
 

 

  

 

  

  

  ة إندونيسـياـمجـهوريـ

  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

    ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

  األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربيةاستخدام 

 ة اإلسالمي بوندووسومعهد دار االستقامبالتطبيق على 

 جباوى الشرقية 

  

  املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 

   :إعداد

  عفة اخلريية:      ةالطالب

 S-2/٠٧٩٣٠٠٣٧:  رقم التسجيل

  : إشراف      

   شهداء صاحل نورالدكتور       

  يمفيصل حممود آدم إبراهالدكتور       

  العام اجلامعي

  م ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨



 

 

 

  

  

  

  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

...))فُِسهِما بِأَنا موريغى يتمٍ حا بِقَومريغإِنَّ اَهللا لَا ي((...  

 ١١سورة الرعد آية 

  



 

 

  اإلهداء
  

  

  جماهر الدين و ميستيحا: إىل والدي ووالديت
يف املعلمني األولني الَّذَين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت 

  نفسه السمحة الطيـبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

 تقدمه إجالل واحترام

  وإىل أخيت الصغرية؛ عفى رشيدة وعائليت ومن هم عندي يف مقام األبن واإلبنة

  مودة  وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية وإىل أساتذيت يف 

  الذين أدين هلم بالكثري احلكومية ماالج،
  تقديرا وإجالال

وإىل مجيع أصدقائي يف كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
  )HIMMPAS(احتاد طلبة كلية الدراسات العليا ماالنج احلكومية ماالنج وأصدقائي ىف 

  أقول شكرا جزيال مبساعدتكم 

  

  

  



 

 

  شكر وتقدير
هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وأشكره على فضله احلمد 

املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين 
الشاكرين، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

  :أما بعد

وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، 
بعد محد  –فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف إجناز هذا  –اهللا تعاىل 
مل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد البحث إىل حيز الوجود و

  : ومنهم . املخلص

جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، عميد 
  يم  اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراه

كلية الدراسات العليا مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علمياً وعملياً 
راحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، ووجه خطواته ىف كل م

  .فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير

مساحة الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن 
لبحث فلم شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا ا

  يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا 



 

 

البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 
  . الثواب واجلزاء

لغة كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم ال 
فلهم من .  كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالعربية 

الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا عىن 
  . خري اجلزاء

الدين، كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل أسرتى وعلى رأسها والدي؛ جماهر 
الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفسي من حب 
للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت احلبيبة؛ ميستيحا، اليت يطوق فضلها عنقي 

  .وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتى وأخيت الصغرية؛ عفى رشيدة
، مدير الليسانيسرفان إىل األستاذ مسروري عبد احمليط كما أتقدم بكل الشكر والع

كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر . معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو
  . لزمالئي األعزاء يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو

هيم كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبرايف  وألشقائي وزمالئي وأصدقائي
احتاد الطلبة املسلم الدراسات العليا ماالنج اإلسالمية احلكومية ماالنج وأصدقائي يف 

)HIMMPAS ( وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة
  .تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  واهللا ويل التوفيق

  

  الباحثة                



 

 


� ا����������  

على أشرف  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني و

      : ةه الطالبتالذي حضر ليميتكبعد االطالع على البحث ال

  عفة اخلريية:   االسم الكامل

 S-2/٠٧٩٣٠٠٣٧:   رقم التسجيل

  استخدام األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية:   موضوع البحث

  بالتطبيق على معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو جباوى الشرقية

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  املشرف األول

  

 الدكتور شهداء صاحل نور

  املشرف الثاين

  

 الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم

  

 

  

 

  

  

  وزارة الشؤون الدينية

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

  ةة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيــكلي



 

 

  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  توركيس لوبيس الدكتور

 ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف

  
  

 

 

  

 

 

   



 

 

   



 

 

  

 

  

  

  وزارة الشؤون الدينية

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنججامعة 

  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
 

  اعتماد جلنة املناقشة

  :عنوان البحث

  األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربيةاستخدام 

 اوى الشرقيةجبمعهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو  بالتطبيق على

  

  قسم تعليم اللغة العربيةىف حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري 
  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠٣٧: التسجيل رقم     عفة اخلريية :   ةالطالب إعداد

عن هذا البحث أمام جلنة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف تعليم  ةالطالب تقد دافع
  .  م ٢٠٠٩ يونيو ٢٧, السبتاللغة العربية، وذلك يف يوم 

  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا

  .................. :التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس - ١



 

 

  .................. :التوقيع  مناقشا  الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد - ٢

  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور شهداء صاحل نور - ٣

  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم  - ٤
  

  ،دعتمي

  الدراسات العلياعميد كلية 

  

  

 األستاذ الدكتور عمر منران

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 

 

   



 

 

  ةإقرار الطالب

  

  : أدناه، وبيانايت كاآليت ةأنا املوقع

  عفة اخلريية:     االسم

  ٠٧٩٣٠٠٣٧:   رقم التسجيل

  باسوكي سيتوبوندو جاوى الشرقية :     العنوان

  

لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط 
حتت ماالنج  اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم جامعةالدراسات العليا  كلية العربية
  :  عنوان

  استخدام األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية 

   جباوى الشرقية معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو بالتطبيق على

وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن 

 موالنا مالك إبراهيم جامعةالدراسات العليا  كليةتكون املسؤولية على املشرف أو على 
  . ماالنج كوميةاإلسالمية احل

  .هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك هذا، وحرر

   



 

 

  م   ٢٠٠٩ يونيو ٢٢ ماالنج،       

  اإلقرار  ةتوقيع صاحب       

  

  عفة اخلريية

  ٠٧٩٣٠٠٣٧ :التسجيلرقم                                                            

 

  

  

   



 

 

  البحثمستخلص 

األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية ىف معهد دار  استخدام، ٢٠٠٩عفة اخلريية، 
الدكتور شهداء صاحل نور : املشرف األول. االستقامة اإلسالمي بوندووسو جباوى الشرقية

  الدكتور فيصل حممود آدم: واملشرف الثاين

التمثيل املسرحي، تنمية الرغبة ىف األنشطة اللغوية، البيئة العربية، : الكلمات األساسية 
  التخاطب باستخدام التمثيل املسرحي العريب

البيئة العربية هي جمتمع فيه . البيئة هلا دور هام لنجاح املتعلّم ىف تعلّم اللغة الثانية
أنواع من أنشطة اللغة العربية، إما احملادثة اليومية و إما األنشطة األخرى، مثل تدريب 

ة واأللعاب اللغوية واألنشطة اخلطابة والنة التعلّم والتعليم واملسابقات اللغويدوات وعملي
  .ولتطوير البيئة العربية  ىف املعهد حيتاج إىل تطبيق األنشطة اللغوية األخرى. املؤيدة األخرى

واألنشطة اليت ستطبقها الباحثة يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو هي 
وختتار الباحثة معهد دار  .لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربيةالتمثيل املسرحي 

االستقامة اإلسالمي بوندووسو يف حبثها ألنه من أحد املعاهد اإلسالمية العتيقة يف 
  . بوندووسو

كيف حال البيئة العربية يف معهد ) ١: (وهي: ومشكلة هذا البحث هي  
ما هي األنشطة اللغوية املناسبة عند ) ٢(, ؟اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”

اإلسالمي “ دار االستقامة”املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف معهد 
ما مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية عند املدرسات و الطالبات لتطوير ) ٣(و , بوندووسو؟

ما مدى فعالية هذه ) أ(؟ ؛ اإلسالمي بوندووسو “ دار االستقامة”البيئة العربية يف معهد 
األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة االستماع عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف 

ما مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ) ب(اإلسالمي بوندووسو ؟ ؛ “ دار االستقامة”معهد 
دار ”العربية يف معهد ىف تنمية مهارة الكالم عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة 



 

 

ما مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية ) ج(اإلسالمي بوندووسو ؟ ؛ “ االستقامة
“ دار االستقامة”مهارة القراءة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف معهد 

ارة الكتابة ما مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مه) د(اإلسالمي بوندووسو ؟ ؛ 
اإلسالمي “ دار االستقامة”عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف معهد 

 بوندووسو ؟

وجمتمع هذا البحث وعينته هي مجيع طالبات . ومنهج هذا البحث هو املنهج التجريب
املعهد ىف معهد دار االستقامة االسالمي بوندووسو إال الصف الثالث العادي و الصف 

و أدوات البحث املستخدمة هي املالحطة و املقابلة . تلميذة ٧٥و عددهن حوايل , ادسالس
ومصادر البيانات هلذا البحث هي مدرسات اللغة العربية و مسؤوالت قسم . و االستبانة

  .اللغة و طالبات املعهد

إن حالة البيئة العربية ىف معهد دار ) ١: (وأما نتائج هذا البحث تـتلخص فيما يأيت
إن ) ٢. (البيئة الطبيعيةو  االصطناعية االستقامة اإلسالمي تنقسم إىل قسمني مها البيئة

دار ”األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف معهد 
و من املمكن , اإلسالمي بوندووسو هي مجيع األنشطة اللغوية اجلارية ىف املعهد“ االستقامة
لة األنشطة اللغوية األخرى املرحية الىت مل تعقد ىف بيئة املعهد لتنمية رغبة الطالبات ىف مبحاو

فعالة عند ) التمثيل املسرحى(إن هذه األنشطة اللغوية ) ٣. (التخاطب باللغة العربية 
اإلسالمي بوندووسو “ دار االستقامة”املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف معهد 

ىف تنمية مهارة القراءة ؛ ) ج(ىف تنمية مهارة الكالم ؛ ) ب(تنمية مهارة االستماع  ؛  ىف) أ(
) التمثيل املسرحي(و من تقدمي هذه االنشطة اللغوية ) ٤( .فعالية ىف تنمية مهارة الكتابة) د(

وكذلك من خالل الرغبة الشديدة ىف ممارسة , يعىن كان هناك تطور ىف البيئة العربية للمعهد
  .ه األنشطةهذ

 



 

 

ABSTRACT 

Ivatul Khairiah , 2009, Using Language Activities To Improve Arabic Milieu (An 

Experimental Research Of Islamic Boarding School “Darul Istiqomah”, Bondowoso 

East Java). Advisors I: Dr. H. Syuhadak, Advisors II: Dr. Faisal Mahmoud Adam.  

 

Keywords : Language activities , Arabic milieu, Stage Drama, motivation 

 

Milieu has an important role in teaching Arabic as a second language. Arabic 

milieu is a society of which any activities use Arabic as a communication language in 

their daily  live such as speak practices, seminar, teaching and learning process , 

language contest, language game and other related activities. Therefore, It is needed  to 

implement other activities in order to develop Arabic milieu in Islamic Boarding school. 

The researcher activity plan that will be implemented in the “Darul Istiqomah” 

Islamic boarding school is a stage drama. The reason in choosing this boarding school 

because “Darul Istiqomah “ is one of the modern Islamic boarding school in 

Bondowoso.  This activity is aimed to improve motivations in speaking with Arabic.  

The problem deduction in this research are: (1). What kind of Arabic milieu in 

this boarding school.(2). What sort of activities that appropriate to improve better 

Arabic milieu according to teacher and girl students(“santriwati”).(3). How effective 

Arabic drama to improve Arabic milieu according teacher and girl 

students(“santriwati”). The objectives of this research is obtain the picture of (A) How 

effective Arabic drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in listening ability?; 

(B). How effective Arabic drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in speaking 

ability?; (C). How effective Arabic drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in 

reading ability?; (D) How effective Arabic drama to improve santriwati of Darul 

Istiqomah in writing ability?  

The research methodology is experimental method. Population and sample of  

75 students are taken from all santriwati of Darul Istiqomah except third grade of 



 

 

regular class(the third grade of Islamic Junior School) and The sixth grade(the third 

grade of Islamic High School) with number. The research instruments are observation, 

interview and questionnaires. The sources of research data are Arabic teachers, Person 

in Charge(PIC) of Arabic and santriwati. 

The results of this research are concluded as follows (1). There are two types 

Arabic milieu in this boarding school : Formal and Non Formal.(2). All activities are 

already commenced in this boarding school appropriately to improve better Arabic 

milieu. If possible, It must be developed any other language activities that are enjoyable 

and never been run before in the boarding school in order to improve motivations of 

santriwati in speaking with arabic.(3). Arabic Drama is effective to improve Arabic 

milieu according teacher and girl students(“santriwati”); (A) Arabic Drama is effective 

to improve santriwati of Darul Istiqomah in listening ability; (B). How effective Arabic 

drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in speaking ability; (C). How effective 

Arabic drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in reading ability; (D) How 

effective Arabic drama to improve santriwati of Darul Istiqomah in writing ability. 

 

 

  

  

  



 

 

ABSTRAK 

Ivatul Khairiah , 2009, Penggunaan Kegiatan Berbahasa Untuk Mengembangkan 

Lingkungan Bahasa Arab (Penelitian Eksperimen di Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah Bondowoso, Jawa Timur), Pembimbing I: Dr. H. Syuhadak, Pembimbing II: 

Dr. Faisal Mahmoud Adam. 

Kata Kunci : Kegiatan Berbahasa, Lingkungan Bahasa Arab, Panggung Drama, 

Peningkatan Motivasi Berbicara Bahasa Arab Dengan Menggunakan Panggung Drama 

Arab. 

Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pembelajaran bahasa kedua. 

Lingkungan Bahasa Arab adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya terdapat 

bermacam-macam kegiatan berbahasa arab, baik itu percakapan sehari-hari ataupun 

kegiatan bahasa yang lain, seperti: latihan berpidato, seminar, proses belajar mengajar, 

lomba-lomba bahasa, permainan bahasa, dan kegiatan terikat lainnya. Untuk 

mengembangkan lingkungan bahasa arab di dalam pesantren dibutuhkan adanya 

penerapan kegiatan bahasa yang lain. 

Kegiatan yang akan diterapkan oleh peneliti di pondok pesantren Darul 

Istiqomah Bondowoso adalah panggung drama untuk meningkatkan motivasi berbicara 

dengan bahasa arab. Alasan peneliti memilih pondok pesantren ini adalah karena 

pondok pesantren Darul Istiqomah termasuk pondok pesantren yang maju di 

Bondowoso. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kegiatan bahasa apa yang baik 

untuk mengembangkan lingkungan bahasa arab di pondok pesantren Darul Istiqomah 

Bondowoso? Dari rumusan masalah ini ada beberapa pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana 

keadaan lingkungan bahasa arab di pondok pesantren Darul Istiqomah Bondowoso?, (2) 

Apa saja kegiatan bahasa yang sesuai untuk mengembangkan lingkungan bahasa arab 

menurut para guru dan santriwati di pondok pesantren Darul Istiqomah Bondowoso?, 

dan (3) Sejauh mana keefektifan kegiatan bahasa panggung drama Arab untuk 

mengembangkan lingkungan bahasa arab menurut para guru dan santriwati di pondok 

pesantren Darul Istiqomah Bondowoso?; (A) Sejauh mana keefektifan kegiatan bahasa 

panggung drama Arab dalam meningkatkan kemampuan mendengar?; (B) Sejauh mana 



 

 

keefektifan kegiatan bahasa panggung drama Arab dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara?; (C) Sejauh mana keefektifan kegiatan bahasa panggung drama Arab dalam 

meningkatkan kemampuan membaca?; (D) Sejauh mana keefektifan kegiatan bahasa 

panggung drama Arab dalam meningkatkan kemampuan menulis? 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Experimen. Populasi dan 

sampelnya adalah semua santriwati pondok pesantren Darul Istiqomah kecuali kelas tiga 

biasa (MTs kelas 3) dan kelas enam (MA kelas 3) dengan jumlah 75 santriwati. 

Instrument penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Sumber 

data penelitian ini adalah para guru bahasa arab, penanggung jawab bagian bahasa dan 

santriwati . 

Hasil penelitian ini terangkum sebagaimana berikut: (1) keadaan lingkungan 

bahasa arab di pondok pesantren Darul Istiqomah Bondowoso ada dua macam; 

lingkungan formal dan non formal. (2) kegiatan bahasa yang sesuai untuk 

mengembangkan lingkungan bahasa arab menurut para guru dan santriwati di pondok 

pesantren Darul Istiqomah Bondowoso adalah semua kegiatan yang sudah berjalan di 

pondok, dan apabila memungkinkan dengan mengupayakan kegiatan bahasa lain yang 

menyenangkan yang belum dilaksanakan di pondok guna meningkatkan motivasi 

santriwati dalam berbicara dengan menggunakan bahasa arab, dan (3)  Kegiatan bahasa 

panggung drama Arab efektif untuk mengembangkan lingkungan bahasa arab menurut 

para guru dan santriwati di pondok pesantren Darul Istiqomah Bondowoso. (A) kegiatan 

bahasa panggung drama Arab efektif dalam meningkatkan kemampuan mendengar; (B) 

kegiatan bahasa panggung drama Arab efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara; (C) kegiatan bahasa panggung drama Arab efektif dalam meningkatkan 

kemampuan membaca; (D) kegiatan bahasa panggung drama Arab efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menulis. 

 

  حمتويات البحث

  الصفحة  املوضوع



 

 

  أ  .........................................................استهالل 

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

  ج  ....................................................شكر وعرفان  

  هـ  ...................................................تقرير املشرفني  

  و  ..............................................اعتماد جلنة املناقشة  

  ز  ....................................................  ةإقرار الطالب

  ح  ...............................................لص البحث  ستخم

  ي  .................................لص البحث باللغة اإلجنليزية  ستخم

  ل  ...............................لص البحث باللغة اإلندونيسية  ستخم

  ن  .................................................حمتويات البحث  

  ص  ...................................................قائمة اجلداول  

  ر  ...............................................البيانية قائمة الرسوم 

  ش  ....................................................قائمة املالحق  

  

  الفصل األول

  اإلطار العام 

  



 

 

  ٢  ....................................................قدمة  امل    -أ

  ٤  ............................................لة البحث  مشك  - ب

  ٥  ............................................أهداف البحث     - ج

  ٦  ............................................البحث   فروض    -د

  ٧  ..............................................أمهية البحث   - هـ

  ٧  ..............................................البحث   حدود   -و

  ٨  .........................................حتديد املصطلحات     -ز

  الفصل الثاين

  و الدراسات السابقة اإلطار النظري
  

  ١٠  .....................................ةاألنشطة اللغوي: املبحث األول

  ١٠  .......................................  و أمهيته مفهوم النشاط  - أ

  ١١  ................................أهداف النشاط اللغوى و الديىن  -  ب

  ١٤  ...............................................ةاألنشطة اللغوي  -  ج

  ١٤....  .....................................نادى اللغة العربية - ١

  ١٤  .........................................الصحافة املدرسية - ٢

  ١٦  ..........................................اإلذاعة املدرسية - ٣



 

 

  ١٧  ...........................................مجاعة التمثيل  - ٤

  ١٨  ............................................مجاعة اخلطابة - ٥

  ١٩  ..............................النشرات و اإلعالناتمجاعة  - ٦

  ٢١  ............................................البيئة  : املبحث الثاين

  ٢١...  ............................................تعاريف البيئة   - أ

  ٢٣  ................................ .دور البيئة ىف اكتساب اللغة   -  ب

يف اكتساب اللغة ) االصطناعية(دور البيئة االصطناعية  - ١
  .................................................ثانيةال

٢٣  

  ٢٤  ....... .............ها تعريف البيئة االصطناعية وخصائص  - ٢

  ٢٥  ............دور البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة الثانية  -٣

  ٢٦  ............ة عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانياملوجات  - ٤

  ٢٧  ......دور البيئة االصطناعية يف ترتيب اكتساب اللغة الثانية  - ٥

  ٣٠  دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة الثانية - ٦

  ٣٢  ......................................دور البيئة الطبيعية  - ٧

  ٣٦  ................... اللغة تعليم يف البيئة تكويناستراجتية ل -٨

  ٣٨  ............... استراتيجية البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية - ٩



 

 

  ٤١  .................. العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية -١٠

  ٤٢  ......................... تطوير البيئة العربية ىف املعهد-١١

  ٤٥  ..................................بالتمثيل املسرحي :املبحث الثالث

  ٤٥  .......................................التعريف عن املسرحية   - أ

  ٤٨  ........مفهوم تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي   -  ب

  ٤٩  ..... خصائص تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي  -  ج

  ٥٠  .........فوائد تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي   - د

  ٥٠  ................................. الفوائد الظاهرية- ١

  ٥١  ........................الفوائد الباطنية أو النفسية - ٢

  ٥٢  ............ اختيار املسرحية يف تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب  -ه

نبذة تارخيية عن معهد دار االستقامة اإلسالمي  : املبحث الرابع
  ..................................... بوندووسو

٥٤  

i. ٥٤  ........... تأسيس معهد دار االستقامة اإلسالمي  بوندووسو -أ  

ii. ٥٤  ........................................... أهداف املعهد - ب  

  ٥٤  ............................... و املدرسات أحوال املدرسني  -  ج

  ٥٦  ............................................ أحوال الطالبات  - د



 

 

  ٥٦  .......................................... عدد الطالبات - ١

  ٥٧  .........................................منظمة الطالبات - ٢

  ٦١  ................................السابقة الدراسات : املبحث اخلامس

  الفصل الثالث

  منهجية البحث
  

  ٦٦  ...............................................منهح البحث     -أ

  ٦٧  .........................................ه تجمتمع البحث وعين - ب

  ٦٧  .............................................  أدوات البحث  - ج

  ٦٧  ................................................املالحظة  - ١     

  ٦٧  .................................................  املقابلة - ٢     

  ٦٨  ................................................ االستبانة - ٣     

  ٦٨  ..............................................مصادر البيانات  -د

  ٦٨  ........................................أسلوب حتليل البيانات   -و

  ٦٨  .........................................هـ مراحل تنفيذ الدراسة 

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
  



 

 

  ٧١  .............................و حتليلها البياناتعرض : املبحث األول

  ٧١  .........البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو  - أ

  ٧١  ................................األحوال يف البيئة االصطناعية -١    

  ٧١  ....................................األحوال يف الفصل ) أ   

  ٧٢  ......................................... احملادثة  )١

  ٧٣  .......................................... املطالعة) ٢

  ٧٤  ............................................اإلنشاء)٣

  ٧٥  ..........................................الترمجة ) ٤

  ٧٦  ...............ةالتمرينات اللغوي/ دروس اللغة العربية )٥

  ٧٧  ..........................................اإلمالء ) ٦

  ٧٨  .......................................احملفوظات ) ٧

  ٧٩  .................................قواعد اللغة العربية) ٨

  ٨٠  ..........................................البالغة ) ٩

  ٨١  .....................................اخلط العريب) ١٠

  ٨٢  ....................................درس القرآن ) ١١

  ٨٣  ........................... يف خارج الفصل األحوال) ب



 

 

  ٨٣  .................................نشر املفردات  )١

  ٨٤  ..................... ضافيةاإلالدروس املسائية  )٢

  ٨٤  ..................... تدريب اخلطابة األسبوعية )٣

  ٨٦  ................................. تشجيع اللغة )٤

  ٨٧  ....................... إصدار االت احلائطية )٥

  ٨٧  ............................ البيئة الطبيعيةاألحوال يف   -  ب

  ٨٧  ...................................... عقد حمكمة اللغة )١

  ٨٨  ...............................................اإلعالم  )٢

  ٨٨  ......................................... إجراء احملادثة )٣

  ٨٩  .............................. املسابقات اللغوية العربية )٤

  ٨٩  ............................................التجسس  )٥

  ٩٠  .. التمثيل املسرحي لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية- ب

  ٩١  ............................. قبل تقدمي التمثيل املسرحي - ١

  ٩٥  ............قاعة االجتماعأمام طالبات املعهد ىف التقدمي  - ٢

  ١٥٣  ................... بعد تقدمي الطالبات التمثيل املسرحي  - ٣

  ١٥٤  ............................................... نتائج املالحظة  -  ج



 

 

  ١٥٥  .................................................. نتائج املقابلة -د

  ١٥٥  .......................... العربية املقابلة مع مدرسة اللغة - ١

  ١٥٨  ..................................قسم اللغة  املقابلة مع - ٢

  ١٦٠  .................................................نتائج االستبانة  -ه

  ١٦٧  ........................... بتفسري البيانات و مناقشتها: املبحث الثاىن

  ١٦٧  .. البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو - ١

حتليل األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات  - ٢
اإلسالمي “ دار االستقامة”العربية يف معهد  لتطوير البيئة
  ............................................ بوندووسو

١٦٩  

عند ) التمثيل املسرحى(ية هذه األنشطة اللغو فعالية - ٣
دار ”معهد املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف 

  ..........................مي بوندووسواإلسال“االستقامة
١٧١  

  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
  

  ١٧٤  ...............................................نتائج البحث      -أ

  ١٧٥  .................................................التوصيات    - ب

  ١٧٥  ..................................................املقترحات    - ج



 

 

  قائمة املصادر واملراجع

  :املصادر
  

  ١٧٦  ................................................ القرآن الكرمي  ) ج

    :العربيةاملراجع 

......................................................كتب  ) ح
..  

١٧٦  

.....................................................حبوث  ) خ
..  

١٧٧  

  ١٧٨  .................................................. ورقات العمل  ) د

     األجنبيةاملراجع 

  ١٧٩  ..........................................................حبوث -

  ١٧٩  ...................................................عمل ورقات ال-

  جدوال

  مالحق

 أوراق أدوات البحث  ) ذ
 خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو  ) ر



 

 

دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو إىل عميد كلية خطاب عميد مدير معهد   ) ز
 الدراسات العليا

 بطاقة اإلشراف ) س
 السرية الذاتية للباحثة  ) ش

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 قائمة اجلداول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحة  موضوع  رقم
  ٥٥  عدد املدرسني واملدرسات و مستوى دراستهم  ١

  ٥٦  عدد طالبات تربية املعلمات اإلسالمية  ٢

  ٩١  أمساء أعضاء اموعات  ٣

  ١٥٤  املالحظة ائجنت  ٤

  ١٦١  إجابات الطالبات ألسئلة االستبانة  ٥

  موضوع  رقم
  صفحة املالحظة  ١
  نقاط املقابلة  ٢
  االستبانة للطالبات  ٣



 

 

 قائمة املالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصورة أثناء تقدمي التمثيل املسرحي  ٤
  



 

 

  الفصل األول

 أساسيات البحث

  قدمةامل -أ 

  مشكلة البحث -ب

  أهداف البحث -ج

  البحث وضفر -د

  أمهية البحث -هـ
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  الفصل األول

   اإلطار العام

 دمةاملق  - أ
و عن طريق هذا االتصال يدرك حاجته، و . اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه

واللغة وسيلة  ١.حيصل مآربه كما أا وسيلة يف التعبري عن آالمه و آماله و عواطفه
فاللغة هلا دور مهم يف   ٢.التفاهم بني الشعوب ملعرفة خصائصهم و عادم و أنفسهم

و فوائدها كوسيلة الفهم بني أفراد الناس، ووسيلة االتصاالت، ووسيلة . حياة الناس
اللغة العربية من إحدى اللغات املوجودة يف هذا العامل، و هي لغة ال . إيضاح األشياء

و اليوم مبرور الزمان ال . العرب فقط، بل اآلخرون يتعلموا أيضا ويفهموا يتعلمها
يتعلّق استعمال اللغة العربية بالعلوم الدينية فحسب، و إنما يشمل العلوم األخرى، على 

  .سبيل املثال العلوم السياسية و احلضارة و اإلقتصاد و غري ذلك
كما  أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما . عاملأن للّغة العربية مكانة خآصة بني لغات ال

و ترجع أمهية اللغة العربية إىل أسباب، منها أا لغة القرآن . بعد يوم يف عصرنا احلاضر
الكرمي، ولغة الصالة، و لغة احلديث الشريف، و املكانة اإلقتصادية للعرب، وعدد 

تعاىل عز و جلّ يف القرآن  قال اهللا ٤.ولغات التراث و الفكر اإلسالمي ٣متكلمي العربية
  ٥.اآلية. إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون: الكرمي

وقيل أن اللغة العربية كلغة أجنبية يف إندونيسيا، هلا مكانة متساوية باللغة 
للّغة العربية فوائد كثرية، منها . اإلجنليزية و األملانية و الفرنسية و الصينية كاللغة األجنبية

ا وسيلة االتصال بني الشعوب، ووسيلة لتطوير اللغة اإلندونيسية، ووسيلة لتنفيذ العلوم أ
. وبالد إندونيسيا، تأخذ مفردات اللغة اإلندونيسيا منها. و التكنولوجيا لتقدم الشعوب

                                                             
١
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وهذا ظاهر من كثرة املفردات من اللغة العربية خآصة العبارات اجلديدة يف العبادات و 
   ٦.و التصوف وغريهاالفلسفة 

ألن اللغة العربية هلا فائدة مهمة، ولذلك قامت إندونيسيا بتعليم اللغة العربية 
واملعاهد اإلسالمية هي من إحدى . بوسيلة املؤسسات التربوية رمسية كانت أو غري رمسية

  .لاملؤسسات التربوية غري الرمسية الىت قامت بتعليم اللغة العربية منذ زمن طوي
، و كذلك لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب مث لتعويد استخدام اللغة العربية
وجبانب ذلك . تطوير البيئة العربيةاألنشطة اللغوية لقامت املعاهد االسالمية بإندونيسيا 

يوجد فيها تدريس الكتب الدينية الىت تستخدم اللغة العربية، فطبعا فيها يلزم الطالبات 
فلذلك، لتحقيق التمكّن على اللغة العربية . العربية لالتصال اليومى بينهماستعمال اللغة 

  .شفوية كانت أو حتريرية، حتتاج األشياء املهمة لتمكن منها و أمهّها البيئة العربية الفعالية
ة و اللغة العربية، إما احملادثة اليومي األنشطةأنواع من جمتمع فيه العربية هي البيئة 

ة ة التعلّم والتعليم واملسابقات اللغويدوات وعملياألخرى، مثل اخلطابة والن األنشطةإما 
و كثري من علماء اللغة أكّدوا أنّ البيئة رمسية  .دة األخرىاملؤي األنشطةوااللعاب اللغوية و

وقال دوالي أن ما . كانت أو غري رمسية هلا دور كبري يف جناح اكتساب اللغة الثانية
ببيئة اللغة العربية هنا هي كل ما يسمعه املتعلّم وما يشاهده مما يتعلّق باللغة الثانية  يقصد

واملدروسة، وتشمل هذه البيئة على األقوال يف املقصف وىف اجلمعية التعاونية و يف الفصل 
ة و إنّّ البيئة اللغوي.و يف امللعب واحملاورة بني األصدقاء خالل الدراسة و األنشطة وغريها

  ٧.من اهم األشياء لنجاح املتعلّم يف تعلّم اللغة الثانية
اإلسالمي " ستقامةدار اال"ومن املعاهد الىت قامت بتكوين البيئة العربية هي معهد 

ي اإلسالمحاول هذا املعهد تكوين البيئة العربية باختاذ معهد دار السالم . بوندووسو
. تطبيق اللغة العربية و اإلجنليزية لطالبهيف  العصرى كونتور مثاال، ألن هذا املعهد ناجح

فقام معهد دار االستقامة  بوندووسو بإدخال درس اللغة العربية يف املنهج الدراسي يف 
ووضع أيضا املفردات . املعهد جبانب ذلك يوجد فيه تدريس العلوم دينية كانت أو عآمة
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حاول املعهد اختاذ هيئة املشرفني مثّ . عينةالعربية و اإلجنليزية الىت تدل على أمساء األمكنة امل
قوا ما نالوه من واهلدف من ذلك ليطب, معهد دار السالم كونتوريف  من املتخرجني
ستخدام اللغة العربية و الاملعهد نظاما قرر . ة من ناحية تطبيق اللغةصآكونتور خ

و  الطلبةسهم و أما بني أنف الطلبةإما بني , بيئة املعهديف  اإلجنليزية لإلتصال اليومي
  .األساتيذ

تطوير البيئة األنشطة اللغوية ل استخدامأرادت الباحثة أن جترى هذا البحث عن 
  ).اإلسالمي بوندووسو جباوى الشرقيةمعهد دار االستقامة بالتطبيق على ( العربية

 ة البحثمشكل  - ب
ىف معهد  مشكلة هذا البحث هي صالحية األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية

و ايضاحت الباحثة هذه املشكلة من خالل األسئلة , دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو
  :اآلتية
 ؟اإلسالمي بوندووسو “دار االستقامة”معهد يف  كيف حال البيئة العربية - ١
يف  العربية ما هي األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة - ٢

  ؟ اإلسالمي بوندووسو“ ستقامةدار اال”معهد 
 البيئة العربيةمدى فعالية هذه األنشطة اللغوية عند املدرسات و الطالبات لتطوير  ما - ٣

 ؟  ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف 
مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة االستماع عند املدرسات و  ما  ) أ

 ؟  ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  العربيةالبيئة الطالبات لتطوير 
مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة الكالم عند املدرسات و  ما  ) ب

 ؟  ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 
مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة القراءة عند املدرسات و  ما )ج

  ؟ ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 
مدى فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة الكتابة عند املدرسات و  ما) د

 ؟ ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 



 

 

  

  أهداف البحث  -ج

  :بالنظر إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إىل
 .اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد يف  معرفة حال البيئة العربية - ١
تطوير البيئة العربية يف األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لمعرفة  - ٢

 . اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد 
البيئة العربية يف فعالية هذه األنشطة اللغوية عند املدرسات و الطالبات لتطوير  معرفة - ٣

 .اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد 
معرفة فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة االستماع عند املدرسات و   ) أ

 اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 
  ندووسووب

معرفة فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة الكالم عند املدرسات و   ) ب
 اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 

  ندووسووب
معرفة فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة القراءة عند املدرسات و    )ج

 اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 
  ندووسووب

معرفة فعالية هذه األنشطة اللغوية ىف تنمية مهارة الكتابة عند املدرسات و )   د
 اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةالطالبات لتطوير 

 ندووسووب
 

  فروض البحث  -د



 

 

إن هذه األنشطة اللغوية فعالة ىف تنمية مهارة االستماع عند املدرسات و  - ١
 .ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  العربيةالبيئة الطالبات لتطوير 

إن هذه األنشطة اللغوية فعالة ىف تنمية مهارة الكالم عند املدرسات و الطالبات  - ٢
 .ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةلتطوير 

و الطالبات إن هذه األنشطة اللغوية فعالة ىف تنمية مهارة القراءة عند املدرسات  - ٣
 .ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةلتطوير 

إن هذه األنشطة اللغوية فعالة ىف تنمية مهارة الكتابة عند املدرسات و الطالبات  - ٤
  .ندووسووب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد يف  البيئة العربيةلتطوير 

  البحث أمهّية   -ه

 :البحث فيما يلى أمهّية إن

  .من الناحية النظرية - ١
معطيات هذا البحث لزيادة النظرية يف معايري عملية األنشطة اللغوية لتطوير البيئة   ) أ

  .العربية
 .  معطيات هذا البحث لترقية تطوير البيئة العربية   ) ب

  .من الناحية التطبيقية - ٢
املعهد حىت تكون يرجى من هذا البحث معرفة األنشطة اللغوية املناسبة ىف   ) أ

  .النتيجة لترقية تطوير البيئة العربية ىف ذلك املعهد وكذلك يف املعاهد األخرى
ليكون مصدرا يف معايري جتربة األنشطة اللغوية وهي التمثيل املسرحي    ) ب

 .لتطويرالبيئة العربية يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو

 

  حدود البحث  -و

  احلد املوضوعى - ١



 

 

هذا البحث على التمثيل املسرحي لتنمية رغبة الطالبات ىف مهارات اللغوية يقتصر 
  .األربعة لتطوير البيئة العربية يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو

  احلد املكاىن - ٢
يقتصر هذا البحث على الدراسة امليدانية الىت تقوم ا الباحثة يف معهد دار االستقامة 

  .اإلسالمي بوندووسو
 احلد الزمىن  -٣ 

يقتصر هذا البحث على الدراسة امليدانية الىت تقوم ا الباحثة من خالل شهر ابريل 
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨بالعام الدراسى   ٢٠٠٩إىل شهر مايو 

   املصطلحاتديد حت  - ز

الطلبة لتنمية رغبتهم ىف التخاطب األنشطة الىت تشجع هي كل  األنشطة اللغوية  
  .اللغة العربيةب

األشياء و العوامل املادية و املعنوية الىت من شأا أن تؤثر يف عملية هنا مجيع  البيئة  
و ترغب الطلبة يف ترقية اللغة العربية و تدفعهم و تشجعهم على تطبيقها يف  التعليم

