهم ألوان النشاط الصغار والكبار
 من اهتمام باحملادقة ينبغي أن حتظيا مبكانة كبرية يف املدرسة ما تقتضيه احلياة احلديثة

فال بد أن يتعلم التلميذ ان تكون لديه قدوة على جماملة غريه يف أثناء احملادثة، وأن 
يكون قادوا على تغيري جمرى احلديث، ومعرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم 

  ٥١. الناس بعضهم لبعضفيها، وال بد أن يكون قادرا على تقدمي

                                                
جامعة اإلمام حممد (، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، .  ٤٦

 ٦٢. ص).  م٢٠٠٢: بن سعود اإلسالمية
  ١٣٠: املرجع، ص حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، نفس ٤٧
  ١٤٧:  ، ص،٢٠٠٣مكتبة التوبة : ، طرائق نعليم اللغة العربية، الرياض حممد بن إبراهيم اخلطيب٤٨



  املناقشة - )٢
. هي احلديث املشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، ووسائل وجميب

 وفيها املناقشات اليت جتري عند ٥٢.وأساس املناثشة هي أا نشاط إلثار التقكري الناقد
اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند تقدمي عمل ما، كل 

وينبغي ،ن نلتفت اآلن للقدرلت واملهارات وامليول اليت جيب . للمناقشةهذه ااالت 
  .٥٣أن نستهدفها يف تعليمها

  حكاية القصص )٣

هي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا، وتبىن على 
 من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني  قواعد معينة، وحكاية القصص

هارات الكالم، فحب الناس للقصص جيعلها عامال من عوامل للتدريب على م
  ٥٤.ترقية الكالم

وحنن نعرف أن التالميذ لديهم قصص وخربات ممتعة يشتاقون للتحدث عنها فأوا 
خطة يف تعليم القصص هي أن خيتار التالميذ قصصهم بدال من أن يفردها عليهم 

تلميذ أو غري مباشرة وهذه القصص ميكن أن تكون مباشوة من خربة ال. النعلم
  .اكتساا من القراءة أوالسامع

  الكالم مهارة تنمية -10

 اآلتية املهارات تنمية ينبغي الكالم، مهارة تنمية عن طعيمة أمحد رشدي قال
   : عند الكالم يف

   :اإلبدائية املستوى - ١
  .صحيحا نطقا العربية األصوات نطق -)أ

                                                
  ١٠٦ :محد بن إبرباهيم اخلطيب، املرجع السابق، صم٤٩
  ١٤٧: سابق، صالرجع  امل حممد بن إبراهيم اخلطيب،٥٠
  ١٠٦: سابق، صالرجع امل أمحد فؤاد عليان، ٥١



 وكذلك) ط / ز / ذ (مثل تشاةامل األصوات بني النطق عند التمييز -)ب
  .واضحا متييزا) ث / ت / ب (مثل املتجاورة األصوات

  .القصرية وحلركات الطويلة احلركات بني النطق عند التمييز -)ج
 يريد عما معربا استخداما واحلركات واإلمياءات اإلشارة استخدام -)د

  .توصيله
 عند سواء بينهما ريقوالتف والشدة، املد ظواهر بني صوتيا التمييز -)هـ

  .إليهما االستماع أو ما النطق
 ما حدود يف له ويستجيب احلديث يسود الذي االنفعال نوع إدراك - )و

  .تعلمه
    

   :املتوسط املستوى - ٢
 من غريه عن التنوين مييز صحيحا نطقا املنونة الكلمات نطق -)أ

  .الظواهر
 اهلدف مناسبة صحيحة استجابة إليه توجه اليت لألسئلة االستجابة -)ب

  .السؤال إلقاء من
  .عليه تلقى قصة سرد إعادة -)ج
 نصا صحيحة وبطريقة شفويا الطالب يعرض أن على القدرة -)د

  .عليه ألقي حلديث
  

   :املتقدم املستوى - ٣
  .لآلخرين احترامه عن احلديث عند التعبري -)أ

  .فيه يتحدث الذي املوقف حسب صوته نغمة تطويع -)ب
  .إبداعه من قصرية قصة سرد -)ج



 اآليات مثل صحيحا، ويلقيه حيفظه الذاكرة من نص استرجاع -)د
  .واألناشيد واألحاديث

 وتأديتها إليها االستماع عند والتنغيم النرب أنواع بني التمييز -)هـ
  ٥٥.احلديث عند بكفاءة

  الكالم مهارة لتدريس احلوار تنفيذ مراحل  -11

 احلوار استخدام إمكانية نظر مع الثانية للغة الكالم تدريس أمهية على بناء
 الكالم أن نظرا الدراسية؛ الدارسني مراحل على اإللتفات وجوب الباحث فريي

 من الكالم مهارة على التدريب ميكن ذهنية أفكار عن للتعبري املنطوقة اللغة هو
  :وهي خمتلفة، تعليمية مرحلة يناسب منها كل متعددة أساليب خالل
  ):اإلجابة مغلقة حوارات (األوىل حلةاملر -)أ

 عليها يغلب الكالم على التدريب مراحل من مبتدئة مرحلة وهي
 مبسطة أسئلة تكون كأن املعاين، بعض تغيري مع القوالب تدريب طابع
 أمام أكثر أو طالبان ا يقوم مث متفوق، وطالب املدرس بني تدور

 يطبق أن على حرصا هنفس الوقت يف كلهم الطالب يؤديها مث اجلميع،
  .اجلميع

  : ذلك تطبيقية أمثلة  
  ؟ امسك ما حممد، أنا  -
   ...جرى وهلم ... ؟ أنت أين من رياض، مدينة من أنا  -

  ):اإلجابة مفتوحة حوارات (الثانية املرحلة -)ب
 الفكرية املتطلبات بزيادة األوىل املرحلة عن ختتلف مرحلة وهي

  : املثال. للحوار واللغوية

                                                
 ١١٧ ص ،)١٩٩٨ :العريب الفكر دار: القاهرة (،األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي ٢          



  ؟ السوق إىل ذهبت مرة رآخ مىت  -
  جرى وهلم .... ؟ اشتريت ماذا -

 بني حوار: مثل صعوبة أكثر املرحلة هذه تطبيقات تكون وقد  
 املدعي،: والثاين القاضي، دور أحدمها ميثل متفوقني وطالبني املدرس
  .عليه املدعى: والثالث

  ):قصرية أفكار عن التعبري (الثالثة املرحلة -)ج
 بعض بتقدمي ولكن متكاملة، فكرة عن التعبري الطالب هنا يتوىل

 قصة تقدمي: مثاهلا. كليهما أو اللغة أو األفكار مستوى على املساعدة
  .تلخيص مث متفوقة صور حملتويات تفصيلي ووصف الصور من لسلسلة

  ):طويلة أفكار عن التعبري (الرابعة املرحلة -)د
 فيها يقوم لغةال تعلم من املتقومة املستويات تناسب مرحلة وهي

 يف الشخصية قدراته على اعتمادا متكاملة موضوعات بتقدمي الطالب
  :ذلك املثال. والفكري اللغوي التنظيم

  : بالتحليل املقارنة تناول -
  " اإلسالمي العامل ينهض أن ميكن كيف "
  :اآلخر على أحدمها أفضلية إىل والوصول شيئني بني املقارنة  -
  ٥٦"النفط أو اإلنسانية احلضارة اءبن يف فائدة أكثر أيهما "

  

  الكالم مهارة لتدريس التعليمية الوسائل -12

  استخدامها أهداف -)أ
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 التحدث من املتعلم متكني إىل الكالم مهارة وسائل استخدام يهدف
 :على تدريبهم طريق عن وذلك العربية باللغة

  . سليمة بصورة واحلركات العربية األصوات نطق -)١
  . سليمة بصورة والتنغيم ربالن تأدية -)٢
  .السليمة والتعبريات النحوية والصيغ بالكلمات األفكار عن التعبري -)٣
  . املختلفة االتصالية املواقف يف املشاركة -)٤

  
 الكالم مهارة لتعليم الوسائل أنواع -)ب

  الوبرية اللوحات -)١
  العرض لوحات -)٢
  الثابتة األفالم -)٣

  :الكالم وسائل استخدام خطوات -)ج
 :عامة خطوات -)١

 أية استخدام يف املعلم ا مير أن جيب عامة خطوات هناك  
  :  وهي الكالم، مهارة تعليم يف وسيلة

 تعليمه يراد الذي الكالم مهارة مادة موضوع وحتضري إعداد -)أ(
  ).الصفي إعداد(

 لالستخدام صاحلة جيدة حالة يف الوسائل أن من التأكد -)ب(
  )وصفي يالصف إعداد(

  .الدرس موضوع مع تتماشى الوسيلة أن من التأكد -)ج(
  ).صفي (وفكرة كلمة باملادة التعريف - )د(
 املختارة والنشاطات التدريس طريقة ضوء يف الدرس سري -)ه(

   .)صفي(



  
 :إجرائية خطوات -)٢

 اإلجرائية واخلطوات. الفصل داخل املعلم به قام ما وهي  
  :اآليت من يتضح كما أخرى، إىل وسيلة من ختتلف

  الوبرية اللوحات -)أ(
 يكتب أن للمعلم ميكن املغنطة اللوحة عن عبارة هي  

 وميكن. تقدميه يريد الذي املوضوع عن صورا عليها
 :يلي ما ضوء يف استخدامها

  النظيفة باللوحة الدرس إبدأ -)١(
  .وجيدة واضحة، تكون أن ينبغي اللوحة على الكتابة -)٢(
  . املتعلم يفهمه بشكل اللوحة على اتالرسوم -)٣(
 خططه ما أساس على والكلمات الرسومات حتريك -)٤(

  .املعلم
 تركيب أو الصور ترتيب يف املشاركة إىل املتعلم دعوة -)٥(

  .له خاص الكلمات
  

  العرض لوحات -)ب(
 أو توضح أشياء عليها وضعت اليت اللوحة عبارة هي

 تقدميه املتعلم يريد لذيا اللغوي باملوضوع يتعلق شيئا تصف
 .األربع الفصول أو اجلسم أجزاء مثل

  :الوسيلة هذه استخدام خطوات يلي وفيما
 املوضوع مع تتناسب الصور جمموعة أن من التأكد -)١(

