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والصالة والسالم على من به  ،بنعمته تتم الصاحلات الذي هللا احلمد
 أما ،ذوي السيادات والكرامات وصحبه آله وعلى ،تكتشف احلسنات عن السيئات

  ,بعد
ّ اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على  وقد من

ج هذا ا خر إلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو  .هوعظيم عطائ هجزيل نعمائ
وهلم جزاء من عند اهللا امللك هلم عمل مفقود إال البحث إىل حيز الوجود ، ومل يكن 

  : ومنهم املعبود، 
 موالنا مالك إبراهيم جامعة فرايوغو، مديرو إمام س األستاذ الدكتور فضيلة

  .االنجمباإلسالمية احلكومية 
موالنا  امعةجلالدراسات العليا  كلية عميد، مهيمناألستاذ الدكتور  فضيلة

  .االنجمباإلسالمية احلكومية مالك إبراهيم 
الدراسات  كليةتعليم اللغة العربية   قسمرئيس  ،شهداء صاحلمساحة الدكتور 

  .االنجمباإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم  امعةجلالعليا 
أفاد الباحث علميًا قد ، املشرف األول الذي لوبيس توركيسمساحة الدكتور 

 ً   .هذه الرسالة تأن متإىل بداية المنذ  وأرشده ،وعمليا
قد أفاد الباحث  يذال ، املشرف الثايننور حسن عبد الباريمساحة الدكتور 
  .واضحةالكلمات البحميطة  هيال تأيت هذه الرسالة إال و يف تصحيح الكتابة، حىت 

لباحث للحصول على ل ذنأ ذياالنج المبإىل مدير معهد دار التوحيد 
  .عسى اهللا أن جيزيه أحسن اجلزاء، آمني. مصادر معلومات هذا البحث

 نالذي واين الطلبة مبعهد دار التوحيد ماالنجخإو  ةوإىل مجيع األساتذ
ب يتال اناتبينيل الين يف و ساعد   .اهللا تعاىل، عليهم ثواب من هلذا البحث هاأَتطّل
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تعليم اللغة العربية   قسماملعلمني يف  ةإىل األساتذ كذلك الشكر والتعظيمو 
واحلكم،   مو نشر العليف بذلوا أنفسهم تركوا أماكنهم و ، وهم الذين الدراسات العليا كلية

  . كان هلم جزيل املنن والنعم
لعلم امن حب  قليبه ىف نقشا ماوإىل والدي احملبوبني الشكر والتكرمي على 

  . مدى األزمانيبحميطا ا موكان دعائه. ىف العملالقلب خالص إواملعرفة و 
وإخراجه هذا العمل املتواضع أداء  يفوزمالئي وكل من ساهم  صحايبوأل

جزاهم اهللا خري اجلزاء  .الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان حيزإىل 
  . وجعلهم من عباده احلنفاء

  
  الباحث
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      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  ابن منذر:   االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٩٤:   رقم التسجيل
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  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  ابن منذر:   االسم الكامل
 S2/٠٩٧٢٠٠٩٤:   رقم التسجيل

  جاوى الشرقية –ماالنج :     العنوان
ا لتوفري شرط  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر

حتت اإلسالمية احلكومية مباالنج امعة موالنا مالك إبراهيم جلالدراسات العليا  كلية العربية
  : عنوان

  بيئة اللغة العربية وترقية مهارة الكالم يف معهد دار التوحيد  ماالنج جاوا الشرقية
 )دراسة وصفية تقويـمية(

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى أحد استقباال . حضر
ا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون  ا من تأليفه وتبني أ أ

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جلالدراسات العليا  كليةاملسؤولية على املشرف أو على  
  . كومية مباالنجاحل

  . هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  م   ٢٠١١يونيو  ٢٧ ماالنج،       
         

  
  ابن منذر

  ٠٩٧٢٠٠٩٤ :التسجيلرقم 
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  ستخلص البحثم
دراسة وصفية ( ماالنجعهد دار التوحيد مب ترقية مهارة الكالم و ة العربيةبيئة اللغ، ٢٠١١، ابن منذر

موالنا مالك إبراهيم  امعةجبرسالة املاجستري لربنامج الدراسات العليا . )تقويـمية
 :، املشرف الثاينس لوبيسيالدوكتور تورك: األولاملشرف . إلسالمية احلكومية ماالنجا