إذن هي كل ما يسمعه املتعلّم وما يشاهده  البيئة العربيةأو هي . واقع حيام اليومية
ات املهيئة واالمكانات احمليطة املتعلّقة باللغة العربية املدروسة، والىت ميكنها أن من املؤثّر

  .تؤثّر يف جهوده حمصول على النجاح يف تعلّم و تعليم اللغة العربية

هي من إحدى املؤسسات التربوية غري الرمسية الىت قامت بتعليم اللغة  املعاهد اإلسالمية  
   .العربية منذ زمن طويل

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  و الدراسات السابقة اإلطار النظري

  األنشطة اللغوية:   املبحث األول

  البيئة:   املبحث الثاين

  التمثيل املسرحي: املبحث الثالث

  نبذة تارخيية عن معهد دار االستقامة اإلسالمي  بوندووسو: املبحث الرابع

  الدراسات السابقة: املبحث اخلامس

  

  

   



 

 

  الفصل الثاين

  و الدراسات السابقة النظري اإلطار

  املبحث األول
  اللغوية  األنشطة

  مفهوم النشاط و أمهيتهه  - أ

النشاط قد فهم من قبل املعلمني ىف بعض األحيان على أنه مظهر و ناحية 
و فهم على أنه العمل الذى يساعد ىف اكتساب املتعلمني للجوانب املعرفية و , شكلية

كما فهم النشاط على أنه أعمال تنطم خارج الصفوف , بفعاليةاملهارية و الوجدانية 
غري أن معىن كلمة . و أن له وقتا خاصا غري وقت الدراسة داخل الصفوف, الدراسية

نشاط تشري إىل إبراز أمهية الفرد املتعلم و فعاليته ىف املواقف التعليمية الىت بتعرض هلا 
وهذه الفعالية تسهم ىف اكساب , هاداخل الصف الدراسي أو داخل املدرسة أو خارج

و هذا معناه أن كلمة نشاط . ألا تنبع من دوافعه و حاجاته, املتعلم خربات جديدة
  .قد اتسع استخدامها ىف عملية التعليم بسبب ظهور املنهج مبفهوم جديد

النشاط املدرسي هو األعمال الىت تنظمها املدرسة لتالميذ ها ىف غري حصص 
و  ٨.واهلواياتو وما إىل ذلك, و األلعاب الرياضية, و احلفالت, كالرحالت: الدراسة

و , معىن ذمل أن املهتمني بالتعليم يدركون أمهية النشاط ىف تكوين شخصية التلميذ
  .له وقت خاص به, منفصل عن تعليم املواد الدراسية, لكنه نشاط قائم بذاته

                                                             
٨
  .٣٦ص ) ١٩٥٧, التهضة املصرية: القاهرة(  التربية عن طرق النشاط, إمساعيل القباىن  



 

 

عاده ىف املدرسة الثانوية ويوضح خاطر و شحاتة واقع النشاط املدرسي و أب
و انتهت إىل جمموعة من النتائج املفيدة من , بالبلدان العربية من خالل دراسة قاما ا

   ٩:أمهها

ممارسة املناشط ال يتم على أساس خطة موضوعة ىف املدرسة الثانوية  - ١
 .بالبلدان العربية

املناشط الىت متارس ىف املدرسة الثانوية ليست مرتبطة باملناهج  - ٢
و حبسب , وهذه املناشط متارس للتسلية و الترقية, الدراسية

 .اجتهادات املعلمني أو توجيهات السلطات اإلشرفية
بل ميارس , املناشط ال تتم ممارستها ىف حصص داخل املنهج الدراسى - ٣

أو ىف , أو ىف اية اليوم الدراسي) الفسحة(بعضها ىف فترات الراحة 
 .مسيةأو العطالت الر, أيام اإلجازات

و إشرافهم على املناشط كما , املدرسون ال يقومون على مشاركتهم -٤
و أن إشراف املعلمني , أم ال يقومون طالم على ممارستهم للنشاط
 .على النشاط ليس جزءا من جداوهلم الدراسية

 
 أهداف النشاط اللغوي و الديىن  - ب

  ١٠:لدينية ما يلىومن أهم أهداف النشاط ىف ميدان اللغة العربية و التربية ا
و يوسعه و , يرسخ النشاط أيضا ما يصل إليه الطالب ىف احلصص الدراسية - ١

 .و جيدده, ينميه
يدرب الطالب على استخدام اللغة استخداما صحيحا ناجحا ىف مواقف احلياة  - ٢

و . و ما تتطلبه هذه املواقف من فنون التعبري الوظيفى و اإلبداعى, العملية
                                                             

٩
: تونس( دليل املناشط الثقافية و التربوية غري الصفية باملدارس الثانوية ىف الوطن العريب, و حسن شحاتة, حممود رشدى خاطر  

  .٢٢ص ) ١٩٨٤, ظمة العربية للتربية و الثقافة و العلةماملن
١٠

اهليئة العامة : القاهرة(  مشروع النشاط املدرسي ملادة اللغة العربية ىف املرحلة اإلعدادية العامة, وزارة التربية و التعليم املركزية  
  .٩-٥ص ) ١٩٦١, لشؤون املطابع األمريية



 

 

و , ق ما جيرى ىف الندوات واالجتماعات من حديثميكن حتقيق ذلك عن طري
و ما ميارسه الطالب من حترير , و مرافعة و دفاع, و مناظرة, و مناقشة, حوار

و سائر  -و كتابة ىف الصحف و االت املدرسية و حماضر اللجان املختلفة
 .جماالت التحرير

طريق القراءة وذلك عن , يصل الطالب بالتراث العريب و املترجم إىل العربية - ٣
احلرة ىف مكتبات الفصل و املدرسة و املرتل و املكتبات العامة و عن طريق 

و االستماع إىل احملاضرات و , قراءة الصحف و االت و الدوريات
و ضروب األنشاء و اإللقاء و التالوة الىت يستمع إليها , األحاديث و القصص

 .الطالب عن طريق اإلذاعة و التسجيل
و يعدهم , ووجدانيا, و اجتماعيا, ويربيهم خلقيا, ة الطالبيقوى شخصي - ٤

وذلك , و يدرم على القيادة و الزعامة و احترام رأي اجلماعة, للحياة العامة
هن طريق النشاط املتمثل ىف التمثيل و احملاضرات و املناظرات والندوات و 

من  و ما يترتب على ذلك كله, األحاديث الصحفية مع الشخصيات العامة
تعود اجلرأة و االنطالق ىف األحاديث و التعبري عن رأي و االعتداد بالنفس و 

 .الثقة ا و أساليب التعامل مع الناس
ويتقق ذلك عن طريق , يرىب الطالب تربية صحيحة ىف جماالت احلياة الواقعية - ٥

اشتراك الطالب ىف احلفالت الىت تقام باملدرسة ىف خمتلف املناسبات الدينية و 
و يتدربون على , حيث يعدون اخلطب والكلمات املثرية, لقومية و االجتماعيةا

و يرسلون , ويضطلعون بأدوارهم ىف التمثيليات وينشدون األناشيد, إلقائها
باإلضافة إىل , و يكتبون الرسائل و القاالت الصحفية ىف املناسبات, الربقيات

 .نثريةما يقرؤونه وما يستمعون إليه من خمتارات شعرية و 
يساعد الطالب على مماسة القيم الىت يقوم عليها اتمع الدميقراطى التعاوىن  - ٦

لكي تتأصل ىف نفوس الطالب و تتحول إىل عادات واجتاهات , ممارسة عملية
و ميكن أن يتم ذلك مثال عن طريق التمثيل الذى يتم فيه التعاون بني . الثابتة



 

 

على أساس كفاية كل طالب ملا يسند الطالب و املشاركة ىف توزيع املسؤليات 
و اشتراكهم معه ىف العمل و اجترامه , و ىف معاملة املعلم هلم, إليه من عمل

 .و تدرم على تبادل الرأي و احترامه, آلراء الطالب و تصرفام
ويدرم على حسن االنتفاع , يشغل أوقات فراغ الطالب مبا يتفق و ميوهلم - ٧

, و يئة ااالت املناسبة أمامهم, هوايتهم و ميوهلمو يتم ذلك باكتشاف . به
 .ليخفوا إليها و ميارسوها بشوق

ويتم ذلك عن طريق . يساعد ىف معاجلة اخلجل و االرتباك وامليل إىل العزلة - ٨
و تشجيعهم على , ممارسة أنواع النشاط و اشراك هذه الفئة من الطالب فيه

 .اإلنشاء و اإلذاعة و اإلعالنأن يظهروا شخصيتهم ىف جماالت التمثيل و 
و يتم . يسهم ىف الكشف عن املواهب و امليول اللغوية و األدبية و إشباعها - ٩

ذلك عن طريق مالحظة نشاط الطالب اللغوي ىف التعبري عن آراءهم و طرق 
و نوع , و أساليبهم ىف التمثيل و احملاضرات , تفكريهم ىف الكتابة و احملادثة

و قدرام ىف الشعر و اخلطابة و تأليف , ىف قراءم احلرة الكتب الىت خيتاروا
و على املعلم بعد اكتشاف هذه املواهب و امليول . القصص و املسرحيات

و يئة االت , لتنمو وتزدهر بالتشجيع, اللغوية و األدبية أن يتعهدها بالرعاية
 .أمامها

  األنشطة اللغوية -ج

  ١١نادى اللغة العربية -١

اجلماعة إىل تأكيد روح العروبة ىف أحاديث الطالب و دف هذه 
و تنمية مهارة , و تكثري احملفوظ من األدب العرىب ىف عصورة املختلفة, مناقشتهم
و التدريب على حسن , و تنمية عادات صحيحة للقراءة و ميول القراءة, االستماع

  .و الكتابة, و اخلطابة, و اإللقاء, ممارسة احلوار

                                                             
١١

  .٣٩٠ص) م١٩٩٦/ه١٤٧١,الطبعة الثالثةالدار املصرية اللبنانية، : القاهرة( بني النظرية و التطبيقتعليم اللغة العربية , حسن شحاتة  



 

 

هذه األهداف عن كريق عقد املباريات الشعرية و املساجالت  و ميكن حتقيق
و االطالع على الصحف و االت و كتب التراث و دوانني , األدبية و القصصية

و عقد , و مسابقات الكلمات األفقية و الرأسية, و املباريات اللغوية, الشعر العريب
كن أن يكون أعضاء و مي. ندوات و إدارة اجتماعات للمناقشة و تسجيل احملاضر

أو ممن , نادى اللغة العربية من بني الطالب النابغني و املتفوقني ىف اللغة العربية
وقد يكون لكل صف , أو من املوهوبني أدبيا أو لغويا, مييلون إىل الللغة العربية

دراسى ناد تقام املسابقات اللغوية و األدبية بينه و بني غريه من النوادى الىت متثل 
  .فا دراسية أخرىصفو

  ١٢الصحافة املدرسية -٢

و نوجيه اتمع , دف هذه اجلماعة إىل تكوين رأي عام موحد ىف املدرسة
و توسيع آفاق , املدرسي و االنتفاع  بكل ما يتاح له من فرص التقدم و النمو

و التزود , وذلك بدراسة مشكالا ومتابعة أحداثها, الطالب وزيادة صلتهم باحلياة
والتمرس بألوان , و التوسع ىف القراءة و إجادة الفهم, من املعارف املتجددةبألوان 

والتمرس , و الكشف عن مواهبه و ميوله, النقد والتعليق والتعبري عن نفسه
فيشب وقد اكتسب خربات قيمة جتعله أكثر جناحا ىف , باألساليب املهنية منذ صغره

و إتاحة , ية و املثل اإلنسانية الرفيعةو تكوين الشاب املؤمن باحلق و احلر, املستقبل
الفرصة أمام الطالب لالبتداع و االبتكار ىف اختيار املوضوعات و أسلوب العرض 

و تدريبه على فنون القول واداب احلديث و , و انتقاء العناوين و تنسيق الصور
 و تأكيد صفات التعاون والتنظيم واملثابرة و, طريقة البحث و احلوار واملناقشة

ونشر أخبار , و تعلم الوسائل الفنية الصحفية املدرسية. االعتماد على النفس
الصفوف واملناشط الىت يقوم ا الطالب بصورة فرضية أو مجاعة و الرحالت و 

, ونشر األخبار السارة املتصلة بالعاملني ىف املدرسة, املباريات واملناشط الفكرية
و إتاحة الفرصة أمام الطالب , دىب أو الفىنويئة اال أمام الطالب للتعبري األ
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  .٣٩١ص , املرجع نفسه  



 

 

, والقراءة الواعية, ذوى االهتمامات و امليول اخلاصة ملمارسة النشاط املناسب هلم
و التعبري ببساطة ووضوح , ومجع املعلومات وعرضها و تفسريها بطريقة موضوعية

  .عن اآلراء باللغة العربية السليمة

عن طريق استطالع رأي الطالب  و ميكن أن يتم حتقيقي هذه األهداف
, و مناقشة آرائهم, و تعرف انطباعام بشأا, خبصوص القيام بعمل صحيفة

وتدريبهم على املشاركة ىف إصدار الصحيفة حبيث يقسم الطالب حبسب أجزاء 
, و احمللية, و األخبار العاملية, الصحيفة ومكوناا إىل مجاعات خمتلفة لألخبار الدرية

والرسم والتصوير و التلوين , واإلخراج, و املواهب, والفنية, والرياضية, والقومية
  .والرسوم الساخرة

ودليل , و الكتاب السنوى, الصحف: و أهم أنواع الصحافة املدرسية هي
وهي , وتعد الصحف من أهم أنواع اإلنتاج ىف املدارس. واالت, املدرسة
وصحف الفصل , أو شهريةو نصف شهرية , و أسبوعية, صحف يومية: متنوعة
  .و صحف املناسبات الدينية و القومية و الرحالت, واملدرسة, واحلائط

  ١٣اإلذاعة املدرسية -٣

و , وجودة اإللقاء, دف هذه اجلماعة إىل تدريب الطالب على حسن األداء
حمببة , بريئة من التكلف, ويئ هلم مواقف حية طبيعة, ودقة األساليب, إتقان اللغة
  يستخدمون فيها اللغة استخداما ناجحا, همإىل نفوس

واخلربات و , واملعرف, وتزود اإلذاعة الطالب املستمعني بالثقافة املتجددة
كما . حسن االستماع من تتبع لألفكار و احلوادث و دقة الفهم و النقد و احلكم

و ربطأفراد , وتكوين رأي عام موحد ىف املدرسة, دف إىل خلق الوعي املستري
تمع اخلارجى, ودعم الوحدة الفكرية بينهم, تمعاوربتهم با.  
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ودف هذه اجلماعة إىل إذاعة أخبار املدرسة واألحداث اهلامة ىف احلياة 
واملساعدة على تنمية قيادات الطالب عن طريق إتاحة الفرصة للخطابة , املدرسية

أو االقومى أو ومناقشة موضوعات ذات أمهية على املستوى املدرسى أو اإلقليمي 
وإعطاء الطالب النموذج السليم ىف القراءة اجلهرية املعربة عن اإلنفعاالت و , العاملى

و مساعدة الطالب على تنمية , املشاعر و األحاسيس و االجتاه الذى يتبناه الكاتب
و املوسيقا , و الفكر, النذوق الفىن واجلماىل عن طريق إذاعة بعض ألوان األدب

و تدريب الطالب على إلقاء البيانات و اإلرشادات اإلذاعية و , تقاهاملناسبة املن
  .التسجيالت و األشرطة

إىل , وحتقق هذه األهداف عن طريق أن تعهد املدرسة باإلشراف على اإلذاعة
من بني -على األقل -على أن يكون أحدهم, هيئة ثابتة من مدرسى املواد املختلفة

  .مدرسى اللغة العربية

وو كسب , اإلذاعة إىل تدريب الطالب على أساليب األداء وتتجه هيئة
و اختيار املواد اإلذاعية , املهارات اللغوية الىت تتصل بطبقة الصوت و بالنطق

و تدريبهم على تشغيل األدوات و , و املتجددة و املبتكرة, الطريفة املتنوعة الثقافة
  .األجهزة اإلذاعية وصياناا

  ١٤مجاعة التمثيل -٤

, والعمل املسرحى, اجلماعة إىل تعريف الطالب مبكوناا املسرح دف هذه
و كتابة , و التعبري عن أنفسهم, و اإللقاء, و تشجيع الطالب على القراءة

  .و التفكري املنطيقى السليم و الناقد, و النشاط اجلدواىل, الروايات

ن كما دف التمرس الطالب بفنون احلياة و خبربات و مهارات و ألوان م
, و التعاون والصرب و إبكار الذات, ونطق واضح و أداء وصوت معربين, السلوك
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  .٣٩٤ص, املرجع نفسه  



 

 

وعالج اخلجل و التهيب و العزلة و االنطواء والسلةك غري ,  واالعتماد على النفس
و التمثيل املدرسى يتيح الفرص أمام الطالب لالستقبال حبمل التبعات . املرغوب فيه
و ضبط التفس و حسن التصرف , ون يبو مواجهة اجلماهري د, و املسؤليات

  .بغية تكامل شخصية الطالب

و الديكور و , كما أنه ينمى اجلانب اجلماىل لدى الطالب عن طلريق النص
  .املوسيقا املصاحبة و اإلخراج

و إعداد , و ميكن حتقيق هذه األهداف من خالل القيام ببعض التمثيليات
  .و اإلعالن ,و مناظر, والصوت, و اإلضاءة, املالبيس

أو أحد املعلمني ممن هلم خربة , ويتم ذلك عن طريق خربة مدرب حمترف
و قد يقوم فصل بتمثيل مسرحية يقتبسها من موضوعات املواد . بالعمل املسرحى

وقد تتألف ىف كل أسرة فرقة مسرحية تعرض نشاطها ىف حفالت , الدراسية
و ميثل , الطالب املوهبني وقد تؤلف املدرسة فريقا للمسرح يتكون من, املدرسة

الفريق بعض املسرحيات الوطنيةاالجتماعية أو التمثيليات املعربة دومنا استعانة 
و جيب أن تتنوع اخلربات . باشخاص غري الطالب ىف القيام باألدوار التمثيلية

) جوقة(و إلقاء فرقة , و التمثيل الصامت, التمثيلية لتشمل التمثيل االبتكارى
, و حفالت املطالعة, و حفالت التمثيل, قراءة املسرحيات دون حركة و, املترمنني

  .و التمثيليات التقليدية, و األراجوز

و اجراء , و اختيار املمثلني, و جيب التدريب على اختيار التمثيليات
و , )التياترو(و إدارة الصالة , و مكان اإلخراج, و اختيار املالبيس, الربوقات

و استخدام خيال الظلو ووسائل اللعب , و دور امللقن, عرالقراءة اجلماعية للش
  .التمثيلى



 

 

  ١٥مجاعة اخلطابة -٥

دف هذه اجلماعة إىل تدريب الطالب على إتقان مهارات اخلطابة و 
و تقوية الصالت بني املدرس و , تدريب الطالب على مواقف املشافهة و اإللقاء

الدينية و الوطنية و القومية و  و التوعية باملناسبات, وكيفية إعداد اخلطب. طالبه
  .االجتماعية

ويلقى فيه طالبان أو أكثر , وتقوم هذه اجلماعة بعقد اجتماع أسبوعى
و قد يساعدهم املعلم , خطبهم شريطة أن يعىن املعلم بتصحيح اخلطب قبل إلقائها

  .على صياغتها و التدريب عليها قبل مواجهة اجلمهور

مات من حيث موضوعاا و معانيها و و جيب التنويع ىف اخلطب و الكل
  .أو إلقاء القصص و النوادر, أسلوا من شعر ونثر و بعض القصائد املختارة

و أن يستغرق , وجيب أال يطول االجتماع عن ساعة واحدة دفعا للملل
و يناقش املعلم طالبه ىف اجلوانب اجليدة و . الطالب الواحد حواىل عشرين دقيقة

وحيسن أن يسجل . قف اخلطاىب بعد االستماع إىل زميلهمغري اجليدة ىف املو
و ميكن عقد االجتماع . الطالب ما يروقهم من كلمات و خطب و نوادر زمالئهم

األسبوعى غى أماكن متنوعة مثل قاعة من قاعات املدرسة أو حديقتها أو فنائها أو 
وقف مسرحها حىت ال يصاب الطالب مبلل و حىت ميارس الطالب اخلطابة ىف م

و لذلك جيب أالتتتابع اخلطابة ىف االجتماع بل يتخللها , أشبه باملواقف الطبيعية
و ميكن أن تعد اجلماعة أفرادا منها ىف إحدى . فترات لالستراحة و تناول املرطبات

  .املناسبات و تقيم حفال ىف هذه املناسبة يدعى إليه بعض املسؤلني و أولياء األمور

  ١٦ناتمجاعة النشرات و اإلعال -٦
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دف هذه اجلماعة إىل التدريب على كتابة عبارة واضحة ىف مناسبة من 
و اختيار أمساء مناسبة لألشياء املراد , و فهم أصول تعليق امللصقات, املناسبات

و فهم التنظيم الالئق لإلعالن بالصحف و االت و , وضع بطاقات عليها
  .اإلذاعتني املسموعة و املرئية

ة بتدريب الطالب على أنواع امللصقات و النشرات وتقوم هذه اجلماع
والبطاقات , اجلدارية و اإلعالنات مثل وضع بطاقة على احلقيبة عند السفر

و اإلعالن عن األشياء املفقودة و عن الرحالت و , امللصقات ىف املعارض
 ,و التنبيهات اخلاصة بأدوات املدرسية أو حديقتها أو الفناء, االحتماعات املدرسية

وقراءات عن أمساء كتب أو جمالت أو صحف أو أخبار , و حكمة اليوم و الشهر
حملية أو خمتارات من القرآن الكرمي و احلديث النبوى الشريف أو أمثال و حكم 

  .نوادر و نكات و فكاهات و أحاجى

  

    



 

 

  املبحث الثاىن

  البيئة

اللغة هي مهارة إن تعلم اللغة هو اكتساب عادات تقوي بالتدرب والتعزيز أي إن 
يكسبها الطفل من البيئة احمليطة به ويتقنها عن طريق احملاكاة والتقليد والتعزيز الذي يلقاه من 

١٧.الكبار من حوله
 

  تعاريف البيئة  - أ
تعريفات متنوعة للبيئة و اليت ختتلف ىف ألفاظها و تتحد ىف مدلوهلا و  هناك

  :تعرض الباحثة هنا بعض التعريفات
لدين يقول أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة حممد مجال ا -١ 

بالفرد، واليت ميكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار النفسي 
  ١٨.والبدين يف معيشته

مرزوقي يقول أن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأا  - ٢
وترغب الطلبة يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم أن تؤثر يف عملية التعليم 

  ١٩.على تطبيقها يف واقع حيام اليومية

  ٢٠.إن البيئة هي كل شيئ خارج نفس األوالد وتؤثر لتطورها - ٣

ر ىف تنمية الفرد أي أا األحوال احمليطة الىت تؤثر ىف تنمية يؤثن البيئة هي كل ما إ - ٤
  ٢١.الفرد و سلوكه
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٢١

  ٥٩٦ص ) ١٩٩٦, دون مطبع(التربية و التعليم ,هيئة  



 

 

   ٢٢.هي مجيع ما حييط باإلنسان و يؤثر فيهالبيئة  - ٥

٢٣.إن البيئة هي كل شيئ ظاهر يف العامل وما زالت متطورا - ٦
 

 وطريقةالبيئة التعليمية هي كل العناصر اليت حيصدها املريب من كتاب مدرسي  - ٧
و اليت دف كلها إيل , التعلم و أنشطة تربوية أثناء الدراسة و قبلها و بعدها

  ٢٤.استراتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم بالشكل املرغوب فيه

أما البيئة اللغوية كما رأي دوالي هي كل ما يسمعه املتعلم  وما يشاهده مما و - ٨
تشتمله  البيئة اللغوية هي األحوال ىف يتعلق باللغة الثانية املدروسة و أما ما 

املقصف أو الدكان، احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز، وحني قراءة 
اجلريدة، و األحوال حني عملية التعلم ىف الفصل، وحني قراءة الدروس  و 

  .م اللغة الثانيةوإن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح املتعلم يف تعلّ ٢٥.غريها
هي حالة فيها أنواع من األنشطة اللغوية العربية، إما عرب احملادثة  العربيةوالبيئة  - ٩

اليومية وإما عرب األنشطة األخرى مثل اخلطابة والندوات وعملية التعلّم والتعليم 
  ٢٦.واملسابقات اللغوية واأللعاب العربية واألنشطة املؤيدة األخرى

يف الفاظها لكن تتركز على  هدف  تلفةخمأما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا 
ي احمليطة بالفرد، والىت ميكنها وواإلمكانات والق املؤثرات كل هى البيئة واحد وهو أن

  . والبدين يالنفس تقراراالس على للحصول جهوده على تؤثرأن 

هنا هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت  ةقصدها الباحثتأما البيئة اليت 
وخاصة  من شأا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية

باللغة  يف واقع حيام اليومية لتكلم وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها مهاوة الكالم
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ملؤثرات املهيئة واإلمكانات من ا يشاهدهأو هي كل ما يسمعه املتعلم وما  العربية،
والىت ميكنها  والزراعة، ،كلمقصف، واملكتية احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة

  .  أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية

  اللغة اكتساب يف البيئة دور -ب

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

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

  .٢٧عملية 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) ١ 

  يكون متعلم حمسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد) ٢ 

هذا التعليم يشبع املتعلم الذى يريد استيعاب القواعد اللغوية او نظام اللغة عن ) ٣ 
يف ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة اهلدف التساعد . قواعد اللغة املدروسة

   ٢٨. كثريا يف سيطرة املهارات اللغوية للغة اهلدف

  تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها  -٢
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احدى البيئات اللغوية الىت تتركز على سيطرة  هى  البيئة االصطناعية
إيليس – ١٩٨٥دوالى،(القواعد أونظام اللغة يف اللغة اهلدف مع التوعية 

التوعية على قواعد اللغة اهلدف ميكن اقامها باملنهج اإلستنتاجى او ) ١٩٨٦
واملقصد باملنهج اإلستنتاجى هو أن يوضح املعلم للمتعلم عن . املنهج اإلستدالىل

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

  ٢٩.واجد نفسه عن تلك القواعد

  : يلى عن خصائص البيئة االصطناعية هي كما )Krashen(نيووضح كرس

  صناعية قصدية  )أ

يوجه املعلم على املتعلمني لكي يعملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها  )ب
ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو . القواعد اللغوية الىت قد تعلموها

وهي جزء من جمموعات تعليم .تصميم األخطاء او اصالح خطاء املتعلمني
  ٣٠. اللغة يف املدرسة 

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

وهذا يدل على أن البيئة االصطناعية هلا  ٣١معرفة القواعد اللغوية املدروسة
وذا تشتمل . تعريف أوسع من التعريف الذى عرفه دوالى و ايليس السابق

اخلطر اخلطري تؤيد البيئة على . ية  بالفصل أو خارج الفصلالبيئة االصطناع
  .سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم بالتوعية

  .دور البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة الثانية -٣
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تعريف البيئة االصطناعية وعالمتها ويف هذا  ةالباحث توقد وضح  
  .عن دور البيئة االصطناعية عند اللغوين ةبني الباحثست الفصل

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

  ترتيب اكتساب اللغة الثانية، )أ 

أن ترتيب النموي يف اكتساب اللغة . السرعة أو جناح سيطرة اللغة اهلدف )ب 
وقد . ب أن ميشيها الستعاب اللغة اهلدفهو ترتيب الطبقات الىت البد لطال
  :قسم إيليس هذا الترتيب إىل نوعني

  .ترتيب النمو )١ 

  .تركيب النمو) ٢ 

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

. جمموعات بنية النمو يف اكتساب اللغة الثانية بصفة عامة النمو املستهدف اىل
يعىن منو اكتساب اللغة الثانية الىت التأثرهاخلفية اللغة األوىل، وحالة التعلم 

وسرعة اكتــساب هو ســـرعة اكتــــساب املتعلم يف . للمتعلم
  ٣٢. السيطرة على اللغة الثانية

لتعلم بالتوعية تستخدم ، إن نتيجة انيترى نظرية املراقبية لكرس  
إن مهارة استخدام اللغة الثانية الحيصله املتعلم باألمور التالية . للمراقبية فحسب

:  
  املعرفة االصطناعية الىت ميلكها املتعلم عن اللغة الثانية،  )أ( 

  النظام الذي يتعلمه املتعلم يف الفصل،  )ب( 
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  ٣٣.أو النظام الذى يتعلمه املتعلم من كتب قواعد اللغة  )ج( 

عند نظر هذه النظرية املراقبية أن األساليب الىت استخدمها املتعلم يف  
وأما املعرفة االصطناعية عن قواعد . احلوار حمصول من نظام الذى قد اكتسبه

  .اللغة بالتوعية التساعد كثريا ملتعلم اللغة الثانية يف احلوار
  

  ملوجات عن دور البيئة يف اكتساب اللغة الثانيةا -٤

هناك األفكار املتعلقة بدور البيئة يف اكتساب اللغة الثانية، وتقدم الباحثة 
الفكرة األوىل هي . فكرتني أساسيتني مهمتني  يف اكتساب اللغة الثانية وتعلمها

عنصر دور معرفة قواعد اللغة، وقد انتشر االفتراض أن معرفة القواعد هي ال
قواعد اللغة  سيطرة أن يعتقدون النظرية هذه صحابأو. األساسي يف تعلم اللغة

 وبعبارة .بنفسه اهلدف باللغة االتصال مهارةيستطيع متعلم اللغة أن يسيطر 
 يف اللغة قواعد على السيطرة منو مع تتمشى االتصالية اللغوية الكفاءة أن خرىأ

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

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

  
  دور البيئة االصطناعية يف ترتيب اكتساب اللغة الثانية   )٥
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البحث عن ترتيب اكتساب اللغة الثانية يبداء باكتشاف الترتيب املتشابه 
 وكان). اللغة اهلدف(واللغة الثانية ) األم(بني ترتيب اكتساب اللغة األوىل 

 اللغة يتعلمون األطفال الذين عن البحث يف )١٩٧٥( وتوشني عاجنليحان
 بيئة منو نوع بني تشاا هناك أن على يدل واجلاهل الثانية، تهم كلغ اإلجنلزية
 متعلمي يف النمو نوع مع الثانية اللغة متعلمى يف اإلجنلزية واللغة الكلية اللغة
  .٣٥)األم (األوىل  اللغة

هذا اإلكتشاف يهيج اللغوين لبحث اكتساب الوحدات الصرفية يف   
الوحدات الصرفية  ٨دوالي و يورث يف حبثهما عن منو . اكتساب اللغة الثانية
ولداً من أسبانني الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كللغة  ١٥١للغة اإلجنليزية يف 

وبعد حبثهما على اكتساب  ويقسم األوالد إىل ثالث فرق) اللغة الثانية(اهلدف 
  .الوحدات الصرفية يدل على أا مساوة يف الترتيب ٨

قام دوالي وبروت البحث اإلستمراري عن ترتيب  ١٩٧٤يف السنة 
الوحدات الصرفية للغة  ١١اكتساب تلك الوحدات الصرفية، ومها حبثا عن 

، وكانت لغتهم ولدا متعلموا اللغة اإلجنليزية كلغتهم الثانية ١١٥اإلجنليزية يف 
. ونتائج البحث تدل على املساوة يف الترتيب. األوىل هي لغة الصني واإلسبانية

وهذا البحث يؤكد بالبحث الذى اقامه فتحان ، انليجان و توجار يف ترتيب 
  . اكتساب الوحدات الصرفية يف اكتساب اللغة الثانية

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

يف حبثه عن ) ١٩٧٥(تلك األسئلة اجاا فتمان " الثانية خبلفية البيئة االصطناعية
يف  ١٥-٦(ولدا  ٢٠٠ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف 

وينقسم األوالد إىل صفني، الصف األول . فةوخلفية لغتهم األويل خمتل) عمرهم
كان األوالد اليتناولون زيادة يف القواعد، ويف الصف الثاىن يتناولون األوالد 
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على الواقع، أن فرقتني املذكورتني اليبعد كثريا يف ترتيب . تعليم قواعد اللغة
  ٣٦. منو

.  على البحث الذى اقامه فتمان) ١٩٧٥(قد اكد فركني و لرسني  
طالبا يف اجلامعة فينوزيال الذين يتعلمون اللغة يف تلك اجلامعة على  ١٢حبثا  مها

  :قدم هلم باختبارين . فترة شهرين
   

                                                             
٣٦

  ١٢١ص . مرجع سابقرحيان،   



 

 

  الترمجة )أ 

  .و تصويف سينيما غري احلوار )ب 

النتيجة يف اإلمتحان األول يف ترتيب اكتساب اللغة تدل  على الواقع، 
بعده، ويف اإلمتحان الثاىن اليبعد كثريا على أن هناك فرقا كبريا قبل تعلم اللغة و

واحلالة املتساوية من البحث قبله هو البحث الذى اقامه تورنار    ٣٧.يف اكتساا
متعلم اللغة الثانية، احلاصل يف حبثه أن ترتيب تعليم  ٣حبث تورنار ). ١٩٧٨(

الوحدات الصرفية الذى علمه املعلم يف الفصل اليدل على أن هناك عالقات 
ويرى أن التعليم ). مرفني(ة يف ترتيب اكتساب متعلم الوحدات الصرفية قوي

) مرفني القواعد(الرمسى ليس هو وحده يف ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية 
  .     عندما يتركز املتعلم على عادية استخدام اللغة وناحية حمتوى اللغة

منطقيا، ألن  نتائج البحث الثاىن األخرين الذَين سبق ذكرمها مقبولتان  
يف . معرفة التوعية الىت ملكها املتعلم، يف األساس من احدى ادوات املراقب

  : عملية املراقبة، يستطيع املتعلم أن يعملها بأحسن ماميكن، 
  مىت هناك الفرصة الكافية،) أ

  مىت يتركز املتعلم يف ناحية البنية، ) ب 

  .للغةمىت ميلك املتعلم املعرفة الكافية يف قواعد ا )ج 

 تورنري و فاركيس و (ولذلك، فرق الترتيب الذى اكتسبه الباحثون  
    ٣٨. على اإلمكان بتأثر هذه املراقبة) رسنيك

  دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة الثانية  -٦
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هناك البحوث يف اكتساب اللغة الثانية الىت تدخل إىل البحث عن   
دور التصحيح ) وهى أ. دور البيئة االصطناعية يف جناح اكتساب اللغة الثانية

دور التوسيع يف اكتساب اللغة )  يف اكتساب اللغة الثانية، ب) إصالح األخطاء(
  . ودور التكرار يف اكتساب اللغة الثانية) الثانية، ت
  : الشرح عن ما سبق ذكره كما يلىو  

   يف اكتساب اللغة الثانية) إصالح األخطاء(دور التصحيح  )أ 

و . أسابيع ٦مقالة إنشائية مبدة  ٥٥٢) ١٩٧٧(حبث حنديركسون   
. بعض املقاالت اإلنشائية تصلح يف كل األخطاء وبعضها تصالح امجاال فحسب

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

  
  الثانيةدور التوسيع يف اكتساب اللغة  )ب

هو تقدمي قواعد اللغة لدارسني باستعمال  )expansion(التوسيع   
بنظام، إما يف حوار املتعلمني صحيحا ) باستخدام األمثال لنموذجية( األمثال 

  ٣٩. كان او اكمل بدون طلبة املتعلمني لكي يهتموا على ذلك التوسيع
لى للمتعلمني اللغة متعلق بالتوسيع يدل ع) ١٩٦٥(حبث جاسدين   

أن التوسيع الذى اعطى املدرس للمتعلم ساعة واحدة يف كل يوم بفترة ثالثة 
  .  أشهر اليتأثر كثريا يف حوارهم

يف حبثهم أن األوالد الذين ) ١٩٧٣(وأما نتيجة نيلصان وأصحابه   
أسبوعا يدل على أن من  ١٣تقدم اليهم الدراسة املتناسقة بتوسيع اجلمل ملدة 

يظهرون التقدم يف مهارات اللغة أكثر من األوالد من فرقة  الناحية اللغوية  أم
ويكاد متساويا ببحث نلصان وأصحابه على ماسبق ذكره وهو البحث . املراقب
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 أنه قسم األوالد إىل فرقتني، فرقة للتجربة وفرقة). ١٩٧١(الذي أقامه فلمان 
  ٤٠. فرقتنيويف اية جتربته وجد أن هناك فرقا قليال بني هاتني ال. للمراقبة

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

  
  دور التكرر يف اكتساب اللغة الثانية )ج

مع ) تعليم قواعد اللغة(أكثر املدرسني يظنون أن التعليم الرمسى   
ولذا، اكثر . لدارسني يف اللغةالتكرار العديد يستطيع أن يرقى مهارات ا

وجد الرسني وفرميان . املدرسني يقدمون قواعد اللغة للدارسني اكثر مما كان
يف حبثه على أن التكرار يف بنية لغوية له عالقة مترابطة اجيابية يف ) ١٩٧٦(

كلما يكثر يف استماع البنية " وكشفا مها . سيطرة املتعلمني  يف قواعد اللغة
   ".  سريعا يف سيطرة البنية اللغويةاللغوية يكون 

ولكن يعارض الباحثون األخرون على النتائج الىت وجدها لرسني وفرميان، 
غوت  - واغنار). ١٩٧٥(غوت و حات  -، واغنار)١٩٧٠(بعض منهم برون 

و حات يف حبثهما لولد متعلم اللغة اإلجنليزية كلغته الثانية خيربان أن اجلملة 
وهذا يدل على أن . تظهر هناك مترابطة باستخدامها املتعددةاإلستفهامية الىت 

. كثرة استماع بنية اللغة املعينة فكانت توعية املتعلمني لتلك القواعد تزيد مرتفعة
ونتيجتهما يف البحث يكون هناك سؤال واحد . وبتوعيتهم العالية تؤثر لغتهم

له ذلك الولد فحسب الذى اليدل على ارتباطه اإلجياىب وهو سؤال الذى حص
  ٤١.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
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اليقبلون القواعد من املدرس كلها ولكننه أيضا ليست له كفاءة كافية يف قواعد 
  .  ار البيئة الغريبةوهذا أدى إىل اصد. اللغة

  دور البيئة الطبيعية   -٧

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

إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز املتكلم  )أ
ففي احلديث بني شخصني تكون . غة نفسهاعلى التواصل اللغوي ال على الل

إن املشاركني . احملادثة طبيعية، وكذلك ينساب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي
يف تبادل احلديث يهتمون بتبادل املعلومات واألفكار، ويف الوقت نفسه 
يستعملون أبنية اللغة، وحيدث ذلك علمياً دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل 

  .الذي يستعملونه

إن الكاتبتني مصيبتان فيما ذهبتا إليه، ويؤكد بنجامني وورف   ) ب
إن التراكيب والعالقة اليت نستعملها لكي نفهم : " ذلك بقوهلما )١٩٥٦(

 ،العامل، تأيت من داخل لغتنا اخلاصة، وهكذا فإن املتكلمني للغات خمتلفة
كِّر، يفهمون بطرق خمتلفة، وعليه فإن اكتساب اللغة، يعين التعلم كيف نف

  ٤٢.وليس كيف نتكلم
لقد حاولنا أن نضع املتعلم  :)١٩٨١( وتقول مارينا بريت وهايدي دوليه

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

  .البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثل للغة -)١

٢(- صال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل اللغويةجيب أن يكون االت.  