  .وتوضحه



 املتعلم على يصعب ال مفهوم تتابع يف الصور وضع -)٢(
  .فهمه

 واضحة تكون أن جيب للصور املصاحب الكتابات -)٣(
  .الفصل يف متعلم بعدأل

  . اللوحة له تتسع مما أكثر الصور وضع جتنب -)٤(
 عن املتعلم فهم الختبار االستيعابية األسئلة سجل -)٥(

  .الكالم يف مهارم الختبار األسئلة جانب إىل املوضوع
  

  الثابتة األفالم -)ج(
 وهي العرض جبهاز املعروضة الوسائل من الثابتة األفالم

 موضوع عن تعرب اليت الثابتة األفالم من مسلسلة وعةجمم عن عبارة
 واستخدام. املرورية احلادثة مثل الزمين التتابع مع معني) القصة(

 :يلي ما خالل من يتم الوسيلة هذه
 املوضع مع متاما وتتناسب صاحلة األفالم أن من التأكد -)١(

  .تقدميه املراد
 أن املتعلم وطلب فلم كل عن األسئلة من جمموعة سجل -)٢(

  .يراه ما على يعلق
 التعليق إىل املتعلم ودعوة فلم كل إىل الدقيقة اإلشارة -)٣(

  .عليه
 الكلمات من املتعلم أنتجه ما على الدقيقة املالحظة -)٤(

  .والتركيبات والتعبريات
  

   اختبارات يف مهارة الكالم-13



 هو ةالباحث أخذه الذي والتقييم. بالتقييم ةالباحث قومت،  اإلجراءت كمال وبعد
 معهـد  عنـد  الكالم ملهارة ةءالكفا تفصيالت هو التقييم اسم جيواندونو كتاب من

(FSI/Foreign Service Institute) األجنبية اللغات خدمة
٥٧  .  

) ٣(و،  القواعـد ) ٢(و،  اللهجة) ١ (وهي تفصيالت مخسة من تتكون التقييم
، جدا ناقص) أ (وهي مستويات تةس منها كل. الفهم) ٥(و،  الطالقة) ٤(و،  املفردات

 توضـيحا  .ممتاز) و(و، جدا جيد) ـه(و، جيد) د(و، مقبول) ج(و، ناقص) ب(و
  .األيت الكالم ملهارة ةءالكفا تفصيالت جدول اىل انظر لبياا

 الكالم ملهارة ةءالكفا تفصيالت اجلدول

  الرقم
       

  التفصيل
  املستوى

  اللهجة
)١٥-١(  

  القواعد
)١٥-١(  

  داتاملفر
)٢٥-١(  

  الطالقة
)٢٠-١(  

  الفهم
)٢٥-١(  

 جـدا  ناقص  ١
)١(  

٥-١  ٤-١  ٥-١  ٢-١  ٢-١  

  ٩-٦  ٨-٥  ٩-٦  ٤-٣  ٤-٣  )٢( ناقص  ٢

  ١٣- ١٠  ١١-٩  ١٣- ١٠  ٧-٥  ٧-٥  )٣( مقبول  ٣

  ٢١- ١٨  ١٤- ١٢  ٢١- ١٨  ١١-٨  ١١-٨  )٤( جيد  ٤

  ١٣- ١٢  ١٧- ١٥  ١٣- ١٢  ١٣- ١٢  ١٣- ١٢  )٥( جدا جيد  ٥

  ٢٥- ٢٢  ٢٠- ١٨  ٢٥- ٢٢  ١٥- ١٤  ١٥- ١٤  )٦ (ممتاز  ٦

 الكالم ملهارة ةءالكفا تفصيالت جدول اىل انظر للجدول وتفصيال توضيحا
  (FSI/Foreign Service Institute)  .األجنبية اللغات خدمة معهد عند

            

  جدول تفصيالت الكفاءة ملهارة الكالم عند معهد اللغات األجنبية
FSI/Foreign Service Institute  

                                                
57 M. Soenardi Djiwandono.. Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung. 1996, 
h. 132-133. 



 
  للهجةا: أوال

  املعايري  املستوى  النتيجة  الرقم
  الكالم غري مفهوم -  ناقص جدا/١  ٢- ١  ١

  .األخطاء كثرية وواضحة -  ناقص/٢  ٤- ٣  
  .مفهوم الكالم صعب -
  .كثرة التكرار -

  .أسلوب الكالم غريب -  مقبول/٣  ٧- ٥  
  . وكذلك النطق-
كثرة األخطاء يف اللفظ أو اختيار  -

  .املفردات والقواعد
  . االخر خمطئ يف الفهمجعل  -

أسلوب الكالم غريب وكذلك  -  جيد/٤  ١١- ٨  
  .النطق

  .األخطاء مازالت كثرية -
  .الكالم مفهوم -

  .ليس هناك أخطاء -  جيد جدا/٥  ١٣-١٢  
  األصلي بل ليس كالناطق -

  أسلوب الكالم  -  ممتاز/٦  ١٥-١٤  
  

 النحو والصرف: ثانيا

ابري كاد مجيع الكالم خطاء إال التع -  ناقص جدا/١  ٢- ١  ٢
  العامة



اخلطاء مستمر ألن فهم القواعد  -  ناقص/٢  ٤- ٣  
  حمدود حىت يعوق االتصال

األخطاء كثرية ألن فهم القواعد  -  مقبول/٣  ٧- ٥  
األساسية حمدود حىت يعوق 

  .االتصال
  . جيعل األخر خمطئ يف الفهم -

األخطاء قليلة ألن فهم القواعد  -  جيد/٤  ١١- ٨  
  .ناقصة

  .فهموال جيعل األخر خمطئ يف ال -
  األخطاء قليلة -  جيد جدا/٥  ١٣-١٢  
  ال أكثر من اخلطأين خالل التكلم -  ممتاز/٦  ١٥-١٤  

 
  اللغويةاملفردات: ثالثا

املفردات مل تكفي ألداء التكلم  -  ناقص جدا/١  ٥- ١  ٣
  .البسيط

املفردات حمدودة للمسائل الفردية  -  ناقص/٢  ٩- ٦  
  .فحسب

  .باختيار املفردات غري مناس -  مقبول/٣  ١٣-١٠  
املفردات احملدودة اليت ال ميكن  -

  .التكلم عن األحوال الكثرية
تسلط املفردات اخلاصة احملتاجة  -  جيد/٤  ١٧-١٤  

  .للتكلم عن األشياء اخلاصة
تسلط املفردات العامة بقلة  -



  . التفكري
التسلط الواسع والصحيح على  -  جيد جدا/٥  ٢١-١٨  

  .املفردات يف جمال اخلاص
التكلم ا املفردات العامة ميكن  -

  عن اليوميات
تسلط املفردات الواسعة واملتنوعة  -  ممتاز/٦  ٢٥-٢٢  

  .كالناطق األصلي
  

 الطالقة: ابعار

  .التكلم منشوب جدا غري معني -  ناقص جدا/١  ٤- ١  ٤
  ليس هناك اتصال -

التكلم بطيئ ومنشوب إال التعابري   -  ناقص/٢  ٨- ٥  
  القصرية العامة

  .التكلم يف الشك -  مقبول/٣  ١١- ٩  
  .لتكلم منشوب أحياناا -
  الوقف يف أثناء التكلم -

  .التكلم منشوب أحيانا -  جيد/٤  ١٤-١٢  
  .التكلم مكرر ومصحح -
  .طلب املفردات -

  
  .التكلم منشوب أحيانا -  جيد/٤  ١٤-١٢  

  .التكلم مكرر ومصحح -
  .طلب املفردات -

التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق  -  جيد جدا/٥  ١٧-١٥  



  .األصلي
لم بالطالقة يف أنواع األحوال التك -  ممتاز/٦  ٢٠-١٨  

  .كالناطق األصلي
  

 الفهم: خامسا

  الفهم قليل التكلم -  ناقص جدا/١  ٥- ١  ٥
الفهم  الكالم بطيء عن شيئ  -  ناقص/٢  ٩- ٦  

  .بسيط
  هناك تكرار -

  فهم  الكالم بتكرار الكالم -  مقبول/٣  ١٣-١٠  
الفهم اجليد بتكرار الكالم  -  جيد/٤  ١٧-١٤  

  وتوضيحه
فهم مجيع الكالم إال كالم الذي ال  -  داجيد ج/٥  ٢١-١٨  

  تعوداستعماله أو نطق بسرعة
فهم مجيع الكالم من أنواع التعابري  -  ممتاز/٦  ٢٥-٢٢  

  كالناطق األصلي
  

  

  

  

  

  

 
 



  املبحث اخلامس

  الدراسات السابقة

   عرض الدراسات السابقة-أ

لسـابقة   عرض املوضـوعات ا    ةحتاج الباحث تحوث املوجودة، ف  بعد تفتيش الب  
 قـوم تة ملا   دلبحوث؛ مث تسهيال و استفا    بحث من خمتلف ا   تلتعيني أن هذا البحث مل      ل

ري ضرورية الدراسات أو البحوث اليت حبثه الباحثون من قبل املتعلقة           ت ف ا ببحثه ةالباحث
وذلك بعد اخليار والتشكيل مع بذل اجلهود لنيل البحوث السابقة          . ببحثي هذا بكثري    
  :املقصودة كما يلي

 دراسة (البيئة العربية يف املعهد املعاصر كونتور منتينجان غاوي: انكوناو  -١
 ٢٠٠٣) يف املعهد املعاصر كونتور منتينجان غاوي التحليلية و وصفية

 :شكلةامل -)أ
كيف حال البيئة اللغوية يف املعهد العصري كونتور للبنات منتيجان  

تور للبنات منتيجان غاوي، غاوي، وكيف تكوين البيئة العربية يف املعهد العصري كون
وما هي العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة العربية يف املعهد العصري كونتور للبنات 

  .منتيجان غاوي
  

  :هدف الدراسة -)ب
حال البيئة اللغوية يف املعهد العصري كونتور للبنات منتيجان لبيان ومعرفة 

  .غاوي
  : املنهج-)ج

 فقط يهتم ال الذي البحث نوع من وهو الكيفي، البحث الباحث قام
 باإلشارة كذلك يهتم ولكن االحصائ املنهج أو الرقمي واملبدأ الرياضية باألرقام

  .النوعية التحليلية كاملادة وأنشطاا االجتماعية



  :النتائج -)د
البيئة العربية يف املعهد املعاصر كونتور متكاملة شاملة على البيئة الرمسية 