  الدكتور نور حسن عبد الباري
  

  .مهارة الكالم بيئة،: الكلمات األساسية 
  

هي  مجيع األشياء والعوامل املادية  البيئة .ىف جناح اكتساب اللغة هام وكبري دور البيئة هلا
ا أن تؤثر ىف عملية التعليم وترغب الطالب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم  واملعنوية الىت من شأ

م اليومية رات وكل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤث. وتشجيعهم على تطبيقها يف واقع حيا
املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة، واليت ميكنها أن تؤثر ىف جهوده 

  . للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية
بيئة اللغة العربية  مبعهد دار التوحيد  تكوين -١ لوصفأما أهداف هذا البحث فهي 

عربية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد دار التوحيد ماالنج خاصة يف فعالية بيئة اللغة ال -٢ماالنج، و 
 نطق األصوات العربية نطقا سليما و دقة استعمال املفردات و يف التعبريات العربية

وهو البحث للحصول على  ،يالكيف املدخل هو هلذا الدرس  املستخدم البحث مدخل نإ
اإلحصائية أو املنهج الكمي، حيث يبدأ  ميكن حصوله بالطريقة عما ال  النتائج أو الكشف

الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما 
. ياإلحصائ الوثائق واملصدر و واألحوال واألفعال األقوال:ومصادر البيانات منها . قبلها أو تبطلها

املالحظة واملقابلة والوثائق واالستبانة :الباحث هى  وأما أدوات مجع البيانات اليت يستخدمها
  .واالختبار

ا م جتري على بيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد مباالنجتكوين إن  -١هي  ونتيجة هذا البحث
م اللغة العربية. يرام وعقد املعهد لقاءات . أنشأ هذا املعهد سكن الطالب ليكونوا مركزين يف تكّل

هناك ثالثة أمور . ومجيع األساتيذ ومعظم الطالب يتكلون اللغة العربية كلغة االتصالعربية أسبوعيا 
قاس  - ٢. مهمة يف تكوين البيئة وهي نظام التعليم، و أنشطة داخل الفصل، وأنشطة خارج الفصل
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وحصل . الباحث فعالية بيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم باالختبار الشفهي واالستبانة
. وفعالجيد وهذا معناه على أن البيئة   ٨٠،١٤احث معدل نتيجة االختبار الشفهي على الب

- أومعىن هذه النتيجة هي  .جيد وفعالوهذا معناه على أن البيئة  ٩٠،٢٣وحصل على النتيجة 
وقليل . أكثرهم ينطقون أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: الطلبة كفاءة النطق
التسلط الواسع أكثرهم  يتكلمون ب: واستعمال املفردات -ب. بأخطاء بسيطةمنهم ينطق 

بتسلط املفردات العامة بقلة وقليل منهم يتكلمون . والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص
معظمهم يستخدمون األساليب اللغوية الفصحى وقليل منهم يتكلمون : التعبريات-ج. التفكري

 منشوبا أحيانا
ذه األمورويقرتح ال    هذا البحث حيتاج إىل االستمرار لتعمقه كل  -١التالية  باحث 

لتكوين البيئة  -٢.العمق، فمن له فرصة  للبحث عن اكتساب مهارات العربية فمن احملسن أن يلمه
أن متارس مهارة ىف  -٣.املعهد، ألن التعاون أساس النجاح لتهيئتها عضاءحيتاج إىل التعاون بني أ

الطبيعي هلا حتت توجيه مشرف فلكي تعلم املهارات اللغوية يراعى أن يكون تعلمها  جمال النشاط
الرتكيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء املهارات، -٤.والتدريب عليها ىف جمال احلقل التعليمي

ملية تاج إىل وعي كامل بعناصر العحت ترقية مهارة الكالموجتنب العناية جبزء منها دون اآلخر، فإن 
  .التعليمية
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 نجليزيةاإلاللغة ب البحث تخلصسم

Ibnu Mundir, 2011, The Arabic Environment in Improving Speaking Skill (A 
Description  Study and Scoring Evaluation to Junior High School at 
Islamic Boarding School Darut Tauhid Malang, Graduate Program of 
Maulana Malik Ibrahim of Islamic State University of Malang, Education 
Program of Arabic language. Advisors: 1) Dr. H. Torkis Lubis, DESS.,      
and 2) Dr. H.Nur Hasan, M.A 
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Environment has a big role in acquiring language skill, but there are several 

institutes (Islamic boarding school, for example) which create language 
environment (especially Arabic environment). Unfortunately, there is no growth 
and progress, and also the students do not get language skill (Arabic) with good 
and correctness. Besides, the graduates do not master in this skill. It is, as if the 
existence of the environment is only limited in students' acquirement to one of 
skills (ex. speaking proficiency). They do not master enough in other skills such 
as reading, writing, and listening. They, sometimes, do not understand nahwu and 
sorrof method deeply. They also do not understand about texts well and are 
indigent in writing correctly. 