  .أن تكون اللغة املستعملة مفهومة للمتعلّم -)٣
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ولعامل االجتماع العريب ابن خلدون رأي يف تعليم اللغة، فقد قال يف 
معرض كالمه عن انتقال األلسن واللغات من جيلٍ إىل جيل، وذلك يف فصلٍ 

  : إنّ اللغة ملكة صناعية: "عنوانه
فاملتكلم من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم    

يسمع كالم أهل جيله وأساليبهم يف خماطبتهم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم 
كما يسمع الصيب استعمال املفردات يف معانيها فيلَقَّنها أوالً، مث يسمع التراكيب 

يف كل حلظة ومن كل بعدها فيلقنها كذلك، مث ال يزال مساعه لذلك يتجدد 
متكلم واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفةً راسخةً ويكون 
كأحدهم، هكذا تصريت األلسن واللغات من جيلٍ إىل جيل وتعلمها العجم 

  .واألطفال
وهذا هو معىن ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بامللكة 

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

  ".العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى
وكلٌّ منهم متوصل بلغته إىل تأدية مقصوده، :" ويقول يف مقام آخر

ليس بضائرٍ  واإلبانة عما يف نفسه، وهذا معىن اللسان واللغة، وفقدان اإلعراب
هلم، كما قلناه يف لغة العرب هلذا العهد، وأما أا أبعد عن اللسان األول من لغة 

  ٤٣. هذا اجليل فألن البعد عن اللسان إمنا هو مبخالطة العجمة
يرى ابن خلدون أنَّ امللكة صفة راسخةٌ، وال تتحقق وحتصل هذه الصفة 

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

  ٤٤. على قواعد علمية صحيحة، وال تبتعد كثرياً عن النظريات احلديثة
  :ففي النص األول عدة عوامل وتعترب أساسية يف تعلم اللغة وهي
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 ٢٤مرجع سابق ص  موسي رشيد،  

٤٤
   ، ٢٦مرجع سابق ص ���� ر��



 

 

. اكتساب اللغة وفهم تراكيبها ومفردااالتكرار وهو مهم يف : العامل األول
وجيب أن يتم التكرار يف مواقف طبيعية، ويف مواقف حيوية، وأن يبىن على 
الفهم واإلدراك للعالقات والنتائج وإال أصبح من دون الفهم مهارةً آلية ال 

  .تساعد صاحبها على مواجهة املواقف اجلديدة

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

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

  .الفصحاء

د واالقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأيت مرحلة وجوب التقلي: العامل الرابع
  .االعتماد على ما وعاه وحفظه واستعماله يف مواقف جديدة

ويف النص الثاين يقرر ابن خلدون حقيقة علمية أخرى، وهي أن اللغة قد 
يصيبها التغيري، وتتبدل وتتطور تبدل الكائن احلي وتطوره سلباً أو إجياباً، وأن 

اعية تتأثر بالبيئة وبالتايل تكون عامالً من عوامل الصراع بني العوامل االجتم
  .اللغة وحميطها فإما أن تنتصر اللغة أو تنهزم

البيئة اللغوية تستطيع أن ختتلف بنوعني بعضهما خيتلف عن  بعض  
  :وهو 
  توجد يف عملية التعلم والتعليم يف الفصل  البيئة االصطناعية )١
يرى كريسن أن الطريقة ). ١٩٨١: ٤٠كريسن، ( Natural البيئة الطبيعية )٢

بالتعلم والتعليم : لسيطرة اللغة الثانية حيصل املتعلم باستخدم طريقتني 
Learning  و عملية اكتسابacquisition . التعلم والتعليم هو عملية بالتوعية

واكتساب هو عملية متناسبة كوجدنا . يتركز املتعلم على بنية اللغة والقواعد
يسري اإلكتساب يف عمل غري توعية بترسيب اللغة الثانية يف . لغة األوىليف ال



 

 

ليست البنية، تسري ) املعاىن(وهذه العملية تم كثريا يف الوصيا . نفس املتعلم
  ٤٥.طبيعية بدون التعليم الرمسى

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

يف األخبار املطبوعة أو إيليكترونيا و لغة يستخدم األساتيذ يف عملية التعلم 
  .  والتعليم يف فصل اللغة أو غريه

   

   اللغة تعليم يف البيئة تكويناستراجتية ل -٨
إىل استراتيجيات وهي كما  حيتاجاللغوية  البيئةأن تكوين  ٤٦ويرى بشريى

  :يلى 
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل  )أ

على املشرفني واملدرسني مراعتهم وإرشاداهم وغقامة أنشطة عربية خارج 
  .وقت الدراسة

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

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدارسية  )ج
واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات 
واملصطلحات  احملفوظة واملدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل 
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  )د

ثغرات نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد 
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ن إن امك(الدارسني بثروة لغوية اكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل 
  ).ذلك

امة انشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب قا )ه
ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة 
أجريت حتت ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدرسني يف 

  .اللغة العربية
طابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة تدريب الطالب على القاء اخل )و

  .اجلماعة
يئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسني حسب  )ز

مستويام العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني ودعوم إىل القراءة 
وختصيص اوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف 

وتعويدهم على قراءة االت والدوريات ) قامة النشاط املكتىباوإ(املكتبة 
  .واجلرائد العربية

اصدار االت اومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من  )ح
اإلنطباعات والتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذهام بعد اختيار 

  .األفصل واألحسن منها لغويات وفكريا
إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة  )ط

  .اللوحات املدرسية
تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات )ي

األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 
اد وزارة الشؤون الدينية وذلك بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتم

  .واجلهاز الرمسي اآلخر
التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة   ) ك

  .باللغة العربية سهلة العبارات



 

 

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

 وكان الثانية، اللغة اكتساب يف وتأثريها اللغة بتعليم تتعلق اللغوية البيئة يئة أن
 التعليمية البيئة أو األحوال لتكوين املربجمة األنشطة هو اللغة وتعلم التعليم
 الفصل يف التعليمية األسئلة على حمدود غري التعليمية البيئة وتكوين للمتعلم
   .يضاأ الفصل خارج ولكن فحسب
 تكمل البيئة وسكري، ألواردثورنايك السلوكية النظرية بناء على 
  : التالية اخلطوات على بالقيام االصطناعية اللغوية التعليمية

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

  .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
يئة اال للتكرار واملمارسة أي أنه البد أن يتهيأ الدارس جماال واسعا من   )٤

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

  

  استراتيجية البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية -٩

من املعلوم أنه ليس لكل مدرسة من املدارس اإلسالمية كل عوامل   
فال إمكانات والوسائل . البيئة املادية واملعنوية وليس يف قدرة املدرس إجيادها

احلديثة واملعامل وكذلك األبنية والفصول املمتازة الميتلكها كل مدرسة من هذه 
البيئة املوجودة يف مدرسته لذا البد على املدرس أن يستفيد من عوامل . املدارس



 

 

. أحسن وأقصى ما يكون من االستفادة مع احملاولة الدائمة لزيادا كما ونوعا
على كيفية االستفادة من البيئة يف ترقية وحتسني تعليم اللغة ٤٧خطط مرزوقى 

  : العربية 
.اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا مؤدبا لينا  ) أ

   

بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم التزم أنت   ) ب
  .ذا هيبة يف أعينهم

التترك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا   ) ج
أمامهم مل يكن لديك هيبة وبالتايل فإم اليهتمون بتدريسك بل بك 

  .ايضا
فهذا . لتطبيقأقلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب وا  ) د

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

  .تدريبهم هم التدريبه
اجعل عالقتك م عالقة انسانية حبيث تتبادل معهم احلبة والرمحة والرعاية   ) ه

ألوالدك حبيث تكون قريبامنه حىت اليشعر واالهتمام وعاملهم معاملتك 
بوخشة وحشونة وبعيدا عنهم أيضا حىت اليسيء معك األدب 

  .واليفتقربك
حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية   ) و

واضحة سهلة بسيطة كي اليشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا وينفروا 
  .عنها

  .اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت اجعل النشاطات الطالبية  ) ز
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وذلك عن طريق . حفز وشجع الطالب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغة  ) ح
تعريفهم أمهيتها دينيا وعمليا ودنيويا وتقدمي اهلدايا واجلوائز للمتفوقني 

  .واألخذ بأيدي املخالفني
كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات فيما بينهم يف نفس   ) ط

وحيسن أن تكون هذه . مع الطالب يف مدارس األخرى املدرسة أو
املسابقات دوريا شهريا أو يف كل اربعة أشهر حيث تتبادل املدارس يف 

  .منطقتك
أكد الطالب أن لطالب اللغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة   ) ي

  .سواء يف الناحية الدينية أو العملية أو السياسية واالقتصادية أو غريها
تكون اإلعالمات واملعامل املدرسية وكذلك الشعارات وبعض  حاول أن  ) ك

  .أنطمة املدرسة العامة مكتوبة باللغة العربية
أعط الطالب فرصة وجماال للتدرب على اللغة مثل اخلطابات العربية   ) ل

  .واجلرائد واالت احلائطية وغريها، وتشرفهم عليها
ستعمال وتطبيق اللغة ضع معهم القوانني واألنظمة الىت تنظم الطالب يف ا  ) م

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

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

  . كاملقتريح مث يعرضه ويقدمه ملن يرجي منه تلبية ذل
  
  
  
 

  العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية-١٠



 

 

اللغوية ال ينفصل من تعليم اللغة و تأثريه  ةيف تكوين البيئ املؤثرةالعوامل 
يتضح  ٤٨و مؤسسا على منوذج تعليم اللغة عند مكّاى. يف اكتساب اللغة الثانية

  :أن العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية الرمسية منها
و أن يعرف املدرس وظيفته  .املدرس، وهو املسؤول عن عملية التعليم  ) أ

ومن وظيفته أنه . ودوره وكذلك أن يكون له الكفاءة الكافية يف التعليم
  .جيب عليه أن يكون مربيا و معلّما ومدربا

و مناهج   ٤٩خطة عامة شاملة للمواد الدراسية،املناهج الدراسية وهي   ) ب
 يستخدمها املدرس يف تعليم املواد اللغوية، وأن التعليم وهي الطرق الىت

 . تكون الطرق متنوعة على حسب املادة املدروسة

اإلدخال وهو من أهم العوامل يف اكتساب اللغة وهو مجيع املثريات   ) ج
 .اللغوية املهيئة لدى املتعلم

 .اال للممارسة أو الترديد واحملاكاة)د
  :املؤثرة يف تكوين البيئة غري الرمسية فهي والعوامل

  اإلدخال  ) أ
 .األحوال الفعالة لتعلّم اللغة كتكثر فيها االنشطة اللغوية  ) ب
: ت.فهمى، د( .املنبه اخلارجي هو يدفع املتعلّم إىل القيام بالنشاط اللغوي  ) ج

٥٠)٢٨٤
 

  
  

  تطوير البيئة العربية ىف املعهد -١١

أية لغة أجنبية ىف مواطنها وبني أهلها  األجنبيةال شك أن تعلم اللغة 
من يدرسها يكسب الدارس من املهارات اللغوية املتكاملة ما ال يستطيع إكتسابه 
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فاحلياة داخل املعهد  .و لذا يري املعهد ضرورة إجياد بيئة لغوية. خارج وطنها 
و مبا فيها من مناخ العمل، والعالقة معلمي اللغة واملسؤول األول من املعهد، 

-الندوات-اللقاءات( بني الطلبة أنفسهم و األنشطة الطلبةية داخل  املعهد 
ووسائل اإلعالم احمللية، ) اخلطابة وحنوها - األعمال املسرحية- الصحف احلائطية

  ٥١.كل ذلك يتم باللغة العربية
 املهاراتو ىف األنشطة اللغوية داخل املعهد دف إىل اكتساب الدارس 

املعهد الذى (األربع، و لتحقيق هذه التنيجة، يري املعهد دار السالم كونتور 
  :ضرورة توفر عدة مقومات آتية) يكون مثاال

 .وجود هيئة تقوم بتنطيم األنشطة اللغوية  )أ

  .توفري املشرفني و املوجهني هلذه االنشطة اللغوية ) ب

  .إجياد نظام يساند مسار األنشطة اللغوية ) ج

   .وفري الوسائل الالزمةت ) د

  :ألنشطة اللغوية الالزمة باملعهد اومن بني هذه 

 .التعبري أو اإلنشاء اليومي  ) أ

  .الصحف احلائطية  ) ب

  .إعداد اخلطابة و التدريب عليها  ) ج
  .احملادثة اليومية)د
  .املسرحيات العربية)ه
  .األناشيد العربية  ) و
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 ٥٢اخلط العريب  ) ز

  :اإلسالمية تتكون من مخسة عناصر وهي املعاهدأن 
, املسجد) ٢(و , كمسكن الطلبة ما دام يتعلمون ىف املعهد, الفندق)١(

تعليم كتب ) ٣(و , األنشطة التعليمية و التربوية مركزكمكان العبادات و 
كرئيس املعهد و , كياهي) ٥(و , وهو طالب املعهد, سانتري) ٤(و , التراث

 .كذلك املعلم
نظرا إىل العالقة بني هذه العناصر اخلمس فيمكن تطبيق عملية األنشطة 

الطلبة الذين يسكنون دائما معا ىف اتمع . اللغوية لتطوير البيئة العربية ىف املعهد
ترجى قدرم على اإلتصال , ويتعلمون معا يتصلون بينهم طول الوقت الصغري

  .ل الدراسي أم خارجهإما داخل الفص, بينهم باللغة العربية يوميا
و ذلك , ولبداية تطوير البيئة العربية ال بد أن يكون هناك شخص يبدأ به

و تكوين . البيئة تلكأيضا ىف احلاجة إىل التأييد من مجيع األفراد املوجودة ىف 
البيئة العربية يستطيع تشجيع الطلبة الستخدام اللغة العربية املدروسة بالشجاعة 

   ٥٣.يسكنون ىف البيئة املناسبة لإلتصال باللغة اهلدفخاصة للطالب الذين 
لتكثيف تطوير البيئة العربية فيحتاج استعمال اللغة العربية ىف , لذلك

  :، مثلاليوميةاألشياء املتعلقة باحلياة 
العربية ىف  وضع الالصقات الىت فيها حث أو أمر على دوام استخدام اللغة  )أ

  .كل وقتاإلتصال اليومي ىف كل حال و ىف 

  .تكثري املراجع أو النصوص العربية) ب
وضع الالصقات أو الكتابة العربية الىت تدل على أمساء الغرف أو األمكنة ) ج

   .املعينة
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م اللغة العربية ، مثل الندوات العربية أو وجود األنشطة الىت تشجع على تعلّ) د
  ٥٤.احلائطيةاأللعاب العربية و اخلطابة العربية و املسرحية و الة 

   

                                                             
  .١٧أمحد عيسى أنصاري، مرجع سابق، ص   ٥٤



 

 

 املبحث الثالث

  لتمثيل املسرحيا
  التعريف عن املسرحية  - أ

و يف اإلجنليزية و . هناك مصطلحة اليت تناسب باملسرحية و هي التمثيلية  
و هي جنس أديب عريق، عرف عند اإلغريق، و هو . Dramaاإلندونيسيا مشهور ب 

الوصف، و احلوار ميكن أن يقوم به  قصة متثيلية أساسها احلوار و ليس السرد أو
شخص أو يتبادله جمموعة أشخاص يف ارتكاز على حبكة فنية، أو ما يسمى بالعقدة، 

  ٥٥.و يف اعتماد على التوصيل املباشر من املمثلني للجمهور املشاهد

و املسرحية أو التمثيلية هي وسائل اتصال فعالة للتعبري عن فكرة أو مفهوم أو 
ي تعتمد يف ذلك على اللغة و حركات اجلسم و تعبريات الوجه و و ه. شعور معني

و كل ذلك جيعل وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة . اإلشارات و أسلوب الكالم
لإلعالم و التثقيف و التأثري و التوجيه يف اآلخرين إىل جانب الترويح و التسلية 

 ٥٦.اهلادفة

ر تاريخ الشعور اإلنساين فإن إذا كان الشعر ينبع من الفطرة اإلنسانية، و يصو
 - عند أرسطو–و فن املسرح يقوم . املسرح يعرب عن الفكر، و يصور تاريخ احلضارة

أي أن الشاعر حياكي احلياة، ولكنها ليست احملاكة  )Imitation(" احملاكة"على نظرية 
و . احلرفية، فيجب  على الشاعر أن حيسن االختيار و الربط حىت يكون العمل له معىن

هلا بداية و وسط و اية، تترابط " حكاية"يرى أرسطو أن تعتمد املسرحية على 
٥٧.ل اآلهلة أو القدرأجزاؤها بطريق االحتمال أو الضرورة، ال بفعل املصادفة أو تدخ  

و األساس املهمة اليت توجد يف املسرحية هي وجود التواصل بني أشخاصها 
. إذا، كان وظائف اللغة قد تطبق داخل املسرحية. حكاية أو قصة جيدة نحىت تكو
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وأهم وظائف اللّغة هي نقل أفكار أو أغراض اخلاطب إىل السامع ليكون فامها مبراد 
أداة يتوسلها اإلنسان المتام عملية التواصل بينه , يف استعماهلا اليومي إنّ اللّغة. اخلاطب

على أداء عملية التواصل إالّ أنّ التواصل , يف الواقع, والتقتصر اللّغة. وبني أفراد بيئته
ويقتضى التواصل اللّغوي نقل الدالالت . يبقى املظهر االستعماىل األساسي للّغة

  . أو بالكتابة ٥٨ات الصوتيةواملعاىن بواسطة اإلشار

 Verbal(األول هو التواصل اللّغوي , وينقسم تواصل اإلنسان على قسمني

Communication ( ةهو نقل الدالالت واملعاىن بواسطة اإلشارات الصوتي)أو ) اللّفظ
هو نقل ) Non Verbal Communication(بالكتابة والثّاين هو التواصل غري اللّغوي 

واملثال من ذلك التواصل , )اللّفظ(واملعاىن بواسطة اإلشارات غري الصوتية الدالالت 
أهو يف . هو شخصية اخلاطب وكيفيته يف التكلّم هلما أثر على السامع يف قبول اخلطابة

  . ويشرح الباحث يف البحث اآليت. احلزن أو الفرح أو الغضب أو يف الشيء اآلخر

ئال أنّ التواصل هو عملية اإلنتقال و تبادل قا ٥٩.Dr. Aloliliweri, M.Sكان 
وهم . األخبار الّيت يستعملوا اإلنسان بطريقة التكيف على نظام حيام أو بيئتهم

إذا كان اإلنسان متعبرين على أفكارهم أو . يستعملون الرموز إما لفظيا أو غري لفظي
و اللفظ املطلوق هو  )Verbal(أشعارهم أو أفعاهلم بالكلمة فهي يسمى باللّفظي 

و اللّفظ املكتوب هو يسمى باللّفظي ) Vocal-Verbal(يسمى باللّفظي الصويتّ 
 البصري)Visual-Verbal (ا بغري كلمةروا , و األفكار أو أشعار أو أفعال الّيت يعبإم

حبركة البدن و لون الوجه و املالبس و الوقت و املسافة و غري ذلك هي يسمى 
موز غري اللّفظي بالر)Non-Verbal symbol(  

فاحلاصل هناك عالقة و ثيقة بني السلوك اللّغوي أو اللّفظي و السلوك غري 
فاعل اإلجتماعييقول فريث , اللّغوي يف التPyrst ": إنّ صوت اإلنسان واحد من

 فهو يتكلّم جبسمه و, وذا املعىن يتكلّم اإلنسان بكلّ جسمه, مكونات نظام كلّى
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, إننا نتكلم بأعضائنا الصوتية:" D.A Bercrombieويقول أبركرميب " اخل...بعضالته
الظّاهر تدلّ "كما قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم  ٦٠.لكننا نتحدث بأعضاء أجسامنا

إذا . املعىن من هذا احلديث هو أنّ ظواهر اإلنسان ستغير بتغيري باطنه". على الباطن
  .كان قلبه مغلوبا باحلزن أو الكرب فيظلم وجهه و إذا مغلوبا بالسرور فيضيئ وجهه

مليتهم معتمد باحلوار؛ و ذلك املذكور يستخدمها األشخاص يف املسرحية ألن ع
و مسؤليتهم هي أن جيعل ما . بالصوت، حبركة اجلسم، بالنرب، التنغيم و غري ذلك
وضع أرسطو قانون الوحدات . يشاهده املشاهد ليس متثيال و إمنا هو احلياة نفسها

و وحدة ) Unity of Time(وحدة الزمان : للمسرحية، وهي )Three Unities(الثالث 
؛ أي أن ال خيتلط بني )Unity of Action(و وحدة احلدث ) Unity of Place(املكان 

  ٦١).Comedy(و امللهة ) Tragedy(املسرحية املأسة 

  

 مفهوم تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي  - ب

كان يف التدريس اللغة األنشطات الكثرية اليت يستخدمها املدرس يف املدرسة أو  
و عند كل املهارة؛ الكالم، و االستماع، و الكتابة، و القراءة عندها األنشطة . اجلامعة

و دف األنشطة اللغوية أن تكون عندهم الكفاءة اللغوية و . أو اللعبة املختلفة
ة و يسرعوا يف دراسة اللغة اهلادفة و مطلقني يف اخلربات و املعلومات الكثري

إذا، من مسؤلية . دراسةالو أن  يبتعد الطالب عن املل و الكسالن يف . استخدامها
  .اليت تشجع إىل ميول الطالب األنشطة اللغويةاملدرس أن خيتار 

على التحدث بوضوح و طالقة، وبطريقة ) طالبه(فمن واجب مساعدة تالميذه 
. تعة، و متكينهم من القيام باحلديث املناسب يف املواقف االجتماعية املختلفةحمببة و مم

                                                             
    .١٧٧ ص) دون سنة, دار املعرفة اجلامعة: إسكندرية(, علم اللغة اإلجتماعى,  صربى إبراهيم السيد. ٦٠
  ١٨٨ :، صمرجع سابقحممد حسن عبد اهللا، . ٦١



 

 

بنوع ) الطالب(و يستطيع املعلم أن خيلق جوا مناسبا و حمببا يف الفصل يزود التالميذ 
   ٦٢.من الثقة يف أم قادرون على أن يقولوا ما يفكرون فيه

أو ة رغبتهم ىف التخاطب الطلبة لتنميومن أحد األنشطات اللغوية اليت تساعد 
 رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيلو التعريف عن تنمية . النطق هو املسرحية أو التمثيل

التمثيل بوسيلة  ةبرغبة الطلاليت تستعمل يف ترقية األنشطة اللغوية  هو املسرحي
األول أن املسرحية هي تعتمد باحلوار ليس و قد ذكر يف . ىف بيئة املعهد املسرحي

و كان الطالب يف هذا اال سيدرسون املعلومات . سرد أو الوصف و االتصالال
  . الكثرية و عندهم اخلربات املتنوعة اليت تتعلق بكيفية التكلم و التواصل

و كان اإلنسان يتكلمون باللغة امللفوظة أو املطلوقة، و هي تسمى باللّفظي 
قة باللغة املكتوبة أواللّفظي البصري و اللغة امللفوظة متفر). Vocal-Verbal(الصويتّ 

)Visual-Verbal .( و اللغة امللفوظة ستكون مفهومة و لو كانت مجلتها غري كاملة
و إذا . لينة فمعناها احملبة بصوت" يابين: "قال األب البنه: الاملث. باإلشارة اليت تليها

ملكتوبة ما عندها و أما اللغة ا. كانت صوته مرتفعة و وجهه حممرة فمناها أنه يغضب
نعم، اتمع . ، توجد يف القرطاس منفردة"املدرسة: "املثال. املعىن اال بكمال اجلملة

  . يفهمون أا اسم مكان الدراسة و لكنهم ال يفهمون مقصود الكاتب

و املسرحية جتهز للتالميذ بذلك الكفاءة و املعلومات و اخلربات اليت تنفد هلم يف 
  .ة يف اتصاهلم مع جمتمعهماليومية خاص احلياة

  

 خصائص تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي  - ج

٦٣:قد أشار املربون إىل أمهيتها و ما يتيحها للطالب، كما يف اآليت
 

                                                             
  ١٥٥ ص) دار الثقافة، بدون السنة: هرةالقا(، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينية إخوانه،فتحى على يونس و . ٦٢
 ٢٤٧، ص مرجع سابقجودت الركايب، .  ٦٣



 

 

تتيح للطالب من الفرصة الثمينة لكي ينضج و يتكامل، و يتعلم فن احلياة يف  - ٢
 .انسجام مع نفسه، و مع اتمع الذي يعيش فيه

 .تتزود بكثري من املهارات و اخلربات و املعلومات - ٣

و على إجادة النطق يف وضوح و دقة . مترن على التعبري الصادق احلي عن نفسه - ٤
و يف جو طبيعي، و يتعود توضيح خمارج احلروف، و طريق الكالم و إلقاء، و 

 .التحكم يف الصوت و تعبريات الوجه و املشية و حركات اليدين

الرياضية يدرب الطالب على العمل يف جمموعة، وما يترتب و هي كاأللعاب  - ٥
 . على هذا العمل من غرس للمبادئ االجتماعية و اخللقية و كسب هلا

 

  فوائد تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب بالتمثيل املسرحي  - د

قد تعدد فوائد املسرحية يف تنمية قدرة الطالب اللغوية خاصة يف مهارة الكالم، 
كانت املسرحية تثري جبانبهم النفسية، أي . أوسع من قدرم اللغوية بل كان فوائدها
  :و من أحد فوائدها تذكر يف اآليت. ظاهرهم و باطنهم

 الفوائد الظاهرية -١

 .تزويد الطالب باملهارات و اخلربات  و املعلومات اللغوية الكثرية  ) أ

 .تعويد الطالب يف توضيح خمارج احلروف، و طريق الكالم و إلقاء  ) ب

اعطاء الطالب املعلومات الكثرية يف طريقة التكلم و التواصل   ) ج
 .اجليدة، باللغة اللفظية أو غري لفظية

  .أن يكون الطالب مطلقني يف التكلم باللغة العربية  ) خ
  
  
 

 الفوائد الباطنية أو النفسية -٢



 

 

يقول دكتور حسن شحاتة، جبانب فوائد املسرحية الظاهرية 
. ٦٤ية أو النفسية الكثرية اليت تنفع للطالباللغوية، هناك الفوائد الباطن

 :وهي

الطالب ميرسون باأللوان من السلوك، و التعاون و الصرب أن يكون  ) أ
 .و إبكار الذات و االعتماد على النفس

تعاجل املسرحية اخلجل و التهيب و العزلة و االنطواء و السلوك غري   ) ب
 .املرغوب فيه

املدرسية الفرص أمام الطالب لالستقالل حبمل تتيح املسرحية   ) ج
التبعات و املسؤليات و مواجهة اجلماهري دون يب و ضبط النفس 

 .و حسن التصرف بعية تكامل شخصية الطالب

و أما دكتور أمحد خريي كاظم و دكتور جابر عبد ايد جابر يعرب 
  ٦٥:عن فوائد املسرحية الباطنية أو النفسية كما يف اآليت

شف عن قدرات التالميذ و تنميتها؛ يتيح النشاط التمثيلي أو الك -)١
املسرحية فرصا ممتازة أمام املدرس للتعرف على قدرات التالميذ 

 .و تنميتها و توجيهها الوجهة الصاحلة" الطالب"

اال لكثري ) التمثيليات(العمل اجلماعي التعاوين؛ تفسح املسرحية  -)٢
يها املعلمون على  وعي و شعور من املواقف التعليمية اليت يصبح ف

بأمهية العمل التعاوين و احلاجة إليه، فضال عن ممارستهم الفعلية 
 .أللوان من هذا النشاط اهلادف

ها؛ يتيح النشاط التمثيلي تنمية اجتاهات اجتماعية مرغوب في -)٣
الفرص أمام جمموعات من التالميذ للعمل يف مجاعة كل ) ةاملسرحي(

                                                             
 ٣٩٤: ص رجع سابقم ٦٤
  ١٢٠-١١٧ مرجع سابق، صأمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر، .  ٦٥



 

 

و ذلك يف سبيل حتقيق جناح العمل الذي  حسب قدراته و مواهبه،
 .يقوم به

التوعية القومية و حتسني احلياة يف البيئة؛ ميكن للنشاط التمثيلي  -)٤
يف املدرسة أن يتناول شرح األفكار و القيم اجلديدة يف ) املسرحية(

جمتمعنا االشتراكي، كتوضيح معىن الكفاية و العدل،  و تكافؤ 
 .الفرص

و االستخدام املثمر لوقت فراغهم؛ ) لتالميذا(تنمية ميول الطالب  -)٥
فرصا متعددة و متنوعة أمام ) املسرحية(يتيح النشاط التمثيلي 

لكي يشاركوا يف القيام بألوان من النشاط ) التالميذ(الطالب 
 املشبع مليوهلم و اهتمامهم املختلفة

 

  اختيار املسرحية يف تنمية رغبة الطلبة ىف التخاطب   - ه
٦٦:مسرحية لتالميذ صف معني جيب مراعاة ما يأيتعند اختيار 

 

. مناسبتها لقدرات و اهتمامات هؤالء التالميذ، من حيث أسـلوا و فكرـا   - ١
فيجب أن تكون مجلها قصرية إذا كانت نثرا، و من البحور القصرية إذا كانت 

 .شعرا

جيب أن يكون موضوعها متصال مبا يدرسه التالميذ يف مواد املنـهج األخـرى    - ٢
 .إخل... لدراسات االجتماعية، و الدراسات الشرعية، كا

جيب أن تزود املسرحية التالميذ باألفكار و اخلربات اليت حيتاجون إليها و تؤدي  - ٣
 .إىل منوهم املعريف و الوجداين و احلركي و النفسي

ينبغي أن تكون شخصيات املسرحية من النوع احملبب لدى تالميذ هذه املرحلة،  - ٤
 .حماكاته و تقليده أي ممن حياولون

                                                             
  ٢٦٠ ص) ١٩٩٧دار الفكر العريب، : اهرةالق(، العربية، تدريس فنون اللغة على أمحد مدكور.  ٦٦



 

 

ينبغي أن خيتار املدرس املناسبات اليت ترتبط ا على حنو مـا يتبـع يف دروس    - ٥
كاملناسـبات اإلسـالمية    -كما سـبق أن أوضـحنا  –األناشيد و احملفوظات 

  . الشخصية و اإلجتماعية و املناسبات املدرسية املختلفة
   



 

 

  املبحث الرابع
 عن معهد دار االستقامة اإلسالمي  بوندووسو نبذة تارخيية

  معهد دار االستقامة اإلسالمي  بوندووسو تأسيس  - أ

مؤسسة تدور يف اال التربوي معهد دار االستقامة بوندووسو هو 
 حمرم ٢٨التاريخ  يفاحلاج  الليسانيسه كياهي مسروري عبد احمليط أسس .اإلسالمي
, مند أول تأسيسه إيل السنة الثالثة عشرة.م ١٩٩٤يوين  ١٥ه موافقة بالتاريخ  ١٤١٤

متر و ىف تقدمه بين املبين الكايف و شجع   ٣٠٠٠٠قام هذا املعهد على األرض 
  .باألنشطة اإلجتماعية و التربوية و الدعوة

  أهداف املعهد  - ب

معهد دار االستقامة االسالمي بوندووسو هو مكان للعبادة ىف طلب رضا اهللا 
  :لألهداف اآلتية أسس هذا املعهد. تعايل

لتكوين شخصية األمة العالية له أخالق كرمية و قوي اجلسم و مثقف العلم و  - ١
 .مثقف الفكر احلري

 .اخلدمة للشعب - ٢
 .الستعداد املرء العايل لإلسالم و متق اهللا تعايل - ٣
لكون معهد دار االستقامة بوندووسو كمؤسسة العلوم اإلسالمية و لغة القرآن  - ٤

 .لعلوم العامةأو اللغة العربية و ا
  أحوال املدرسني و املدرسات  - ج

دار يف تربية املعلمني واملعلمات مبعهد  واملدرسات يبلغ عدد أعضاء املدرسني
 :يتكونون من عناصر  ةتذاأس ٥٢ االسالمياالستقامة 

خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف الشرق األوسط ويف الدول اإلسالمية واجلامعات  - ١
  .لشهادة الليسانس واملاجسترييف إندونسيا احلاملني 



 

 

املتخصصني يف التخصصات العلمية املختلفة، خرجيي  واملدرسات املدرسني - ٢
  . املدارس العامة واألهلية يف إندونسيا

املدرسني واملدرسات املعينني بناء على القرار السامي الصادر من وزارة الشئون  - ٣
  .الدينية

من تربية املعلمني واملعلمات خرجيي املدارس الثانوية األهلية واحلكومية و - ٤
   ٦٧.اإلسالمية على اختالف سنوات التخرج

  :وملعرفة حالة املدرسني و املدرسات ميكن النظر إىل هذه اللوحة التالية

  عدد املدرسني واملدرسات و مستوى دراستهم

  )١(جدول 

  جمموع مستوى الدراسة  رقم
  ٣  املاجستري  ١
  ٥  الدرجة اجلامعة األوىل خارج البالد  ٢
 ٢٢  الدرجة اجلامعية األوىل  ٣
  ٢٢  كلية املعلمني أو املعلمات   ٤

  ٥٢  جمموع
 .ومن هذا العدد أكثرهم يستولون على اللغة العربية و قليلة منهم ال ينطقون ا

  

  

  

  
                                                             

 .والوثيقة من اإلدارية ٢٠٠٩ابريل  ٢٧املقابلة مع األساتذة يف التاريخ  ٦٧



 

 