حملاوالت اليت قام ا املعهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين وا. والبيئة الطبيعية
شيخى املعهد املتأهلني يف اللغة وتثبيت رسالة املعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم اللغة 

واملعاملة املؤثرة فتكوين البيئة العربية كمثل . شاطات قدوة صاحلة وممارسة النالعربية
 يف اللغة العربية واملنهج الدراسى ومناهج نعليم اللغة املدرسني واملدرسات املتأهلني

  ٥٨.العربية املناسبة والوسائل التعاليمية املختلفة
تكوين البيئة العربية يف معهد عني اليقني مسنب مادورا يف : حليمي زهدي -٢

   .٢٠٠٧سنة ) دراسة الوصفية والتقوميية(م تعليم و تعل
  : املشكلة-)أ

ية يف املعهد األمني مسنب، وكيف اكتساب كيف حال بيئة اللغة العرب
املهارات اللغوية يف املعهد األمني مسنب، ملاذا تكوين بيئة الغة العربية ال جيرى كما 

  . املطلوب يف املعهد األمني مسنبهو
  :هدف الدراسة -)ب

كشف و.مسنب ياألمني اإلسالم املعهد ىف العربية اللغة بيئة حالكشف عن 
عن كشف و.مسنب ياألمني اإلسالم معهد ىف األربعة املهارات اكتساب عن

  .مسنب ياألمني اإلسالم معهد االختالف الكتساب الطلبة املهارات العربية ىف
  :املنهج -) ج

 فقط يهتم ال الذي البحث نوع من وهو الكيفي، البحث الباحث قام
 إلشارةبا كذلك يهتم ولكن االحصائ املنهج أو الرقمي واملبدأ الرياضية باألرقام

  .النوعية التحليلية كاملادة وأنشطاا االجتماعية

                                                
، البيئة العربية يف املعهد املعاصر للبنات كونتور منتينجان غاوي، الرسالة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كوناوان 58

  .٢٠٠٣ماالنج، 



  
   :النتائج -)د

إن البيئة اللغة العربية مبعهد األمني مسنب مادورا تنقسم إىل بيئتني هي بيئة 
اصطناعية وبيئة طبيعية، هناك عامالن يف كيفية اكتساب املهارات العربية ومها العوامل 

الف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية مبختلف الداخلية والعوامل اخلارجية، اخت
  ٥٩.طرائق التدريس املستخدمة

  
 وتطبيق البيئةهذه هي املوضوعات اليت قد صدرت من خمتلف البحوث عن 

وكثري ما أستفيذ منها ملقارنة حبثي يف , بعض الطرائق واملداخل والوسائل مع نتائجها
استخدام وأما هذا البحث فهو . حني و أعارض بعض نتائج البحوث يف حني آخر

جزء من تطبيق الوسائل التعليمية و ال يوجد من البيئة املدرسية لترقية مهارة الكالم 
   .قبل

  
   املوازنة واملوافقة-٢

 تما حبث الباحثون املتقدمون مدى فعالية اخلاصة يف حبثهم ،كما حبث
مهارة فردات والطالقة لترقية استخدام البيئة املدرسية يف  اختيار امل مدى فعالية ةالباحت

  .الطلبةالكالم 
  

   من الدراسات السابقةةافادة الباحث -٣

من صميم قلب الباحث العميق يقرر أن الدراسات السابقة املدونة تفيد كثريا 
ذكر مجيع يف هذه الصفحات إال النقاط أن ت ةفال ميكن للباحث. يف عملية هذا البحث
  :احلاكمة، من بعضها

                                                
مية الرسالة املاجستري، اجلامعة اإلسال ، متكوين البيئة العربية يف معهد عني اليقني مسنب مادورا يف تعليم و تعل  حليمي زهدي، 59

  .٢٠٠٧احلكومية ماالنج، 



تكوين البيئة العربية يف معهد عني اليقني مسنب مادورا يف مي زهدي، حليف حبث 
 لزيادة ةستفيد الباحثت، ٢٠٠٧) قومييةالت و وصفية دراسة (متعليم و تعل

البيئة اللغوية يف معهد كيفية اكتساب املهارات العربية وتكوين معلومات ، عن 
ملعرفة احلال البيئة الذي ركز  كوناوان ؛ خبالف حبث عني اليقني مسنب مادورا

احملاوالت  ةد الباحثجت .اللغوية يف معهد املعاصر كونتور منتينجان فقط
 .والصوار البيئة اللغوية متكاملة وشاملة يف تعليم اللغة العربية

 
إن البحوث السابقة : الفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة كما يلي
يب، وكذالك جبانب وصفي والبحث اليت ستقوم الباحثة البحث التجري

 بالبحوث السابقة، وهذا البحث يركز  املوضوع واملكان والزمان قد متفرقة
ومل يوجد يف .  لترقية مهارة الكالم املدرسية البيئةباستخدامعلى التعليم 

  .   البحوث السابقة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الثالث

   البحثيةمنهج

  

   منهج البحث  -أ

ذا البحث هو املدخل الوصفي التجرييب الكمي،  املستعمل هلنهج إن امل- ١
ويسمى بالوصفي ألن الباحثة تصف كيف تصميم تعليم مهارة الكالم على 
أساس البيئة على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة يف أثناء 

كان الوصف يعتمد على دراسة الواقعية أو . أنشطة التعليم التعلم يف الصف
فالتعبري . ا وصفا دقيقا ويعرب كيفيا تعبريا كمياالظاهرية، ويهتم بوصفه

الكيف يصف عن الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي يصف 
وصفا رقميا يوضح هذه الظاهرة أو حجمها أو درجات ارتباطها مع 

  ٦٠.الظواهر املختلفة األخرى

ويسمى بالتجرييب ألن الباحثة ال تلتزم حبدود الواقع إمنا حياول إعادة 
تشكيله عن طريق إدخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما 

جيري هذا البحث باستخدام جمموعتني، ستكون هاتني . حتدث من نتائج
).  طالبا٢٤(وجمموعة الضابطة )  طالبا٢٣(جمموعتني من جمموعة التجريبية

                                                
 ١٨٧: ، ص١٩٨٧دار الفكر،  : عمان ، البحث العلمي، وآخرونذوقان عبيدات  ٥٣



 مبعىن  أن جيري ٦١.جمموعة التجريبية هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص
 .التعليم على أساس البيئة موعة التجريبية وأما موعة الضابطة ال جيريها

ويسمى بالكمي، ألن الباحثة حتتاج إليه البيانات تكون على صورة 
العددية، أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 

  ٦٢.ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
  ته جمتمع البحث وعين  - ب

إن جمتمع البحث يف هذه الدراسة طلبة القسم الثاين يف الفصل الثاين 
وعدد . ٢٠٠٩/٢٠١٠وريا بووانا ماالنج للسنة الدراسية الثانوية سباملدرسة 

 تلميذا للمجموعة ٢٣ تلميذا للمجموعة  التجريبية و٢٤طلبة هذا الصف يبلغ 
  .بطةاالض

  
  ث البح متغريات-ج

ق ائالبحث، قد استخدم مدرس اللغة العربية طرتقوم الباحثة هذا أن قبل 
ستخدم التعليم على أساس البيئة يف تعليم  ت، وملاملتنوعة يف تعليم اللغة العربية

  . اللغة العربية خاصة
 التعليم على أساس الباحثة ستقوم عندما تبحث الباحثة يف هذه املدرسة،و

   .يمية على أساس البيئةالبيئة يف تعليم اللغة العربية بأنشطة وأجهزة التعل
 

   أدوات البحث-د

  : للحصول على البيانات املرجوه استخدمت الباحثة أدوات البحث التالية
  املالحظة  ) أ
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هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 
حيث جنمع خربتنا من خالل ما نشاهده أو ما نسمع عنه، ولكن 

بع منهاجا معينا جيعل من مالحظتها أساسا الباحثة حيث تالحظ فإنه يت
  .امعرفة واعية أو دقيقة لظاهرة معينة

تكتسب الباحثة هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق  
 بني املدرس والتالميذ،  بأنشطة يف عملية التعليم والتعلم، واالتصال

لتعليم واالتصال بني التالميذ أنفسهم، ومشاركة التالميذ يف عملية ا
 .والتعلم

   املقابلة)ب
.  حد كبري استبيانا شفويا فبدال من كتابة اإلجابات تعترب املقابلة إىل

وإذا ما قام , فإن املستوجب يعطي معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية
مبقابلة شخص ماهر، فإن املقابلة تصبح أفضل وأعلى من طرق مجع 

لناس أن يعربوا فكرم البيانات األخرى، إحدى األسباب فيه حيب ا
شفويا عن كتابيا، وبعد أن يقوم القائم باملقابلة عالقة طيبة مع 
املستوجب من املمكن أن حيصل على أنواع معينة من املعلومات ذات 

  ٦٣ .الطبيعية السريعة سيتردد املستوجب يف اإلدالء ا كتابة
  االختبار )ج

لقة مبهارة الطلبة يف مهارة تستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات املتع
تستخدم    .هذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. الكالم

الباحثة االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطلبة يف مهارة الكالم يف الفصل قبل أن 
جتربة التعليم على أساس البيئة لترقية مهارة الكالم، تستخدم الباحثة االختبار 

 ملعرفة قدرة الطلبة يف مهارة الكالم بعد أن تطبيق التعليم على أساس البعدي
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تقوم الباحثة باالختبار القبلي يف الدراسة التمهيدية . البيئة لترقية مهارة الكالم
كما تقوم الباحثة باالختبار البعدي بعد أن متت تطبيق التعليم على أساس البيئة 

  .لترقية مهارة الكالم
 االختبار اللسان أو الشفوي ألن التعليم على أساس البيئة هنا وتستخدم الباحثة

وتقوممان مدرسان اللغة العربية يف االختبار البعدي وتأخذ . لترقية مهارة الكالم
  .الباحثة مادة االختبار من مادة التعليمية

   مصادر البيانات-ه

صف من مدير املدرسة ومدرس اللغة العربية وطلبة يف ال        مصادر البيانات   
التعلـيم علـى     قبل   درس اللغة العربية  الثاين يف املدرسة املذكورة ونتائج امتحان       

  .وما بعدهلترقية مهارة الكالم أساس البيئة 
  

  أسلوب حتليل البيانات-و
  أسلوب حتليل البيانات- )١

أسلوب حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث  هو أسلوب اإلحصاء 
للة عن هذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم االستداليل، البيانات احمل