The aim of this research is for knowing (1) the procces of arabic 
environment at Islamic Boarding School Darut Tauhid Malang, (2) The effective 
of Arabic Environment in Improving Speaking Skill on Junior High School at 
Islamic Boarding School Darut Tauhid Malang, in partuculary the arabic right 
pronunciation, arabic vocabolary diction, arabic expressions.  

This research uses a qualitative and descriptive approach, a phenomenon 
presentation method as fact and making conclusion with real phenomena. Sources 
of data are: informant action and expression, documentation, and statistic sources. 
Research instruments: researcher, interview guidance, observation, expressions 
inside and outside of class, documenter, and teacher comment. Data presentation 
uses: presentation of data, data tabulation, and data analysis which uses critical 
analysis. Validities and credibility of data: researcher's participation in some 
activities, triangulation, and discussion with colleagues, negative condition 
analysis, and checking of data. 

The results of this research are: (1) The Arabic Environment at Islamic 
Boarding School Darut Tauhid Malang as hoped. The proof is Here are activities 
in formal environment: conversation items, listening, comprehending books 
(muthola'ah), composing, translating, Arabic lesson, exercise, dictation (imla'), 
calligraphy, enrichment of terms and vocabularies, linguistics (balaghoh science), 
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methods of nahwu and sorrof, comprehending Koran, literature texts, wall 
magazine, writing of papers, and language laboratory, (2) The count of 
quistionnare is 80,14 its mean that Arabic Environment at Islamic Boarding 
School Darut Tauhid Malang is good and effective. And so the count of 
examination is 90,23 its mean that Arabic Environment at is good and effective 
too. 

As implication of this research, I perform these suggestions: (1) they ought 
to provide Arabic environment well, proportional activities, so that the dwellers 
will get this skill well and rapidly, (2) in creating language environment, it needs 
strong cooperation with all elements of al-Amien Islamic boarding school, 
because cooperation is success elementary in this creation, (3) environment has 
big roles in acquiring Arabic skill. So, the teacher and the students must look it 
after and improve it, (4) one who is learning a certain skill do not need to separate 
it (doing discrimination), because each skill is one unity 



 م 
 

  االندونيسيةاللغة ب البحث تخلصسم
Ibnu Mundir, 2011.Lingkungan berbahasa Arab dan Peningkatan Kemahiran Berbicara 

di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang (Studi Deskriptif dan Evaluatif ) . 
Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.             
Pembimbing 1) Dr. H. Torkis Lubis, DESS.,  2) Dr. H.Nur Hasan, M.A 

 
Kata Kunci : lingkungan, kemahiran bahasa,  

 
Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pemerolehan bahasa. 

Lingkungan adalah semua unsur dan faktor baik materi dan non materi mempengaruhi 
dalam proses pemberlajaran dan siswa menjadi semangat  dalam meningkatkan bahasa 
Arab, mendorong mereka dan memberanikan mereka untuk mempraktekkannya dalam 
realitas kehidupan sehari-hari, atau segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh siswa 
dari sesuatu yang memeprngaruhi mereka dalam pempelajari bahasa Arab. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) proses penerapan 
lingkungan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang,                     
(2) efektifitas metode yang digunakan dalam penerapan lingkungan berbahasa 
Arab di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang. 

Penelititian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif, metode pemaparan fenomena sebagaimana kenyataan dan menarik 
kesimpulan dengan fenomena-fenomena yang nyata. Sedangkan sumber data 
yaitu: ungkapan dan tindakan informan, dokumentasi, dan sumber statistik. 
Instumen penelitian : peneliti, pedoman interview, observasi, ungkapan-ungkapan 
di dalam dan di luar kelas, dokumenter, dan komentar guru. Untuk penyajian data 
mengunakan : penyajian data, tabulasi data, dan analisi data yang menggunakan 
analisis kritis. Untuk validitas dan kridebilitas data adalah ; keikutsertaan peneliti 
dalam beberapa kegiatan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kondisi 
negatif dan menggunakan pengecekan data. 