  أحوال الطالبات  - د
  عدد الطالبات -١

عدد الطالبات ىف تربية املعلمات االسالمية ىف معهد دار االستقامة 
طالبات جئن من أحناء  ١١٠م  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ىف السنة الدراسية االسالمي 
ولتسهيل عملية التربية فقسمت إىل فصول وكل فصل يشرفه ويل . إندونيسيا
  .الفصل

  ٦٨وهذه اللوحة تبني أحوال الطالبات

  عدد طالبات تربية املعلمات اإلسالمية

 )٢(جدول 

  جمموع  فصل  رقم
 ٧  األول العادي  ١
  ٦  األول التكثيفي  ٢
  ١٨  الثاين  ٣
  ١٧  الثالث العادي  ٤
  ١٣  الثالث التكثيفي  ٥
  ١٣  الرابع ٦
  ١٣  اخلامس  ٧
  ٢٣ السادس  ٩

  ١١٠  جمموع
  

  منظمة الطالبات -٢
                                                             

٦٨
 مأخوذ من الوثيقة ىف مكتب تربية املعلمات اإلسالمية 



 

 

عقدت ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي منظمة للطالبات وهي  منظمة 
وهي وسيلة لتنمية مهارة الطالبات ىف , )OSDI(طالبات معهد دار اإلستقامة 

التتظيم وتطبيق ترقية القيادية و اإلدارية و أيضا كوسيلة لتربية  و تنمية روح 
  .اإلحساس باملسؤولية و القدرة على أداء األمانة

. هذه املنظمة تتكون من عدة أقسام حتت رياسة رئيسة واحدة ونائبتها
وبعد القيام باخلدمة ىف مرحلة واحدة سلمت املسؤوالت األمانة إىل طالبات 

وميكن تلخيص هذه األقسام مع األنشطة . نة اخلامسة كاملسؤوالت اجلديدةالس
  :الىت تقوم ا كالتايل

  رئيسة منظمة الطالبات  ) أ

رئيسة املنظمة هي الىت ترأس مجيع األقسام وهي مسؤولة عن مجيع 
وىف تنفيذ واجباا تساعدها بعض . األنشطة املوجودة ىف املنظمة

  .املسؤوالت اليومية

 رتريقسم السك  ) ب

سكرترية املنظمة هي مسؤولة عن تدبري السكريترية املوجودة ىف أقسام 
  .املنظمة 

 قسم املالية  ) ج

و يوجب هذا . قسم املالية هو الذى يدبر دور النقود ىف منظمة الطالبات
  .القسم على مجيع الطالبات دفع املصروفات مببلغ ألفني روبية كل شهر

 قسم األمن) د

رعاية الطالبات على القيام بواجبتها وهي إقامة هو الذى يساعد أعضاء 
  .و هذا القسم الذى يعطي العقاب على خمالفة النظام. نظام املعهد



 

 

 قسم التعليم)ه

هلذا القسم دور هام ىف مساعدة تربية املعلمات اإلسالمية على القيام 
وكذلك تدبري إجراء , بواجبتها وهي تدبري سري التربية و التعليم ىف املعهد

لدروس اإلضافية املسائية  و تدريب اخلطابة األسبوعية ىف ثالث لغات و ا
 .مسؤول عن ترتيب اجلماعة ىف املسجد

 قسم اللغة  ) و

ومن واجباته عقد حمكمة , هو املسؤول عن الرباميج و األنشطة اللغوية
  .اللغة ملخالفات نظم اللغة

 قسم اإلستعالمات  ) ز

  .هو مسؤول عن نشر اإلعالنات و األخبار

 الرياضة قسم  ) ح

يكون هذا القسم مسؤوال عن تدبري الطالبات ىف كل برنامج الرياضية و 
  .مسؤوال عن تدبري اآلالت أو الوسائل الرياضية  ىف املعهد

  

 قسم الشركة  ) ط

هذا القسم يبيع األدوات الدراسية و أدوات الغسل و اإلغتسال و األطعمة 
يكون ربح  وذا يسهل عليهن شراء كل شيء من جانب ذلك. اخلفيفة

  .الشركة دخال كبريا للمعهد

 قسم مقصف  ) ي

  .يهيئ هذا القسم أنواع األطعمة و الشراب واإلدام للطالبات



 

 

 قسم الصحة  ) ك

وهو الذي يهيئ  , يكون هذا القسم مسؤوال عن صحة سكان املعهد
  .األدوياء للطالبات و يراقب املريضة إىل املستشفى

 قسم املكتبة  ) ل

وكانت مفتوحة كل يوم يراقبها قسم . كان هذا القسم مدبر املكتبة
  .املكتبة

 قسم النسائية  ) م

هذا القسم يقوم بعقد اإلضافيات ىف املهارات اليدوية للنساء مثل اخلياطة  
ذه اإلضافيات تتدرب الطالبات بأنواع املهارات . و الطبخ و غريها

  .اليدوية على حسب رغبتهن و هوايتهن

 قسم ضيافة   ) ن

  .بال الضيوف الذين حيضرون املعهدهلذا القسم وظيفة هي استق

  

 قسم النظافة  ) س

وهو يرتب اجلدوال لتنظيف , هذا القسم يكون مسؤوال ىف تنظيف املعهد
  .املعهد كل يوم

 قسم املطبخ   ) ظ

 .هذا القسم يكون مسؤوال ىف تقسيم اإلدام كل وقت ىف تناول الغداء

  



 

 

 املبحث اخلامس

  الدراسات السابقة

 من الىت تتناول الدراسة عن تكوين البيئة العربية قليلة بل هي ليست البحوثإنّ 
ومن بني البحوث اليت . تطوير البيئة العربيةتم مبشكالت األنشطة اللغوية لالبحوث اليت 

  :ة هيبيئة العربيالتتعلق ب
طالب اجلامعة احلكومية ) ١٩٩٥(الذى قام به أمحد عيسى أنصارى البحث   - أ

" نور احلرمني"املعهد يف  بحث الوصفى عن حال البيئة العربيةماالنج، قام بال
العوامل الىت تساعد  و أهداف هذا البحث ملعرفة  ٦٩.فوجون ماالنج اإلسالمي

, و منهج حبثه املستخدم هو املنهج الوصفى الكيفىعلى إنشاء البيئة العربية ، 
وجود ) ١: ربية هىومن نتيجة حبثه أن العوامل الىت تساعد على إنشاء البيئة الع

) ٤س، التجس) ٣التشجيع على تنفيذ ذلك القرار، ) ٢القرار من املعهد، 
قسم ) ٧اللوحات اللغوية، ) ٦لنظام املعهد و املريب،  الطلبةطاعة ) ٥العقاب، 

عملية يف  استخدام اللغة العربية) ٩باللغة العربية،  األنشطة) ٨ترقية اللغة، 
 .يةاملراجع العرب) ١٠التعليم، 

حتت العنوان تطوير البيئة ) ٢٠٠٦(فطرية السبحانية به  تبحث الذى قامال  -  ب
و أهداف هذا  ٧٠.سيدوارجو-العربية ىف معهد األمانة اإلسالمي العصرى كريان

البحث ملعرفة تطوير البيئة العربية ىف معهد األمانة اإلسالمي العصرى الذى 
) ج, هداف تطوير البيئة العربيةأ) ب, خلفية تطوير الييئة العربية) حيتوى على أ

, العوامل اإلجيابية و السلبية ىف تطوير البيئة العربية) د, النشاطات ىف البيئة العربية
سيدوارجو إىل استمرار البيئة -حماولة معهد األمانة اإلسالمي العصرى كريان) ه
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كلية : ماالنج(رسالة جامعية غري منشورة , اإلسالميفوجون ماالنج" نور احلرمني"البيئة العربية يف املعهد  ,أمحد عيسى أنصاري  
 )١٩٩٥ ,IKIP Malang املعهد العلي لفنون التدريس و علوم التربية, األدب العريب

  
٧٠

 رسالة جامعية غري منشورة, سيدوارجو-تطوير البيئة العربية ىف معهد األمانة اإلسالمي العصرى كريان ,فطرية السبحانية    
  )٢٠٠٦جامعة ماالنج احلكومية , كلية األدب العريب:ماالتج(



 

 

حبثها  و نتائج, و املنهج املستخدم هو املنهج الوصفى الكيفى, العربية و تطويرها
إن خلفية تطوير البيئة العربية  هي احلاجة إىل تعويد اإلتصال اللغة العربية ) هي أ

و أهداف التطوير هي فهم القرآن ) ب,و تكوين البيئة املناسبة  لتعلم اللغة
و اكتساب اللغة شفويا و , و فهم الكتب الدينية, الكرمي و األحاديث النبوية

و االتصاالت اليومية باللغة العربية و , املفردات والنشاطات هي إلقاء) ج,حتريريا
و إجراء احملاضرات , و إجراء احملادثة, و إقامة حمكمة اللغة, مراقبة اجلواسيس

وتقوية , و املسابقات اللغوية العربية, و املسرحية, )تدريبات على اخلطابة(
و اما ) د ,و املناقشة و تدريس الكتب الدينية, و اإلعالنات, الكفاءة اللغوية

 .العوامل اإلجيابية و السلبية هي من داخل املعهد و خارج املعهد
املعهد يف  حتت العنوان البيئة العربية) ٢٠٠٣(البحث الذي قام به كوناوان    -  ج

و أهداف حبثه هي معرفة حال البيئة العربية  ٧١.العصرى كونتور منتنجان عاوى
و , ىف املعهد العصرى كونتور للبنات بسامبريجيو منتينجان عاوى جاوى الشرقية

و معرفة العوامل الىت تساعد على , الكشف عن كيفية تكوين البيئة الغربية
الكيفي الوصفي نهج امل استخدم الباحث يف هذا البحث. تكوين البيئة الغربية فيه

البيئة العربية يف املعهد العصرى كونتور متكاملة ) أ: ونتائج حبثه هي ,)احلقلي(
احملاوالت الىت قام ا املعهد ) ب. شاملة على البيئة الرمسية والبيئة الطبيعية

لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيخ املعهد املتأهلني يف اللغة و تثبيت رسالة 
قدوة وم اللغة العربية و ممارسة األنشطة لتعلّ املعهد و العقيدة لتكون دافعا

املعاملة املؤثرة يف تكوين البيئة العربية كمثل املدرسني و املدرسات   )ج .صاحلة
املتأهلون يف اللغة العربية و املنهج الدراسي و مناهج تعليم اللغة العربية املناسبة و 

 .الوسائل التعليمية املختلفة
طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ) ٢٠٠٦(زهدي  الذى قام به حليمىالبحث   - د

ماالنج، قام بالبحث الوصفي عن حال بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي 
                                                             

٧١
شعبة تعليم اللغة العربية : ماالنج( غري منشورة ماجستريرسالة  ,البيئة العربية يف املعهد العصرى كونتور منتنجان عاوى, كوناوان  

  ) ٢٠٠٣ اجلامعة األسالمية لصداقة أندونيسيا و سودان, لغري الناطقني ا



 

 

أهداف هذا البحث   ٧٢.م و التعليمبرندوان سو منب مادورا و دورها ىف التعلّ
اللغوية، و اختالف  املهارات اكتساب العربية، و بيئة حالالكشف عن فهي 

وكذلك إصدار  الطلبة يف اكتساا وتقدمي احللول من مشكلة يئتها،
نهج املستخدم ىف هذا املو. االقتراحات التربوية يف اكتساب املهارات اللغوية

هناك عامالن ىف كيفية أن  و نتائج من هذا البحث هي .الكيفي الوصفيالبحث 
و . والعوامل اخلارجيةاكتساب طلبة املهارات العربية ،ومها العوامل الداخلية 

العوامل الداخلية هي التشجيع واملوهب والذكائية وأما والعوامل اخلارجية هي 
البيئة واملعلم واإلصالحات واملواد الدراسية واحلفظ والتقليد والوظيفة واحلوافز 

اختالف الطلبة على اكتساب املهارات  و أن. والتمرينات والوسائل التعليمية
رائق التدريس املستخدمة، واألدوات املستعملة، واألهداف اللغوية مبختلف ط

والبيئة احمليطة، واألوقات املستغرقة، والنشاطات املهارية املختلفة،  املتفرقة،
واختالف اهلوايات واملواهب، والسن، وخلفية الدراسة املتنوعة، والذكاء 

مية ىف الفصول املتلكة، والدوافع املستثارة، واملشاركة ا ىف العملية التعلي
يتجزأ الطالب و . وخارجها واملمارسة والتكرار ىف التعليم، واجلهد واإلجتهاد

املعلم املهارة باملهارات اآلخرى ، وقليل التدريبات والتعلم واملناشط الطبيعية، 
  .ودون التركيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء املهارات

إن البحوث السابقة : ة كما يليالفرق بني هذا البحث والبحوث السابق
وصفي والبحث اليت ستقوم الباحثة البحث التجرييب، وكذالك جبانب املوضوع 

األنشطة  بالبحوث السابقة، وهذا البحث يركز على  واملكان والزمان قد متفرقة
لتنمية رغبة حمددا على جتربة التمثيل املسرحي  اللغوية لتطوير البيئة العربية

  .   ومل يوجد يف البحوث السابقة .التخاطب باللغة العربية البات ىفالط

  
                                                             

رسالة ماجستري  ,بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي  برندوان سو منب مادورا و دورها ىف التعلم و التعليم ,حليمى زهدي ٧٢
 )٢٠٠٦,  جلامعة اإلسالمية احلكوميةا ,برنامج الدراسات العليا: ماالنج( غري منشورة

  



 

 

   



 

 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

  منهج البحث   - أ

  جمتمع البحث وعيتنه   -  ب

  أدوات البحث  -ج

  مصادر البيانات -د

  حتليل البياناتأسلوب  -ه

 مراحل تنفيذ الدراسة -و

  

   



 

 

  الفصل الثالث

  بحثال هجيةمن

طريقة البحث وجمتمع البحث وعينته وأدوات البحث و مدخليتناول هذا الفصل 
   .وهيكل البحثالدراسة حتليل البيانات وإجراءات 

  بحث نهج الم -أ

واختارت ىف حبثها املـدخل الكمـي و   . استخدمت الباحثة املنهج التجرييب
ويقصد بالتجرييب هو أن الباحثة جتيء بشيء جديد وهو . نوعه من البحث الوصفي

التمثيل املسرحي وحتاول أن تكشف مدى صالحيته يف تنمية رغبة الطالبـات يف  
  . التخاطب باللغة العربية

ث هو أن البيانات اليت حتتاج إليها الباحثـة  و يقصد بالكمي يف هذا البح 
تكون على صورة العددية، أو كانت البيانات تعطي وصفا رقميا توضح مقـدار  

  ٧٣.هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

وأما الوصفي فيقصد به أن الباحثة تصف األنشطة اللغوية املناسبة لتطـوير  
ة ولتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغـة العربيـة ىف معهـد دار    البيئة العربي

تستخدم الباحثة الطريقة الوصفية ألا تعتمد على . االستقامة االسالمي بوندووسو
  ٧٤.دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد ىف الواقع وتم بوصفها وصفا دقيقا

  جمتمع البحث وعينته -ب
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ص ) دار الفكر للنشر والتوزيع، دون سنة: عمان. (أدواته و أساليبهمفهومه و : البحث العلمي، ١٩٩٢عبيدات ذوقان و آخرون،   
١٨٧.  

  .١٨٧ص, املرجع نفسه  ٧٤



 

 

يع طالبات املعهـد ىف معهـد دار االسـتقامة    اتمع ىف هذا البحث هن مج
و , االسالمي بوندووسوجاوى الشرقية إال الصف الثالث العادي و الصف السادس

  .تلميذة ٧٥عددهن حوايل 

  أدوات البحث  -  ج
وألخذ البيانات واكتساا حيتاج الباحث إىل أدوات البحث، وتلك األدوات 

  :كما يلي
  املالحظة -١

البيانات عن طريق تأمـل املظـاهر   املالحظة هي أسلوب اجلمع 
هذه املالحظة تستخدمها الباحثة جلمع . بالبحث وتسجيلها منظما املتعلقة

البيانات املتعلقة باألحوال ىف استعمال اللغة العربية ىف معهد دار االستقامة 
االسالمي بوندووسو، الباحثة كاملالحظة ىف مجيع األنشطة اللغوية لـدي  

شـرة  الباحثـة تشـاهد مبا  . الطالبات خآصة ىف جتربة التمثيل املسرحي 
  .األنشطة اللغوية الىت تقوم ا الطالبات ىف بيئة املعهد يوميا

  املقابلة -٢

املقابلة هي طريقة مجع البيانات للحصول على املعلومـات مـن   
ىف هذه املقابلة تقوم الباحثة باملقابلة مع األساتذة . مصادرها البشرية شفوية

يعرفون متاما عـن   الم, الذين يقومون أيضا بدور هيئة املشرفني ىف املعهد
مث تقوم الباحثة باملقابلة مع بعض . األشياء املتعلقة باألنشطة اللغوية ىف املعهد
  .مسؤوالت الآليت يقُمن باألنشطة اللغوية

  االستبانة   -٣

االستبانة هي آدة للحصول على البيانات احلقـائق واملعلومـات   
جهة عادة للمستجيبني تقدم االستبانة بشكل األسئلة املو, املرتبطة بالبحث



 

 

هلذا البحث تستخدم الباحثة االستبانة الىت تتضمن على األمـور  . الكثريين
  .املتعلقة باألنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية

  مصادر البيانات -د

مدرسات اللغة العربية و مسؤوالت قسم اللغة و طالبات  منمصادر البيانات 
  .املعهد

  حتليل البيانات أسلوب -ه

إن حتليل املعلومات اليت سوف حتصل عليها الباحثة مـن جتربـة التمثيـل    
فتستعمل الباحثة أسلوب التحليل الـذى يسـمى   . املسرحي يكون حتليال وصفيا
لتحليل املعلومـات و   analysis descriptive statisticبالتحليل اإلحصائي الوصفي 
  :كما يلي(%) البيانات املرجوة بالنسبة املئوية 

%100
F ×
Ν

=Ρ  

تكـرار   F، و )التوزيـع التكـراري  (النسبة املئوية لتكرار األجوبة  Pحيث 
 .جمموع الطالب N، و ةاألجوبة للطلب

  :مراحل تنفيذ الدراسة -و

األنشطة اللغوية أن تقوم البحث عن  مدير املعهدتستأذن الباحثة من أن  - ١
  .لتطوير البيئة اللعربية

املعهد عن األنشطة تكتسب الباحثة توجيهات وإرشادات من مدير أن   - ٢
 .اللغوية لتطوير البيئة العربية

أن تقسم الباحثة مبساعدة مسؤوالت قسم اللغة الطالبات إىل جمموعة  - ٣
 . و لكل جمموعة مثاين طالبات أو أكثر, صغرية بطريقة عشوائية



 

 

 .فيها مدبرةأن ختتار الطالبات رئيسة كل جمموعة و لكل جمموعة  - ٤
بإنشاء  جمموعةمدبرة كل  الباحثة مبساعدة مسؤوالت قسم اللغةأن تأمر  - ٥

 .باللغة العربية الفصيحة السيناريو
 الباحثة مبساعدة إىل السيناريوذلك جمموعة أن تفوض مدبرة كل  - ٦

 .املدرسني للتصحيح
 .جمموعةكل  ةأن يتدرب كل من املشتركني كل يوم حتت اشراف مدبر - ٧

املعهد ىف قاعة  اتلباكفاءة أعضائها أمام طكل جمموعة أن تقدم  - ٨
 . دقيقة إىل عشرين االجتماع قدر مخسة عشرة

بأن الباحثة الطالبات  تأخرب,  ىف أخري اللقاء, بعد تقدمي مجيع اموعة - ٩
 .جزء أخري من دراستهاالستبانة  ههذ

بالكمال كل أسئلة  ت الطالباتوأجاب صفحة االستبانة وزعت الباحثة -١٠
 .حتت وقت حمدد

  .هامناجابة الطالبات بعد انتهاء صفحة األسئلة لالستبانة  مجعت الباحثة -١١

   



 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  تهاومناقش هاالبيانات وحتليل عرض

  

  وحتليلها عرض البيانات  :   املبحث األول

  حتليل البيانات ومناقشتها  :    املبحث الثاين

  



 

 

  الفصل الرابع

  البيانات وحتليلها ومناقشتهاعرض 

 املبحث األول
 عرض البيانات و حتليلها

عن حملة البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة ستعرض الباحثة يف هذا املبحث البيانات 
، والبيانات اليت حصلت و تطبيق النشاط اجلديد وهو التمثيل املسرحي, اإلسالمي بوندووسو

.ةواالستبان, املالحظة، واملقابلةعليها الباحثة من خالل   
  البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو  - ت

إن البيئة هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيه العوامل املناسبة ملعيشة كائن حي 
عوامل وقوي خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه،  وهلاأو جمموعة كائنات حية خاصة، 

ؤثر يف عملية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأا أن ت البيئةن أو أ
يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع  بةالتعليم وترغب الطل

. حيام اليومية  

  . البيئة اإلصطناعية والبيئة الطبيعية بقسمنيالبيئة يف هذا اال  ةالباحث توقسم
  :حوال يف البيئة االصطناعية كما يلى األ -١

دار االستقامة ىف هذا الصدد أحوال البيئة االصطناعية يف معهد  ةدم الباحثتقو
، وتشمل على عملية التعلم والتعليم يف الفصل لدروس اللغة العربية بوندووسو 

التمرينات اللغوية، واحملادثة ، واإلمالء، واملطالعة، واإلنشاء، والترمجة، /
. و درس القرآن, العريب ، والبالغة، واخلط اللغة العربية واحملفوظات، وقواعد

, والدروس املسائية اإلضافية, نشر املفرداتوالنشاطات اللغوية املتعلقة ا مثل ،
  .احلائطية تاالو إصدار , و تشجيع اللغة, وتدريب اخلطابة األسبوعية

  األحوال يف الفصل  )أ



 

 

هنا عن املواد الدراسية العربية، وإجراءا يف التعلم والتعليم،  ةعرض الباحثت  
: هي  ةعرضها الباحثتواملواد الدراسية العربية اليت س. والوسائل التعليمية املستخدمة

التمرينات /ودروس اللغة العربية , احملادثة ،  واملطالعة ، واإلنشاء ، والترمجة
، العريب ، والبالغة، واخلط اللغة العربية وقواعداللغوية، واإلمالء، واحملفوظات، 

  . ودرس القرآن
  

  احملادثة  )٢
تدرس هذه املهارة جلميع الطلبة من الصف األول إىل الصف اخلامس، 
ورجاء  ا يكون الطالب حمبني على الفكرة وفامهني عليها وحافظني ا، 

ملدرس كما واخلطوات الىت يسلك عليها ا. ويعربوا باللسان جبيد وصحيح
    :يلى 
  دراسة احملادثة  املدرسيفتتح   ) أ(
  الدرس السابق املدرسيسأل   ) ب(
  )الصعوبة والغريبة(املفردات اجلديدة  املدرسمث يشرح   ) ج(
املواد، عطلة، العام : تلك املفردات يف السبورة مثل  املدرسيكتب   ) د(

  الدراسي 
  )الدراسة أفضل من العمل(املوضوع الذى سيلقيه  املدرسيقرأ   ) ه(
  املادة املذكورة حىت يفهمها الطلبة ويعربها املدرسيبني   ) و(
) تبادل احلوار(الطالبني أو أكثر ليتكلما أمام الطلبة  املدرسيأمر   ) ز(

 املدرسبصحيح وجيد، إن كان البحث يتعلق بالفكرية أو القصة فيأمر 
  .املدرسواحدا فواحدا ليلقيه املادة الىت القاها 

  ليناقشوا باملوضوع املعني املدرسأحيانا أمر   ) ح(
  درس احملادثة املدرسم توخيت  ) ط(



 

 

وأما الكتاب  . والطريقة املستخدمة يف هذا الدرس طريقة املباشرة
املستعمل خمتلفا وفق املرحلة اليت جيلسها الطالب، مثل كتاب احملادثة الذي 

 وأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا الدرس. فيه احلوار والقصة وغريها
  .السبورة، والطباشر، والصورة، و القلم: هي 

 املدرسوقبل التعليم البد للمعلم أن يكتب إعداد الدروس ويقدمها إىل 
  .األهلي

  املطالعة  )٣
تدرس هذه املهارة جلميع الطلبة من الفصل الثاىن إىل الصف اخلامس، 
ورجاء  به يكون الطالب حمبني ومستطعني على القراءة ومطالعة املواد 

راسية بالصحيح، فامهني على املواد املقروءة بطريقة إجابة السؤال أو الد
  :يلفظوا بلغتهم ، واخلطوات الىت يسلك عليها املدرس كما يلى 

 لطالب عن الدرس السابقلسؤاال  املدرسيسأل   ) أ(
 تزويد املفردات  الواردة ىف املوضوع املدرسإلقاء    ) ب(
 املفردات اجلديدة املدرسيكتب    ) ج(
 )الطبيعة املتفائلة(حول املوضوع معني  املدرسيتكلم   ) ه(
 النص فقرة ففقرة  املدرسيشرح    ) و(
 الطالب ألن يطلب الفكرة الريئسية يف كل الفقرة  املدرسيأمر  ) ز(
 ألن يستنبط الطالب على النص املذكور  ) ح(
وهم فامهني النص " (فهمت"فأجابوا " هل فهمتم؟" املدرسفإن يسأل  )ط(

 املدرسألن يفتحوا كتبهم، ويسمعون قراءة  ساملدرفأمر ). املذكور
 من األول إىل األخر

 طالبا أو طالبني ليقرأ النص املذكور املدرسيأمر  )ي(
 املكتوبة يف السبورة) العبارات أو الفكرات(الكتابة  املدرسيقرأ  )ك(
 الطلبة ألن يكتبوا مايف السبورة  املدرسويأمر   )ل(



 

 

وبعد كتابة مافيها، يناقش الطلبة مع أصحام يف املكتبة نفسها مث يفتح  )م(
 الفرصة ألسئلة  املدرس

 املدرسالطلبة ألن يغلقوا كتبهم و املدرسوبعد انتهاء املناقشة، أمر  )ن(
 يسأل طالبني أو ثالثة طوالب والسؤال متعلق باملادة املدروسة 

  االختتام )س(
وأما الكتاب  املستعمل . الدرس طريقة املباشرة والطريقة املستخدمة يف هذا

وأما الوسائل التعليمية املستخدمة يف هذا . خمتلفا وفق املرحلة اليت جيلسها الطالب،
  .الكتاب،السبورة، والطباشر ، و القلم: الدرس هي 

  
  اإلنشاء  )٤

يدرس درس اإلنشاء جلميع الطلبة من الفصل األول إىل الفصل 
يكون الطالب حمبني على الفكرة وفامهني ا وحافظني السادس، ورجاء  به 

  :عليها ويعربوا بالكتابة جبيد وصحيح، وطريقة تدريس اإلنشاء كما يلى
 الدراسة  املدرسيفتتح   ) أ(
 الدرس السابق املدرسيراجع    ) ب(
 )فوائد النار ومضارها(املوضوع  املدرسيعني  )ج(
الطالب لكي حيرر املوضوع املعني ويطوره حيت يكون  املدرسيأمر   )د(

 تأليفا أو إنشأ 
 لكي جيمعوا الكراسات فيها اإلنشاء  املدرسيأمر  )ه(
 بعض الطالب ليكتب تصنيفه يف السبورة املدرسيأمر )و(
وهناك التصنيفات األخري اليت (والطالب مجاعة  املدرسويصحح   )ز(

 )نفسه املدرسصححها 
  الواجبات املرتيلية درسامليعطي   )ح(



 

 

الكتاب اخلاص يف هذا الدرس، ولكن للمعلم  املدرسواليستخدم 
املوضوعات املتعلقة به، ويعطيها للطالب ليكونوا متطورينها حىت يصبح ذلك 

والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة، والكراسات، . املوضوع  إنشاء
  . القلم، و املعجم، والطباشري

  
  الترمجة )٥

يبدأ درس الترمجة من الفصل الثاىن إىل الفصل اخلامس، ومجيع الطلبة 
حمبني ومستطعني ترمجة الكلمات أو اصطالحات أو العبارات اإلندونسية إىل 

  :  العربية،  الطريقة الىت يسري عليها املدرس كما يلى 
 تح املدرس الدرسيف  ) أ(
الطلبة بإقفال القرآن إذا كانت املادة من القرآن أو أن  املدرسيأمر   ) ب(

 يكتب املقالة على السبورة 
 . معاين الكلمات اجلديدة مث يكتبها على السبورة املدرسيبني  )ج(
 .اآليات أو املقالة الىت يريد تدريسها خمتصرا املدرسيشرح  )ه(
الطلبة بفتح القرآن أو بالنظر إىل السبورة إن كانت املادة  املدرسيأمر  )و(

 .مكتوبة على السبورة
 .اآليات أو املقالة الىت يريد تدريسها بصوت واضح املدرسيقرأ  )ز(
  .الفرصة للسؤالعن املفردات الىت مل يفهموها املدرسيعطى  )ح(
 .مجتهايقرأ الطلبة اآليات أو املقالة قراءة صامتة مع تفكري تر )ط(
واحد من الطلبة أو أكثر بترمجتها مع إصالح األخطاء إن  املدرسيأمر  )ي(

 .املدرسوجدها 
 .األيات او املقالة بترمجة صحيحة منوذجا للطلبة املدرسترجم ) ك(
 .واحد من الطلبة أو أكثر بترمجتها مرة أخرى املدرسيأمر  )ل(
  .بكتابة ما على السبورةالطالب  املدرسيأمر  )م(



 

 

القرآن الكرمي يستعمل  املدرس. وهذا الدرس يستخدم طريقة الترمجة
والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة، . أو املقالة الىت كتبها املدرس

  .والكراسات، القلم، و املعجم، والطباشري
  

  التمرينات اللغوية/ دروس اللغة العربية )٦
وترجى ذه . يبدأ هذ الدرس من الصف األول إىل الصف الثالث  

التمرينات أن حيبوا إجابة األسئلة ويستطعوا عليها شفاهيا كانت أم حتريريا 
واألساليب الىت يسلك عليها املدرس يف . يف كل أنواع مهارات اللغوية

  :  تدريسها كما يلى 
ئل اإليضاح الىت باألدوات والوسائل التعليمية كوسا املدرسيستعد   ) أ(

 .تساعد على جناح عملية التعليم
أن يلفظها  املدرسعلى , تعليم الكلمات اجلديدة املدرسعند ما يريد     ) ب(

بصوت واضح مع إظهار األشياء مباشرة من غري ترمجتها إىل اللغة 
 .اإلندونيسية مث يطلب من الطلبة أن يقلدوها معا

األعمال توضح األفعال الىت تريد ب املدرسوعند ما تعلم األفعال فيقوم   )ج(
.تعليمها  

الكلمات أو األفعال املدروسة على السبورة بعد تلفيظها  املدرسيكتب  )د(
.واحدة فواحدة  

والطلبة  املدرسو الطلبة كتاب دروس اللغة العربية فيقرأ  املدرسيفتح  )ه(
.يستمعون  

.الطلبة للقراءة واحدا فواحدا مع الفهم املدرسيأمر  )و(  
الطلبة بعمل التمرينات بعد اإلنتهاء من الدرس و إذا  املدرسيكلف  )ز(

.ضاق الوقت ميكن تأديته خارج الفصل  



 

 

األدوات " . ٢- ١دروس اللغة العربية " يستعمل الكتاب  املدرس
  .والصور، والسبورة، الطباشري, األسياءالتعليمية، 

  اإلمالء  )٧
واخلطوات الىت . يبدأ هذ الدرس من الفصل األول إىل الفصل اخلامس

  : تسلك عليها املدرس كما يلى 
خيتار املدرس املقالة أو النص املالئم مبستوى قدرة الطلبة من املعلومات و   ) أ(

 .القواعد
ولكنه , األسئلة الىت توصل أذهان الطلبة إىل املوضوع املدرسيقدم    ) ب(

 .ال يكتب ذلك املوضوع على السبورة
بعض الطلبة بكتابة الكلمات الصعبة الىت تشبه ما ىف املقالة  املدرسيأمر  )ج(

 .الىت يريد تدريسها
 .مضمون النوضوع خمتصرا املدرسيبني  )د(
  .ورة إعدادا للكتابةالطلبة مبالحظة ما على السب املدرسيأمر  )ه(
 .ما على السبورة املدرسميسح ) و(
 .املدرساملقالة من أوهلا إىل آخرها والطلبة يهتمون ما قرأه  املدرسيقرأ  ) ز(
 .املقالة قطعة قطعة ويأمر الطلبة بكتابتها حىت اية املقالة املدرسميلئ  )ح(
طلبة يالحظون ما كتبوا املقالة الىت ألقها للمرة األخرية و ال املدرسيقرأ  )ط(

 .على كراسام
وطريقة التصحيح بإحدى . كراسات الطلبة  للتصحيح املدرسجيمع  )ي(

كراسات الكلبة بنفسها خارج  املدرسيصحح ) ١: (هذه األساليب
) ٣. (يصحح الطلبة كراسام بأنفسهم مع التبادل بينهم) ٢(, الفصل

 .يصحح الطلبة خطاءم بأنفسهم



 

 

 .املقالة الىت قدمها إىل املدرس األهلى للتصحيح يستعد املدرس
والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة الصغرية، والكراسات، القلم، 

  ٧٥.والطباشري
  

  احملفوظات )٨
من دار االستقامة االسالمي للطلبة يف معهد احملفوظات يدرس درس 

احملفوظات ويرجى مجيع الطلبة أن حيبوا وحيفظوا . الصف األول إىل السادس
. ويستطيعوا أن يترمجوا نصوص احلديث, بالصحيح، والفصيح، والطلقة

  :رى يف الفصل كما يلي جت يتالاحملفوظات وإجراء تعليم 
  .إىل الطلبة عن الدرس السابق املدرسيسأل   ) أ(
 .املفردات الصعبة كما تشرح ىف درس املطالعة املدرسيشرح    ) ب(
و , املعىن من املقالة بيتا فبيتا إذا كانت على صورة النظم املدرسيبني  )ج(

تلك املقالة  املدرسمث يلفظ , جزءا فجزءا إذا كانت على صورة النثر
 .على السبورة املدرسوحياكيها الطلبة و يكتبها 

 .ما على السبورة و الطلبة يالحظون املدرسيقرأ  )د(
 .الطلبة بكتابة ما على السبورة املدرسيأمر  )ه(
واحدا فواحدا من الطلبة بقراءة ما كتبه ىف مذكرام و  املدرسيأمر  )و(

 .األخرى يالحظون مذاكرام
 .يقرأ الطلبة مذكرام صامتون مع الفهم إعدادا للتطبيق )ز(
الطلبة بإقفال مذكرام مث يسألون عن معىن املفردات وما  املدرسيأمر  )ح(

 .ق بالدرس اجلديد و حفظ الدروسيتعل
والوسائل التعليمية املستخدمة ". النصوص"الكتاب املستخدم هو كتاب  )ط(

  .هي السبورة ، والكراسات ، والطباشري،
                                                             

75
  ٢٠٠٩يو ما ٣املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف تاريخ    



 

 

  

  قواعد اللغة العربية )٩
يبدأ تعليم قواعد اللغة العربية ىف معهد دار االستقامة االسالمي من الصف 

بعد النصف السنة يعىن بعد متكن الطلبة من احملادثة الثاىن أو الصف األول التكثيفي 
  :واألساليب الىت تسلك عليه املدرس ىف تدريسها كما يلى. باللغة العربية يوميا

الطلبة لقبول الدرس بتقدمي األسئلة املتعلقة باملعلومات  املدرسيعد   ) أ(
 .السابقة حىت يتركز الطلبة ىف الدرس

الطلبة بغتيان أمثلة من اجلمل الصحيحة مث خيتار منه  املدرسيأمر    ) ب(
 .لألمثلة ما هي املناسبة بالقاعدة الىت يريد تدريسها

تلك األمثلة على السبورة مع وضع العالمات اخلاصة  املدرسيكتب  )ج(
.على الكلمات الىت يريد شرحها  

.الكلمات الىت تطلب منها قاعدا املدرسيشرح  )د(  
مث يكتبها  املدرسمن الطلبة استنباط القواعد باملساعدة من  ساملدريطلب  )ه(

.على السبورة  
.ما على السبورة من القواعد والطلبة يالحظون املدرسيقرأ  )و(  

.الطلبة بكتابة ما على السبورة املدرسيأمر  )ز(  
واحد من الطلبة أو أكثر لقراءة مذاكرته بعد اإلنتهاء من  املدرسيألمر  )ح(

.األخرى يالحظون مذاكرم الكتابة و  
.يقرأ مجيع الطلبة مذاكرم و كتبوا صاتون إعدادا للتطبيق )ط(  