الطلبة اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت ختترب فروض 
ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم .  يف املائة٥خذ داللة الفروق أالبحث ت

 :٦٤الرموز اإلحصاء التايلو  SPSS for Windows 11.00ستخدمتللمجموعتني 
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Mx   =املقياس  املعديل من الفرقة التجربة  
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My   =املقياس املعديل من الفرقة الضابطة  
∑X2  =عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة التجربة  
∑Y2  =عدد التنوعي النتائج من الفرقة الضابطة  

Nx   =د الطلبة يف الفرقة التجربةعد  
Ny   =عدد الطلبة يف الفرقة الضابة  

وأما الرموز املستخدمة للبحث عن معدل نتيجة كفاءة التالميذ 
  ٦٥:فهو

 

n

x
X ∑= 

=Xاملعدل   
∑ x=عدد النتائج احملصولة عليها من مجيع الطلبة   
=nعدد الطلبة   

  
   مراحل تنفيذ البحث-ز

  :وهذه اإلجراءات تقوم الباحثة بتنفيذها باخلطوات اآلتية
 التعليم على  تستأذن الباحثة من رئيس املدرسة أن تقوم البحث عن تطبيق ,$

  .لترقية مهارة الكالمأساس البيئة 
 تكتسب الباحثة توجيهات وإرشادات من مدير املدرسة الثانوية سوريا بووانا  ,�

  .لترقية مهارة الكالمس البيئة التعليم على أسا ماالنج عن تطبيق
 .حتديد وتعيني جمموعتني وهي جمموعة التجريبية وجمموعة الضابطة ,*
موعة التجريبية وتعليم بدون  اللغة العربية على أساس البيئة تعليم ,-

 .استخدامها موعة الضابطة
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ة املالحظة يف تعليم اللغة العربية على أساس البيئة لتنمية مهار تقوم الباحثة  ,�
 . الكالم

 أن تقوم الباحثة يف مجع املظاهر التعليمية الذي يشمل عملية التعليم، حصيلة  ,�
يقومان املدرسان غري الباحثة يف قام بالتقومي أثناء الدراسة وتالتعليم وأن 

 . ايتها، إلن االختبار إحدى الوسائل يف مجع املعلومات للتقومي
  . مراحل التعليم  تصمم الباحثة- ٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الباب الرابع

   ومناقشااعرض البيانات وحتليلها

  

  البيانات عرض -أ

  الضابط الفصل يف الكالم مهارة تدريس إجراءات -)١

  

  :يلي كما إجراءات تقدمي
 مراحل

 التدريس

 والطريقة املادة الزمن

    الفصل تنظيم و السالم إلقاء- ٥ التمهيد
 

 العرض
 والنشاطات

  .صالن املدرس قرأ مث - ٢٠
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة املدرس أمر -

  املدرس قرأه ما يقلدوا
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس فضل -

  .املطروح واحلوار املفردات من يفهموه
  .احلوار نص قراءة الطلبة كل املدرس أمر - 
  .بالنص احلوار الطلبة املدرس أمر  -
  
 

   ؟ أريد معىن ما - ٢٥ التقومي
   املفيدة اجلملة يف احلافلة الكلمة ضع -
  ؟ من يف املكتبة -



  ؟ حسن يف املكتبة يفعل ماذا -
 أعماهلم عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر -

 ومرتبطا مالئم خربم حسب على اليومية
  ؟ املطروح باحلوار

  

  

  التجريبـي الفصل يف الكالم مهارة تدريس إجراءات -)٢

 تدريسية ستة تقام الكالم، مهارة تدريس يف تلقاءا سبعة ةالباحث تعقد
 وتقدمي. تقومي السابع اللقاء يف و الكالم مهارة تدريس يف استخدام البيئة لتطبيق
  :يلي كما التطبيق

  
  والثايناألول التدريس  -)أ

  عليمالت خطوات -)١
  ثانويةال املدرسة:   املستوى  

  ينالثا:              الصف 
  بةاملكت :  املوضوع    

  مكتبة املدرسة :         البيئة
  م٢٠٠٩\٣\٣ :    التاريخ   
  دقيقة ٥٠ X ٢ :     الزمان   

  
   األهداف -)٢

يف وممارثتها اجلديدة اتداملفر الفهم الطلبة من ليتمكن ةالباحث دف 
 والتعبري النطق من ويتمكن ،"املكتبة "واراحل فهمو ،اجليدة واألساليب الكلمة



 خربم حسب على الطلبة يتحوروا أنو اليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا
  .املطروح باحلوار مرتبطا

  
   :اجلديدة املفردات -)٣

  أريد أن أستعري كتابا :مثل ،أريد -
  أين بطاقتك ؟: مثال ،بطاقة  -   
  إلياس موظف املكتبة:  موظف املكتبة، مثال-   

  الكتب على الرفوف:  رفوف، مثال-
  .هذه قائمة الزراءة: مثال قائمة الزراءة، -
  .أكتب إمسك على التسجيل:  تسجيل، مثال-
  

   :احلوار -)٤
  ؟ السالم عليكم:   حسن
  .وعليكم السالم:   حممد

  
  .أريد أن أستعري كتابا:   حسن
  .حي ننظر على الرفوف:   حممد

   طيب، حي ننظر معا:   حسن
  ما املوضوع؟:   حممد

  .ةقصة األنبياء، أحب أن أقرأ القص: حسن  
   

  ؟أي خدمة: موظف املكتبة
   .أحب أن أقرأ القصة:   حسن



  
عندنا قصص كثرية، هذه قصص عربية، فيه قصة :  املوظف

  األنبياء،              تفضل حتت الرف الثاين
  

  أفضل القصة األنبياء، ياأستاذ:   حسن
  أين بطاقتك؟ : املوظف 

  
  هذه، شكرا:   حسن

  .مسك يف قائمة الزراءة وال تنسى أن تكتب ا.عفوا:  املوظف
   

  
  
  

  عليمالت عملية-)٥
 مراحل

عليمالت  

والطريقة املادة الزمن  املالحظات 

السالم إلقاء. ١ ٥ التمهيد  
تشرح املدرسة املوضوع . ٢  
تنتقل إىل البيئة  . ٣  
  بيئةال تنظيمو. ٤
 تتعلق اليت العامة األسئلةب  املدرسةتوجه. ٥

 باملوضوع
وضوعتكلم املدرسة عن امل. ٦  

 



 العرض
 والنشاطات

  املفردات تزويد. ١ ٢٠
 تعرض املدرسة املفردات اجلديدة بكيفية .٢

 .حترك وتدل على الوسائل عن املفردات
 يستمعواو  ينظروابأن الطلبة أمروت

.ويقرروا  إىل ما عرضتها  
 الطلبة بعض ةاملدرس تارخت ذلك بعد مث. ٣ 

  ةاملدرس تهاقال ما لتعرب
 من يفهموه مل ما يسئلوا بأن الطلبة فضلي. ٤

ةاملدرس سأهلمت أن قبل املادة،  
 

 

  ؟ أين الكتب. ١ ٢٥ التقومي
.هذا الكتب على الرف ضعيا إلياس . ٢  
؟ملاذا حتب قراءة القصة األنبياء ياحسن. ٣  
؟ أين نسجل أمساءنا يف املكتبة. ٤  
 عن باحلوار طالبني كل ةاملدرس أمرت. ٥

 ومرتبطا مالئم خربم حسب على املكتبة
؟ املطروح باحلوار  

 

  
            عملية التدريس وتطبيق الشرح -)٦
   التمهيد و العرض والنشاطات-)أ

عليم ، بإلقاء السالم وأجاب التالميذ السالم من الت عملية املدرسة بدأت
عن املكتبة، مث تنظيم البيئة هي املكتية  املدرسة معا، مث تشرح املدرسة املوضوع

سة طالبني مث تأمرمها لعرض احلوار عن املكتبة، وتأمر املدرسة الطلبة تدعو املدر



والطالبني . األخرى ينظروا ويستمعوا إىل عرض الطالبني باحلوار عن املكتبة
يعرضني احلوار بالصوت املرتفع الواضح، و توجه بكالمهما إىل معىن املفردات 

  ...هكذا جيري هذا التعليم. مباشرة
 الطلبة ملدرسةا فضلت ونشاطاا النص عرض وبعدالطلبة مث تأمر املدرسة 

 إن توجد املدرسة من الطلبة مل يفهموا فتشرح املدرسة .يفهموه مل ما يسئلوا بأن
وإذا فهموا الطلبة املضمن من النص فال تشرح املدرسة من . املضمن من النص مرة

    .النص
  التقومي -)ب(

 قد عما للسؤال الوقت باقية درسةامل انتهز الفرصة، هذه  اية قبل
  . علومهم لتترسخ و فهمهم لتأكيد الدارسني، تهاعلّم
  ؟" موظف املكتبة "معنـى ما ،حممد  أنت

 ذلك بعد.املفيدة اجلملة يف بطاقة الكلمة ضعي مفتوحة ليلة يا وأنت
 مالئم خربم حسب علىاملكتبة  عن باحلوار طالبني كل ةاملدرس أمرت

  .طلبةوال درسةامل بني التقومي جيري هكذا.  ملطروحا باحلوار ومرتبطا
 مبداء يف اهتفعل ما مثل طلبةال قُدام درسةامل تقام االختتام، قبل

 أن منكم أرجو. اهتمامكم حسن على شكرا ،طلبةال ايها: "توقال التعليم،
 تتكلموا أن مترنوا مث جيدين حجراتكم يف تتعلموا و  تعلمتم قد ما تطالعوا

  "....... لعربيةا باللغة
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  
  

  

  



 لث والرابعالثا التدريس-)ب

  التدريس خطوات -)١

  الثانوية املدرسة:   املستوى   
  الثاين:     الصف

  مسجد املدرسة: البيئة              
    كيف نصلي؟  :          املوضوع

  ٢٠٠٩\٣\١٧:    التاريخ 
  دقيقة ٥٠ X ٢ :    الزمان 

  
  :األهداف -)٢
 يف وممارثتها اجلديدة اتداملفر الفهم الطلبة من ليتمكن ةالباحث دف 
 النطق من ويتمكن ،"كيف نصلي؟ "واراحل فهمو ،اجليدة واألساليب الكلمة
 حسب على الطلبة يتحوروا أنو اليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا والتعبري
  .املطروح باحلوار مرتبطا خربم

  
  