Hasil penelitian ini adalah (1) lingkungan berbahasa Arab di Pondok 
Pesantren Darut Tauhid Malang telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
Hal ini dibuktikan dengan kegiatan berbahasa Arab yang ada di lingkungan 
pondok tersebut. Mereka belajar berbahasa secara alami dari kosakata yang 
tertempel pada majalah dinding, percakapan-percakapan orang-orang 
disekitarnya, menyimak, membaca, menulis, menerjemah, mengerjakan latihan-
latihan, menulis indah, dan memahami kitab-kitab Arab  serta menulis makalah 
berbahasa Arab. Ada 3 unsur pembentukan lingkungan berbahasa Arab yang 
penting yaitu adanya peraturan bahasa, kegiatan dalam kelas dan kegiatan luar 
kelas. (2) efektivitas lingkungan berbahasa Arab di Pondok ini dinyatakan baik 
dan valid  untuk meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab, lebih-lebih pada 
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unsur pelafalan bahasa Arab dengan pelafalan yang benar, diksi kata-kata, serta 
penggunaan istilah yang benar. 

Implikasi dari penelitian ini maka disarankan (1) penyediaan lingkungan 
bahasa Arab dengan baik sangat diperlukan,bila perlu ditambahkan kegiatan-
kegiatan yang proporsional, agar penghuninya memperoleh skill dengan cepat, 
baik dan benar. (2) untuk menciptakan  lingkungan membutuhkan kerjasama yang 
kuat dengan civitas pondok, karena kerjasama merupakan dasar keberhasilan 
dalam penciptaan tersebut. (3) lingkungan mempunyai peran besar dalam 
pemerolehan kemahiran bahasa Arab, maka hendaknya bagi guru dan pelajar 
memelihara dan memperbaikinya. (4) pelajaran yang dipilih (khowas) dalam 
proses pembelajaran tanpa memisah-misah kemahiran yang ada.  
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  الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

  
  مقدمة -أ

لقد اجته العامل ىف اآلونة األخرية . اللغات املشهورة ىف العامل ىكانت اللغة العربية من إحد
  . إىل االهتمام واالعتناء باللغة العربية واعتربها احدى اللغات العاملية الكربى

العربية من أوسع اللغات وأغناها وأدقّها تصويرا اللغة : "وقال الشيخ حممد على النجار
وأوسعها مذهبا، وسعت مجيع األغراض اليت تناوهلا البشر، ومل تضق ذرعا جبميع العلوم والفنون، 
وتقبلت بصدر رحب مثرات قرائح الفخول، ونتائج أفكار الفالسفة واحلكماء من سائر األمم، 

وأعالها طبقةً وأمساها بالغةً وأمسعه فصاحةً وأفرعه  وكان أن نزل القرآن الكرمي ا أبلغ كالم
   1".بيانا وأبرعه افتتانا

وصار . جيدة إذا كان يستطيع أن يتكلم باللغة الىت يدرسها يعتربوأما قدرة لغة اإلنسان 
إن إحدى أهداف تعليم اللغة  :قاله يوسف طيار هدفا بشكل عام يف تعليم اللغة كما األمرذلك 

  2.عام هي أن يكون الطالب ماهرا يف الكالمالعربية بشكل 
مرزوقي أن ويرى . ىف جناح اكتساب اللغة كبريوهام  ماء أن البيئة هلا دورلكثر العيؤكد أو
 وترغبهي  مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأا تؤثر ىف عملية التعليم  البيئة

أما  3.تشجيعهم على تطبيقها يف واقع حيام اليوميةالطالب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم و
هنا مجيع األشياء والعوامل املادية  البيئةإذن .البيئة اليت نقصد ها هنا فهي بيئة اللغة العربية 
البيئة اللغوية هي كل مايسمعه املتعلم  إن .واملعنوية الىت من شأا أن تؤثر ىف عملية التعليم

البيئة على األحوال يف املقصف  هذهة، وتشمل يباللغة األجنبية املدرسومايشاهده مما يتعلق 

                                                 
 35: ص. هـ 1400. القاهرة.  العلمية الكتب دار. العربية اللغة تنمية عوامل. شاهني توفيق.  1

 2 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab. (Jakarta: Raja     Grafindo 
Persada, Cet. I, 1995), Hlm: 190 

 2 :ص 2001، ماالنج:  دور البيئة اللغوية ىف ترقية اللغة العربية، ىف مقالته الىت القاها ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجمرزوقي،  3