الطلبة بإقفال املذاكرم و الكتب مث ميسح ما على  املدرسيأمر  )ي(
.السبورة  

عن األمثلة و القواعد واإلعراب من  املدرسو قبل غنتهاء الدرس يسأل  )ك(
.الدرس الذى سبق بيانه  



 

 

وفامهني عليها، مطابقا باملادة لغة العربية يرجى الطلبة حمبني قواعد الوبه 
يف اجلمل املتنوعة، ) الكلمة املفيدة(املدروسة، يستطيع أن يصنع األمثلة 

ويشري موقع اإلعراب يف اجلمل بصحيح وتفصيل، ويطبق القواعد النحوية يف 
  .املطالعة، واحملادثة واإلنشاء التحريري

و األمثلة  ٣و ٢و١، النحو الواضح " الكتاب  يستعمل املدرس
أما الوسائل التعليمية السبورة، والطباشري، والكراسات، " . التصريفية 

  .والقلم، والكتاب املقرر
  البالغة )١٠

اإلسالمي من دار االستقامة خيتص لطلبة معهد   إن درس البالغة
قواعد علم وذا الدرس يرجى الطلبة مستطعني . الفصل الرابع إىل السادس

وأما خطوات التدريس يف هذا الدرس جتري .  البالغة مطابقا باملادة املدروسة
  :كما يلي 

 )املراجعة(عن الدرس السابق  املدرسيراجع   ) أ(
 )فن البديع(املوضوع  املدرسيعني    ) ب(
 املفردات اجلديدة أو الصعوبة ويكتبها يف السبورة املدرسيقدم  )ج(
 يكتب املادة يف السبورة )د(
 يشرح قليال فقليال لكي يفهم الطلبة تلك املادة )ه(
 املدرسليكتبوا املادة يف السبورة بعد أن فهموا مبا شرحه  املدرسيأمر  )و(
 )يصنع الشعر وغريه(مترينات  )ز(
 الواجات املرتيل  املدرسيقدم  )ح(
  اإلختتام )ط(

والوسائل التعليمية . الكتاب املستخدم هو كتاب علم البالغة
  .ستخدمة هي السبورة ، والكراسات ، والطباشريامل

  



 

 

  اخلط العريب )١١
واخلطوات الىت . يبدأ هذ الدرس من الفصل األول إىل الفصل اخلامس

  : كما يلى  املدرستسلك عليها 
 هذا الدرس املدرسيفتتح   ) أ(
بأمر الطالب لكتابته يف السبورة مث بيان  مراجعة كتابة اخلط السابق،   ) ب(

 تدريس اخلط اآليت   املدرس
كتابة اخلط اجلديد بكتابته يف السبورة ويأمر الطلبة ليهتموا  املدرسيقدم  )ج(

 طريقة الكتابة
الطالب بكتابة اخلط املكتوب يف السبورة بالطريقة اليت  املدرسيأمر  )د(

 على أقل ثالث مرات املدرسيعملها 
  يأمر بعض الطالب ليكتب يف السبورة )ه(
 إىل طريقة الكتابة الصحيحة يرشدهم )و(
  التمرينات ويأمر جبمع الكراسات )ز(
 الواجبات املرتيلية املدرسويقدم  )ح(

والوسائل التعليمية املستخدمة . يستخدم كتاب اخلط املستعد املدرس
  ٧٦.هي السبورة ، والكراسات، والقلم، والطباشري

  
  درس القرآن  )١٢

  :يف تدريس القرآن كما يلي   املدرساخلطوات اليت يسلكها   
 بفتح القرآن يف الصفحة اليت يريدها املدرسيأمر   ) أ(
 يكتب األيات اليت يريد تدريسها على السبورة   ) ب(
 بتالوة اآلياتطلبة يأمر بعض ال  ) ج(
 يبني أوجه اخلطأ أو النقصان يف التالوة )د(
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 )مرتني أو أكثر(التالوة النموذجية من املدرس  )ه(
 وأمر الطلبة بكتابتهاإمالء الكلمات  )و(
 يناقش الطلبة باألسئلة التجاهلية واإليثارية )ز(
 يكتب القاعدة املستنبطة على السبورة )ح(
 لكتابة ما على السبورة، للتفكري يف القاعدة : الفرصة  املدرسيقدم  )ط(
 تالوة اآليات بأنفسهم، للسؤال عما مل يفهموهو )ي(
 ها من األيات املتنوعةعن القاعدة وأمثلت املدرسيسأل  )ك(
 بتالوة اآليات واحدا فواحدا مع اإلصالحات املدرسيأمر  )ل(
  

   



 

 

  يف خارج الفصل  األحوال  ) ب
هنا عن األحوال الدراسية العربية يف خارج الفصل متعلقا  ةعرض الباحثت  

وهي من البيئة االصطناعية وتلك األحوال  ةها الباحثتباملواد الدارسية اليت قد عرض
   :كما يلي 
 نشر املفردات  )١

واملفردات شيء مهم جيب على كل . لكل لغة مغردات، ال سيما اللغة العربية
و إذا كان الطلبة حيفظون املفردات و . متعلم اللغة معرفتها و حفظها وفهمها متاما

.العربية اجليدة يطبقوا ىف االتصاالت اليومية ستكون هناك البيئة  
نشر املفردات من إحدى األنشطة اليومية لتطوير البيئة العربية ىف معهد دار 

و نشر املفردات يقام كل يوم مرتني ومها ىف . االستقامة االسالمي بوندووسو
ىف الصباح نشر . الصباح ربع ساعة بعد صالة الصبح و ىف الساعة التاسعة قبل النوم

ا ربع الساعة قبل النوم فمراجعة ما يناله الطلبة من املفردات و أم, املفردات اجلديدة
جيب على مجيع الطلبة كتابة . الطلبة ينالون على األقل مفردتني ىف اليوم. ىف الصباح

ويفتش األساتذة و قسم اللغة كراسة , املفردات الىت ينالوا على كراسات املفردات
يفة لنشر املفردات يقدمها أوال إىل والذي له وظ. املفردات عند الطلبة كل أسبوع

. األساتذة لتفتيشه لكي ال خيطأ ىف نشرها  
:وطريقة نشرها كما يلي  

مث يعطي , أن يقرأ قسم اللغة املفردات أوال مث يكرره الطلبة معا و مرارا  ) أ(
 .مبعنها

مث يأمر أحد الطلبة وضع تلط املفردات ىف اجلملة , و أن يلقي املفردات أوال  ) ب(
 .املفيدة

ما أنا؟ أنا آلة "مثال , يسأل الطلبة عن كلمة واحدة بذكر تعريفه أوال وأن  ) ج(
 ٧٧".قلنسوة"هم جييبون ." يلبس الناس على رأسه عادة, الصالة
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  إلضافيةاالدروس املسائية  )٢

إن الدروس املسائية اإلضافية تعقد كل يوم من الساعة الثانية إىل الساعة 
لطلبة الصف األول إىل الصف الرابع و  و هذه الدروس, الثالثة ما عدا يوم اجلمعة

و إن الدروس املدروسة تكون , هم حتت مسؤولية قسم التعليم ملنظمة طلبة املعهد
  .إضافة للدروس املدروسة ىف الصباح

, والصرف, و التحو, ومواد اللغة العربية املدروسة هي العربية و التمرينات
ون الذين يقومون بالتدريس ىف هذه و املدرس, القرآن, واملطالعة, واإلمالء العريب

  ٧٨.الدروس هم طلبة السنة السادسة و بعد مدرسون تربية املدرسني اإلسالمي

  ةتدريب اخلطابة األسبوعي )٣

ومن , ومن أقسام منظمة طلبة املعهد هو قسم التعليم الذى له أنواع األنشطة
  .لعربيةأنشطته الروتينية األسبوعية هي تدريب اخلطابة األسبوعية باللغة ا

وأوجب قسم التعليم على مجيع الطلبة ما عدا طلبة السنة السادسة إشتراك 
, تدريب اخلطابة األسبوعية باللغة العربية مرة ىف األسبوع كل يوم اخلميس ارا

  .ومسي هذا التدريب باحملاضرة

  :ولتيسري احملاضرة سلك قسم التعليم على هذه اخلطوات التالية

, ىف كل فرقة ثالثون طالبة, الطلبة إىل فرق كثريةأن يقسم قسم التعليم   ) أ(
ولغؤس روح التعصب حنو الفرقة  ىف نفوس أعضائها جعل كل فرقة اسم 

 .خاص
أن يعني قسم التعليم املراقبات من طالبات السنة السادسة ملراقبة تلك    ) ب(

 .مراقبات ىف كل فرقة ٤- ٢احملاضرة و عددهن 
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وهي , أن يطلب قسم التعليم من كل فرقة احملاضرة أن ختتار رئيسة هلا   ) ج(
 .مسؤولة عن ترتيب فرقتها و سريها

أن ختتار الرئيسة مخس أو ست طالبات من فرقتها ليكن خطيبات باللغة العربية  )د(
.كل يوم اخلميس بالتبادل  

كراسان اخلاصة أن تكتب اخلطيبات إعداد اخلطبة باللغة العربية الفصيحة ىف  )ه(
و جتمعها الرئيسة مث تفوضها إىل املراقبات للتصحيح من جهة الكلمات و 
.اجلمل والقواعد  

أن ختطب اخلطيبات أمام صاحبان إذا أتى دورهن للخطبة موافقا باإلعداد  )و(
.الذى كتبنه و صححته املراقبات  

عقد قسم التعليم مسابقة اخلطابة باللغة العربية مرة ىف السنة و املشتركات ىف  )ز(
و هذا , هذه املسابقة هن الوافدات من كل فرقة احملاضرة املوجودة ىف املعهد

.الربنامج لرفع مستوي هذه احملاضرة  

هذا . تدريب اخلطابة األسبوعية مكان الطالبات لتدريب اخلطابة العربية
  . ب الطالبات لكي يستطعن التكلم أمام الناس أي احلاضرات بشجاعةالنشاط يدر

  

  

 

  تشجيع اللغة )٤

لترقية لغة الطالبات املعهد و لتنمية رغبتهن ىف التخاطب باللغة العربية عقد 
  . قسم اللغة برنامج تشجيع اللغة كل يوم اجلمعة صباحا 

غة العربية أو نشر ومواد هذ ا الربنامج هي تشجيع الطالبات على احملادثة بالل
  .املصطلحات الشائعة أو إصالح اللغة



 

 

هذا التشجيع خمصصا لطالبات , وتشجيع الطالبات على احملادثة باللغة العربية
ألن متعلمات اللغة املبتدئات ومن عادن خيفن عن , السنة األوىل و السنة الثانية

ال خيفن عن اخلطأ ىف يعقد هذا التشجيع ألن . اخلطأ ىف التخاطب باللغة العربية
  .استخدام اللغة العربية وليقدرن على وضع كلمة واحدة ىف مجل عديدة

  : هى  اومن طرق التشجيعات الىت عقدت فيه  

لوضع تلك  نمث امر اتلبااللغة إىل الط مشرفاتإلقاء املفردات الىت اختارها   ) أ(
 .املفردات يف اجلملة

عن املعاين فيها وبعد ذلك  اتلباإىل الط تيف الكلمات مث سأل ةوضع املشرف   ) ب(
جند هنا العبارة أو الكلمات "مثل . يف اجلمل املتوفرة  نلكي يضع نرأم

 "؟......عرف عن معانيهات يتال نمن منك..........
احملادثة بني الطالبني أو اكثر )ج(  

. أو احلكاية أحيانا تقدمي اخلطابة )د(  
على إصالح  نوجيعله اتلباالطوهذا الربنامج يؤثر كثريا إىل ترقية لغة 

حىت اليؤثر إىل  ن، ألن هناك التصحيح واإلصالح  يف كالمهنمهارات لغته
  ٧٩.املهارات اللغوية األخرى

  إصدار االت احلائطية )٥

لترقية اللغة العربية ىف املعهد عقد قسم اللغة إصدار االت احلائطية الىت 
ا ىف قلون من األفكار و اآلراء ىف تكون وسيلة التمرينات للطالبات على تعبري م

وتتكون هذه االت احلائطية على . مقالة بعبارة جيدة و أسلوب صحيح
الصندوق، وأعضاء التحرير  ة، وأمينةالتحرير، والسكرتري ةمثل رئيس تاملسؤوال
  . وغريها
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و أوجب قسم اللغة على الطالبات إلصدار االت احلائطية ىف بعض الوقائع 
ألن هذا الربنامج إصدار . برنامج ذكرى السنة اجلديدة اهلجرية وغريها مثل عند

فقد يكون اإلصدار بني مجيع الفصول من الفصل األول إىل , االت احلائطية مهمة
  .الفصل السادس

توجد هذه االت خارج الفصل، وكان املوضوع خمتلفا يف كل اصدار، 
  .حسب اإلتفاق بني اعضاء التحرير

   
  األحوال يف البيئة الطبيعية   - ث

أحوال البيئة اللغوية الطبيعية هي ما كان اهتمام  ةعرض الباحثتيف هذا اال 
  :املتعلم يتركز فيها إىل حمتوى االتصال، وهو كما يلى 

  عقد حمكمة اللغة -١

لكن إذا , وذلك النظام سيضيع بنفسه, النظام دون العقوبة ليس له فائدة
لتحقيق ذلك ىف معهد دار االستقامة . سيكون النظام أقوىكانت هناك عقوبة 

فيها . االسالمي بوندووسو نشاط يومي لتطوير البيئة العربية وهو حمكمة اللغة
  .عقوبات ملن ال يتكلم باللغة الرمسية

ومن العقوبة . أما العقوبة الىت يقدمها قسم اللغة للمتجاوزين متنوعة
تلخيص املقاالت املكتوبة أو   ,العربية أو االجنليزيةشاء باللغة كتابة اإلناملقدمة هي 

قسم اللغة حفظ املفردات الىت نشرها أو , ىف االت او اجلرائد العربية أو االجنليزية
  .وغريها من العقوبات

بوجود حمكمة اللغة أو العقوبة للمتجاوزين يتمكن أن جيري تطوير , لذا
  .ىل تعليم اللغة العربيةالبيئة العربية جيدا و يصل إ

  اإلعالم -٢



 

 

ومن مسؤولية قسم اإلعالم ملنظمة معهد دار االستقامة االسالمي هي 
لقسم اإلعالم دور كبري ىف ترقية اللغة , إلعالن مجيع املعلومات اإلذاعية ىف املعهد

العربية و تكوين البيئة العربية  ألنه ميارس الطالبات على االستماع و فهم اللغة 
ألن , و إذا كانت الطالبات ال يفهمن اللغة العربية فيكن حائرات حبال املعهد, ةالعربي

  .اللغة العربية وسيلة من وسائل اإلعالم ىف املعهد

  :ومن أنشطة قسم اإلعالم لترقية اللغة العربية ىف املعهد

قراءة اإلعالنات والدعوات و رسالة الدعاء باللغة العربية بعد صالة   ) أ(
 .املغرب

 .تابة اإلعالنات و الدعوات باللغة العربيةإجياب ك  ) ب(
 .تبليغ أبناء الوفاة باللغة العربية  ) ج(

  اء احملادثةرإج -٣
إجراء احملادثة من إحدى األنشطة األسبوعية ىف معهد دار االستقامة 

و احملادثة تساعد الطالبات لترقية مهارن اللغوية خاصة مهارة الكالم . االسالمي
ألن الكالم أوىل الوسائل للتفاهم و , باللغة العربية ولتنمية رغبتهن ىف التخاطب
.يعقد إجراء احملادثة كل يون الثالثاء و اجلمعة صباحا. اإلتصال  

ىف هذا النشاط يستخدم كتاب احملاورة احلديثة باللغة العربية الذى فيه 
ذلك لتدريب الطالبات حمادثة بينهن عن األشياء املعينة . أمثلة كثرية للمحادثة

80.بسهولة  
املسابقات اللغوية العربية  -٤  

لتشجيع الطالبات تعلم اللغة العربية و لتنمية رغبتهن ىف التخاطب باللغة 
تلك املسابقات , العربية قام معهد دار االستقامة االسالمي باملسابقات اللغوية العربية
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للغة ومنها تعرف كفاءة الطالبات ىف ا, ستشجع الطالبات للمنافسة بعضهن بعضا
.تقام املسابقات داخل املعهد, العربية  

املسابقات اللغوية العربية داخل املعهد تقيمها املنظمة لطالبات معهد دار 
و املسابقات أقيمت . االستقامة االسالمي ألن إقامة املسابقات من وظائفها كل سنة

.ىف أوقات معينة مثل عند ما جاءت عطلة املدرسة و عند احلفالت و غريه  
و . وفهم املقروء و غريها, و اخلطابة, سابقات اللغوية متنوعة مثل املفرداتامل

واملسابقات , أما أوقات إقامة املسابقات فهي مسابقات املفردات تقام كل شهر
.األخرى تقام ىف أوقات مناسبة مثل عند ما جاءت عطلة املدرسة   

م اللغة العربية بوجود املسابقات ستكون لدى الطالبات تشجيع الطالبات لتعل
81.و لتنمية رغبتهن ىف التخاطب باللغة العربية جبد و نشاط  

 
التجسس-٥  

ال ميكن لفرد واحد أن يراقب مجيع األنشطة اللغوية خاصة ىف استخدام 
رغم أن املعهد له قسم اللغة . اللغة العربية كوسائل االتصاالت اليومية بني الطالبات

إا ال تكفي للوصول إىل تكويت البيئة العربية املسؤوالت لترقية لغة الطالبات ف
و للجواسيس دور كبري ملساعدة . فريى املعهد أا حتتاج إىل اجلواسيس. اجليدة

و أما وظيفة . قسم اللغة العربية ىف وراقبة الطالبات إلستخدام اللغة العربية
مث تقدميها لقسم اجلواسيس فهي كتابة من ال تتكلم باللغة العربية و اإلجتليزية يوميا 
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الحظت الباحثة عن األنشطة اللغوية الىت  ٢٠٠٩ىف اليوم الرابع من ابريل 
املقابلة مع مثّ قامت الباحثة , قامت بطالبات معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو

و تقصد هذه املقابلة , و مسؤوالت قسم اللغة درس اللغة العربيةتاملدرسات اليت بعض 
األنشطة اللغوية تكون أن  ةلص الباحثوخت. ملعرفة األنشطة اللغوية اجلارية ىف بيئة املعهد

جيدة ولكن هناك املشكالت ىف تنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية منها 
ستخدام اللغة العربية و تنوع اخللفية الدراسة قلة محاسة الطالبات و تشجيعهن ىف ا

اللغة هي العلم الذي حيتاج إىل األوقات . للطالبات و تنوع الكفاءة اللغوية لألساتذة
والسيما أن حقائق اللغة . والتدربة، وهي ختتلف مع العلوم األخرى تطبيقالكثرية يف ال

  . التخاطبهي 

يت توجهها ىف البيئة العربية وبعد أن قامت الباحثة لتشخيش املشكالت ال
قامت الباحثة بنشاط جديد وهو تطبيق التمثيل املسرحي لتنمية رغبة الطالبات ىف 

  .وهذه التطبيق تقام ىف البيئة العربية, التخاطب باللغة العربية

ألن فيه تستخدم , التمثيل املسرحي نشاط فين لترقية كفاءة الطالبات اللغوية
دور ا التمثيل املسرحي له هذأيضا و. معينة و تدرن ىف احملادثة اللغة العربية ىف أوقات

 اتمشجع الباتلتكوين الط و لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية مهم
وملمارسة على إلقاء الكلمات بلهجة صحيحة وحركة  صاحبان أمام نعرض لغته على

  . مطابقة مع اللغة

املسرحيقبل تقدمي التمثيل  -١  

مثاين  جمموعةو لكل , بطريقة عشوائية الفرقة إىل جمموعة صغريةم قسيت  ) أ
 . طالبات أو أكثر

 

٣جدول   



 

 

  أمساء أعضاء اموعات  

  األعضاء  أمساء اموعة  نمرةال
١  

  اموعة األوىل

  عيىن فتمى حليمة
  عميليا مدينة نور  ٢
  فيندي نوفيا أغوستني  ٣
  عيىن حليمية خمتار  ٤
  أريىن لطيفة قسىت  ٥
    ميتا ديفي يانيت  ٦
  ريكا فهليوي  ٧
  إيكا نور فضيلة  ٨
٩  

  اموعة الثانية

  رزقي عمليا
  سوالستري  ١٠
  هنيئ هريدة األلفى  ١١
  فضيلة نور عزيزة  ١٢
  ناديا فهمي  ١٣
  هللا عمليا  ١٤
  صاىف فارحة  ١٥
  سيت صاحلة  ١٦
١٧  

  اموعة الثالثة
  عائشةديوي نور 

  سييت نور عزيزة  ١٧



 

 

  أنصية الزاكية  ١٨
  سييت رمحوايت  ١٩
  نور حليمة السعدية  ٢٠
  ليندا سوليستيووايت  ٢١
  عارف نور اسوايت  ٢٢
  أمنة الفطر  ٢٣
٢٤  

  الرابعةاموعة 

  أمنة الفيتا
  يايوك سوجيوايت  ٢٥
  راين فيربي  ٢٦
  وينا عارفة  ٢٧
  موريزا إيرينا  ٢٨
  إييت وحيو ووالنداري  ٢٩
  ليلي فيا أغوستني  ٣٠
  خامتة  ٣١
٣٢  

  اخلامسةاموعة 

  نور عالية
  سيفتني قمرية  ٣٣
  فائزة الرشيدة  ٣٤
  سييت فطرية  ٣٥
  نورمى يونيتا  ٣٦
  نورا أيو رتناساري  ٣٧
  أن أخرز  ٣٨
  ليلة احلسنة  ٣٩
  رزقى فاحليوي  ٤٠
  عسى عرشيس فاىن  ٤١



 

 

  علمينانىت  ٤٢
  قمرية اليل  ٤٣
٤٤  

  السادسةاموعة 

  سيت عزا استحودا
  ألفي وردة أفريليا  ٤٥
  ركاية ااينة  ٤٦
  نظرية األلفى  ٤٧
  ديندا عليا مفيدة  ٤٨
  ليلي إيكا فرادينا  ٤٩
  علمي نانيت  ٥٠
  قارعة العني  ٥١
٥٢  

  اموعة السابعة

  عمليا نور أتيكا
  عزيزةريين نور   ٥٣
  عما عيميل فالح العزة  ٥٤
  ألف ألفيا أوفيل راحايو  ٥٥
  علمى ميغاواتى  ٥٦
  قيقي فرحيتني  ٥٧
  فردوسية  ٥٨
  لفيفة مرضية  ٥٩
  لطيفة  ٦٠
٦١  

  اموعة الثامنة

  ريلى نورى عيدا
  ليلى وحيو  ٦٢
  هلما بييان مهديا  ٦٣
  مرأة القانتات  ٦٤
  لفيسة  ٦٥



 

 

ا  ) ب
خ
ت
ي

احلرة لكـل أعضـاء    ةعطى الباحثىف هذه املناسبة ت, ار رئيسة اموعة
موعة يف اختيار رئيسهنا. 

مبوضوع حر الذى يناسب حبياة يومية أو جمموعة ىف كل  السيناريوإنشاء   ) ج
 .الكتاب اآلخرأو " قراءة الرشيدة"قصة مأخوذة من الكتاب 

شخاص و األ, )Plot(احلبكة  :من املسرحية؛ يعينعناصر الداخلية ال تعيني  ) د
)Character( ,دثو احل )Setting( , فكرةالو )Theme(. 

 .املدرسني للتصحيحالباحثة مبساعدة إىل  جمموعةلكل  السيناريوتفويض   ) ه

 الحظتعدما يعىن ب, جمموعة يف كل أو السيناريو ملناقشة و قراءة النصا  ) و
ويناقشن عن  ،نمع فرقته نأن جيلس اتلباالط تمث أمر ة السيناريوالباحث

 .السيناريوالنص أو  التمثيل املسرحي ويقرأن

احلرة  ةعطى الباحثيعىن ت, جمموعةقسيم األشخاص أو األدوار يف كل ت  ) ح
التمثيـل  يف تقسـيم األشـخاص أو األدوار يف   اموعة لكل أعضاء 

 . ظمهايت تنالفرقة ال ةرئيس توكان. املسرحي

كل يوم حتت اشراف مدبرة  التمثيل املسرحيالتدريب و التجريب عن   ) ط
 .كل جمموعة 

 جيلسن الطالبات مع جمموعتهن متدورات )١

 السيناريويف احلوار بقراءة الطالبات ن يتدرب )٢

 ، حياولن يف التدريب نظريا السيناريوبعدما حيافظن  )٣

  نوفيتا سارى دييانا  ٦٦
  خليفة اليلى  ٦٧
  سييت معرفة فتريانا  ٦٨



 

 

و األخري يعين حتاول الطالبات يف التدريب بتطبيق كل ما الذي يـراد    ) ي
يتحاورن كاألشـخاص املوجـودة يف املسـرحية بكـل     . السيناريو
 .خصائصها

  .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماعالتقدمي  -٢
واملرحلة األخرية من هذه الدراسة هي التقدمي أمام طالبات املعهد ىف قاعـة  

موعة تتبادل يف التقدمياالجتماع ولكل ا.  

 ٩ىف التاريخ ( من اموعة األوىل و اموعة الثانية التقدمي : اللقاء األول
)٢٠٠٩ابريل   

:التقدمي للمجموعة األوىل  
) السالم عليكم و رمحة اهللا وبركاته(تلقى رئيسة اموعة األوىل السالم  ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع

طالبة من اموعة األوىل سكيناريو التمثيل املسـرحي  تقرأ واحدة   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسـرحي  . بتقدمي أعضاء املسرحية مباشرة
 ":ما أمجل الصحابة"للمجموعة األوىل حتت العنوان 

  
 

  ما أمجل الصحابة )١(

  :أعضاء املسرحية

  حتب األعمال الدنيوية وهي متعاطرة باملُخدرات:     ديرى

ببنتها:     األم تم تشتغل بأعماهلا الشخصية و مل  

  أخالق كرمية هلاكانت صابرة و :     فتمى

  هاحسنة كبنت اتصفوهلا , أم فتمى:     مسلمة



 

 

  الصرب ةو كانت قليل ,مرأة مجيلةهي :     ميدى

  كالمكانت مضحكة و حتب ال:     حيفي

  كانت صابرة و لطيفة:   أستاذة زاكية

  

  القصة

حتب أن  هاأسرة غري ساكنة و كانت بنت عاشت ةالصغري نىف إحدى املد
. ات، امسها ديريتذهب إىل املالهي لتشرب اخلمر وهي متعاطرة باملخدر

 اصباحا و قد انتظر ذات يوم رجعت ديرى من املالهي ىف الساعة الثالثة
  .على الكرسي دون النوم صبورا أمها

  )من بعد هاقبلتاست...(يا أمي:     ديرى

من أين جئت؟...! رىدي:     األم  

  ...من املالهي:     ديرى

ما هذا؟ وجدته ىف حجرتك حتت ...استغفر اهللا العظيم:   األم
  .شالفرا

  )سكتت ديرى: ....(  ديرى

تطلبني الفلوس هل . و ال تسكيت أجيب سؤايل:   األم من أنت
  ؟!؟ات املخدر تريشبيك لتا

  )هي جتيب بالسكوت: .....(  ديرى

ديرى أجيب :   األم !كم شهرا... أنا ال أفهم على ما فعلت 
  ذا العمل؟ت قم



 

 

  )لطمت األم على خدها( plak....ثالثة أشهر:     ديرى

  

  يوم الغد

ي... ديرى:     األمحنن سنذهب إىل معهد ،إستعد  

 ظهر بعد(أنا ال أريد إىل املعهد , عهد؟ كأنه نارهو املما :   ديرى
  ) املعهدتريد أن تذهب إىلديري ....أمها

  ىف املعهد

هيا . امسى حيفى وهي ميدى. تك اجلديدةاأأنت ديرى؟ حنن صاحب:   حيفى
تذهب إىل املدرسة و. إخالصبال تبسمت ديرى . (بنا نذهب إىل املدرسة

  )معهن

  امسها ديرى. صاحبتنا اجلديدة هذه...فتمى:     ميدى

  ....امسى فتمى:     فتمى

  ...و أنا ديرى:     ديرى

  !مدرستك املاضية؟ إحكي عن مدرستكأين :     ميدى

دخلت األستاذة إىل ... بعد حلظة! (شيئ غري مهم....ال:   ديرى
  )الفصل

  السالم عليكم و رمحة اهللا وبركاته:   أستاذة زاكية

  و رمحة اهللا وبركاته السالم وعليكم:   التلميذات

  !لعلك مسترحية ىف هذا املعهد .…hmmأأنت ديرى؟:   أستاذة زاكية



 

 

  تتبسم قليال شيئا إال أنال جتيب : ...(    ديرى

و اآلن . اللغة العربية نا اليوم هوحنن سنبدأ درس...طيب:   أستاذة زاكية
_ كتنب ىف كراساتكن اهذه احملادثة على السبورة .... 
ما على السبورة ولكن ديرى ال تكتبها بل  طالباتال تكتب
  .بدون الكتابة فقط هاإليتنظر

  تبني؟كت ال تأن... ديرى:     ميدى

  :........    ديرى

  ....ديرى:     ميدى

  كأا دودة! ال أعرف تلك الكتلبة:     ديرى

  _كية إليها ستاذة زاأل نظرت_ 

هذه هي من . ال جيوز عليك أن تقوىل مثل ذلك! ديرى :   ستاذة زكيةاأل
 شكلها قرآنيةالروف احلأن  أال تدرين, احلروف القرآنية

  هامثل ذلك وعليك أن تعودي تفسك بكتابت

  )تسكت: .....(  ديرى

شكرا على , درسالاليوم اكتفيت ذا هذا  ربما... طيب:   ستاذة زكيةاأل
  .....والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. نإهتمامك

 نفظحيو منتعلّن يوبعضهطالبات، ال تلعب, بعد الرجوع من املدرسة_ 
  _ منفردة ولكن ديرى تسكت وجتلس أمام خزانتها, الدروس

ال تريد أن تلعب وهي ! (إلعيب معنا! هيا: ... ديرى:     حيفى
  )تسكت



 

 

). مرة الثانيةلال جتيب ل(هل تريدين أن حتفظي؟ :   فتمى
قامت ديرى و تترك صاحبتها ! (ال تسكيت دائما ...ديرى

  إىل حيث شاءت

  .....!العظيمأستغفر اهللا :   صاحبات ديرى

ت ديرى ظإستيق... وما عميقان على فراشهنالبنات  امتملّا ن....ليلذات _ 
بعد قليل أخذت ...من نومها وهي تشعر بالضعف على سائر جسمها

من  مثّ قامت فتمى...تتبسم قليال و تشرب بالفرح. من جيبها اتاملخدر
  _....نومها

و قامت  اتاملخدرتلك تأخذ فتمى ...! (يال تفعل! ديرى:   فتمى
  )، حيفىاألخرى

  . ذلك حرام! ...ديرى:     حيفى

  كنإلي جاأنا ال أحت! إذهنب:     ديرى

  ...إستفغري يا أخيت:     ميدى

ا اعلى قبضها وفتمى تسعى أن تأخذ خمدر تساعدانحيفى و ميدى _ 
 سقطحتى توت تغضب و تصيح بأعلى ص. وكانت ديرى قامت بثورة

  _البالط ديرى و صاحباا على 

أنت لكن ! تكمعاملعلى قد صربت ! لعنة أنت يا ديرى:   حيفى
  .دها مبعاملة حسنةترال 

  شعرت بالتعب ىف تعهدك:     ميدى

  )يوهي تبك....(إذهنب:     ديرى



 

 

أمك تدخلك إىل هذا املعهد ألا تريد أن تغيرك ...ديرى:   فتمى
  !من السيئة إىل احلسنة

واهللا ال ميكن ...ةذنوبا كثري فعلتقد ! إذهىب أنت يا فتمى:   ديرى
  .يل أن يغفر

إن اهللا غفور وهو يسلِّم توبة عباده و !  ئةأنت مخط:   فتمى
أتيقّن أن اهللا . رة ثانيةم توبتك أيضا إذا ما عملت الذنوب

  !!يا أخىت ةعيستطأنت م. يغفر مجيع عباده

ال أستطيع أن أقرأ , العبادة يال أؤد ال أعبد اهللا و يولكن:   ديرى
  ؟  هل اهللا سيقربين. القرآن

هل آمنت , به إن اهللا موجود ىف قلوب الذين يؤمنون:   فتمى
  .باهللا لو مل تؤد العبادة باهللا؟ عليك أن تؤمين

لو وحني ذلك ما أديت العبادة ) نتقال من البيتالبعد ا: (  ديرى
 ة و أُحبحمبة كثرية , نيويةعمال الداألباملر من نلت

   ومل أنل حمبة من والديايتصاحب

 من اآلن إذا أردت أن تقريب  سعيدةإستطعت أن تكوين:   فتمى
أنا سأعلّمك عن العبادة الصحيحة كي . اهللا واملؤمنني

  تطمئن قلبك اطمئنانا

  :"............."    ديرى

عزمه وكوين  وضعملن الذى  مفتوحباب اهللا ...هيا ديرى:   فتمى
  .أمك  بمفخرة 



 

 

هل تيقّنت أنين مستطيعةٌ و هل تيقّنت أنين أستطيع أن :   ديرى
  .أخرج من حيايت الظاملة

  .إرادة قوية ملكتإذا , نعم تيقّنت:    فتمى

كانت ديرى تتعلّم اإلسالم مع فتمى و تعلِّم فتمى اإلسالم  بعدئذ -
تطيع أن تنسى حياا و تس حىت تتغير ديرى صفتها و تكون أحسن من قبل

 _كلها مبساعدة فتمى املاضية 
 

 _ وذات يوم رجعت فتمى و ال أحد يعرف سببها -

  فتمى مل تأت؟... حيفي:     ديرى

نكاح وليمة هي ترجع صباحا مبكرا ألا ستحضر ىف :   حيفي
  .أختها

  ؟ أصاحبكهل تريدين أن ...دون فتمى:     ميدى

  ....)تبسمت ديرى(    

  .عني يا أخيتفاعف :    ديرى

  ...ال بأس ا:     حيفي

  _سئمت ديرى ىف انتظارها حىت بعد أربعة أيام فتمى مل تأت_ 

جرت ديرى (أمها إىل أنا أنظر ...فتمى تأيت, ديرى, ىحيف:   ميدى
  .مهاأم فتمى أما تو قام, إىل غرفة الضيافة

  أين فتمى؟...عميت:   ديرى



 

 

أنا وكيلها ىف طلب  …emmلفتمى؟  اتأأننت صاحب:   مسلمة
  .هي تطلب عفوا منكن, العفو

  ملاذا عميت؟ هل هي تقف؟:     حيفي

  )تبكي(قد رجعت إىل حياا احلقيقية ...فتمى:     مسلمة

  )صاحت بأعلى صوت! (ال ميكن...ال:     ديرى

على ما قويت ...(و جسمها ضعيفا كان  ملّا رجعت:   مسلمة
  )الكالم

ومل ختلص ىف . ري إخالصغب قبلهاوهي توال سيما ديرى ...تبكي مجيعا_ 
  _بتها الىت تعطيها النصيحة دائما حإطالق صا

ها بتولكنها كتبت رسالة قصرية عند املرض إلحدى صاح:   مسلمة
  .هذه هي الرسالة

  

  "الرسالة"

  ....فتمى: مين_

اعدتكن وعلى سوشكرا كثريا على م ئيخطاأعفوا كثريا على ...صاحبيت"
 يلعلى ما ومعاملتكن كل ما أأنا ال أستطيع أن ... من احلسناتفعلنت رد
. كناتمجيع حسنعلى و سأذكركن  حبكن وأرمحكنأنا أ. فعلنت يل

كوين مفخرة ألمك و أرجو أن  يودير. و ىف اآلخرة سأذكرها طول حيايت
  .تكوين مسلمة مؤمنة حقيقية

  فتمى



 

 

  

, هذا خري هلا. ...مكن من امل, ذهااخملصات ب نك:   ستاذة زكيةاأل
  . كي تنال السعادة ىف اآلخرةاهللا  وندعاولكن 

  _ إنتهى _

  
:التقدمي للمجموعة الثانية  

a.  موعة الثانية السالمالسـالم علـيكم و رمحـة اهللا    (تلقى رئيسة ا
 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته

b.  موعة األوىل سكيناريوالتمثيل املسرحي بتقدمي تقرأ واحدة طالبة من ا
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسرحي . أعضاء املسرحية مباشرة

 :"فضل اهللا"واحة "  حتت العنوان ثانيةللمجموعة ال

  

 

  "فضل اهللا"واحة  )٢(

)OASE FADHLILLAH( 

  :أعضاء املسرحية

  هي لطيفة وحليمة:   أم تيارا

  بورهو حكيم و ص:   أبو تيارا

على قاتل  شديد ولكنها رحيمة وهي ىف انتقامغاضبة :   تيارا
  والديها



 

 

  وهو العب السيف املاهر, زمارجل مجيل وع:   فازا

 رمحة وسوء القلب ولكن ىف قلبه, وحلو, رجل ساكن:   إران
  مهأل

و رحيمة, وصابرة, صاحلة:     أم  

  بنت صغرية وحليمة:     راين

  القصة

. واطمئنانبأمانة  ىيحت البنتو. وهلما بنت. وملكة ملك ىف كسرى عاش
 خربا أن يسمعون توقبعد . فكانوا ىف احلزنذات يوم أصاا احلمى الشديد 

من التاجر   هوذلك اخلرب يسمعون" واحة"الغربية هناك إحدى البلدان ىف 
إىل ذلك املكان  حلةويستعدون للر, سرىكالذى كان ساكنا ىف ذلك ال

  .مدة أيام يسكنوا هناكأن ويرجون أن يستطيعوا 

  _العربة  داخل ويف طريقىف ال_ 

  .ىف بسمة دائمة ملاذا كانت بنيت:     امللك

  ؟يا بنيت بك ماذا!...أيوه... آ:     امللكة

ألىن أستطيع أن أذهب إىل  مسرورأنا , ال بأس يا والدي:   تيارا
  .مكان جديد

  أو فرحت ألنك ستقابلني بشخص؟:     امللك

  ).بسمتها وتقاوم...(ال أىب:     تيارا

واحة"تلك ,  قد ظهرتكأن واحة :     أم..."  