  كيف نصلي؟  :   وضوعامل -)٣

    :اجلديدة املفردات -)٤
 إمام، مأموم، يكرب، يركع، يسجد، جيلس، بعض ،يقف  يصلي،-

  . اآليات
    

   :احلوار  -)٥
  ؟ ماذا تنظر ياأخي: إلياس



  .أنظره يصلي: مروان
  

  كيف هو يصلي؟: إلياس
  .يقف اإلمام أمامه، وهو مأموم: مروان

  
  ما فعله املأموم؟: إلياس
   إذا كرب اإلمام فيكرب املأموم  :مروان

  .                         وإذا ركع اإلمام فيكرب
  

  مث ماذا يا أخي؟: إلياس
  وإذا يسجد اإلمام فيسجد: مروان

  .         وإذا جيلس اإلمام فيجلس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  قد عرفت ياأخي، إن يقرأ اإلمام بعض اآليات فهو يقرأ: إلياس
  .ال، هو يسمت: مروان

  
  عليمتال مراحل -)٦
 مراحل

 عليمالت

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

  السالم إلقاء. ١ ٥ التمهيد
  تشرح املدرسة املوضوع . ٢
  تنتقل إىل البيئة  . ٣
   بيئةال تنظيمو. ٤
 تتعلق اليت العامة األسئلةب  املدرسةتوجه. ٥

  باملوضوع
 تكلم املدرسة عن املوضوع. ٦

 

 العرض
 والنشاطات

   اجلديدةاملفردات تزويد. ١ ٢٠
 تعرض املدرسة املفردات اجلديدة بكيفية .٢

 .حترك وتدل على الوسائل عن املفردات
 يستمعواو  ينظروابأن الطلبة أمروت

  .ويقرروا  إىل ما عرضتها
 الطلبة بعض ةاملدرس تارخت ذلك بعد مث. ٣ 

   ةاملدرس تهاقال ما لتعرب
 من فهموهي مل ما يسئلوا بأن الطلبة فضلي. ٤

  ةاملدرس سأهلمت أن قبل املادة،
 

 



   يقف، تفضل أن تعرض إلينا؟ معىن ما. ١ ٢٥ التقومي
  مىت يكرب املأموم؟. ٢
  أين يقف اإلمام؟. ٣
  يا حممد، كيف نصلي؟. ٤
 عن باحلوار طالبني كل ةاملدرس أمرت. ٥

 مالئم خربم حسب على كيف نصلي
 .املطروح باحلوار ومرتبطا

 

  
            وتطبيق الشرح -)٧

   التمهيد و العرض والنشاطات-)أ(
عليم ، بإلقاء السالم وأجاب التالميذ السالم الت عملية املدرسة بدأت

عن كيف نصلي؟، مث تنظيم  من املدرسة معا، مث تشرح املدرسة املوضوع
 البيئة هي املسجد، مث تدعو املدرسة طالبني مث تأمرمها لعرض احلوار عن

 املدرسة الطلبة األخرى ينظروا ويستمعوا إىل عرض كيف نصلي؟ ، وتأمر
والطالبني يعرضني احلوار بالصوت . كيف نصلي؟ الطالبني باحلوار عن

هكذا جيري . املرتفع الواضح، و توجه بكالمهما إىل معىن املفردات مباشرة
  ...هذا التعليم

 ملدرسةا فضلت ونشاطاا النص عرض وبعدمث تأمر املدرسة الطلبة 
 إن توجد املدرسة من الطلبة مل يفهموا .يفهموه مل ما يسئلوا بأن بةالطل

وإذا فهموا الطلبة املضمن من النص . فتشرح املدرسة املضمن من النص مرة
   .فال تشرح املدرسة من النص

  
  التقومي -)ب(



 قد عما للسؤال الوقت باقية درسةامل انتهز الفرصة، هذه  اية قبل
  . علومهم لتترسخ و فهمهم كيدلتأ الدارسني، تهاعلّم

  ماذا تقرأ اإلمام؟ ،يا فاطمة
 على كيف نصلي؟ عن باحلوار طالبني كل ةاملدرس أمرت ذلك بعد

 بني التقومي جيري هكذا.  املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم خربم حسب
  .طلبةوال درسةامل

 ءمبدا يف اهتفعل ما مثل طلبةال قُدام درسةامل تقام االختتام، قبل
 أن منكم أرجو. اهتمامكم حسن على شكرا ،طلبةال ايها: "توقال التعليم،
 تتكلموا أن مترنوا مث جيدين حجراتكم يف تتعلموا و  تعلمتم قد ما تطالعوا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم"،وال ختاف عن األخطأ العربية باللغة
   اخلامس والسادستدريسال -)ج

   خطوات التدريس-)١
   ثانويةال املدرسة:   توىاملس

  ينالثا:   الصف
  القدم كرةيف  ةامبار:   املوضوع

  ملعب كرة القدم:    البيئة
  م٢٠٠٩\٣\٣١:  التاريخ      

  دقيقة ٥٠  ٢x:  الزمان 
  

   : األهداف -)٢
 الكلمة يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 النطق من ويتمكن ،"مباراة يف كرة القدم" واراحل فهم،واجليدة واألساليب



 حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا والتعبري
  .املطروح باحلوار مرتبطا خربم

  
  :اجلديدة املفردات -)٣

  هذا العب ماهر: مثال ،العب -
  انتهى الشوطْْْْْْ األول: مثال ، الشوط-

  :احلوار -)٤
  )تسعة (٩وقم ) برازيل( ظر إىل العب ان:  علي
  هو ميرر الكرة اآلن،:  أمحد

  
  وجيري بسرعة : علي
  هذا العب ماهر : أمحد

  
  )عشرة (١٠انظر إىل الالعب وقم  : علي
  هو جيري بسرعة ليقترب من املرمي : أمحد

  
  .هو يضرب الكرة بقوة : علي
  ) ..Goal(جول .. انظر، لقد أصاب اهلدف : أمحد

  
  ...ولج : علي
  . صفر-والنتيجة واحد . انتهى الشوط األول : أمحد

  
  التدريس عملية تطبيق-)٥



  
 مراحل

 التدريس

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

  السالم إلقاء. ١ ٥ التمهيد
  تشرح املدرسة املوضوع. ٢
  تنتقل إىل البيئة  . ٣
   بيئةال تنظيمو. ٤
 قتتعل اليت العامة األسئلةب  املدرسةتوجه. ٥

  باملوضوع
  تكلم املدرسة عن املوضوع. ٦

 

 العرض
 والنشاطات

   اجلديدةاملفردات تزويد. ١ ٢٠
 تعرض املدرسة املفردات اجلديدة بكيفية .٢

 .حترك وتدل على الوسائل عن املفردات
 يستمعواو  ينظروابأن الطلبة أمروت

  .ويقرروا  إىل ما عرضتها
 ةالطلب بعض ةاملدرس تارخت ذلك بعد مث. ٣ 

   ةاملدرس تهاقال ما لتعرب
 من يفهموه مل ما يسئلوا بأن الطلبة فضلي. ٤

  ةاملدرس سأهلمت أن قبل املادة،
  
 

 

 أو التطبيق
 التقومي

  املبارة؟ املعين ما - ٢٥
  أي رقم العب برازيل؟ -

 



   كم نتيجة الشوط األول؟-
 املادة عن باحلوار طالبني كل ةاملدرس تأمر -

 مالئم مخرب حسب على املوضوع
  املطروح باحلوار ومرتبطا

 
            وتطبيق الشرح -)٦

   التمهيد و العرض والنشاطات-)أ(
عليم ، بإلقاء السالم وأجاب التالميذ السالم الت عملية املدرسة بدأت

عن مباراة يف كرة القدم، مث  من املدرسة معا، مث تشرح املدرسة املوضوع
تدعو املدرسة طالبني مث تأمرمها تنظيم البيئة هي ملعب كرة القدم، مث 

لعرض احلوار ، وتأمر املدرسة الطلبة األخرى ينظروا ويستمعوا إىل عرض 
والطالبني يعرضني احلوار بالصوت . الطالبني باحلوار مباراة يف كرة القدم

هكذا جيري . املرتفع الواضح، و توجه بكالمهما إىل معىن املفردات مباشرة
  ...هذا التعليم
 ملدرسةا فضلت ونشاطاا النص عرض وبعد املدرسة الطلبة مث تأمر

 إن توجد املدرسة من الطلبة مل يفهموا .يفهموه مل ما يسئلوا بأن الطلبة
وإذا فهموا الطلبة املضمن من النص . فتشرح املدرسة املضمن من النص مرة

   .فال تشرح املدرسة من النص
  

  التقومي -)ب(
 قد عما للسؤال الوقت باقية درسةامل زانته الفرصة، هذه  اية قبل

  . علومهم لتترسخ و فهمهم لتأكيد الدارسني، تهاعلّم
  من يضرب الكرة بقوة؟ ،ياكامل



 على مباراة يف كرة القدم باحلوار طالبني كل ةاملدرس أمرت ذلك بعد
 بني التقومي جيري هكذا.  املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم خربم حسب

  .  يف البيئةطلبةوال درسةامل
 مبداء يف اهتفعل ما مثل طلبةال قُدام درسةامل تقام االختتام، قبل

 أن منكم أرجو. اهتمامكم حسن على شكرا ،طلبةال ايها: "توقال التعليم،
 تتكلموا أن مترنوا مث جيدين حجراتكم يف تتعلموا و  تعلمتم قد ما تطالعوا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم"،وال ختاف عن األخطأ العربية باللغة
  
٦ 

   االختبار-)د

  التمهيد -)١
 ويشمل بالتمهيد، التجرييب الفصل تالميذ حنو التدريس عملية املعلم بدأ

 قد و. باملوضوع املتعلقة العامة األسئلة توجيه و البيئة وتنظيم السالم إلقاء على ذلك
 هذا وجري.  الفصل لداخ الدارسني حنو لقائه بداية منذ البيئة املدرس استخدم
  :يلي كما تنفيذه. الزمن من  دقائق ٥ قدر التمهيد

 التعليمية األدوات من محله ما كل ووضع )مكتبة( البيئة املعلم دخل
" السالم "فلقى التالميذ، أمام ومتوسطا مستقيما  قام مث املكتب، على

  .الواضح املرتفع بالصوت
: يقول مبا متمثال قال حيث بالتنبيه علمامل قام ،كتبةامل وينتظم التالميذ وليتنبه