. واجلمعية التعاونية والفصل وامللعب واحملاضرة بني األصدقاء خالل الدراسة و النشاطات وغريها
  4.وإن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح املتعلم يف تعلم اللغة األجنبية

اإلستماع، والكالم، والقراءة، (ب اللغوية األربع ويرى بشريى لتنمية مهارات الطال
إىل بيئة عربية تساعدها والتكفى الساعة أو الساعتني داخل الفصل ىف األسبوع  حتتاج) والكتابة
كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم . الواحد

لوكان للبيئة تأثري قوي وكبري يف  ترسيخ وتزكري األديان . 5فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
ىف نفوس اإلنسان، فما بال ىف تأثريها سلوك اإلنسان اللغوية، فإنه الخيتلف فيه اثنان ىف أن للبيئة 

  .  تأثري قوي وجلي لتكوين لغة اإلنسان
البيئة . إىل قسمني البيئة الرمسية والبيئة غري الرمسية املدرسيةالبيئة (Krashen) وقسم كراسني 

 واملعملالرمسية تشمل على مظاهر التربية الرمسية وغري الرمسية، وأكثر البيئة كانت يف الفصل 
  6.وكذلك فعال هذه البيئتان يف جناح اكتساب اللغة األجنبية

ا يف تعليم اللغة العربية أو ن، أن البيئة اللغوية هلا دور كبري يف تعليم اللغة وال سيمذإ
عماله، كما أاألجنبية، وهلا يد فاعلة يف تعليمها، ألن البيئة قد تأثر يف كالم الشخص و صفته و
إن البيئة . أن الصيب يستطيع أن يلقي الصوت بعد أن مسع من أمه أو أبيه أو من الذي يف بيئته

األوالد وهذا ستشترك اشتراكا حسنا  تأيت أثرا عميقا، وختلق اتصال اخلربات واالنفعال حلياة
بل، إن يدعو املعلم بالطلبة إىل البيئة اجلذابة يف  تعليم اللغة العربية فطبعا أن . حليام يف املستقبل

  .يشجعهم على التكلم باللغة العربية
له دور كبري ىف نشر اللغة العربية ىف إندونيسيا، ألن فيه تدرس  السلفي املعهد اإلسالميو

  .باللغة العربية كتوبةوم اإلسالمية من حديث وفقه وتوحيد وأصول وغريها، كلها مالعل
انتشرت ىف أحناء إندونسيا ىف أواخر القرن التاسع عشر مث  االسالمية السلفية كانت املعاهد

فبناء على . ىف مناهجها ومراحلها التعليمية السلفيةظهرت املعاهد احلديثة إىل جانب املعاهد 

                                                 
4  Dulay, Language two, Oxport University Press, New York, 1982, Hlm: 13 
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وتعليم  السلفيةمها تعليم اللغة العربية ىف املعاهد : عليم اللغة العربية ينقسم إىل قسمنيذلك كان ت
  .اللغة العربية ىف املعاهد احلديثة

تدرس وتتعلّم فيها اللغة العربية وسيلة لفهم وحبث الكتب  السلفيةاالسالمية فاملعاهد 
حىت نقول أن طالّا ضعفاء ىف التكلم والتحدث  افقط دون غريهكتب التراث نية خصوصا يالد
انتشارها ىف أواخر هذا القرن تدرس فيها  تاحلديثة اليت كثر السلفية فأما املعاهد اإلسالمية. ا

. مهارة الكالم، ومهارة االستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة: اللغة العربية مبهارا األربع
  .عون أن يعربوا اللغة العربية حتريريا وشفوياحىت نقول أن طالا يستطي

دار التوحيد من املعاهد اإلسالمية احلديثة له دور كبري ىف تعليم اللغة العربية معهد 
ية بني الطالب ولغة يومنية بل تعترب لغة يونشرها، تدرس فيه ليست وسيلة رد فهم الكتب الد

ىف الشرق  مدراسته واطاع بعض طالبه أن يواصلاستذلك التفاهم ىف إجراء التعليم والتعلّم، ل
فيجب . وغريها من املدن )اليمن( األوسط مثل مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والقاهرة، وترمي

  .على طالبه أن يستوعبوا اللغة العربية ويقدروا على استخدامها كالما واستماعا وقراءة وكتابة
 القيام بالبحث العلمي ىف معهد دار التوحيد ماالنج ىفانطالقا مما سبق، يرغب الباحث 