  "واحةال"ها هي  بنيت يا نظريا, نعم:     امللك



 

 

  .سبحان اهللا مجيلة جدا:     تيارا

وتيارا , ىف العربة بأن متكث ها يأمران تيارااوهم نزلوا لتصديق احلال ووالد_ 
ذهبت إىل  ونزلت تيارا من العربة و, حانت النهار حىت...جدا طويال تنتظر

  ".واحة"

  واحةالىف 

عفوا , )اهتيارا تذهب وتساعد....(ساعديين...ساعديين:   بنت صغرية
  .قد جعلت لباسك مبلوال

  ).ةديدح ةهما بنظرإليوكان رجل ينظر...(ال بأس به:     تيارا

وتتيقّن أن تقتل ذلك , وهي تبكي يتنيحبثت تيارا ووجدت والديها م_
  _الرجل الذي قتل والديها

د يسأقتلك ولو كنت أنكر قدرة املرأة لكن هذا طريق وح:   تيارا
  ).تقطع شعرها بالسيف(

  _ذهبت تيارا إىل جهة مشال لتبحث ذلك الرجل _ 

  

  ىف الصخراء

 التقت ريقلطولكن ىف ا شتألا عط أن تكون مغمية عليهاكادت تيارا _
  _رجل مع أمه ومها ركبا مركبا و تقَرب تياراب

  إىل أين تذهبني؟...يا مرأة:     الرجل

  ).بغري قوي...(إىل جهة مشال:     تيارا

  ).ىف اإلغماء....(ىف ال: ....(  أم الرجل



 

 

  !فازا امحلها بالسرعة:   أم الرجل

  ىف اخليمة

  ).تعجبت...(هاه:     تيارا

و أتيقّن أنك , وكلي هذا الطعام... ال تتعجيب...ال بأس:   أم فازا
  .جائعة

  من أين جئت؟ماامسك؟ و :     فازا

قوم من ) ىف ريب(نعم امسي شهدا ...شهدا....امسي تيا:     تيارا
  .الغريب

  ).وهو يتبسم(نعم امسي فازا :     فازا

فازا يفتح . فازا و تيارا ينامان ىف غرفة واحدة, قد جاءت وقت النوم_
  _البصر غضفتوأما تيارا ...لباسه

  ...مني جانيب. وجدت اخلطاء؟ كما العادةهل ملاذا؟ :     فازا

 أن تنام مع الرجل فذرين عند قومي ال جيوز على املرأة ال،:   تيارا
  ..أن أنام جبلوس

  .ما شئت:     فازا

مث من , عدومها قتلل استعدادا فازا السيف معتيارا  عبتل. جاء الصباح_
يساعدها فازا ...احلمد هللا ) . monster(دجال الصخراء  وراء تيارا 

  _بسرعة

غض يكان فازا ...(را...شك .…hosh…hosh:   تيارا
  ).البصر



 

 

بعد . حرض فازا تيارا أن تأكل ىف وقت تناول الفطور حتكى ما أصاما_
  _...بعد ذلك, تناول الفطور ذهبا إىل جهة مشال 

. و ربما اكتفت هنا مقابلتنا, شكرا على حسنكما:     تيارا
  ...شكرا

  .نتبعك, ال:     فازا

  .يىف أمر ال أريد أن تتبعين. يأمرلكن هذا هو :     تيارا

  .دع لناا:     فازا

  .معكما يدعائ... نعم  يا بنيت:     أم فازا

  .ال أريد عليكما أن تنال املرض وقد شغلتكما:     تيارا

  .فال أذر املرأة أن حترب بنفسها:     فازا

  ...لكىن:     تيارا

  .قد عرفنا منذ مقابلتنا األوىل) أنا و أمى(حنن :     فازا

  .تيارا ليس امسى شهدا يباحلقيقة امس...عفوا:     تيارا

  .أن يساعدك فازا يفذر:     أم فازا

  _اجليوش بسيفهما نوحيربا, تيارا و فازا يذهبان إىل الكسرى_

  ىف غرفة مظلمة

  ).تغض تيارا(أنا معك أبدا :     فازا

  ...يأمام.....أنتما مشجعان أن:     إزان



 

 

فُرقت  وكانت تيارا. أخريا إزان و فازا حياربانو . ونظر فازا و تيارا اليه_
إىل فازا و ىف  ياستيقظت تيارا من إغمائها و جتر...يقةوبعد دق. جبيشني

  _وسط الطريق تقابلت بام فازا

فخري منا أن نترك . هنا ملاذا سكنت هنا؟ ال تسكين....أم :   تيارا
  .هذا املكان

  فازا؟أين ...أين فازا... ال بنىت:     أم فازا

  ...لكن:     تيارا

  .أمر مهم عليه يعند... هيا :     أم فازا

  .إىل تلك اجلهة...ربما....طيب:     تيارا

  _إزان و فازا تحاربان فيهاأم فازا وتيارا دخلتا الغرفة  الىت ي_

  .ماذا عملت بأخيك؟ ال جيوز عليك أن تعمل ذلك:     أم فازا

وتأخذ تلك القالدة بغري تقرب األم (خ صغري ا يما عند:   إزان
  ).لطيف

القالدة الىت أعطَيتك  أليست هذه...ما هذه؟...ما هذه؟:   أم فازا
  تذهب مع أبيك؟ أن قبل

, أن أذهب مع أىب يل لكن ملاذا؟ ال بد). سكوتا: ....(  إزان
  ؟يوملاذا لست مع

  .أن أتركك يليس مقصود....إزان  كربألنك أ:     أم فازا

" واحة"و بغري عمد وجد  اكان ابو إزان ىف املسافر دائم ييوم املاضيف ال_
ويريد أن حيمل آلة إىل هناك  اآللة ورجع حبمل اخلرب السعيد. ىف جنوب غريب



 

 

هذه وا كثري من الناس أن يتولّ. الصخراءوينتشر ذلك اخلرب  إىل كل زوايا 
ه و مع إزان وفُرق إزان من أم بواحر, " واحة"حلفظ تلك ...لكن , "واحة"

  _أخيه

ملة إىل داخل تدخل الزلزلة و الر …gruduk…grudukمث يسمعون الصوت _
  .ىف داخله نيالكسرى وكانو مسؤول

 هنا مع مذكوريت بتأث....إذهبا...فازا... يأم....يأم:   إزان
  .املاضية و سأقاوم هذا الباب

  .الزم عليك أن خترج معنا أيضا, ال:     أم فازا

ونلتقى . أنت ابين. فراق معك للمرة الثانيةالال أريد  لكين:   إزان
  .إذهب معنا. بك حديثا

  .محل أمنا بسرعةا.... فازا:     إزان

  ...يأخ...لكن:     فازا

حبكم أأنا ). عطى إزان قالدته إىل أخيهأ...(إذهب:   إزان
  ).ةكانت األم باكي(

  _مع أمه"واحة"ىف  عيشانخريا تنكح تيارا بفازا  و يأ_

  -انتهى-

 ٢٣ىف التاريخ (من اموعة الثالثة و اموعة الرابعة التقدمي : اللقاء الثاين
)٢٠٠٩ابريل   

:التقدمي للمجموعة الثالثة  
السـالم علـيكم و رمحـة اهللا    (تلقى رئيسة اموعة الثالثة السالم   ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته



 

 

تقرأ واحدة طالبة من اموعة الثالثة سكيناريو التمثيل املسرحي بتقدمي   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيـل املسـرحي   . أعضاء املسرحية مباشرة

 ": ندامة شفاء "للمجموعة الثالثة حتت العنوان 

  ندامة شفاء )٣(

  :أعضاء املسرحية

و , مرةولو خر آومل حيتقر شخصا . هو صابر و عادل:   أىب
  .أن يعطي صدقة إىل الفقرآءحيب 

و صابرة ومل , و صاحلة, كرميةات هلا صف. وهي أم مجيلة:   أمى
  .مرةولو  تتكبر

هلا صفة . وهلما طويل األنف. وهي بنت مجيلة مثل أمها:   شفاء
  .رةولو ممدلّعة ومل حتتقر شخصا آخر 

وهي بنت محراء مليحة و كانت فاقرة . صاحبة شفاء:   هور
  .تساعد شخصا  آخر ولكنها حتب أن

ما كانتا أن تسكتا , ناتمها مشاغب, بنتان جهيلتان:   فائزة و فضل اهللا
إىل شخص  اوحتتقران دائم. من األعمال اجلاهلية

  .أمامهما مع أما ما عرفتا

  القصة

ىف ذلك الوقت هم , شفاء ولد امسه أسرة سكينة فيها عاشتىف مدينة استنبل 
  .ىف املطعم واجتمعا

ؤدي العطلة إىل نلنا مقالة أن , أتينا يوم العطلةيس:       أىب
  .الترك



 

 

  أهذا صحيح يا اىب؟:       شفاء

  ...ذلك صحيح يا شفاء إن ما قال أبوك :       أمى

  .مث كيف حال هور يا أمى؟ أريدها أن تشترك معنا:       شفاء

  مضطر؟, سعيداإن كان ذلك جيعلك :       أمى

  ...يو أم أحب أيب,  !!!…Hore:       شفاء

  _ذلك اجلمالبسفر هم يتمتعوا الىف _

  ....ما أمجل هذا املنظر...يا هور :       شفاء

  .أحب ذلك!! مجيل جدا!! نعم :       هور

  _هم فرحون جدا, لعبوا املاء...بعد ذلك ىف شاطئ البحر_

  _كفت العطلة وهم يدخلون املدرسة, ىف يوم الغد_

  ىف املدرسة

, ن ال تربز بنتا مرة ثانيةأ يأمأرجو , هل عرفت يا هور:   شفاء
  .أنا بنت واحدةو

  ملاذا؟ ما أردت إن عندك أخت؟:     هور

  .يربيين والدي عدالحقا فال ميكن أن , أخت إن كنت يل:   شفاء

  . ولكن هلا أخت كانت مستطابةً:     هور

  !!بل حقا ال أريد:     شفاء

  ىف البيت



 

 

 ق تأيتئوبعد دقا, ىف غرفة الضيوف" شفاء"بنتهما  يو أم قد انتظر أيب_
  _شفاء

  ....السالم عليكم:     شفاء

  ...وعليكم السالم:   أىب و أمى

  ؟؟ماذا أيب: شفاء:     أىب

  ...لنا بشرية يا شفاء:     أىب

  .أي خرب؟ ما صربت ألن أمسعه:     شفاء

  .أشهر ةواآلن قد إختوت أمك ثالث. أنك ستملك أختا:   أىب 

  _فقامت شفاء_

هذا مستحيل يا !! ماذا؟؟ سأملك أختا؟؟ هذا مستحيل :   شفاء
  !!ما أردت أختا الزمن ذمن...أال تدرون!! أمى

_أيضا يفقامت أم_  

أردت أن ماذا مرادك ما !! ما تكلّمتعلى ما فهمت :   يأم
  !!وحدة بمستطابة وما شعرت  نتلك أختا؟ ولكن كمت

  !!!تلك البنت يإجهص!! املهم ال أريد:       شفاء

كأن هي شعرت حينذاك . جرة لتترك األب و األمفجرت شفاء إىل احل_
. وقفت ساعة احلائط ألن ينبض و كذلك شفاء. األرض وقفت من دورها

  _تتكلم إىل والديها نوقفت السعادة أل

  ىف يوم الغد



 

 

تنور تمالن باحللون و, وجهها كانت فرحةاليت  شفاء ال تكون كعادا_
  _حامضة و فوضة, وجهها  كئيبة صريو اآلن ت ادائم

ماذا . ةعادالهذا الصباح نظرتك ال تكون ك...يا شفاء:   هور
  ك؟؟بوقع 

  !!ال تدبرين!! خلص:     شفاء

  _فذهبت شفاء تترك هور_

  

  بعد بضع شهر

  _مث انزلقت.احلمام بانتباه وهي ضعيفة خلت األمحني ذلك د_

  !!ينيعداويل يا شفاء س...ويل:       أمى

كأا ال ، ولكن األسف شفاء ذلك الوقوع عرفت. و األم كانت وجعة_
  _تعرف من الىت تأوهت الوجع

  ...أمك يينعداس... شفاء:       أمى

ما عندي وقت ألن ! يعفوا أم! مزاح .…Huuhh:   شفاء
  !!مىت كان!! أساعدك

  _هناك بنتان جهيلتان و امسهما فائزة و فضل اهللا, ىف خارج البيت_

  !هيا نلعبها, هناك فريسة !!Ehh:     فضل اهللا

  ...هيا... هيا:       فائزة



 

 

تكلمت ستعطينا اآلن ! بنت جاهلة …Hehh:     فضل اهللا
  !طعاما

  !ما كنت تكلمت كذلك عفوا كأين:       شفاء 

  !يناهيا أعط!!خلص:       فائزة

  .و كنت ما عرفتكما, ولكن ما تكلمت كذلك:       شفاء

  .حي نضرا! تكرهناكما يظهر أا  .…Ohh:   فضل اهللا

  _و محلت العصى ألن يضرما رفأتت هو_

فإن ال ! إذهبا! ماذا تعمالن؟ إذهبا! فائزة! فضل اهللا:   هور
  .ربكماضسأ

  !نرجع هيا! يا فضل اهللا ييكف:     فائزة

  _...فذهبتا_

  كيف حالك؟... يا شفاء:       هور

  !ذلك ياذكر ١مرة ال تصاحبين! ذهىبا:       شفاء

ماذا ... يا اهللا... " و تكلمت ىف قلبها. يوهور تبك, فذهبت شفاء بالوجع_
ما فهمت ملاذا كانت . شفاء؟  ملاذا اآلن كنت خمطئة دائمة ىف عينهابوقعت 

  ؟ة هلاصاحب أن أكونمتغرية هكذا؟ قد أفاقت أىن غري مناسبة 

  ىف الليل

مكسورا يكانت سيل... أىب... أىب:       يأم!  

  _!أىب مترددا فقام_



 

 

  اذا؟؟اذا؟؟ ململ:     أىب

  !بطىن مريض! أىب:     أمى

أختك ... أمك يساعد... وميق... شفاء... شفاء:   أىب
  .ستخرج

 األب إىل هامحل, القوة  ةبقيب. كالمهب اينائمة بالتهوية ال تعنما زالت شفاء _
ترى والداها احتلمت ىف نومها أا , فاء نامت ش بينما ذلك, املستشفى

  .مسورين ومل يعانيا ا اليت تكون مريضة

... ال أقوى عدييناأمى س... كنت مريضة...عديناأىب س:   شفاء
  ...أمى...أىب

وعرفت أا خمطئة من احتالمها وذهبت إىل املستشفى ... فقامت شفاء_
  _بغاية السرعة

  ىف املستشفى

  _جدا صارت أمها تعاين_

  !ياجتهد ايه...يا أمىه:     أىب

. ةوصبيتها غري سامل. أن أم شفاء تترك األب و شفاء قد قدر اهللا ولكن_
أرادت . ا وقع و تبكى شديدامب أمتنلكنها ال ت, ذلك الوقوعإىل نظرت شفاء 

تكون بنتا أنانية ىف حياا  وال تريد أن, شفاء أن تكون بنتا صاحلة ألسرا
  _اىف حيا دةعيش منفرتستطيع أن تا ال أل

  _حياة سعيدة ىف حياتك لتنايل يفلذلك اجتهد_

  -انتهى-



 

 

:التقدمي للمجموعة الرابعة  
السـالم علـيكم و رمحـة اهللا    (تلقى رئيسة اموعة الرابعة السالم   ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته

تقرأ واحدة طالبة من اموعة الرابعة سكيناريو التمثيل املسرحي   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسرحي . مباشرةبتقدمي أعضاء املسرحية 

 :"سيندرىل"  للمجموعة الرابعة حتت العنوان

  سيندرىل )٤(

  :أعضاء املسرحية

  .وهي تتيح الوالدين, و مطيعة, و صابرة, بنت مجيلة:   سيندرىل

  .ولد مجيل وهو رجل غين:     األمري

  .وهلا بنتان, مرأة قاسية القلب:     رابة

و أيضا مرأة , وكانت جسمها شعمة, بكرهي بنت :   سيلى
  .قاسية القلب

  .وكانت أهيف جسم و ثرثرة, هي بنت صغرية:     سيلَى

  .بنت مجيلة و طيبة القلب:   أم حورية

  .رجل مطيع ويف لكسره: حارس الكسرى

  القصة

فلذلك . ذكر أن هناك مرأة حلوة مليحة امسها سيندرىل وهي يتيم الوالدين
  ...ذات يوم. وتسكن مع االخت الربية تبقى ىف بنت ربتها

  نظر األولامل



 

 

  !سيندرىل:     رابة

  .حلظة.. نعم يا أمي:   سيندرىل

  .يا سيندرىل بسرعة إملئي الربكة مث اغسلي الثياب:     رابة

  ...نعم يا أمى:   سيندرىل

  .حلظة... حي:     رابة

  ...ماذا يا أمي:   سيندرىل

سنذهب إىل املدينة و أنت نظّفي البيت  سيلى و سيلَىأنا :   رابة
  !بل انتبهي إن أتيت كان البيت نظيفا

  )حركت(:   سيندرىل

  هل فهمت؟:     رابة

  ...فهمت يا أمى:   سيندرىل

  و أنا أريد أن أستعد. اآلن عودي  إىل عملك ... طيب:   رابة

  نظر الثاىنامل

  هل كنت مجيلة؟... كيف بنيت:     رابة

  .وكنت مجيلة أيضا, كنت مجيلة يا أمى …Waah:     سيلى

  ).هن يضحكن! (أنا أيضا مجيلة... ال تنساين :     سيلَى

  !!سيندرىل:     رابة

  ...نعم يا أمي:   سيندرىل



 

 

  .ال تنس وصيىت. حنن سنذهب إىل املدينة:     رابة

  ).حرك: (  سيندرىل

  .مشي يدي و األخرهنا ... أنا أذهب أوال... طيب:     رابة

  !أنا أيضا سيندرىل:     سيلى

  .كن يل ثابتا راسغا ىف قليب... يا رىب:   سيندرىل

  نظر الثالثامل

  _هن أتني من املدينة_

  ...عند ىف املدينة نلت هذا القرطاس... أمى... أمى:     سيلى

سيلى و  Waah  ..…ما ذلك يا سيلى؟ تعاىل هنا سأنظر :   رابة
 أتيقّن أن. ال بد عليكما أن تشتركا هذه املسابقة. سيلَى

  ..كما ستكون زوجة األمريأحدا من

هن ...(كنا من أمجل النساء ىف هذه الدنيا... طبعا أمى:   سيلى و سيلَى
  )يضحكن

  نظر الرابعامل

  _عند ما سيندرىل تنظف  غرفة الضيافة_

وكل , ىف الكسرى راقصةأتى برنامج حفلة (ماهذا؟  :   سيندرىل
مرأة تنادى على هذا الربنامج ومن الىت تستطيع أن ترقص 

و هي تدعو ). فكانت خمتارة لتكون زوجة أمري, مع األمري
  أ الئقة أن أشترك يف هذا الربنامج؟... يا رىب"



 

 

ماذا؟؟؟ أنت ! ماذا قرأت؟ تعاىل! سيندرىل .…Hai:   سيلَى
أنك غري الئقة ! ال تتخيلني. ستشتركني يف هذا الربنامج

  !وكنت خادمة

_ بتا و هي تذهب إىل املخزانكانت سيندرىل تعج_  

كن ىل ثابتا , يا رىب كنت غري مسترحية ىف هذا البيت:   سيندرىل
  .راسخا ىف قلىب

  _أم حوريةجاءت _

  سيندرىل أي شيئ تصنعك ىف احلزن؟:   يةأم حور

  من أنت؟:   سيندرىل

تعاىل . أتيت ألساعدك! ال ختاىف يا سيندرىل :   أم حورية
  أأنت ستشتركني يف ذلك الربنامج؟...حناىن

و أنا غري الئقة ألن أشترك يف ذلك . كنت خادمة:   سيندرىل
  .الربنامج

ليس هناك فرق بني اخلادمة و . ال تقوىل كذلك …sssttt:   أم حورية
  كيف سيندرىل؟ أأنت ستشتركني؟. السيدة ىف عني اهللا

  .ولكن ليس ىل فستان!...أيوه:   سيندرىل

   .…Clingg....ال حتزىن:   أم احلوري

  ...شكرا يا أم حورية! ما امجل هذا الفستان …waaah:   سيندرىل



 

 

يا حناىن . ساعة سابعة …mmن؟ كم الساعة اآل...طيب:   أم حورية
وال تنسي أن ترجعي قبل الساعة . إذهىب إىل حفلة الرقص

  .ألن السحر سيكون فاقدا وال تعرفني األمري. الثانية عشرة

  نظراخلامسامل

قد دلت الساعة على السابعة ألن ال . سيلى هيا نذهب, ...أمى:   سيلَى
  !نتأخر

  ...طيب كفينا:   رابة و سيلَى

  كنتما بنتان مجيلتان .…waaah:     رابة

  _جاء بالبالط_

أين  …Mmm. ما أمجل هذا الكسرى...أمى  …waah:     سيلى
  األمري؟

  ...!!!هاهو:     سيلَى

  أتريد أن ترقص معى؟:     سيلى

  ...شكرا:     األمري

  هيا معى يا أمري؟:     سيلَى

  ...ىل أمور. عفوا :     األمري

  ...حاجتهأَغَشه عن  .…akh:     سيلى

  !نعم:     سيلَى

  .....تأتى سيندرىل



 

 

  أمى هي سيندرىل؟ .…mmm:     سيلى

  .هي اآلن ىف البيت. ال تتخيلي يا سيلى  .…alaaah:     رابة

ماذا عملت هنا ومن , نعم يا أمى هي سيندرىل .…eehh:   سيلَى
  أين الفستان؟ 

  أتريدين أن ترقصي معى؟:     األمري

 .…eemmm:   سيندرىل

  من أين جئت؟! تعايل:     األمري

  ....أنا من : ...   سيندرىل

  .طيب ما امسك؟ أعرىف امسى إيريك. ال بأس به:     األمري

  .امسى سيندرىل:   سيندرىل

  !ال بد يل أن أذهب... عفوا يا أمري:   سيندرىل

  ....!انتظريىن Hey: ...     األمري

مالك هذا عليك أن تبحث , حارس الكسرى يا !أنا سألقيك سيندرىل
  !اخلداء

  نظر السادسامل

  ...السالم عليكم: حارس الكسرى

  ...وعليكم السالم:     رابة

  أتريدين أن حتاويل هذا اخلداء؟, عفوا يا انيسة: حارس الكسرى



 

 

  !طيب:     رابة

  ملاذا خترجني يا أمى؟: سيلى و سيلَى

  أأنتما تريدان أن جتربا هذا اخلداء؟: حارس الكسرى

  !نعم! نعم :  سيلى و سيلَى

  ...تعاىل أنا أوال:     سيلَى

  ).مها جرتا(ال انا اوال :     سيلى

  ....واآلن, بانتباه...عفوا يا أنيسة: حارس الكسرى

  .فائزة .…hore:     سيلَى

  !عفوا ال جتربي: حارس الكسرى

 …yach:     سيلَى

  .تعاىل أنا أريد أن أجرا:     سيلى

  !ال ميكن أن يناسبك:     سيلَى

  ....مناسب…hore :     سيلى

   .…haaah: سيلَى و رابة وحارس الكسرى

  ملاذا صعبة؟ …eh. أنا سأنكح مع أمري :     سيلى

  من املمكن أن أجرا؟! عفوا:   سيندرىل

  !تعاىل! طيب: حارس الكسرى

  !ليست هي إال خادمة:     رابة



 

 

لو و. ال إستثناء, كل  مرأة جيوز أن جترا...عفوا يا سيدة:  حارس الكسرى
  .كانت خادمة

كيف أنا؟ وأنا ال ميكن أن أنكح مع . إنه يناسبها... أمى:     سيلَى
  أمري

  نظر السابعامل

  _مها ينكحان_

كنا خمطئات واعترفناها ! يا سيندرىل نطلب منك العفو: رابة و سيلى و سيلَى
  !ونرجو أن نكون عائلتك

  !أننت عائلىت... نعم يا أمى:     سيندرىل

  -انتهى-

  

ىف ( من اموعة اخلامسة و اموعـة السادسـة   التقدمي : اللقاء الثالث
)٢٠٠٩مايو  ٧التاريخ   

:التقدمي للمجموعة اخلامسة  
السالم علـيكم و رمحـة اهللا   (تلقى رئيسة اموعة اخلامسة السالم   ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته

اخلامسة سكيناريو التمثيل املسـرحي  تقرأ واحدة طالبة من اموعة   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسرحي . بتقدمي أعضاء املسرحية مباشرة

 ":الصدق"للمجموعة اخلامسة حتت العنوان 

 

  الصدق )٥(



 

 

  :أعضاء املسرحية

وكانت , وله صفة مذمومة وهو قليل الصرب, له ابنان:   األب
  .زوجته توفيت

  .ابن مجيل وله صفة حسنة:     فيصل

هو شرير ولكنه عادة يكون مطيعا وعادة يكون غري :   فحرى
  .مطيع

  .وهو خادم وله صفة حسنة:     قمرى

  .رجل وهو حيب أن يشرك اهللا:     الساحر

  .وهو صاحب لفيصل وله صفة حسنة:     زميل

  .وهو صاحب لقمرى وله صفة مذمومة:     وميل

  .وهي مرأة صاحلة ومطيعة لوالديها:     نافلة

  .وهو رجل صبور وله صفة حسنة:   أب نافلة

  .وهو رجل صاحل:     األستاذ

  

  القصة

  و ابنان وخادم, هناك أسرة فيها أب

  

  املنظر األول



 

 

  أين أىب؟! قمرى:     فخرى

  !قد ذهب السيد يا موالي.... أ....أ...أ:     قمرى

  ألي شيئ عمل؟! سئمت!عمل دائما! عمل! عمل:     فحرى

  :.....    قمرى

ملاذا عمل أىب دائما وما كان سكن ىف ! أجيب يا قمرى:   فحرى
  البيت؟

  !العمل لبحث الفلوس يا موالي:   قمرى

  !!!فلوس؟؟؟؟؟:   فحرى

كانت الفلوس ملصارف درسكم وللسيد فيصل أيضا , نعم:   قمرى
  )فذهب قمرى إىل احلمام بالغضب وبعد قليل(يا موالىي 

  املنظر الثاىن

ذا الصباح ماذا أصابك يا أخى؟ وأنت تغضب ىف ه:   فيصل
  قد صليت الصبح؟! املبكر

  )تعجب فيصل بذلك السؤال(هل أىب يصلى؟ :     فحرى

  املنظر الثالث

أليس سقوط ! ال ختطئىن  ما أردت الصالة ألنىن أتبع أىب :   فحرى
  !الثمرة غري بعيد من شجرا؟

  _للدرس غاضبا وهو يترك فيصل الذى يفكر يف كالمه رىفحفذهب _

  املنظر الرابع



 

 

ما رأيت أىب يصلى ما دمت أنا ! كالمه صحيح. أستغفر اهللا:   فيصل
  هل يصلى أىب؟! معه

  _فذهب فيصل للدرس_

  ىف املكان اآلخر

  _رى مع صاحبتهفحفقبل _

  !يا صاحبىت....هيا:     فحرى

  إىل اين يا فحرى؟:   ١,٢زميل 

  .أريد أن أذهب إىل الساحة وال إىل املزرعة:     فحرى

  الساحة؟ منذ مىت تكون صاحلا؟ماذا؟ إىل :     ١زميل 

  أي شيطان يدخل جسمك؟: ٢    زميل 

  إىل اين ستذهبا؟ أليس اآلن وقت للدرس؟:     قمرى

مسعت صوت . كالعادة رب من الفصل!ال متزح …sstt:    ١زميل 
  !مزاح! البعوضة

نبحث عن أمجل ....غسل العني...من األحسن...سئمنا:   ٢زميل 
  كيف؟...! املنظر

  !ا أشتركأن:     فحرى

  ىف الساحة

  ....السالم عليكم:     فيصل

  ....وعليكم السالم :   ١,٢زميل 



 

 

  ماذا تعمالن يا صاحبان؟:     فيصل

  .نتعلم ملواجهة االمتحان:    ١,٢زميل 

  هل تريدان صالة الظهر؟...احلمد هللا:     فيصل

  .هيا بنا أن نذهب إىل املصلى قبل أن يأيت األستاذ:   ١,٢زميل 

  ىف البيت

  !قمرى:     األب

  .نعم يا سيدى:     قمرى

  اين ابناىن؟:     األب

  .إىل الساحة يا سيدى:     فحرى

  ىف الساحة؟ كم الساعة اآلن؟  اآلن:     األب

كأنه طبعا سيأتى فيصل قبل املغرب ...عفوا يا سيدى:   قمرى
  .مشغول ىف يوميته

ماذا عمل ىف اخلارج؟ حىت , بعد املغرب اآلن دلّ الوقت:     األب
  و كيف فحرى؟! قبل املغرب؟ لعنة يرجع

  ....طبعا:     قمرى

  !ماذا؟ أجيب بالصدق.... أ....أ:     األب

  ...طبعا قبل صالة الصبح يا سيدى:     قمرى

  !ماذا؟ لعنة:     األب



 

 

  ...السالم عليكم:     فيصل
  ....وعليكم السالم:     قمرى

  من اين جئت؟:     األب

  ...جئت من الساحة يا أىب:     فيصل

  _..رى و يدخل إىل البيت دون سالمفحقليل يأتى وبعد _

  ...فحرى:     األب

  ماذا يا أىب؟:     فحرى

  من اين جئت؟:     األب

  أذلك شيئ مهم يا أىب؟:     فحرى

  !هذا غري مأدب, احفظ كالمك يا ابىن:     األب

ربما ذا الضرب أنا أستطيع أن أشعر حبب ! دع األخ:   فيصل
  .الزمن املاضىاألب كما شعرت به ىف 

  !اسكُت يا ابن الشيطان:     األب

ومن أنت؟ , ماذا؟ ابن الشيطان؟ إذا كنت ابن الشيطان:   فحرى
  أنت شيطان؟

  _اشديد لطمافلطم أب فحرى _

  .أنت جمنون يا أب الشيطان:     فحرى

  _رى من البيت بشدة الغضبفحفذهب _

  ىف الطريق



 

 

  !انتظرين يا أخى...فحرى:     فيصل

  اذا خرجت من البيت؟مل:     فحرى

فحرى امسع . أريد أن أدعوك إىل أن ترجع إىل البيت:   فيصل
  !كالمى

  _فجلس ابنان جانب الطريق_

كي يكون , وندعو اهللا له. يا أخى أرجوك أن تعفو أبانا:   فيصل
  .وعسى اهللا أن يغفر ذنوبه. رجال صاحلا

دعوت قد ! ظننت ما كنت أدعو اهللا؟ امسع يا أخى! أخى:   فحرى
ولكن اين احلاصل؟ ما فيه أي حاصل يا . اهللا له منذ الزمن

  !أخى

ال بد أن تؤمن بأن ! ال جيوز أن تتكلم كذلك... فحرى:   فيصل
  ...وبأن اهللا رحيم...اهللا غفور

  : ........    فحرى

  !هيا بنا نرجع إىل البيت يا أخى اجلميل:     فيصل

  _إىل البيت ابنان ورجعفقام اال_

  

  ىف الطريق

  ...عفوا.....أو:     قمرى

  ...عفوا:     نافلة



 

 

 ينظر فحرىوكان . ولكن املرأة تذهب مباشرة, اصطدم فحرى مبرأة مجيلة_
  _فيصل للرجوع إىل البيت هودعا. إليها طويال

  ىف البيت

  !افتح الباب يا قمر:     فحرى

  ...السالم عليكم:     فيصل

  .طيب يا موالي:     قمرى

  اين األب؟:     فحرى

  .قد ذهب السيد:     قمرى

  ماذا؟ قد ذهب أىب؟:     فحرى

  _ذهب فحرى إىل حجرة أخيه بالغضب_

  ىف احلجرة

  :....    فيصل

  ! ائذن ىل ألن أنام ىف حجرتك يا أخى:     فحرى

  ...تفضل:     فيصل

  _نام االبنان ىف حجرة فيصل_

  ليللىف وسط ا

  .ما استطعت النوم:     فحرى

  _قام فحرى من نومه_



 

 

  _على املكتبفذكر كراسة يومية _

  أي كراسة هذه؟:     فحرى

  _تلك صورة  فحرىوأخذ , وتسقط منها صورة, فتح فجر تلك الكراسة_

  ماذا نظرت يا فحرى؟ :     فيصل

أليست هذه املرأة الىت التقينا ا ىف الطريق؟ من اين نلت :   فحرى
  هذه الصورة؟

  .نلت من أستاذى للتعرف …em:     فيصل

  ماذا؟ هل حتب هذه املرأة؟ :     فحرى

  :.....    فيصل

  !نتسابق لنيل تلك املرأة...طيب:     فحرى

  !فحرى:     فيصل

  _من احلجرة غاضبا ذهب فحرى_

  ىف الصباح

  .فحرى أنا ال أريد أن نتسابق لنيل تلك املرأة:     فيصل

  ملاذا؟ هل أنت ختاف؟:     فحرى

  ...ولكن, ال:     فيصل

  ماذا؟:     فحرى



 

 

كيف؟ أنت . ولكن ال بد لنا أن نتسابق بالصدق, طيب:   فيصل
  توافق؟

  .أوافق:     فحرى

  _بنان إىل الساحةذهب اال_

  ىف الساحة

  ما امسك يا مرأة مجيلة؟! ها هي:     فحرى

  : ....نافلة

  هل تريدين أن تذهيب معى هذا الليل؟: فحرى

  _. ذهبت نافلة إىل فصلها_

  ىف وسط الطريق

  ترجعي معى؟ هل تريدين أن :     فحرى

  ...شكرا:     نافلة

  _مرة الثانيةلل ةذهبت نافل_

  ليل و ىف غرفة الضيافةلىف ا

  كيف يا فيصل؟ هل تريد استمرار هذا التعرف؟:     األستاذ

  ....نعم يا أستاذى:     فيصل

أرجوك  , هي ستأتى مع أبيها  إىل هذا البيت, غدا...طيب:     األستاذ
  .أن ال تذهب إىل أي مكان كان



 

 

  حجرة فيصل ىف

ال بد أن , سيأتى أبو نافلة إىل هذا البيت, ىف يوم الغد:     فيصل
  .أتكلم إىل أىب

ولكن كيف حال أخى؟ هل هو صادق ىف , وكنت صادقا ىف هذه املسابقة_
و ربما ذهب , ال ميكن هو صادق ىف هذا اللعب...أه...هذه املسابقة؟ أه

. ليللطيب هذا ا! احر أيضاأخى إىل الساحر؟ واجب علي أن أذهب إىل الس
  .أن يقتلين قبل هوسأقتل

  _.....املساعدة وطلب منه, ذهب فيصل إىل الساحر_

  !وال تقرب! قف:     الساحر

  : ...    فيصل

  ماذا تريد؟ :     الساحر

  .أريد أن أطلب الدواء لقتل الشخص:     فيصل

كانت وجهك عاملا ولكن قلبك فاسدا  …ha…ha…ha:   الساحر
  .أيضا

  )يتبسم: ....(    فيصل

  كم روبية تدفعىن؟:     الساحر

  !على ما شئت:     فيصل

  كيف؟! عشرة مليون روبية:     الساحر

  !طيب:     فيصل



 