 أطراف يف املدرسية األدوات من أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛ رتبوا"
 أجيبوا مث جيدا، واهتموا هنا أنظروا وكرساتكم؛ كتبكم أقفلوا املكاتب؛

  " اآلن؟ درسنا ماذا:"سؤايل
  ".العربية اللغة اآلن درسنا: "التالميذ إجابة



: " الضمري بتغيري السؤال نفس ليجيب لتالميذا أحد املعلم اختار مث
 اآلن درسي "املختار التلميذ قال إذا اجلواب صح" اآلن؟ درسك ماذا أنت،
  ". ممتاز: "وقال جوابه لصحة املعلم له فأثىن". العربية اللغة

 قدمت وبالتايل الطلبة، كفاءة ملعرفة العام االمتحان املدرس عقد مث
  :منها بار،االخت يف األسئلة ةالباحث

   السالم عليكم، ماامسك ؟- ١

   كم عمرك ؟- ٢
  كيف حالك ؟- ٣

   ماعنوانك ؟- ٤

  أين تدرس ؟ - ٥

   هل لديك جوّالة، كم أعدادها ؟- ٦
  أين تصلي الظهر، ومع من ؟- ٧

  ما رأيك عن املكتبة املدرسة ؟- ٨

   ملاذا تذهب إىل املكتبة ؟- ٩
  ؟من إمام هذا املسجد -١٠

  القدم؟ كرة حتب ملاذا -١١
 احلوار الطلبة املدرس أمر األخري يف و متعددة بسؤال الطلبة املدرس سأل هكذا -١٢

  .املطروح باحلوار تتعلق خربم عن
  

  املقابلة -)٢
  املدرسة رئيس مع املقابلة -)أ    (

  :يلي كماعبد اجلليل  هو املدرسة رئيس ةالباحث تسأل قدو
  ؟ النجما بووانا سوريا املدرسة أسست متـى -)١



  ؟ اإلخرى املدرسة يف توجد ال التـي املدرسة هذه مزية ما -)٢
  ؟ املدرسة هذه جودة لترقية حمواالتكم ما -)٣
  ؟ املدرسة هذه يف املستخدمة املنهج ما -)٤
  ؟ المالك مهارة ناحية من الطلبة وجاهة ما -)٥
  ؟  املدرسة البيئةباستخدامالتعليم اللغة العربية  عن كرأي ما -)٦

إن لكل األسئلة هلا اجابة، واجابة من األسئلة السابقة قد كتبت 
  .الباحثة يف نبذة تارخيية املدرسة سوريا بووانا الثانوية ماالنج

  العربية اللغة مدرسة املقابلة مع -ب    
 الدراسية باملنهج املتعلقة البيانات جلمع العربية اللغة مدرسة الباحثة تقابل

 الطلبة وأحوال يستخدمها اليت التعليمية والطرق المكال مهارة تدريس وخطوات
 الباحثة تقدم وبالتايل. العربية اللغة تدريس يف وكفاءم واهتمامهم كميوهلم

  .املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرسة مع املقابلة أسئلة
  

  : مهارة الكالميف  املدرسية البيئةباستخدام تعليم اللغة العربية قبل -)١
 تعليم اللغة العربية وخاصة يف وجدِت التـي املشكالت ما -)أ(

أن : وجدت املشكالت منها: قالت؟ تعليم مهارة الكالم
  .الطلبة خيافون لتكلم باللغة العربية

تعلمت ما :  قالتمدى فعالية لترقية مهارة الكالم الطلبة ؟ ما -)ب(
  . عرفت للطلبة

  .ملا:  قالت؟استخدمت البيئة لتعليم اللغة العربية  هل -)ج(
  

  .المالك مهارةيف   املدرسية البيئةباستخدام عليمتال بعد -)٢



 الم ؟الك مهارةيف   املدرسية البيئةباستخدام عليمت الرأيك ما -)أ(
  ممتاز: قالت

 باستخدام عليمتال  بعدالمكتال يف الطلبة قدرة عن رأيك ما -)ب(
، لطلبة هلم احلمد هللا:  قالت؟ المالك مهارةيف   املدرسيةالبيئة

ترقية يف التكلم باللغة العربية وهلم محاسة لتطبيق املفردات 
  .اجلديدة

  تعليم اللغة العربيةيف فعالة  املدسية البيئةباستخدامعليم ت الهل -)ج(
نعم، ألم يعلمون املعىن :  قالتملاذا؟و؟لترفية مهارة الكالم 

طبعا مطابقة مع من املفردات العربية مباشرة يف البيئة املدرسية، 
  . املوضوع

  البيئةباستخدام تعليم اللغة العربية  يف والتوصياتكاقتراحاتك ما - )د(
من املمكن،  رئيس : قالت  ؟لترفية مهارة الكالم  املدرسية

اليت تتعلق بالدراسة الطلبة و لعل  املدرسة يستعد البيئة املدرسية
ملدرسية ألن فعال يتطبقون التعليم باستخدام البيئة ا لكل املدارس

   .لتزديد املفردات الطلبة إن شاء اهللا
  

  الفصلني يف البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة -)٣

و .  البيانات عن نتيجة الطلبة يف فهم مادة مهارة الكالم بني الفصلنيهذه
 :ر النتيجة الطلبة يف هذا اجلدولالتقدي

 
  التقدير  التنيجة  الرقم

  داجيد ج  ١٠٠ – ٩٠  ١
  جيد  ٨٩ -  ٧٥  ٢



  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤

  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  
وأما هدفـه لتعريف كفاءة األساسية . مث قدمت الباحثة االختبار القبلي للطلبة

وأما اجلدول اآليت فهي نتيجة الطلبة يف االختبار بني . لكل الطلبة عن مهارة الكالم
  :الفصلني

 ر القبلي يف الفصل الضابطنتيجة االختبا : ١اجلدول 

  التقدير  نتيجة الطلبة  اسم الطلبة  الرقم

 جيد ٨٩  عبد الرمحن   ١
 مقبول ٧٠  عبد الرمحن نور اجلهاد   ٢
 جيد ٨٥  رمضاين أمحد سيف اهللا   ٣
 جيد ٧٥  أكرب سوريو نوكروهو   ٤
 جيد ٧٥  عريف سيبتيا نور   ٥
 جيد ٧٥  ضرري توفيق  ٦
 مقبول ٧٠  فراميتا ساري أيو نادي  ٧
 مقبول ٦٥  فهماوايت محيدا  ٨
 مقبول ٧٠  فخر الرازي   ٩

 جيد ٨٠  حنني  ١٠
 مقبول ٧٠  إذهام وهداين أمر اهللا  ١١
 جيد ٨٠  إفراة اإليفينداكاري  ١٢
 مقبول ٦٥  إحسان أدي نوغروهو   ١٣



 جيد ٧٥   مولوداينمونيكا  ١٤
 مقبول ٦٥  حممد إحسان سيبتيونو   ١٥
دجي ٨٥   أوطارنيلول   ١٦  
 مقبول ٦٥  نور موجليزاة نواليا   ١٧
 مقبول ٦٥  رديق كني نوانسا  ١٨
 جيد ٨٥  رمضاين أيو سافطري  ١٩
 مقبول ٦٥  ريزا أديتاما  ٢٠
 مقبول ٦٥  توفيق شهريال  ٢١
 مقبول ٧٠  وردة حليمة السعدية  ٢٢
 جيد ٧٥  مالك عبد اجلبار ذين  ٢٣

 ١٦٨٤  عدد النتيجة

 
 من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل لبةد الطدالفرقة ع: ٢اجلدول 

  الضابط

  يةؤالنسبة املن  عدد الطالبة  التقدير  النتيجة  الرقم

 -  -  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٤٧،٨  ١١  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٥٢،٢  ١٢  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  -  -  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٣  اموع
حصلوا ) %٥٢،٢(بق أن بعض الطلبة يف الفصل الضابط وجد يف اجلدول السا  

 . حصلوا على درجة النتيجة اجليد)٤٧،٨(على درجة النتيجة مقبول، و



 
 نتيجة االختبار القبلي يف الفصل التجريبـي : ٣اجلدول 

  التقدير  نتيجة الطلبة  اسم الطلبة  الرقم

 مقبول ٧٠  عبد الرمحن زاكي حبيبـي   ١
يدج ٨٠  أمحد إسرايف   ٢  
 جيد ٨٥  أمحد هداية فناين   ٣
 مقبول ٧٠  أليف إحسان اإلميان   ٤
 مقبول ٧٠  عليمات احلنيفة   ٥
 جيد ٧٥  ديان فطري موليانداري   ٦
 جيد ٨٠  ستيو فراسوجو دويتا موالين   ٧
 جيد ٨٠  فرح أرينا فراموديتا   ٨
 جيد ٨٠  فزقي نور إزا  ٩

 جيد ٨٥  حفسة وحي نور عفيفة  ١٠
 جيد ٨٥  ور فريماتا إميانيا محرية ن  ١١
 جيد  ٧٥  جهيا ويدايت كرينا   ١٢
 مقبول ٧٠  ت.إهلام أكرب . م  ١٣
 جيد ٨٠  إقبال. م  ١٤
 جيد جدا ٩٠  ميناخ السانيا  ١٥
 مقبول ٧٠  نور اللطفيايت عفيفة  ١٦
 مقبول ٧٠  رمحة جربيل الكوثر  ١٧
 مقبول ٧٠  ريضة صفورا  ١٨
 جيد ٧٥  صوما ويرايودا  ١٩
 جيد ٧٥  ا أيو إميان ساريتي  ٢٠



 جيد ٧٥  تورينا أليتا فطري  ٢١
 جيد  ٨٠  يونان الغيفاري  ٢٢
 مقبول ٧٠  ذو الفكار رماضاين وجيوسينو  ٢٣
 جيد ٨٠  عفيفة روضة النعمة  ٢٤

 ١٨٤٠  عدد النتيجة

 
 

الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل : ٤اجلدول 

  التجريبـي

  يةؤالنسبة املن  عدد الطالبة  التقدير  النتيجة  رقمال

   %٤،٢  ١  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٧٥  ١٨  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٢٠،٨  ٥  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  -  -  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٤  اموع
%) ٤،٢(ظهر يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف الفصل التجريبـي   

بالنتيجة اجليدة والنتيجة املقبولة %) ٧٥(جة النتيجة جيد جدا حصلوا على در
)٢٠،٨.(% 

مث من البيانات السابقة، وجدت الباحثة خمتلف يف تقدير نتيجة االختبار القبلي   
 :بني الفصلني، كما يتصور يف اجلدول التايل