 وجذب .و القيام بتقوميه     مهارة الكالمو أثرها يف ترقية  بيئة اللغة العربيةإجراء  لوصف
التوحيد  داريف معهد  الكالمبيئة اللغة العربية وترقية مهارة  " :موضوع اختيار  ىف الباحث

  ")تقويـميةدراسة وصفية ( ماالنج جاوا الشرقية
 البحث أسئلة -ب 

   :مايلي البحثأسئلة  حدد فإنه سبق، فيما الباحث اليت شرحها البحث خلفية على افبناء
  ؟بيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد ماالنجما هي  -1

  ؟نطق الطلبةترقية كفاءة لفعالية بيئة اللغة العربية مدى ما -2،1
   العربية؟ استعماهلم املفرداتدقة ترقية لفعالية بيئة اللغة العربية مدى ما -2،2
   التعبريات العربية؟ترقية استعماهلم لفعالية بيئة اللغة العربية مدى ما -2،3

  
 أهداف البحث -ج



 بيئة اللغة العربية  مبعهد دار التوحيد ماالنج  لوصف -1
بيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد دار التوحيد ماالنج خاصة يف  فعالية لوصف -2

 نطق األصوات العربية نطقا سليما و دقة استعمال املفردات و يف التعبريات العربية 
 

    فروض البحث - د
يف ترقية مهارة الكالم وال سيما يف جانب النطق السليم  يةإن بيئة اللغة العربية هلا فعال

  . واستعمال املفردات والتعبريات والكالم
  
  أمهية البحث - ه 

 األمهية النظرية  -1
تدريس الكالم بوسيلة البيئة اللغوية إلثراء املعارف  صياغةاألمهية النظرية اليت تتعلق ب -أ

 .الكالم لدى الدارسني النظرية عن إجراء عملية التدريس لترقية مهارة
 األمهية التطبيقية -2

 :ماالنج  عهد دار التوحيدمـل - أ 
يرجو الباحث من نتائج هذا البحث أن يعطي املعلومات  لتصحيح ما أخطأ يف ترقية  

مهارة الكالم اجلاري وإمتام ما ينقص منه حىت حيمي شكل التدريس الذي يؤدي إىل 
  .التأخر يف تقدم تعليم اللغة العربية

  للمعلم - ب
   .التعليميةعام يف تطبيق الطرائق بشكل الاللغة العربية  يملعلم مرجعايكون أن  -أوال
  . ة العربيةوباستخدام بيئة اللغ الفعالةتعليم مهارة الكالم بالطريقة لإعطاء الفرصة  - ثانيا

  لطلبةـل - ج
باللغة العربية أن يشجعهم على التكلم باللغة العربية، وأن يعربوا عن أفكارهم  -أوال

  .ة العربيةمبساعدة بيئة اللغ



تقوي الطلبة التكلم بالعربية يف كل حال ومكان إما يف داخل املدرسة أو  - ثانيا
  .خارجها

  للباحث - )د
يف تطبيق النظرية لتدريس املهارات اللغوية والوسائل  اجلديدة املعلومات أخذ -أوال

  .املستخدمة فيه
  .كاملدرس يف  امليدان التعليميحساس الباحث  تقوي  - ثانيا

 
  حدود البحث - و

 احلدود املوضوعية  -1
بيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم وال سيما يف جانب النطق السليم واستعمال املفردات 

 مبعهد دار التوحيد ماالنج   ةيملرحلة الثانواوالتعبريات واحلديث بالعربية لدى طلبة 
 احلدود املكانية -2

 .(MA)ملرحلة الثانوية مبعهد دار التوحيد ماالنج هي  تعادل املرحلة الثانوية اإلسالمية ا
واختار الباحث هذا املعهد ألن فيه بيئة اللغة العربية منذ نشأة هذا املعهد وأصبحت البيئة 

  .وسيلة لتعلّم اللغة العربية جيدا
  احلدود الزمانية -3

 2010 –2011العام الدراسي  لثاين منالفصل الدراسي ا أجريت هذه الدراسة يف 
  .م

  
  
  
  
 حتديد املصطلحات -ز



هنا مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأا أن تؤثر ىف عملية التعليم  :البيئة -1
وترغب الطالب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها ىف واقع 

العربية إذن هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من أو البيئة . حيام اليومية
املؤثرات املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة، والىت ميكنها أن 

  .تؤثر ىف جهوده للحصول على النجاح ىف تعلم وتعليم اللغة العربية
لم القدرة على استخدام األصوات مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم أو املتك: مهارة الكالم -2

بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري 
  . عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث

 
    الدراسات السابقة -ح

 ىسيف املصطف دراسة -1
استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على  "عنوان البحث  

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية ( "سياق العام
 )2005،احلكومية ماالنج

لكشف استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على : أهداف البحث 
م  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، السياق العا

والكشف عن املشكالت يف تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام  
  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

حث من احدى احملاوالت لتنمية نوعية التعليم والتعلم فيه، ويرجي هذا الب: أمهية البحث 
نتائج هذا التحليل ان يكون اسهاما نافعا يف جمال تعليم اللغة العربية وأن يسهم يف جتهيز 

  . املواد التعليمية يف تعليم مهارة الكالم للطالب
التجريب استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الوصفي التحليلي : منهج البحث 

  . الكيفي



طريقة منشار املنحنيات  يف تعليم مهارة الكالم مناسبة وجذابة  استراتيجية: نتائج البحث 
وهي تكون األكثر يف رفع مستوي كفاءة الطالب على استيعاب مهارة الكالم يف اللغة 
ية العربية، واملشكالت اليت يواجهها املعلم عند تطبيق طريقة منشار املنحنيات باستراتيج

اختيار املواد التعليمية املناسبة حلياة الطالب : اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام هي
  .اليومية وحيتاج إىل املؤونة العداد الوسائل التعليمية املناسبة لعدد الفرقة قبل التدريس

 كوناوان دراسة  -2
دراسة (غاوي البيئة العربية يف املعهد املعاصر كونتور منتينجان  :عنوان البحث 

 2003) حتليلية يف املعهد املعاصر كونتور منتينجان غاويو وصفية
لبيان ومعرفة حال البيئة اللغوية يف املعهد العصري كونتور للبنات  :أهداف البحث 

   .منتيجان غاوي
  .قام الباحث البحث الكيفي :منهج البحث 
املة شاملة على البيئة الرمسية البيئة العربية يف املعهد املعاصر كونتور متك :نتيجة البحث 

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

 .وممارسة النشاطات قدوة صاحلة
  زهدي حليميدراسة  -3

مسنب مادورا يف تعليم  األمني اإلسالميتكوين البيئة العربية يف معهد : البحث عنوان 
  2007 ).دراسة وصفية وتقوميية(و تعلم 

 .مسنب ياألمني اإلسالم املعهد ىف العربية اللغة بيئة حالكشف على ل :أهداف البحث 
عن وكشف .مسنب ياألمني اإلسالم معهد ىف األربعة املهارات اكتساب وكشف عن

  .مسنب ياألمني اإلسالم معهد االختالف الكتساب الطلبة املهارات العربية ىف
  .البحث الكيفي الباحثقام  :منهج البحث 



إن البيئة اللغة العربية مبعهد األمني مسنب مادورا تنقسم إىل بيئتني هي بيئة : البحث نتيجة 
اصطناعية وبيئة طبيعية، هناك عامالن يف كيفية اكتساب املهارات العربية ومها العوامل 
الداخلية والعوامل اخلارجية، اختالف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية مبختلف 

  .ستخدمةطرائق التدريس امل
  دراسة ريتا فربانتا -4

حبث جترييب (فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية مهارة الكالم  : عنوان البحث 
  2009 )جاوي الشرقية –يف املدرسة الثانوية احلكومية سوريا بووانا ماالنج 

فعالية استخدام البيئة املدرسية كترقية مهارة الكالم يف  لوصف: أهداف البحث 
ولكشف فعالية استخدام البيئة املدرسية يف . ة سوريا بووانا الثانوية ماالنجاملدرس

  .اختيار املفردات
) 2(تصميم خطة التعليم، ) 1(هي الوصفي التجرييب الذي يتركب من : منهج البحث 

  . املالحظة، والتقومي) 3(التطبيق، 
البيئة املدرسية يف تعليم اللغة العربية ينمي كفاءة الطالب استخدام ) 1( :نتيجة البحث 

البيئة املدرسية يف تعليم اللغة العربية ينمي كفاءة استخدام ) 2(يف ترقية مهارة الكالم 
البيئة املدرسية يف تعليم اللغة العربية ينمي استخدام ) 3(الطالب يف ترقية الطالقة 

  .كفاءة الطالب يف اختيار املفردات
عن مهارة الكالم و البيئة  املختلفة هذه هي املوضوعات اليت قد صدرت من البحوث    