 

  خر ىف حجرة فحرىآىف مكان 

, هل كان أخى يسابقىن صادقا؟ أنا أتيقّن أنه يتسابق بالصدق:   فحرى
 يوم ال بد أن أقدم على هذا لو كان ىف. ووجب علي أن أسابقه بالصدق
  .الغد أتت تلك املرأة مع أبيها

  و ىف غرفة الضيافة, ىف اليل , وىف يوم الغد

  ماذا تريدان أن تشربا يا أىب و أخى؟:     فيصل

  !خذ يل املاء, نعم:     األب

ذهب فيصل إىل املطعم و أخذ ماء ىف الكوب ووضع ىف املاء دواء من _
ووضع الكوب . كوبنيوهو حيمل مث ذهب إىل غرفة الضيافة . الساحر وقفله

وذهب فيصل إىل , غطاء أمام األب و الكوب بال أمام فحرى بالغطاء
  _حجرة

  أتسمح ىل بشرب مائك؟. كان الذباب ىف املاء! يا فحرى:   االب

  .ما عطشت! تفضل اشرب يا اىب:     فحرى

  _األب فشربه_

يا ! ساعديىن يا قمرى !قمرى! ما أصابك يا أىب؟ أىب:   فحرى
  !أخى

  ؟ هل تشرب ماءك يا فحرى؟!أىب:     فيصل

  ملاذا؟:     فحرى

  .قد وضعت دواء ىف مشربك:     فيصل

  !ماذا؟ لعنة أنت يا أخى:     فحرى



 

 

  !فحرى:     فيصل

  ىف وسط الطريق

  هل حتب نافلة؟:     رجل

  من أنت؟:     فحرى

  هل حتب نافلة؟ هل تريد أن تنكح معها؟. أنا أسألك:     رجل

  هذا الليل؟:     فحرى

  !إذهب إىل بيتك وبدل لباسك, هذا الليل, نعم :    رجل

  أليس األحسن األخ فيصل؟ :     فحرى

أطلب منك العفو يا . كنت تسعى بالصدق! أحسنت يا أخى:   فيصل
  !...أخى

  !ولكن اطلب العفو من أبينا! ال تطلب العفو إيلّ:     فحرى

و أطلب منكما العفو عن خطيئايت ! قد أعطيت العفو يا فحرى:   األب
  !ادمت أنا معكما يا ابناىنم

  .طيب يا أىب:   فيصل و فحرى

  !وانكح مع نافلة يا فحرى :     االب

  _نكح فحرى مع نافلة ىف املسجدمث _

 -انتهى-

:التقدمي للمجموعة السادسة  



 

 

السالم عليكم و رمحة اهللا (تلقى رئيسة اموعة السادسة السالم   ) أ(
 .االجتماعأمام طالبات املعهد ىف قاعة ) وبركاته

تقرأ واحدة طالبة من اموعة السادسة سكيناريو التمثيل املسرحي   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسرحي . بتقدمي أعضاء املسرحية مباشرة

 ":ندامة البنت الىت حتب اإلعتراضة "للمجموعة السادسة حتت العنوان 
  ندامة البنت الىت حتب اإلعتراضة )٦(

  :أعضاء املسرحية

  .و متكبرة, و ثرثرة, بنت شريرة و حتب اإلعتراضة :  سيلَى

  .و حتب السعادة, و قانعة, و مطمئنة, هي صابرة:   األم

  .و حتب السعادة, و حسنة, هي أخت لسيلَى وكانت لطيفة:   آنسة

  .هي صاحبة سيلَى وكانت ثرثرة و متكربة:   عاميل

  .أيضاهي صاحبة سيلَى أيضا و كانت ثرثرة و متكربة :   صينتا

  .صاحبة سيلَى  و كانت لطيفة و حتب النصيحة:   شايرا

  .جارية لسيلَى و أسرا وكانت حتب السعادة و هي مهذبة:   مسلمة

  

  

  القصة

  .....ذات يوم. ىف بيت بسيط جدا عاشت أسرة مسكني
  !ساعدي أمك للطبخ! سيلَى:   األم



 

 

ستطبخ ميكن , ليس كالعادة أمى تأمرىن بأن أطبخ …aaahh: (  سيلَى
  .بعد هذا, نعم يا أمى, )طعاما لذيذا

  _و سيلّى تذهب إىل املطبخ_

  ...ىف الطبخ

  أمي ماذا تطبخني؟ :   سيلَى

  أنت تقلني الكأك ؟. سأطبخ الرز و الكأك:   األم

  ماذا ستطبخني ؟:   سيلَى

  ماذا ظننت؟ أطبخ أي شيئ؟, باحلقيقة:   األم

  .تطبخني طعاما لذيذا …eem:   سيلَى

  .كيف أطبخ طعاما لذيذا سيلَى؟ ما عندنا فلوس كافية:   األم

  .كل يوم آكل كأكا, أنا سئمت! إعملى يا أمى, فلذلك:   سيلَى

  .أن أباك قد تويف, ال بد لك أن تفهمي. من الواجب:   األم

  .كالم فارغ ..…halaaaah:   سيلَى

آنسة و بينما . وتلعب مع صاحبتها, سيلَى تذهب مباشرة وتركت أمها_
  _مث هي تذهب إىل أمها مباشرة. تسمع مجيع الكالم بني أمها و أختها

  حالك خبري؟... يا أمى:   آنسة

  .نعم خبري:   األم

  .هكذا اخالق أخت سيلَى, اصربى يا أمى:   آنسة



 

 

  .أنت بنيت احلسنة.... شكرا يا آنسة:   األم 

  _تذهب سيلَى إىل املدرسة مع صاحبتها, ىف يوم الغد_

  املدرسةىف 

  !هيا بنا أن نتمشى بعد...صاحبىت:   سيلَى

  إىل اين نتمشى يا سيلَى؟    :   عاميل

  .كالعادة:   سيلَى

  ولكن هل عندك فلوس؟!...أيواه:   شايرا

  .قد أعده....ساكن فقط:   سيلَى

  من اين وجدت تلك الفلوس؟, باحلقيقة:   شايرا

  .وجدا من خزانة أمى:   سيلَى

  !أنت صاحبىت املاهرة جدا …ha…ha…ha:   عاميل

  _...ىف خالل حمادثتهن, ولكن_

رمبا تلك , ال جيوز لك أن تعملي ذلك. أستغفر اهللا العظيم سيلَى:   شايرا
  .ال بد لك أن تراجعيه, الفلوس مهمة جدا ألمك

سأعمل أي , ال تكن صاحلة! شايرا. خليلة ختطب !.…ehem:   سيلَى
شيئ ما شئت!  

  ...يا اهللا:   شايرا

  !هيا نذهب, وياله مريضة رأسى ألنّ مسعت كالمها:   سيلَى



 

 

  _خالق سيلَىرها ألجل أسيلَى تذهب و تركت شايرا وهي تطبطب صد_

  ىف البيت

  _...."اهللا أكرب...اهللا أكرب...."صوت األذان_

  !آنسة:   االم

  ماذا يا أمى؟:   آنسة

  !اين أختك؟ قد جاء وقت املغرب وهي مل ترجع:   األم

  باحلقيقة أخيت ال تتكلم إليك؟. أنا ال أعرف:   آنسة

  .وهي تذهب فجأة, ال:   األم

  ...نصلِّى أوال. ال تكوين مشغولة يا أمى! دعها:   آنسة

  _......أمام البيت....فجأة . آنسة و أمها تصليان باجلماعة _

  .....!أمى....أمى:   سيلَى

  ...حلظة, نعم:   األم

  _الباب مباشرةاألم تذهب و تترك آنسة وتفتح _

  !طويل جدا:   سيلَى

  .أمك تصلي! سيلَى:   األم

  "ازم: ...."  سيلَى

_dug…. سيلَى أمها حىت سقطت صادمت_  

استغفر اهللا العظيم:   األم...  



 

 

  ...!اصنعي يل مشروبا... أمى:   سيلَى

  ....بعد هذا:   األم

ألم إىل  اينة من سيلى حىت وصلت أم أنيسة أخالقا خش جتدكذلك كل يوم _
  أجلها 

تنوح غياب أمها أمام البيت عند رجعت سيلَى . آنيسة تبكى...ذات يوم_
رأت سيلَى  ماو ىف البيت عند, سيلَى جترى مباشرة إىل بيتها....من مدرستها

, أخريا .ال الىت قد قامت ا خالل حياة األمعمندما على األندمت ....أمها
  _تابت إىل اهللا أن ة بعدصارت سيلَى بنتا صاحلة و حتب السعاد

  -انتهى-

ىف التـاريخ  (من اموعة السابعة و اموعة الثامنة التقدمي : اللقاء الرابع
)٢٠٠٩مايو  ١٧  

:التقدمي للمجموعة السابعة  
السالم عليكم و رمحة اهللا (تلقى رئيسة اموعة السابعة السالم   ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته

تقرأ واحدة طالبة من اموعة السابعة سكيناريو التمثيل املسرحي   ) ب(
و فيما يلى سكيناريو التمثيل املسرحي . بتقدمي أعضاء املسرحية مباشرة

 ":وفاءالسموءل "للمجموعة السابعة حتت العنوان 

  وفاءالسموءل )٧(

  .املالك الذى كان شيخا:   امرؤ القيس

  .وفاءا و صابراهو مالك الروم الذى يكون :     مسوءل

  .الشخص الذى يأخذ حق اآلخرين وهو حقود:   املالك كندة



 

 

  .ابن السموءل وهو سرير:     أمحد

  .ورثة المرئ القيس:     فوزي

  .مطيع إىل مالك كندة:     عشكر

  القصة

  .ملّا أراد امرؤ القيس الكندى املاشي إىل كيسر مالك الروم

سالحا وال تعطيهما  أريد أن أودع دروعا و, يا مسوءل:   امرؤ القيس
  .إىل اآلخر قبل اتى ورثيت

باهللا و برسوله ال أعطيهما إىل اآلخر قبل , نعم يا موالي:   مسوءل
  .جاء ورثتك

يا فوزى إعطى ) فالتفت إىل فوزى(أمنت إليك يا مسوءل :   امرؤ القيس
  .ذلك الدروع والسالح إىل السموءل 

  )فاعطوه إىل السموءل(نعم يا موالي :     فوزى

  _كسره فرجع إىل_

  املنظر األول

كندة مع عشكره ليطلب  املالكأتى , رجع امرؤ القيس وورثتهأن بعد _
  _السموءل من دروعا و سالحا

  .يا مسوءل إعطى ذلك الدروع والسالح المرئ القيس:   املالك كندة

  .ال أدفعها إال إىل مستحقها, ال:     مسوءل



 

 

دروع والسالح فأعطيك هيا يا مسوءل أعطىن ذلك ال:   املالك كندة
  .أمواال كثرية

وال أخون أمانيت وال أترك الوفاء الواجب , ال أغدر بذميت:   مسوءل
علي.  

  !هيا نذهب) فنظر إىل عشكره! (انتظر بعثي:   املالك كندة

  .نعم يا موالي:     عشكر

  _فدخل مسوءل حصنه, من كندة بعشكره ملالكفقصده ذلك اال_

  

  املنظر الثاىن

  _...مسوءل حصنه فلما دخل_

  .أريد لعب الكرة مع أصحايب ىف امليدان...أيب...أيب:     أمحد

  .هناك خطر ىف خارج احلصن, ال يا بني:     مسوءل

  .ولكني أريد لعب الكرة مع أصحايب:     أمحد

  ).فذهب مسوءل! (ال....مرة أخرى:     مسوءل

فخرج أمحد من (ال بد علي أن أخرج من هذا احلصن :   أمحد
  ).صناحل

  املنظرالثالث

كندة و عشكره فظفر به و أخذه  املالكنظر , فلما خرج أمحد من احلصن_
  _أسريا



 

 

  أين ستذهب؟:     عشكر

  من أنتم؟. أريد أن ألعب الكرة:     أمحد

  !هيا اتبعنا. كثرة الكالم:     عشكر

فلطم املالك ...أريد أيب...أريد أيب...أريد أيب. ال أريد:   أمحد
  .كندة خده

  .فال ميكن أبوك يسمع صوتك! أسكت:   املالك كندة

  _طاف حول احلصن وصاح بسموءل, فلما جد ىف احلصاء. فأخذه أسريا_

فإن سلّمت إيلّ . وها هو ذا معي. إن ولدك قد أسرته:   املالك كندة
و . وسلّمت إليك ولدك, الدروع و السالح رحلت عنك

 على آبائك ذحبت و أصررت فاختر . ولدكإن امتنعت
منهما ما شئت.  

  .فاصنع ما شئت, ما كنت ألحصر ذمامي و أُبطل وفائي:   مسوءل

  ).فذبح ولده! (سأقتل ابنك! انظر يا مسوءل:   املالك كندة

  _بكى مسوءل على ولده, كندة إىل حصنه املالكفلما رجع _

اهللا ...اهللا أكرب. هذا أحسن لك ويلّ! أىب ال تبكى علي:     أمحد
  ).فمات ولده...(اهللا أكرب...أكرب

  .اللهم أعطين صربا على هذه املصيبة:     مسوءل

  

  املنظر الرابع



 

 

  _حصر ورثه امرئ القيس, فلما املوسخ_ 

  !السالم عليكم يا أهل الوفاء:     فوزى

  ...و عليكم السالم ورمحة اهللا:     مسوءل

  .يا مسوءل أريد أن آخذ دروعا وسالحا منك:     فوزى

  ).فاعطومها إىل فوزى(و ها هو ذا :     مسوءل

  كيف طريقتك حتفظ هذا دروعا وسالحا؟:     فوزى

  _أحب إليه من حياة ولده و بقائه. فحكى مسوءل عن ولده_

  .السالم عليكم. لعلّ اهللا يرمحك! جزاك اهللا خريا:     فوزى

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا. شكرا:     مسوءل

  _بسموءلفصارت األمثال بالوفاء تضرب _

  -انتهى-

:التقدمي للمجموعة الثامنة  
السالم عليكم و رمحة اهللا (تلقى رئيسة اموعة الثامنة السالم   ) أ(

 .أمام طالبات املعهد ىف قاعة االجتماع) وبركاته

تقرأ واحدة طالبة من اموعة الثامنة سكيناريو التمثيل املسرحي بتقدمي   ) ب(
اريو التمثيل املسرحي و فيما يلى سكين. أعضاء املسرحية مباشرة

 ": بر الوالدين "للمجموعة الثامنة حتت العنوان 

  بر الوالدين )٨(

  :أعضاء املسرحية



 

 

كانت صابرة و مجيلة:   األم.  

  .كان صابرا و شريفا:   األب

  .وامسه فريد, وعادة مطيعا و عادة غري مطيع, كان سريرا:   االبن

  .وكان خائفا جدا, وهو صاحب لفريد:   صديق

  .وهو صاحب لفريد أيضا وهو خائف أيضا :  زميل

  

  القصة

عاش ىف ذلك البيت أم و أب و ابن , ذات يوم أحد بيت من قرية مصرى
وكان والدته ال تؤتى , عندما يطلب اإلذن من أمه. وكان ابنه سريرا. واحد

, ولكنه ال بد أن يعود قبل الظهر, جاز عليه أن يذهب إىل الغابة. اإلذن إليه
ىف سفره . وألنه ال يطيع كالم والديه, د بل هو سيعود بعد الظهروهو ال يري

  .أفاق فريد...و أخريا. هو جيد صعوبة كثرية

؟, صباح اخلري يا إبين اجلميل:     األمقد استحممت  

  يا أم أين أيب؟. قد استحممت ىف الصباح املبكر, نعم:     االبن

ك لتناول ادع أبا. أبوك جانب البيت يصلح الدراجة:     األم
  .الفطور

  ).وجرى إىل جانب البيت لدعوة أبيه. (نعم يا أمي:   األبن

  ....صباح اخلري يا أيب:   االبن

  ماذا أصابك و أنت تفرح ىف هذا الصباح؟. صباح النور :   األب



 

 

. يا أيب أمرت أمي أن أدعوك لتناول الفطور. ال بأس به:   االبن
  .ننتظرك يف املطعم يا أيب

  !!!بطي:     األب

  ىف املطعم

من عاملالك؟:     األم يا أيب أكفيت  

  .و أتيت هنا لتناول الفطور, نعم:     األب

و اآلن يا إبين و زوجي تفضال بتناول األشياء ما ... طيب:   األم
  .على املائدة

  )بالتبسم! (نعم يا أمي:   االبن

ما . أنك فرحت ىف هذا الصباح, أهم إليك . يا إبين:   األب
  أصابك؟

و أننا مع أصحاىب , اآلن يوم األحد. هكذا يا والدي:   االبن
  .أوعدين ألن أذهب إىل الغابة هذا اليوم

ماذا ستعمل هناك؟:   األم  

أتستأذن ىل لذهاب إىل الغابة . أريد أن أصيد الطائر:   االبن
  للصيد يا والدي؟

  .ولكن واجب عليك أن تعود قبل الظهر. ال بأس به:   األب

ى صالة الظهر:      األمو أد.  

أريد أن أعود بعد الظهر و أن أؤدي صالة . يا والدي:   فريد
  .الظهر بعدها



 

 

الصالة على وقتها:     األم.  

  _.....طق.....طق....طق, و بعد ذلك_

  ...السالم عليكم:     زميل و صديق

  ....وعليكم السالم و رمحة اهللا:   األب و األم و االبن

حسبت أما صاحىب اللذان أوعدا معي  يا والدي:   االبن
.  

و اهللا حيفظك. عد قبل الظهر, يا إبين:       األم.  

  ...إن شاء اهللا يا أمي:       االبن

. و ىف الطريق إىل الغابة . وذهب الولد مع أصدقائه وهو صغر نصيحة أمه_
  _سأال صادقان إليه

  كيف تستأذن إىل أمك؟:       زميل

  ...إستأذنت أمي. بأس بهال .... أوه:       فريد

  ومىت أمرت أمك للرجوع إىل البيت؟:       صادق

وال , ولكين أريد أن أعود بعد الظهر, قبل الظهر:   فريد
  .أريد أن أعود قبل الظهر وقبل أن أنال الصيد

  .طع نصيحة أمك:       زميل

  .فال تنكر أمرها:       صادق

  .ألن كالم األم مقبول:       زميل



 

 

و اآلن هيا بنا أن نذهب , ذلك ما شئتما .... ياه:   االبن
  .بالسرعة إىل الغابة

  ىف الطريق

  _كان فريد يسقط بوجود احلجر ىف وسط الطريق_

  .....أوووووه:     االبن

  .أنت مسكينا. ما شاء اهللا:     زميل

  ماذا فكّرت حىت تصيبك هذه املصيبة؟:     صادق

  .هيا بنا أن نستمر رحلتنا, كف:     زميل

  ...ولكين ال أستطيع أن أقوم يا صاحيب:     فريد

  .قم بنفسك. أنك كثرة الكالم واحلركة. جزاءك من اهللا:   زميل

وميشون لدخول إىل . جتهماّهم يرتلون من در. وبعد أن وصل إىل الغابة_
  _أقدام السباع وهم يرون على األرض آثار. الغابة

و ما , النمريأخاف أن خيرج علينا حيوان متوحش كاألسد أو :   صادق
  .محلنا سالحا ليحافظنا

فخري لنا أن نرجع قبل خرج ذلك احليوان , أخاف جدا. كذلك أنا:  زميل
  .املتوحش

كنت شجاعا و .  ال ختف ما دمت معكما …ehem…. Ehem:   فريد
  .قويا و ماهرا

وقد أصاب االبن بغصب سقط . وهم يتكلمون باملشي إىل داخل الغابة_
  .ن ذلك حيوانوظنه أ, على رأسه



 

 

  ).وهو جيرى وراء صاحبيه(  waauh:     فريد

  ملاذا معك؟, يا فريد:     زميل

  .سقط األفعى على رأسي:     فريد

ملاذا؟ خفت؟ وجترى . ها هو ذا األفعى يا فريد؟ هذا الغصب:   صادق
  وراءنا مع أنّ سقط الغصب على رأسك؟

  !أظن األفعى .…hah….hah:     فريد

ولكنهم ال ينالون الطائر حىت ترفع , و صادوا الطائرفدخلوا إىل الغابة _
  _مث جاء وقت الظهر, الشمس

  .هيا بنا أن نعود إىل البيت, قد جاء وقت الظهر:     زميل

  !كالمك صحيح:     صادق

ال بد لنا أن نصود . مل نصد طائرا لو طائرا واحدا! انتظر:     فريد
  .الطائر وحنمل إىل البيت

  .ك ألن نعود قبل الظهرولكن أمرت أم:     صادق

  .أستطيع أن أؤدى صالة الظهر ىف الساعة الثانية:     فريد

  ملاذا ال تطيع كالم أمك؟:     زميل

رضى اهللا ىف رضى الوالدين و . مع أن كالم األم مقبول:   صادق
  .سخط اهللا ىف سخط الوالدين

  .اهللا سيعاقبك ألنك ال تطيع كالم أمك. وانتبه:     زميل



 

 

و ىف وسط الطريق عند الرجوع عند , م يرجعون بعد الظهروبعد ذلك ه_
  _أصاب ىف رجل فريد شوكا,  ما سريكبون الدراجة

  .شعرت شدة املرض, قد أصاب رجلي بالشوك! وياله:   فريد

 …ha…ha…ha:   زميل و صادق

و ربما ذلك . امسع كالم أمك كي ال تصيبك مصيبة. فلذلك:   صادق
و ربما أيضا أنّ أمك ال , كالم أمك ألنك ال تطيع. جزاء من اهللا

ترضى لذهابك إىل الغابة و تعود بعد الظهر و ألنك ال تؤدى صالة 
  .الظهر على وقتها

  .وأن اجلنة حتت أقدام األمهات. مع أن أمنا قد ولدتنا:   زميل

لعلها , هيا بنا أن نرجع و أريد أن أطلب العفو من أمي! ندمت:   فريد
  .تعفوين

  _إىل بيتهمفرجعوا _

  ىف بيت فريد

  ....السالم عليكم:     فريد

  ....وعليكم السالم:     األب

  .ألني ال أطيع كالم والدين, أطلب منك العفو...يا أيب:   فريد

  .ولكن ال تعود مرة أخرى:     األب

  و أين أمي؟. وعدت إليك, نعم يا أيب:     فريد

  .اذهب واطلب العفو. أمك وراء البيت:     األب



 

 

  .....السالم عليكم:     فريد

اآلن؟....وعليكم السالم:     األم ملاذا عدت  

وأنا أوافق بأن , ندمت ما أطعت كالمك...لذلك يا أمى:   فريد
و أنا أطلب العفو منك. نصيحة األم هو مهم.  

د مرة أخرى:     األمال تعو.  

  ....أمسع كالمك يا أمى , نعم:     فريد

  .لظهرو اآلن أدى صالة ا:     األم

  ...نعم يا أمى:     فريد

  _و أخريا أفاق فريد وهو يعد إىل والديه ألن يكون ولدا مطيعا_

  -انتهى-

 

حني جيرى النشاط التمثيل املسرحي أخذت الباحثـة صـورن بآلـة    
.التصوير  

 التمثيل املسرحيبعد تقدمي الطالبات  -٣

املسرحي تقوم الباحثة التقومي للطالبات عن تقدميهن التمثيل 
  .بالتوصيات و االقتراحات

و من خالل تدريب الطالبات التمثيل املسرحي و كذلك حينما 
الحظت , تقدم الطالبات التمثيل املسرحي أمام صاحبتهن ىف قاعة االجتماع

  :الباحثة عن

 .تدريب الطالبات التمثيل املسرحي )١(
 .دافعة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية )٢(



 

 

 .التخاطب باللغة العربية محاسة الطالبات ىف )٣(
.شجاعة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية)   ٤(  

.غبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربيةر) ٥(  
 

 تائج املالحظة ن -ج

٤جدول   

  أمسآء اموعة
  مالحظة استجابة الطالبات

تدريب الطالبات 
  التمثيل املسرحي

دافعة الطالبات ىف 
التخاطب باللغة 

  العربية

محاسة الطالبات ىف 
التخاطب باللغة 

  العربية

شجاعة الطالبات 
ىف التخاطب 
  باللغة العربية

رغبة الطالبات 
ىف التخاطب 
  باللغة العربية

  جمموع

  ٢١  ٥  ٣  ٥  ٤  ٤  اموعة األوىل
  ٢١  ٥  ٤  ٣  ٥  ٤  اموعة الثانية
  ٢٠  ٤  ٤  ٤  ٥  ٣  اموعة الثالثة

  ٢٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  اموعة الرابعة
  ٢٢  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  اموعة اخلامسة
  ٢٢  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  اموعة السادسة
  ٢٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  اموعة السابعة
  ٢٠  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  اموعة الثامنة

  ١٧٦  جمموع
  %٨٨  استجابة الطالبات طوال تطبيق التمثيل املسرحي

  .ناقص جدا=  ١. ناقص=  ٢.مقبول=  ٣. جيد=  ٤.جيد جدا=  ٥:املعلومات
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الطالبات تكون أكثر  اعتمادا على نتائج املالحظة، حصلت الباحثة على أن
 .التمثيل املسرحيممارسة هذا النشاط ىف شديدة دافعة و محاسة و شجاعة و رغبة 

تلك النتائج ومتوسط . تطبيق التمثيل املسرحيطوال  الطالباتوتدل عليه نتائج استجابة 
رأت الباحثة أن الطالبات تكون , ومن املالحظة السابقة ".جيد"يف مستوى %)  ٨٨(

ىف التخاطب باللغة العربية أثناء التمثيل شديدة  دافعة و محاسة و شجاعة و رغبة
  .املسرحي

  

  ملقابلة نتائج ا -د

  املقابلة مع مدرسة اللغة العربية -٣

تربية من  الرابعاللغة العربية للصف  ةكانت الباحثة تقوم مبقابلة مدرس
قابلته و. حيين فوزية ا، وامسهدار االستقامة بووندووسواإلسالمية املدرسات 
 لتطوير البيئةاللغوية  األنشطةملعرفة  ٢٠٠٩ ابريل ٤ التاريخ يفأول مرة الباحثة 

وفيما يلي عرض . اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”العربية يف معهد 
  :ةة بني الباحثة واملدرساملقابل

كيف حال البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي ): ١(السؤال 
  بوندووسو؟

يعىن عملية ) اصطناعية(البيئة العربية تشمل على البيئة الرمسية  ):١(اجلواب 
يعىن ) الطبيعية(و البيئة غري الرمسية , التعليم و التعلم ىف الفصل
  .النشاطات خارج الفصل

٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 
 جيد جدا مقبول جيد

١٧٦ ٥٠ 
 ناقص



 

 

حمددة على عملية التعليم و ) اصطناعية(هل البيئة العربية الرمسية ): ٢(السؤال 
  التعلم اللغة العربية؟

لكن هناك األنشطة اللغوية ىف املعهد خارج الفصل الىت تكون , ال): ٢(اجلواب 
  ).اصطناعية(جزء من البيئة العربية الرمسية 

, ية التعليم و التعلم اللغة العربيةما االنشطة اللغوية حني جترى عمل): ٣(السؤال 
وما األنشطة اللغوية ىف املعهد خارج الفصل الىت تكون جزء من 

  ؟)اصطناعية(البيئة العربية الرمسية 

تشمل على عملية التعلم والتعليم يف الفصل األنشطة اللغوية الىت ): ٣(اجلواب 
واإلمالء، التمرينات اللغوية، واحملادثة ، /دروس اللغة العربية هي 

،  اللغة العربية واملطالعة، واإلنشاء، والترمجة، واحملفوظات، وقواعد
النشاطات اللغوية أما و. و درس القرآن, العريب والبالغة، واخلط

والدروس , الىت تكون جزء منها هي نشر املفرداتاملتعلقة ا 
و , و تشجيع اللغة, وتدريب اخلطابة األسبوعية, املسائية اإلضافية

  .احلائطية تاالصدار إ

ما هي األنشطة اللغوية اليت تعقد الطالبات لتنمية رغبتهن ىف ): ٤(السؤال 
  ؟ التخاطب باللغة العربية لتطوير البيئة العربية

إما داخل الفصل أو , اجلارية ىف املعهدهي مجيع األنشطة اللغوية ): ٤(اجلواب 
  . خارج الفصل

اليت قام ا لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب كيف حماولة املعهد ): ٥(السؤال 
  باللغة العربية؟

من املمكن مبحاولة و , بتكثيف األنشطة اللغوية اجلارية ىف املعهد): ٥(اجلواب 
األنشطة اللغوية األخرى املرحية الىت مل تعقد ىف بيئة املعهد لتنمية 



 

 

البات رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية حىت ال خيفن الط
  .عن اخلطأ ىف التخاطب باللغة العربية

  

ة تريد أن حتاول تطوير البيئة عرفت الباحثة من هذه املقابلة أن املدرس  
من املمكن و , العربية بتكثيف بتكثيف مجيع األنشطة اللغوية اجلارية ىف املعهد

ية رغبة مبحاولة األنشطة اللغوية األخرى املرحية الىت مل تعقد ىف بيئة املعهد لتنم
الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية حىت تكون الطالبات أكثر محاسة و شجاعة 

   .وال خيفن الطالبات عن اخلطأ ىف التخاطب باللغة العربية

ىف ملرة ثانية  ةستقابل الباحثة املدر بالتطبيقوبعد أن قامت الباحثة   
النشاط اجلديد الذى يعقد ىف بيئة عن  املعرفة آرائه ٢٠٠٩مايو  ١٤التاريخ 

وفيما يلي عرض .  رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربيةاملعهد لتنمية 
  :ةاملقابلة بني الباحثة واملدرس

  ؟ حتربة النشاط اجلديد وهو تطبيق التمثيل املسرحيما رأيك يف ): ١(السؤال 

تنمي و ترقى دافعة جيدة وتستطيع أن  األنشطةأظن أن هذه ): ١(اجلواب 
ألن , ىف التخاطب باللغة العربيةالطالبات محاستهن و شجاعتهن 
  .و ليس نشاط ملل و سأم هذا النشاط هو نشاط فىن و مريح

  ؟ تطبيق التمثيل املسرحيهل وجدت األشياء اجلذابة من ): ٢(السؤال 

اء ملمارسة على إلقالطالبات ستطيع تنعم، وجدت كثريا منها؛ ): ٢(اجلواب 
وال خيفن الطالبات عن اخلطأ ىف  الكلمات بلهجة صحيحة

  . التخاطب باللغة العربية



 

 

هل التمثيل املسرحي يؤثّر الطالبات لتنمية رغبة الطالبات ىف ): ٣(السؤال 
  ؟ التخاطب باللغة العربية

  تنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربيةيؤثر كثريا ىف , نعم):٣(اجلواب 

 استجيبهي تطبيق التمثيل املسرحيمن هذه املقابلة األخرية أن  قد اتضح
كل  النشاطمن تطبيق هذا  ترجوو. باستجابة حسنة ةواملدرس الطالباتكل من 

  . شهر أو شهرين أو ىف كل برنامج املعهد كاحلفلة و غريها

   قسم اللغة املقابلة مع - ٤

املعهد دار االستقامة منظمة من قسم اللغة مبقابلة  أيضا كانت الباحثة تقوم
ملعرفة  ٢٠٠٩ ابريل ٢٧ التاريخ قابلته الباحثة يفو. اإلسالمي بووندووسو

اإلسالمي “ دار االستقامة”العربية يف معهد  لتطوير البيئةاللغوية  األنشطة
  :وقسم اللغةوفيما يلي عرض املقابلة بني الباحثة . بوندووسو

  ما دور قسم اللغة ؟ ): ١(السؤال 

وىف هذا , تساعد تنفيذ األنشطة اللغوية خارج الفصل): ١(اجلواب 
 . تنفيذها مبساعدة قسم التعليم و االعالم  

  ما هي األنشطة اللغوية اليت تقوم ا قسم اللغة؟): ٢(السؤال 

, احملاضرة/ تدريب اخلطابة األسبوعيةو, نشر املفرداتهي ): ٢(اجلواب 
, )حينما ىف إجراء احملادثة(وتشجيع اللغة , إجراء احملادثةو
, و الدروس املسائية الإلضافية, املسابقات اللغوية العربيةو

, اإلعالمو, وعقد حمكمة اللغة, وإصدار االت احلائطية
 .التجسسو

 كيف تنفيذ هذه األنشطة اللغوية؟): ٣(السؤال 



 

 

نشر املفردات يقام كل يوم مرتني ومها ىف الصباح ربع ):  ٣(اجلواب 
ىف . بعد صالة الصبح و ىف الساعة التاسعة قبل النوم ساعة

و أما ربع الساعة قبل النوم , الصباح نشر املفردات اجلديدة
الطلبة . فمراجعة ما يناله الطلبة من املفردات ىف الصباح

.ينالون على األقل مفردتني ىف اليوم  
من أنشطته الروتينية  احملاضرة/ ريب اخلطابة األسبوعيةتدول

وعية وأوجب قسم التعليم على مجيع الطلبة ما عدا طلبة األسب
السنة السادسة إشتراك تدريب اخلطابة األسبوعية باللغة 
.العربية مرة ىف األسبوع كل يوم اخلميس ارا  
.وإلجراء احملادثة يعقد كل يوم الثالثاء و اجلمعة صباحا  

.برنامج كل يوم اجلمعة صباحاتشجيع اللغة يعقد   
بقات أقيمت ىف أوقات معينة مثل عند ما جاءت وأما للمسا

.عطلة املدرسة و عند احلفالت و غريه  
كل يوم من الساعة الثانية  الدروس املسائية الإلضافيةوتعقد 

.إىل الساعة الثالثة ما عدا يوم اجلمعة  
وإلصدار االت احلائطية يعقد ىف بعض الوقائع مثل عند 

.ية وغريهابرنامج ذكرى السنة اجلديدة اهلجر  
الذى يقوم بنظام املعهد املتعلق باللغة وهو  عقد حمكمة اللغةو

.إعطاء العقوبة ملن ال يتكلم باللغة الرمسية  
.وأما اإلعالم إلعالن مجيع املعلومات اإلذاعية ىف املعهد  

وظيفة اجلواسيس فهي كتابة من ال تتكلم باللغة العربية و 
اللغةاإلجتليزية يوميا مث تقدميها لقسم   

ما هي األنشطة اللغوية اليت تعقد الطالبات لتنمية رغبتهن ىف ): ٤(السؤال 
  التخاطب باللغة العربية لتطوير البيئة العربية؟ 



 

 

تدريب اخلطابة و, نشر املفردات: مثلمجيع األنشطة اللغوية ): ٤(اجلواب 
حينما (وتشجيع اللغة , إجراء احملادثةو, احملاضرة/ األسبوعية
و الدروس , املسابقات اللغوية العربيةو, )احملادثة ىف إجراء

وعقد حمكمة , وإصدار االت احلائطية, املسائية الإلضافية
  .التجسسو, اإلعالمو, اللغة

ما احملاوالت اليت قام ا قسم اللغة لتنمية رغبة الطالبات ىف ): ٥(السؤال 
  التخاطب باللغة العربية؟ 

قارنة إىل املعاهد املشهور ملعرفة األنشطة ميكن بالدراسة امل): ٥(اجلواب 
  .اللغوية األخرى الىت مل توجد ىف هذا املعهد

  

  االستبانة نتائج   - ه

وحتصلت من الطالبات على , عبارة ١٢ الباحثة ىف تلك االستبانة تقدم
  ):انظر االستبانة ىف امللحق(اإلجابات اآلتية 

   



 

 

  ٥جدول 

  االستبانةعن إجابات الطالبات ألسئلة  ٥اجلدول  

  كفاءة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية ألول مرة جميئهن ىف املعهد - ١

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 ال يستطيع باملرة   - أ

 تستطيع قليال    -  ب
عادة ختطب بالطالقة  - ج  

طالقة جدا  -د  

٣٧  
٣٥  
٣  
-  

٣٣, ٤٩ %  
٦٦, ٤٦ %  
٤ %  
-  

تستطيع  "و بإجابة , % ٣٣,٤٩" ال يستطيع باملرة  "إجابة الطالبات بإجابة 
و ال إجابـة مـن   , %٤" عادة ختطب بالطالقة "و بإجابة , % ٦٦, ٤٦" قليال

و هذا يدل على أن الطالبات ىف املعهد ال يستطعن ". طالقة جدا "الطالبات بإجابة 
  .التخاطب باللغة العربية ألول مرة جميئهن ىف املعهد