  الفصلنياملقارنة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي بني  : ٥اجلدول 

  لتجريبـيالفصل ا   ضابطالفصل ال  التقدير  النتيجة  الرقم



  يةؤالنسبة املن  عدد الطلبة  يةؤالنسبة املن  عدد الطلبة      

  %٤،٢  ١  -  -  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٧٥  ١٨  %٤٧،٨  ١١  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٢٠،٨  ٥  %٥٢،٢  ١٢  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  -  -  -  -  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  -  -  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  
كان الطلبة يف الفصل الضابط والفصل التجريبـي ال حيصلون على تقدير 

 طالبا يف الفصل الضابط حصلوا على تقدير ١١مث كان .  إال طالبا جيد جدانتيجة 
 طلبة يف الفصل الضابط ١٢و كان .  طلبة يف الفصل التجريبـي١٨، و جيدنتيجة 

  .  طالبا٥فصل التجريبـي وأما يف المقبول، حصلوا على تقدير نتيجة 
 

 تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابط : ٦اجلدول 

  التقدير  نتيجة الطلبة  اسم الطلبة  الرقم

 جيد جدا ٩٥  عبد الرمحن   ١
 مقبول ٧٠  عبد الرمحن نور اجلهاد   ٢
 جيد ٨٥  رمضاين أمحد سيف اهللا   ٣
  جيد ٨٠  أكرب سوريو نوكروهو   ٤
 مقبول ٧٠  نور عريف سيبتيا   ٥
 جيد ٨٥  ضرري توفيق  ٦
 مقبول ٦٠  فراميتا ساري أيو نادي  ٧
 مقبول ٧٠  فهماوايت محيدا  ٨
 مقبول ٧٠  فخر الرازي   ٩



 جيد ٨٥  حنني  ١٠
 جيد ٧٥  إذهام وهداين أمر اهللا  ١١
 جيد جدا ٩٠  إفراة اإليفينداكاري  ١٢
 ناقص ٥٥  إحسان أدي نوغروهو   ١٣
 مقبول ٦٥   مولوداينمونيكا  ١٤
 مقبول ٦٥  حممد إحسان سيبتيونو   ١٥
 جيد جدا ٩٠   أوطارنيلول   ١٦
 جيد ٧٥  نور موجليزاة نواليا   ١٧
 ناقص ٤٥  رديق كني نوانسا  ١٨
 جيد ٨٥  رمضاين أيو سافطري  ١٩
 مقبول ٧٠  ريزا أديتاما  ٢٠
 مقبول ٦٠  توفيق شهريال  ٢١
 مقبول ٧٠  وردة حليمة السعدية  ٢٢
 جيد ٨٠  اجلبار ذينمالك عبد   ٢٣

 ١٦٩٥  عدد النتيجة

 
الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل : ٧اجلدول 

  الضابط

  يةؤالنسبة املن  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم

  %١٣،٠  ٣  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٣٤،٨  ٨  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٤٣،٥  ١٠  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  %٨،٧  ٢  اقصن  ٥٩ – ٤٥  ٤



  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥
  %١٠٠  ٢٣  اموع

  
، %٠،١٣ طلبة أو ٣ حصل عليها جيد جداويف هذا الفصل، النتيجة 

 ١٠ حصل عليها مقبول، مث النتيجة %٣٤،٨ طالبا أو٨حصل عليها جيد والنتيجة 
، ونتيجة %٨،٧طالب أو ٢ حصل عليها ناقص ، وأما النتيجة %٤٣،٥طلبة أو 
  .لذلك، نظرنا الفرق بني الفصلني. ل عليها طلبةال حصضعيف 

 :وبالتايل، ننظر البيانات يف  الفصل التجريبـي، وهذا جدوله 

 
 
 
 
 

 تقدير نتيجة االختبار البعدي ىف الفصل التجريبـي : ٨اجلدول 

  التقدير  نتيجة الطلبة  اسم الطلبة  الرقم

 جيد ٧٥  عبد الرمحن زاكي حبيبـي   ١
 جيد ٨٠  أمحد إسرايف   ٢
 جيد  ٨٥  أمحد هداية فناين   ٣
 مقبول ٧٠  أليف إحسان اإلميان   ٤
 جيد ٨٠  عليمات احلنيفة   ٥
 جيد ٨٠  ديان فطري موليانداري   ٦
 جيد ٨٥  ستيو فراسوجو دويتا موالين   ٧
 جيد ٧٥  فرح أرينا فراموديتا   ٨
 جيد جدا ٩٠  فزقي نور إزا  ٩



 جيد جدا ٩٥  حفسة وحي نور عفيفة  ١٠
 جيد جدا ٩٠  محرية نور فريماتا إميانيا   ١١
 جيد ٧٥  جهيا ويدايت كرينا   ١٢
 مقبول ٦٥  ت.إهلام أكرب . م  ١٣
 جيد جدا ٩٠  إقبال. م  ١٤
 جيد جدا ٩٥  ميناخ السانيا  ١٥
 جيد ٨٠  نور اللطفيايت عفيفة  ١٦
 جيد ٧٥  رمحة جربيل الكوثر  ١٧
 جيد  ٧٥  ريضة صفورا  ١٨
 مقبول ٦٥  صوما ويرايودا  ١٩
 جيد ٨٠  تيا أيو إميان ساري  ٢٠
 مقبول ٧٠  تورينا أليتا فطري  ٢١
 جيد  ٨٥  يونان الغيفاري  ٢٢
 مقبول ٦٠  ذو الفكار رماضاين وجيوسينو  ٢٣
 جيد جدا ٩٠  عفيفة روضة النعمة  ٢٤

 ١٩١٠  عدد النتيجة

  
الفصل الفرقة عدد الطالب من ناحية تقدير نتيجة االختبار البعدي يف : ٩اجلدول 

  التجريبـي

  النسبة املنوية  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم

  %٢٥  ٦  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٨،٤٥  ١١  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٢،٢٩  ٧  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣



  -  -        ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٤  اموع
  

، والنتيجة %٢٥  طالبا أو٦ حصل عليها جيد جدايف هذا الفصل، النتيجة 
 طالبا أو ٧ حصل عليها مقبول، والنتيجة %٨،٤٥ طالبا أو ١١ حصل عليها جيد

  .، وال يوجد من الطلبة أن حيصلوا النتيجة الضعيفة والناقصة%٢،٢٩
مث من البيانات السابقة، وجد خمتلف يف تقدير نتيجة االختبار البعدي بني   

 :الفصلني، كما يتصور يف اجلدول التايل

 
 
  

  املقارنة بني الفصلني يف تقدير نتيجة االختبار البعدي : ١٠اجلدول 

  تجرييبالفصل ال   ضابطالفصل ال

عدد   التقدير  النتيجة  الرقم
  الطلبة

النسبة 
  املنوية

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  املنوية

  %٢٥  ٦  %١٣،٠  ٣  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٨،٤٥  ١١  %٨،٣٤  ٨  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  % ٢٩،٢  ٧  %٥،٤٣  ١٠  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  -  -  %٧،٨  ٢  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  -  -  -  -  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  



، وأما يف الفصل جيد جدا طلبة يف الفصل الضابط حصلوا على نتيجة ٣كان 
، و جيد طالبا يف الفصل الضابط حصلوا على تقدير نتيجة ٨مث . طالب٦ التجريبـي 

ل الضابط حصلوا على تقدير  طلبة يف الفص ٢و.  طالبا يف الفصل التجريبـي١١
  .، وال يوجد من طلبة يف الفصل التجريبـيناقصنتيجة 

  
   حتليل البيانات وتفسريها-ج

 عن الناجتة املالحظات بواسطتها تكون أو تنظم اليت العملية هي البيانات حتليل
وقال حممد الناذير أن . نتائج على منها احلصول ميكن حبيث معينة حبث خطة تطبيق
 البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل حتليل

  : وأما أهدف حتليل البيانات فهو ٦٦.املسألة املبحوثة
 .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث  - أ

 .ليبحث موصل بني الظواهر الذي يوجد يف البحث  -  ب

 .ليعطى األجوبة الذي يطلب يف البحث  -  ج

 ٦٧.قتراحات الذي حيتاج للباحث يف البحث التايل ليأخذ اخلالصة واإل-د

وأما حتليل البيانات يف هذا البحث، فتقدم الباحثة الرموز اإلحصاء 
 لتعريف فعالية SPSS 11.00 for windowsحتليل البيانات باستعمال ") تـ"اختبار (

وبالتايل . أو ليست فعالية من الطريقة أو األسلوب املبحوث يف هذا البحث
 حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون ") :تـ"اختبار ( اإلحصاء  الرموز

بواسطتها املالحظات الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول 
 ويف هذا البحث، أرادت الباحثة تعريف فروق نتيجة التعليم ٦٨.منها على نتائج

تائج االختبار القبلي لك تستخدم الباحثة البيانات من نافلذ. بني الفصلني

                                                
66 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 
67Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2004), h.30  

 ٢٥٠. ، ص)م١٩٨٣القاهرة، : عامل الكتب (البحث التربية أصوله ومناهجه، حممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسى،  ٦٤



ولتحليل . واالختبار البعدي الذين يقومان للفصل التجريبـي والفصل الضابط
  : التايل(t-test) فروق نتيجة التعليم بني الفصلني يقام الرمز 

                                                                            

    
M    =لمعدل النتائج لكل الفص  
N    =جمموع العينية  
x
  جمموع االحناراف مربعا الفصل الضابط =   ∑2

y
  جمموع االحناراف مربعا الفصل التجريبـي=   ∑2

 ستعرض الباحثة نتائج الطلبة لكل  ،"تـ"وقبل أن حتلل الباحثة باختبار 
  :االختبارات القبلية و البعدية يف اجلدول التايل

 
  