  ملية التدريس ىف الفصلاستخدام األساتذة اللغة العربية ىف ع - ٢

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 قع أبدامل ي  - أ

 أحيانا  -  ب
مرارا  - ج  
دائما  -د  

-  
٤١  
١٤  
٢٠  

-  
٦٦, ٥٤ %  
٦٦, ١٨ %  
٦٦, ٢٦ %  

و منهن جتيب , "قع أبدامل ي"إجابة الطالبات ال أحد منهن جتيب بإجابة 
" دائما"و بإجابة , %٦٦, ١٨" مرارا"و بإجابة , % ٦٦, ٥٤" أحيانا"بإجابة 

ومن اجلدول السابق يدل على أن األساتذة ىف املعهد بعضهم %.  ٦٦, ٢٦
  . قادرون على استخدام اللغة العربية ىف عملية التدريس ولو كان ذلك أحيانا



 

 

  

  جترى عملية التدريس ىف الفصلاستخدام الطالبات اللغة العربية حني  - ٣

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 مل يقع أبدا  - أ

 أحيانا  -  ب
مرارا - ج  
دائما -د  

-  
٢٨  
٤٣  
٤  

-  
٣٣, ٣٧ %  
٣٣, ٥٧ %  
٣٣, ٥ %  

و منهن جتيب , "قع أبدامل ي"إجابة الطالبات ال أحد منهن جتيب بإجابة 
, ٥" دائما"بإجابة  و, % ٣٣, ٥٧"مرارا"و بإجابة , % ٣٣, ٣٧" أحيانا"بإجابة 
ومن اجلدول السابق يدل على أن الطالبات يستخدمن اللغة العربية بينهن %.  ٣٣

و إمنا ىف احلالة الرمسية أيضا مثل عند عملية , ليس ىف احلالة غري الرمسية فحسب
  .التدريس ىف الفصل

  األنشطة اللغوية املناسبة الىت تدفع الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية - ٤

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 نشر املفردات  - أ

 حماضرة  -  ب
حمادثة - ج  

مسابقة لغوية عربية -د  
دروس إضافية مسائية -ه  

إجابة أخرى -و  

١٩  
٢١  
٣١  
٢  
١  
١  

٣٣, ٢٥ %  
٢٨ %  
٣٣, ٤١ %  
٦٦, ٢  %  
٣٣, ١ %  
٣٣, ١ %  

" حماضرة"و بإجابة %.  ٣٣, ٢٥" نشر املفردات"إجابة الطالبات بإجابة 
 ٦٦, ٢" مسابقة لغوية عربية"و بإجابة , % ٣٣, ٤١" حمادثة" و بإجابة , % ٢٨
, ١" إجابة أخرى"و بإجابة , % ٣٣, ١" دروس إضافية مسائية"و بإجابة , %



 

 

دل اجلدول على أن هذه األنشطة اللغوية املذكورة مناسبة لتدفع الطالبات %.  ٣٣
.ىف التخاطب باللغة العربية  

 
و حمادثة , وحماضرة, نشر املفردات: مثل(األنشطة اللغوية رغبة الطالبات ىف  - ٥

  )و األنشطة اللغوية األخرى

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 مرغوب فيها بشدة  - أ

 مرغوب فيها  -  ب
قليل ىف الرغبة  - ج  
مرغوب عنها  -د  

١٤  
٥٧  
٤  
-  

٦٦, ١٨ %  
٧٦ %  
٣٣, ٥ %  
-  

و بإجابة , % ٦٦, ١٨" مرغوب فيها بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
و ال أحد من , % ٣٣, ٥" قليل ىف الرغبة"و بإجابة , % ٧٦" مرغوب فيها"

دل على أن الطالبات , ومن هذا اجلدول". مرغوب عنها"الطالبات جتيب بإجابة 
و حمادثة , حماضرةو, نشر املفردات: مثل(األنشطة اللغوية يشعرن بالرغبة ىف اشتراك 

.)و األنشطة اللغوية األخرى  
 

نشر : مثل(ترقية كفاءة الطالبات ىف استخدام اللغة العربية باألنشطة اللغوية  - ٦
  ).و حمادثة و األنشطة اللغوية األخرى, وحماضرة, املفردات

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 ترقية بشدة  - أ

 ترقية  -  ب
نقصان الترقية - ج  

دون الترقية -د  

٥١  
٢١  
٣  
-  

٦٨ %  
٢٨ %  
٤ %  
-  



 

 

و , % ٢٨" ترقية"و بإجابة , % ٦٨" ترقية بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
دون " و ال أحد من الطالبات جتيب بإجابة , % ٤" نقصان الترقية"بإجابة 
, وحماضرة, نشر املفردات: مثل(األنشطة اللغوية هذا اجلدول دل على أن ". الترقية

ترقى كفاءة الطالبات ىف استخدام اللغة  )اللغوية األخرىو حمادثة و األنشطة 
.العربية  

 
: مثل(رغبة الطالبات و دافعتهن ىف التخاطب باللغة العربية باألنشطة اللغوية  - ٧

 ).و حمادثة و األنشطة اللغوية األخرى, وحماضرة, نشر املفردات

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 مرغوب فيها بشدة  - أ

 مرغوب فيها  -  ب
قليل ىف الرغبة  - ج  

  مرغوب عنها  -د

٣٩  
٢٩  
٦  
١  

٥٢ %  
٦٦, ٣٨ %  
٨ %  
٣٣, ١ %  

مرغوب "و بإجابة , % ٥٢" مرغوب فيها بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
, ١" مرغوب عنها"و بإجابة , % ٨" قليل ىف الرغبة"و بإجابة , %٦٦, ٣٨" فيها
ىف التخاطب بناء على هذه اإلجابة أن الطالبات مرغوبة و مدفوعة بشدة %.  ٣٣

و حمادثة و األنشطة , وحماضرة, نشر املفردات: مثل(باللغة العربية باألنشطة اللغوية 
).اللغوية األخرى  

 
  .رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية بتطبيق التمثيل املسرحي  - ٨

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 مرغوب فيه بشدة  - أ

 مرغوب فيه  -  ب
عادية  - ج  

٣٨  
٣١  
٦  

٦٦, ٥٠ %  
٣٣, ٤١ %  
٨ %  



 

 

  -  -  مرغوب عنه  -د
و بإجابة , % ٦٦, ٥٠" مرغوب فيه بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 

و ال أحد من الطالبات جتيب , % ٨" عادية"و بإجابة , %٣٣, ٤١" مرغوب فيه"
شرحت هذه احلالة علينا على أن أكثر الطالبات مرغوبة ". مرغوب عنه"بإجابة 

.بتطبيق التمثيل املسرحي  
 

  .التمثيل املسرحيبتطبيق لعربية دافعة الطالبات ىف التخاطب باللغة ا - ٩

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 دافعة بشدة  - أ

 دافعة  -  ب
عادية - ج  

دون دافعة -د  

٣٦  
٣٤  
٥  
-  
  

٤٨ %  
٣٣, ٤٥ %  
٦٦, ٦ %  
-  

 ٣٣, ٤٥" دافعة" و بإجابة , % ٤٨" دافعة بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
دون "و ال أحد من الطالبات جتيب بإجابة , % ٦٦, ٦" عادية"و بإجابة , %

بتطبيق التمثيل شرحت هذه احلالة علينا على أن أكثر الطالبات تكون دافعة ". دافعة
.املسرحي  

  . التمثيل املسرحيبتطبيق ترقية كفاءة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية  -١٠

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 ترقية بشدة  - أ

 ترقية  -  ب
نقصان ىف الترقية - ج  

دون الترقية -د  

٢٦  
٤٩  
-  
-  

٦٦, ٣٤ %  
٣٣, ٦٥ %  
-  
-  



 

 

 ٦٥" ترقية"و بإجابة , % ٦٦, ٣٤" ترقية بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
بناء ". نقصان ىف الترقية و دون الترقية"و ال أحد من الطالبات جتيب بإجابة , %

ىف التخاطب باللغة على هذه اإلجابة على أن أكثر الطالبات تكون كفاءن ترقية 
.التمثيل املسرحيبتطبيق العربية   

 
التمثيل بتطبيق عة الطالبات و محاستهن ىف تعلم اللغة العربية تنمية داف -١١

  .املسرحي

  النسبة املائوية  التكرار  األجوبة
 محاسة بشدة  - أ

 محاسة  -  ب
  عادية  - ج
  دون محاسة  -د

٣٧  
٢٧  
١١  
-  

٣٣, ٤٩ %  
٣٣, ٤٩ %  
٦٦, ١٤ %  
-  

, ٤٩" محاسة"و بإجابة , % ٣٣, ٤٩" محاسة بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
دون "و ال أحد من الطالبات جتيب , % ٦٦, ١٤" عادية"و بإجابة , % ٣٣

دافعة ومن هذا اجلدول دل على أن تطبيق التمثيل املسرحي ينمى ". محاسة
.الطالبات و محاستهن ىف تعلم اللغة العربية  

 
تكوين التمثيل املسرحي كأحد األنشطة اللغوية لتطوير موافقة الطالبات ل -١٢

  .البيئة العربية ىف املعهد

  النسبة املائوية  التكرار  االجوبة
 موافق بشدة  - أ

 موافق  -  ب
غري موافق  - ج  

غري موافق بشدة  -د  

٤٤  
٢٧  
٣  
١  

٦٦, ٥٨ %  
٤٩, ٣٣ %  
٤ %  
٣٣, ١ %  



 

 

, ٣٣" موافق"و بإجابة , % ٦٦, ٥٨" موافق بشدة"إجابة الطالبات بإجابة 
هذه .  ٣٣, ١" غري موافق بشدة"و بإجابة , % ٤" غري موافق"و بإجابة , % ٤٩

احلالة تدل على أن أكثر الطالبات موافق بتطبيق األنشطة اللغوية اجلديدة وهي 
.التمثيل املسرحي  

 

  تفسري البيانات و مناقشتهاب: املبحث الثاىن

البيانات و مناقشتها الىت قد حصلت عليها ىف هذا املبحث قامت الباحثة بتفسري 
وقد كتبت الباحثة ىف . الباحثة من الدراسة امليدانية الىت قد عرضتها ىف املبحث السابق

:الفصل األول عن أسئلة البحث أن هناك سؤالني أساسني مها  
؟اإلسالمي بوندووسو “دار االستقامة”معهد يف  كيف حال البيئة العربية - ١  

يف  العربية األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئةما هي  - ٤
  ؟ اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد 

يف  البيئة العربيةصالحية هذه األنشطة اللغوية عند املدرسات و الطالبات لتطوير  ما - ٥
 ندووسو؟وب اإلسالمي“ دار االستقامة”معهد 

 

  معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسوالبيئة العربية ىف  -٤

إن البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو تنقسم إىل بيئتني 
ال يقتصر ىف  البيئة االصطناعيةالنشاطات ىف .  مها البيئة االصطناعية وبيئة الطبيعية

ارج لتقوية على عملية التعليم و التعلم ىف داخل الفصل لكن هناك األنشطة اللغوية خ
. دراسة يف داخل الفصل مثل الة احلائطية و تزويد املفردات ونشاطات األخرى

موافقا متاما على دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو وحال البيئة اإلصطناعية يف معهد 
صناعة قصدية، كان املدرس يف ) ١ما وضح كريسن عن خصائص البيئة الرمسية هي 



 

 

يوجه ) ٢ه يقصد على مساعدة الطالب يف اكتساب اللغة العربية، التعليم والتعلم في
املدرس على الدارسني لكي يعملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها القواعد اللغوية 

وكان البيئة اإلصطناعية اللغوية فيه جزء من جمموعات تعليم اللغة ) ٣. الىت قد تعلموها
عهد مطابقا على اراء  هذا املعية اللغوية يف إذن حال البيئة اإلصطنا  ٨٤ . يف املدرسة

  .علماء اللغة مثل كريسن 

هي دار االستقامة اإلسالمي بوندووس البيئة اللغوية الطبيعية يف معهد أما  و
األحوال اللغوية الىت كانت فيه مثل يف املطعم واملسجد والشركة التعاونية وامليدان 

الفصل الذى اليتعلق بتعليم  ها يف خارجوالتنظيف العام واملنظمات واحللقات وغري
اللغة فجأة بدون التوعية مثل النشاطات الىت توجد فيه  يعىن أنالعربية بالتوعية،  ةاللغ
  .و غريها احملادثة والتجسس والتشجيعات واملسابقة اللغوية ونشر املفردات: مثل

أفضل النتائج إن تعلم اللغة هو االسلوب األمثل الذي حيقق  يف البيئة الطبيعية،
ألنه يعتمد على رغبة املتعلم نفسه، الذي يلمس يوما بعد يوم الفائدة العملية لتعلم 

ويساعد على ذلك كثرة عدد معلميه، واجلو املشجع املساند الذي . اللغة العربية
  .وى الرسالة اللغويةتيتجاوز عن األخطاء الشكلية ويركز على أمهية حم

عهد ليست جزأ يتجزء امل هذا بيعية اليت وجدت يفالبيئة اإلصطناعية والطإذن 
  .ىف تعلم الطلبة اللغة العربيةلكن بينهما متفاويتان ويقويان 

 حتليل األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة -٥
  . اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”العربية يف معهد 
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األنشطة اللغوية  يف معرفة ة أو اإلستفتاءبياناالستو  املقابلة ةخدم الباحثتتس
“ دار االستقامة”العربية يف معهد  عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة املناسبة

 . اإلسالمي بوندووسو

هناك  اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد ىف لتطوير البيئة العربية 
وهذه األنشطة ستدفع الطالبات وتشجعهن ىف التخاطب باللغة . أنشطة لغوية عربية

  : كما ذكر سابقا هي, ومن األنشطة اللغوية اجلارية. العربية

 نشر املفردات  ) أ

  احملاضرة/ تدريب اخلطابة األسبوعية  ) ب
 إجراء احملادثة  ) ج

)حينما ىف إجراء احملادثة(تشجيع اللغة ) د  

 العربية املسابقات اللغوية  ) ه
  الدروس املسائية الإلضافية  ) و
  إصدار االت احلائطية  ) ز

  عقد حمكمة اللغة  ) ح
 اإلعالم  ) ط

 التجسس  ) ي

وتقصد , و مسؤلة قسم اللغة قامت الباحثة مبقابلة مع مدرسة اللغة العربية
العربية يف  لتطوير البيئةاللغوية املناسبة عند املدرسات  األنشطةهذه املقابلة ملعرفة 

, و من املقابلة الىت تقوم ا الباحثة. اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد 
العربية يف معهد  لتطوير البيئةاللغوية املناسبة عند املدرسات  األنشطةحتصل على أن 

, هي مجيع األنشطة اللغوية اجلارية ىف املعهد اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”
ن مبحاولة األنشطة اللغوية األخرى املرحية الىت مل تعقد ىف بيئة املعهد و من املمك



 

 

لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية حىت ال خيفن الطالبات عن اخلطأ 
 ٨٥.ىف التخاطب باللغة العربية

 األنشطةملعرفة تستخدم الباحثة اإلستبانة أو اإلستفتاء للطالبات , و أيضا
“ دار االستقامة”العربية يف معهد  لتطوير البيئةاللغوية املناسبة عند الطالبات 

ص الباحثة أن تلخ, نظرا إىل إجابة االستبانة للطالبات. اإلسالمي بوندووسو
نشر  هيىف التخاطب باللغة العربية  اتتدفع الطالباملناسبة الىت  األنشطة اللغوية

و مسابقة %)  ٣٣, ٤١(و احملادثة %)  ٢٨(و احملاضرة  )% ٣٣, ٢٥(املفردات 
  %). ٦٦, ٢(و األنشطة األخرى %)   ٦٦, ٢(لغوية عربية 

و أما احلصيلة الىت تتعلق برغبة الطالبات و دافعتهن ىف التخاطب باللغة 
و األنشطة  ادثةاحملو , اضرةاحملو, نشر املفردات: العربية من األنشطة اللغوية مثل

 ٢٩مرغوب فيها بشدة و بعضهن %)  ٥٢(طالبة  ٣٩ أن من, اللغوية األخرى
قليل ىف الرغبة و %)  ٨(طالبات  ٦مرغوب فيها و بعضها %)   ٦٦, ٣٨(طالبة 

  .مرغوب عنها%) ١,٣٣(طالبة  ١بعضها األخرى 
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  ٢٠٠٩مايو  ٧املقابلة مع مدرسة اللغة العربية ىف التاريخ  



 

 

عند املدرسات و الطالبات ) التمثيل املسرحي(هذه األنشطة اللغوية  فعالية -٦
  .اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”معهد لتطوير البيئة العربية يف 

مدرسة املقابلة األخرية مع قامت الباحثة , بعد تطبيق التمثيل املسرحي
اعتمادا مبا حصلتها و. معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسواللغة العربية يف 

ألن هذا , هو نشاط فعال التمثيل املسرحي أن ص الباحثةالباحثة باملقابلة فتلخ
هو نشاط فين جبانب أنه لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية النشاط 

إلنه ىف أوقات معينة تستخدم اللغة العربية ىف احملادثة بني املمثلني و هو أيضا 
 اقدمهت يتال يةوهذا مناسب بالفرض. لتدريب شجاعة الطالبات ىف تسلية اآلخرين

  .ةالباحث

رغبة الطالبات ىف الىت تتعلّق ب للطالباتإجابة االستبانة ونظرا إىل 
من على أن  الباحثة حصلتها, التخاطب باللغة العربية أثناء تطبيق التمثيل املسرحي

%)  ٣٣, ٤١(طالبة  ٣١وبعضهن , رغوب فيه بشدةم%)  ٦٦, ٥٠(طالبة  ٣٨
عادية به و ال إحدى من %)  ٨(طالبات  ٦و بعضها األخرى  رغوب فيهم

وهذا يدل على أن رغبة الطالبات ىف . غبت عن التمثيل املسرحيالطالبات الىت ر
  .التخاطب باللغة العربية أثناء التمثيل املسرحي عالية جدا

و أما احلصيلة الىت تتعلّق بدافعة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية أثناء  
و %)  ٤٨(طالبة  ٣٦أن أكثرهن تشعر دافعة بشدة حوايل , التمثيل املسرحي

%)  ٦٦, ٦(تشعر دافعة وبعضهن األخرى %)  ٣٣, ٤٥(طالبة  ٣٤بعضهن 
و هذا يدل على أن دافعة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية أثناء . تشعر عادية

و بعد ممارسة هذه األنشطة تطور البيئة و الرغبة . تطبيق التمثيل املسرحي هي عالية
  .للطالبات وليس امللل

تعلق باتفاق الطالبات لتكوين التمثيل املسرحي كأحد و أما احلصيلة الىت ت
موافق %)  ٦٦, ٥٨(طالبة  ٤٤أن , األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية ىف املعهد



 

 

طالبات  ٤موافق و بعضهن األخرى %)  ٤٩, ٣٣(طالبة  ٢٧بشدة و بعضهن 
ل و هذا يدل على أن موافقة الطالبات بتطبيق التمثي. غري موافق%) ٣٣, ٥(

  . املسرحي لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية هي عالية

, الىت تتعلق بتطبيق التمثيل املسرحي إجابة االستبانة للطالباتواعتمادا من 
هو نشاط فعال لتنمية مهارة االستماع و  التمثيل املسرحي فتلخص الباحثة أن

يتعلمن اللغة العربية من خالل  ألن, الكالم و القراءة و الكتابة عند الطالبات
اشتراك التمثيل املسرحي و كذلك هن يشعرن الراحة ىف اشتراك هذه األنشطة 

  .اللغوية

    

   



 

 

  

  

  

  

  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  

   



 

 

  الفصل اخلامس

   و االقتراحات نتائج البحث والتوصيات

عن  تاألعمق ملا فرغ امن صميم قلبه ةالباحث اقرركلمة " احلمد هللا رب العاملني"
وبقي اآلن تقدمي نتائج . كتب هذا الفصل خامتا من مجيع عملية البحثتالعلمي حىت  احبثه

  . البحث وبعض التوصيات

  

  نتائج البحث  - أ
إن حالة البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي تنقسم إىل قسمني  - ١

 االصطناعيةالبيئة والنشاطات اللغوية املتعلقة ب. ئة الطبيعيةالبيو  البيئة االصطناعيةمها 
التمرينات /تشمل على عملية التعلم والتعليم يف الفصل لدروس اللغة العربية هي 

 اللغوية، واحملادثة ، واإلمالء، واملطالعة، واإلنشاء، والترمجة، واحملفوظات، وقواعد
النشاطات اللغوية و أما . و درس القرآن, العريب ، والبالغة، واخلط اللغة العربية
وتدريب , والدروس املسائية اإلضافية, هي نشر املفردات البيئة الطبيعيةاملتعلقة ب

 .احلائطية تاالو إصدار , و تشجيع اللغة, اخلطابة األسبوعية

العربية يف معهد  األنشطة اللغوية املناسبة عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئةإن  - ٢
, هي مجيع األنشطة اللغوية اجلارية ىف املعهد اإلسالمي بوندووسو“ دار االستقامة”

و من املمكن مبحاولة األنشطة اللغوية األخرى املرحية الىت مل تعقد ىف بيئة املعهد 
  . لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية

لتنمية مهارة االستماع و الكالم و  فعالة) سرحىالتمثيل امل( هذه األنشطة اللغويةإن  - ٣
دار ”معهد عند املدرسات و الطالبات لتطوير البيئة العربية يف  القراءة و الكتابة

ألن هذا النشاط هو نشاط فين جبانب أنه لتنمية  اإلسالمي بوندووسو“ االستقامة



 

 

باللغة العربية إلنه ىف مهارات اللغوية األربعة و تنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب 
أوقات معينة تستخدم اللغة العربية ىف احملادثة بني املمثلني و هو أيضا لتدريب 

 .شجاعة الطالبات ىف تسلية اآلخرين

يعىن كان هناك تطور ىف البيئة ) التمثيل املسرحي(من تقدمي االنشطة اللغوية  - ٤
 .ة هذه األنشطةوكذلك من خالل الرغبة الشديدة ىف ممارس, العربية للمعهد

 

 توصيات البحث  -  ب

, ىف متنية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية البيئة تلعب دورا  كبريا - ١
 .فينبغى أن ينشأ أو يزيد املعهد األنشطة اللغوية األخرى لتطوير البيئة العربية

حىت , أن يكمل املعهد معمل اللغة و أدواته التعليمية السمعية و البصرية - ٢
  .طالبات املهارت اللغويةتتدرب  ال

خاصة التمثيل املسرحي ىف خالل , أن يطبق املعهد األنشطة اللغوية األخرى - ٣
 فرصة للمحاضرة  

  مقترحات البحث -ج

وترجوا . ما كمل الشيئ يف الدنيا اال بعون الشئ األخرى، وكذلك هذا البحث
 األخرين أن يطوروا وينبغي للباحثني. الباحثة العفو واالقترحات من القارئني والباحثني

  .العفو الكثري واهللا أعلم بالصواب وتقدم الباحثة. هذه األنشطة اللغوية ىف البيئة العربية

 

  قائمة املصادر و املراجع

  

 املصادر  - أ



 

 

 )سورة يوسف( ١٢, الكرمي القرآن - ١
 

 املراجع العربية  - ب
  كتب -

دار املعارف، : القاهرة, املوجه الفىن ملدرسني اللغة العربية عبد العليم إبراهيم، - ٢
١٩٧١ 

اململكة العربية، : الرياض,  أساليب التدريس اللغة العربية حممد علي اخلوىل،  - ٣
١٩٨٦ 

دار : القاهرة, مشكالت التعليم اللغة العربية لغري العربعلى احلديدى،   - ٤
 دون سنة, الكاتب العريب للطباعة و النشر

. مكتبة لبنان: القاهرة,  تعلم اللغة احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العريب،  - ٥
١٩٨١ 

, دار اإلعتصام : مصرى, التربية اإلسالمية للطفل واملراهق, حممد مجال الدين  - ٦
١٩٨٦ 

 ١٩٩٦, دون مطبع, التربية و التعليم ,هيئة  - ٧
 دون سنة,  املناهج املعاصرة عبد ايد سرحان،  - ٨
 ١٩٩١دار املعارف، : القاهرة, املنهج وعناصره إبراهيم بسوىن،  - ٩
جامعة : ، القاهرةدراسات يف األدب العريب احلديثحممد حممد مخيس،   -١٠

 ٢٠٠١األزهر، 
، الوسائل التعليمية و املنهجأمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر،   -١١

 ١٩٩٨دار النهضة العربية، : القاهرة
دار البحوث العلمية، : ،كويتمقدمة يف النقد األديبحممد حسن عبد اهللا،   -١٢

 بدون السنة
 دار املعرفة اجلامعة: إسكندرية, علم اللغة اإلجتماعى,  صربى إبراهيم السيد  -١٣



 

 

، ، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينيةفتحى على يونس و إخوانه  -١٤
 دار الثقافة، بدون السنة: القاهرة

، الطبعة الثالثة، تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيقحسن شحاتة،   -١٥
 م١٩٩٦/ه١٤٧١الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

 دار الفكر العريب،: ، القاهرة، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور  -١٦
١٩٩٧ 

مفهومه و أدواته و : ، البحث العلمي١٩٩٢عبيدات ذوقان و آخرون،   -١٧
 دار الفكر للنشر والتوزيع، دون سنة: عمان, أساليبه

 ١٩٥٧, التهضة املصرية: القاهرة, النشاطالتربية عن طرق , إمساعيل القباىن -١٨
دليل املناشط الثقافية و التربوية غري , و حسن شحاتة, حممود رشدى خاطر -١٩

لتربية و املنظمة العربية ل: تونس ,الصفية باملدارس الثانوية ىف الوطن العريب
 ١٩٨٤, الثقافة و العلةم

ملادة اللغة العربية ىف  مشروع النشاط املدرسي, وزارة التربية و التعليم املركزية -٢٠
 ١٩٦١, اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية: القاهرة, املرحلة اإلعدادية العامة

  حبوث-

اإلسالميفوجون " نور احلرمني"البيئة العربية يف املعهد  ,أمحد عيسى أنصاري -٢١
املعهد العلي , كلية األدب العريب: ماالنج, رسالة جامعية غري منشورة , ماالنج

 ١٩٩٥, لفنون التدريس و علوم التربية
تطوير البيئة العربية ىف معهد األمانة اإلسالمي العصرى  ,فطرية السبحانية   -٢٢

, كلية األدب العريب:ماالتج, رسالة جامعية غري منشورة , سيدوارجو- كريان
 ٢٠٠٦جامعة ماالنج احلكومية 



 

 

رسالة , ان عاوىالبيئة العربية يف املعهد العصرى كونتور منتنج, كوناوان  -٢٣
, شعبة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا: ماالنج,  ماجستري غري منشورة

 ٢٠٠٣اجلامعة األسالمية لصداقة أندونيسيا و سودان 
بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي  برندوان سو منب  ,حليمى زهدي  -٢٤

: ماالنج غري منشورةرسالة ماجستري , مادورا و دورها ىف التعلم و التعليم
 ٢٠٠٦,  اجلامعة اإلسالمية احلكومية, برنامج الدراسات العليا

  ورقات العمل -
يف مقالته اليت ألقاها يف دور البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربية، مرزوقي،  -٢٥

 ٢٠٠١, ماالنج, اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
احلديثة كوتور ىف  ية اإلسالميةجتربة معهد دار السالم الترب حممد ناصر زين،  -٢٦

، حبث مقدم لندوة تطوير تعليم اللغة تعليم اللغة العربية ومدي اإلستفادة منها
ديسمرب  ٢ –نوفمرب  ٣٠الوقع املستقبل  –العربية ىف اجلامعات اإلندونيسية 

١٩٩٢ 
  ٢٠٠١,  ةتكوين بيئة املساعدة وتطويرها ىف تعليم اللغة العربيبشريى،   -٢٧

  

  املراجع األجنبية -ج

  كتب -
28. Aloliliweri, M.S., Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya,Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001 
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Pengajaran Bahasa Arab. Malang: IKIP Malang, 1981 
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  مالحظة استجابة الطالبات



 

 

  ١امللحق 

 املالحظة
 

   

تدريب الطالبات 
  التمثيل املسرحي

دافعة الطالبات ىف 
التخاطب باللغة 

  العربية

محاسة الطالبات 
ىف التخاطب باللغة 

  العربية

شجاعة الطالبات ىف 
  التخاطب باللغة العربية

رغبة الطالبات ىف 
  التخاطب باللغة العربية

  جمموع
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  ٢امللحق 

  نقط املقابلة

  مدرسات اللغة العربية: مصدر البيانات

  شاط اجلديد ناملقابلة قبل تطبيق ال

 كيف حال البيئة العربية ىف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو؟ - ١

التعليم و التعلم اللغة حمددة على عملية ) اصطناعية(هل البيئة العربية الرمسية  - ٢
 العربية؟

وما , ما االنشطة اللغوية حني جترى عملية التعليم و التعلم اللغة العربية - ٣
األنشطة اللغوية ىف املعهد خارج الفصل الىت تكون جزء من البيئة العربية 

  ؟)اصطناعية(الرمسية 

باللغة  ما هي األنشطة اللغوية اليت تعقد الطالبات لتنمية رغبتهن ىف التخاطب - ٤
  ؟ العربية لتطوير البيئة العربية

كيف حماولة املعهد اليت قام ا لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة  - ٥
 العربية؟

  شاط اجلديد نتطبيق البعد املقابلة 

 ؟ حتربة النشاط اجلديد وهو جتربة التمثيل املسرحيما رأيك يف  - ١

 ؟ سرحيجتربة التمثيل املهل وجدت األشياء اجلذابة من  - ٢



 

 

هل التمثيل املسرحي يؤثّر الطالبات لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة  - ٣
 ؟ العربية

  قسم اللغة: مصدر البيانات

 ما دور قسم اللغة ؟  - ١
 ما هي األنشطة اللغوية اليت تقوم ا قسم اللغة؟  - ٢
 كيف تنفيذ هذه األنشطة اللغوية؟ - ٣
ما هي األنشطة اللغوية اليت تعقد الطالبات لتنمية رغبتهن ىف التخاطب باللغة العربية   - ٤

 لتطوير البيئة العربية؟ 
 ما احملاوالت اليت قام ا قسم اللغة لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب باللغة العربية؟ - ٥

 
 

 
 

   



 

 

Kepada Yth. 

Santriwati Ma'had Darul Istiqomah Bondowoso  

di 

Bondowoso 

 

اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة  

Sehubungan dengan penelitian yang saya laksanakan di Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah Bondowoso, maka kiranya Saudari berkenan mengisi angket ini. Adapun tujuan saya 

adalah untuk mengetahui respon Saudari tentang kegiatan berbahasa (tamtsiil masrahiy) 

untuk meningkatkan motivasi berkomunikasi bahasa Arab dalam rangka mengembangkan 

lingkungan berbahasa Arab (bi'ah al-'arabiyyah) di Pesantren ini. 

Mohon kiranya mengisi angket ini sesuai dengan pengalaman Saudari ketika 

melaksanakan kegiatan berbahasa (tamtsiil masrahiy) untuk meningkatkan motivasi 

berkomunikasi bahasa Arab dalam rangka mengembangkan lingkungan berbahasa Arab  (bi'ah 

al-'arabiyyah) di Pesantren ini. 

 

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya yang baik saya ucapkan terima kasih. 

اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة   

Bondowoso, 10 Mei 2009 

Peneliti 

 

Ivatul Khairiah, S. Pd. I 

NIM: 07930037 

Nama : …………………….. 



 

 

Kelas : …………………….. 

 

Angket Untuk Santriwati 

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan memberi tanda silang (X): 

1. Awal saudari datang ke Ma'had. Bagaimana saudari dapat berkomunikasi 
dengan menggunakan bahasa Arab? 
a. Tidak bisa sama sekali    c. Agak lancar 
b. Bisa sedikit-sedikit    d. sangat lancar 

2. Dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Apakah guru menggunakan bahasa 
Arab? 
a. Tidak pernah     c. Sering 
b. Kadang-kadang     d. Selalu 

3. Dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Apakah santriwati menggunakan 
bahasa Arab? 
a. Tidak pernah     c. Sering 
b.  Kadang-kadang     d. Selalu 

4. Menurut saudari, kegiatan apa yang sesuai dan dapat memotivasi saudari agar 
dapat  berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab? 
a. Pemberian kosa kata 
b. Muhadhoroh 
c. Muhadatsah 
d. Musabaqoh lughawiyyah 'Arabiyyah 
e. Durus Idhofiyah Masa-iyyah 
f. Lainnya (……………..) 

5. Apakah saudari senang dengan kegiatan berbahasa seperti pemberian mufradat,  
muhadhoroh, muhadatsah dan lain-lain? 
a. Sangat senang    c. Kurang senang  
b. Senang      d. Tidak senang 

6. Apakah kegiatan berbahasa seperti pemberian mufradat, muhadhoroh, 
muhadatsah dan lain-lain dapat meningkatkan kemampuan saudari dalam 
berkomunikasi bahasa Arab? 
a. Sangat meningkatkan   c. kurang meningkatkan 
b. Meningkatkan    d. Tidak meningkatkan  

7. Dengan adanya kegiatan berbahasa seperti pemberian mufradat, muhadhoroh, 
muhadatsah, dan lain-lain.apakah saudari menjadi senang dan termotivasi untuk 
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab? 

 

a. Sangat senang     c. kurang senang 
b. Senang       d. Tidak senang  



 

 

8. Dengan diadakannya kegiatan berbahasa tamtsiil masrahiy, apakah saudari 
menjadi senang untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab? 
a. Sangat senang     c. Biasa saja 
b. Senang       d. Tidak senang  

9. Dengan diadakannya kegiatan berbahasa tamtsiil masrahiy, apakah saudari 
menjadi lebih termotivasi untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 
Arab? 
a. Sangat termotivasi     c. Biasa saja 
b. Termotivasi      d.Tidak termotivasi 

10. Apakah dengan diadakannya kegiatan berbahasa tamtsiil masrahiy, dapat 
meningkatkan kemampuan saudari dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa Arab? 
a. Sangat meningkatkan     c.Kurang meningkatkan 
b. Meningkatkan      d.Tidak meningkatkan  

11. Apakah kegiatan berbahasa tamtsiil masrahiy dapat menumbuhkan semangat 
dan antusias saudari dalam belajar bahasa Arab? 
a. Sangat semangat     c. Biasa saja 
b. Semangat      d. Tidak semangat 

12.  Setujukah Saudari bila tamtsiil masrahiy dijadikan salah satu kegiatan 
berbahasa Arab untuk meningkatkan motivasi berkomunikasi bahasa Arab 
santriwati dalam rangka mengembangkan lingkungan berbahasa Arab (bi'ah al-
'arabiyyah) di Pesantren ini? 
a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 
b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

 
 
 

 

   



 

 

 السرية الذاتية

 

   عفة اخلريية بنت جماهر الدين:         االسم 
  ١٩٨١نوفمرب ٢١, سيتوبوندو: مكان تاريخ امليالد

األنشطة اللغوية لتطوير استخدام :   العنوان
معهد دار بالتطبيق على (البيئة العربية 

 االستقامة اإلسالمي بوندووسو
  )جباوى الشرقية

  ٠٨٥٢٥٩٧٥٩٧٢٦: اجلوال     هاتف
 alfannisa69@yahoo.com: الربيد اإللكتروين عنوان

 

 : اخلربات التعليمية

سنة , قسم علم الطبيعية, ىف فونوروغو" املودة"املدرسة الثانوية  -١
  ٢٠٠١التخرج 

قسم تعليم اللغة , كلية التربية, اجلامعة احلكومية اإلسالمية مجبري -٢
  ٢٠٠٦العربية سنة التخرج 

 احلربات املهنة

إىل اآلن  ٢٠٠١عام , يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو معلمة -١
٢٠٠٩  

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٤عام , ىف مؤسسة علم احلساب مجبري معلمة - ٢
اجلامعة احلكومية اإلسالمية الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية  ىف معلمة - ٣

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عام , مجبري
  :الدورات التدريبية

 ٢٠٠٨عام , ىف ماالنجاللغة العربية املؤمتر الدوىل  - ١



 

 

  :احلالة االجتماعية

إىن ال أعقد عقدة النكاح بسباب لقلة عمرى و ال أتفكر ىف ذلك آن قريب و ما 
وسأعقدها إن شاء اهللا و بعون اهللا , زلت راغبة ىف تعمق العلوم دينية كانت ام إجتماعية

 . فيما بعد

  :املؤلفات

 )٢٠٠٦, حبث تكميلي(الفكرة التربوية اإلسالمية عند حسن البنا  - ١
 

 

 