 بارات القبلية و البعدية بني الفصلنينتائج الطلبة لكل االخت:١١اجلدول 

  النتيجة

للفصل 

  التجرييب 

  النتيجة

  الرقم  للفصل الضابط 
  اسم الطلبة

  للفصل التجرييب 

  بعدي  قبلي

  اسم الطالبة

  للفصل الضابط

  بعدي  قبلي

١  
عبد الرمحن زاكي 

 ٧٥ ٧٠  حبيبـي 
  عبد الرمحن 

٩٥ ٨٩ 

٢  
  أمحد إسرايف 

٨٠ ٨٠ 
عبد الرمحن نور 

 ٧٠ ٧٠  اد اجله
 ٨٥ ٨٥أمحد سيف اهللا  ٨٥ ٨٥  أمحد هداية فناين   ٣



  رمضاين 

٤  
  أليف إحسان اإلميان 

٧٠ ٧٠ 
أكرب سوريو 

 ٨٠ ٧٥  نوكروهو 
 ٧٠ ٧٥  عريف سيبتيا نور  ٨٠ ٧٠  عليمات احلنيفة   ٥
 ٨٥ ٧٥  ضرري توفيق ٨٠ ٧٥  ديان فطري موليانداري   ٦

٧  
ستيو دويتا موالين 

 ٨٥ ٨٠  فراسوجو 
فراميتا  أيو نادي

 ٦٠ ٧٠  ساري
 ٦٠ ٦٥  فهماوايت محيدا ٧٥ ٨٠  فرح أرينا فراموديتا   ٨
 ٧٠ ٧٠  فخر الرازي  ٩٠ ٨٠  فزقي نور إزا  ٩

 ٨٥ ٨٠  حنني ٩٥ ٨٥  حفسة وحي نور عفيفة  ١٠

١١  
  محرية نور فريماتا إميانيا 

٩٠ ٨٥ 
إذهام وهداين أمر 

 ٧٥ ٧٠  اهللا
 ٩٠ ٨٠  اإليفينداكاريإفراة  ٧٥ ٧٥  جهيا ويدايت كرينا   ١٢

١٣  
  ت.إهلام أكرب . م

٦٥ ٧٠ 
إحسان أدي 

 ٥٥ ٦٥  نوغروهو 
 ٦٥ ٧٥   مولوداينمونيكا ٩٠ ٨٠  إقبال. م  ١٤

١٥  
  ميناخ السانيا

٩٥ ٩٠ 
حممد إحسان 

 ٦٥ ٦٥  سيبتيونو 
 ٩٠ ٨٥   أوطارنيلول  ٨٠ ٧٠  نور اللطفيايت عفيفة  ١٦
 ٧٥ ٦٥  اليا نور موجليزاة نو ٧٥ ٧٠  رمحة جربيل الكوثر  ١٧
 ٧٥ ٦٥  رديق كني نوانسا ٧٥ ٧٠  ريضة صفورا  ١٨
 ٨٥ ٨٥  رمضاين أيو سافطري ٦٥ ٧٥  صوما ويرايودا  ١٩
 ٧٠ ٦٥  ريزا أديتاما ٨٠ ٧٥  تيا أيو إميان ساري  ٢٠



 ٦٠ ٦٥  توفيق شهريال ٧٠ ٧٥  تورينا أليتا فطري  ٢١
 ٧٠ ٧٠  وردة حليمة السعدية ٨٥ ٨٠  يونان الغيفاري  ٢٢

٢٣  
لفكار رماضاين ذو ا

 ٦٠ ٧٠  وجيوسينو
  مالك عبد اجلبار ذين

٨٠ ٧٥ 
     ٩٠ ٨٠  عفيفة روضة النعمة  ٢٤

  
وبعد تقدم الباحثة النتائج االختبارات بني الفصلني، فوصلت الباحثة لتدخل  

 ملعرفة الفرقة SPSS 11.00 for windows و  هذه النتائج إىل حسب املعنوية اإلحصائية
   .م على أساس البيئة لترقية مهارة الكالم الطلبةأو التأثري التعلي

 : أما النتائج حتليل البيانات 

   )ttable (اجلدول " تـ " من < ) t hitung (  احلساب"تـ"مردود، إذا كانت  oهـ

 
thitung  > ttabel  

   p <  α  (0,05) 

 

 thitung  = -0,304 � 0,304 

 ttabel     = 2,02 

 p        = 0,764 

 
 .إذن، إن الفصل الضابط مردود مبعين ال تؤثر على ترقية مهارة الكالم الطلبة عميقا 

 
thitung  > ttabel  

   p <  α  (0,05) 
 
 thitung  = -2,290 � 2,290 
 ttabel     = 2,02 
 p        = 0,032 

 مهارة ثر تأثريا عميقا لترقيةالبيئة تؤوالفصل التجرييب مقبول، ألن التعليم على أساس 
 . الكالم الطلبة



 التعليم على أساس البيئة لترقية أن املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرِّسة أكدت
 بدون شك كما شاهدت أن الطلبة يتعلمون حبماسة وممتعة، . مهارة الكالم فعال

 حتـي حيصلوا نتيجة جيدة ونتيجتهم وخوف لتعبري أفكارهم بالتكلم باللغة العربية،
  ٦٩. من نتيجتهم قبل عقد البحثاآلن أفضل

                                                
 م ٢٠٠٩ أبريل ٧ تاريخ ،شخصية مقابلة العربية، اللغة مدرسة فريأنديكا، بيتربك ٦٥ 



  اخلامس الفصل

  نتائج البحث

  

 ت األعمق ملا فرغا من صميم قلبهة الباحثاقرركلمة " احلمد هللا رب العاملني"  
وبقي اآلن . كتب هذا الفصل خامتا من مجيع عملية البحثت العلمي حىت اعن حبثه

  . تقدمي نتائج البحث وبعض التوصيات
   نتائج البحث-أ

 وملدرس ا تعبري النتائج املهمة النافعة هلةكن للباحثمتعلى ماسبق من البيانات، بناء 
 خاصة، وجلميع ما يهتم لتعليم سوريا بووانا الثانوية ماالنجاللغة العربية ىف املدرسة 

  :اللغات الثانية وتعلمها، وتلك النتائج كما يلي
سوريا بووانا ملدرسة  يف االثاينلتالميذ الصف  إن تدريس اللغة العربية  -)١

 ، حيتاج إىل عدة طرق تعليمية مثمرة، ولتنمية مهارة الكالمالثانوية   ماالنج
  : إيل النتائج التاليةةتوصل الباحث.باستخدام البيئة املدرسية

يف  ينمي عند التالميذ باستخدام البيئة املدرسيةإن تدريس مهارة الكالم  -)أ
  .اختيار املفردات

يف  ينمي عند التالميذ باستخدام البيئة املدرسيةرة الكالم إن تدريس مها - ٢
 .ترقية الطالقة

  
   التوصيات-ب

 يف حاجة إىل املراجع و املصادر سوريا بووانا الثانوية ماالنجإن املدرسة  )١
املهمة لتزويد استراتيجية التعليم والتعلم، وذلك بكثرة املقارنة واملوازنة مع 

  .هج التعليمية اجليدة يف حني إىل آخراملدارس االخرى  لتبين املنا



إن احلصة اجلاحزة لتعلم اللغة العربية يف الفصل قصرية جدا، فليس من  )٢
قلة الفرصة لتعلم اللغة العربية دالة على صعوبة النجاح، : املبالغة بأن نقول

. وال سيما يف تطوير مهارة الكالم، حيث حيتاج كثريا إىل التدريب والتمرين
 .حيت تصبح كافيةرفع عدد احلصص فبجانب لزوم 

  
  مقترحات البحث  - أ

لقراء من الذين يهتمون كثريا ل ترجي الباحثة أن تكون نتائج البحث يستفيد  - ١
باللغة العربية وتعليمها يف املدرسة واجلامعة اإلسالمية، ألن يف هذا البحث، 

ارة  لترقية مهةفعال  املدرسية البيئةباستخدام  طريقة التعليمالباحثةجربت 
 وأما رأي الباحثة عن هذا البحث يعنـي جيب علينا أن نطبق. الكالم
 . التعليمية املوجودة، لتكون اللغة العربية سهلة ملن الذي سيدرسهاالطريقة

  املدرسية البيئةباستخدامكمثل هذا هذا التعليم التعليمية   ترجى الباحثة أن - ٢
الكتب التـي كتبتها الباحثة  املعلمون، لذلك جيب علينا أن نقرأ هيطبق لبيئةا

 .يف املراجع

 واألخري، ترجى الباحثة أن هذا البحث مرجعا من املراجع لكاتب البحث  - ٣
 . العلمية التايل



  املصادر واملـراجعقائمة 

 
  

 املصادر واملراجع العربية
 
 القرآن الكرمي - ١

  
  احلديث الشريف - ٢

 
دار : ، الريـاض  وطرائق تدريسـها  املهارات اللغوية ماهيتها    عليان ،    أمحد فؤاد  -٣

 ١٩٩٢املسلم، 
 

جامعة الكويت، : ، الكويتأصول احبث العلمي ومناهجهأمحد بدر، أمحد،   - ٤
١٩٨٧  

 
 ماالنجبيئة املساعدة وتطويرها ىف تعليم اللغة العربية ، بشريى،  تكوين  -٥

  باىل-املقالة الىت القاها ىف الدورة التدريبة للمعلمني اللغة العربية جاوي(

٢٠٠١   (  
  
ملعاصر ا، بريوت، لبنان، دار طرق تدريس اللغة العربية،  جوديت الركايب، - ٦

  .١٩٩٦ .ودمشق سورية 
  



 تكوين البيئة العربية يف معهد عني اليقني  مسنب مادورا يف تعليم  حليمي زهدي،- ٧
  .٢٠٠٧الرسالة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، ، وتعلم

 
 أساليبه، وه تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجطعيمة، رشدي أمحد - ٨

  .١٩٨٩ املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،: إيسسكو
 
    نظم املفردات وتكوين البيئة العربية املرحية يف املدارس واملعاهد شهداء نور صاحل،  - ٩

 . م٢٠٠٨املؤمتر الدويل بباتو ماالنج، ، مقال العلمي يف ندونيسية أل   ا        

  

، دار ، األردن، اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرمحن أمحد البوريين، ،  -١٠
 م١٩٩٨احلسن للنشر والتوزيع، 

 
 .م١٩٨٧  البحث العلمي، دار الفكر، عمان،عبيدات، ذوقان وعبد الرمحن، -١١

  
 

ي ،  كونتور منتينجان غاو للبناتعاصرعهد املامليف  كوناوان، البيئة العربية -١٢
  . م٢٠٠٣ اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،  الرسالة املاجستري، 

 
 

رائق تدريس اللغة العربية لغري ، ططعيمة رشدي أمحد الناقة ، حممود كامل -١٣
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، : إيسسكو الناطقني ا،

 . م٢٠٠٣
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