اللغوية وتطبيق بعض الطرائق واملداخل والوسائل مع نتائجها، وكثري ما أستفيذ منها ملقارنة حبثي يف 
بيئة اللغة العربية وترقية " وأما هذا البحث فهو. حني و أعارض بعض نتائج البحوث يف حني آخر

يوجد من  مل" )دراسة وصفية تقويـمية( التوحيد ماالنج جاوا الشرقية داريف معهد  الكالمهارة م
 .قبل
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

 



 الفصل الثاىن
 ي النظر اإلطار

  البيئة: املبحث األول
   البيئة مفهوم  -أ

   :وهى كما يلي للبيئة متعددة تعريفاتعرض الباحث هنا 
أن البيئة هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيه العوامل املناسبة  )Busyairiy(ويرى بشريى  -1

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

هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأا  البيئةأن  يقول )Marzuki(مرزوقي  -2 
أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 

   2.تطبيقها يف واقع حيام اليومية
واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، والىت ميكنها  املؤثرات كل هى البيئة أن يقول مجال حممد -3 

   3.معيشته يف والبدين يالنفس تقراراالس على للحصول جهوده على أن تؤثر
وعلم البيئة . مبا فيها من أحياء وغري أحياء أي العامل من حولنا فوق األرض البيئة هي الطبيعة، -4

الذي حياول اإلجابة عن بعض التساؤالت عن كيف تعمل الطبيعة وكيف تتعامل  العلمهو 
  .الكائنات احلية مع األحياء اآلخرين أو مع الوسط احمليط ا سواء الكيماوي أو الطبيعي 

هلذا جند النظام البيئي يتكون من مكونات حية . وهذا الوسط يطلق عليه النظام البيئي 
لم البيئة هو دراسة الكائنات احلية وعالقتها مبا حوهلا تأثريها فع. وأخرى ميتة أو جامدة

والنظام البيئي هو كل العوامل الغري حية واتمعات احلية لألنواع يف منطقة . عالقتنا باألرض
وسلسلة . ستعملت لتعيدها ألشياء نافعةاوالطبيعة تقوم تلقائيا بعملية التدوير لألشياء اليت  .ما

ففيها تتوجه الطعام  ،ض وهي صورة إلظهار تدفق الطاقة الغذائية يف البيئةالطعام فوق األر
                                                 

 ) 2001: باىل  السنة -لقاها ىف الدورة التدريبة ملعلمني اللغة العربية جاويأاملقالة الىت ( ماالنج تكوين بيئة املساعدة وتطويرها ىف تعليم اللغة العربيةبشريى،  1
 2001ماالنج : لقاها ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج أ ىف مقالته الىت ،البيئة التعليمية للغة العربية مرزوقي،  2
 180دار االعتصام ص : مصر، سالمية للطفل واملراهقتربية اإلمجال الدين حمفوظ ،  3



. من كائن آلخر ليعطي طاقة للحيوان الذي يهضم الطعام وكل سلسلة طعام تبدأ بالشمس
  . واحليوانات مبا فيها اإلنسان الميكنها صنع غذائها 

هلذا تعترب . خرىاا من النباتات أو احليوانات األقفلهذا البد أن حتصل على طا
ويف اية حياة احليوان حتلله بواسطة امليكروبات والنباتات أيضا . احليوانات مستهلكة

وهذا ما . ع غذاء جديدنليصبحا جزءا من األرض بالتربة ليمتصها النباتات من جديد لص
   4.نسميه سلسلة الغذاء

 نشطةأو التعلم وطريقة ياملدرس ابكتال من املريب حيشدها الىت العناصر كل هى التعلمية البيئة -5
 واحدة تربوية استراتيجية ىلإ كلها دف واليت وبعده، وقبله يالدراس الفصل ثناءأ تربوية
   5.فيه املرغوب بالشكل املتعلم استجابة تشكل

ا األحوال احمليطة الىت تؤثر يف تنمية الفرد أ أيأن البيئة هى كل مايتأخر يف تنمية الفرد   -6
   6.وسلوكه

هى كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما يتعلق  يوأما البيئة اللغوية كما رأى هيدىي دوال  -7
و الدكان، أحوال يف املقصف شتمله البيئة اللغوية هى األت باللغة األجنبية املدروسة وأما ما

حني عملية احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز، وحني قراءة اجلريدة، واألحوال 
   7.التعلم يف الفصل، وحني قراءة الدروس وغريها

لفاظها لكن تتركز على  هدف واحد أأما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا خمتلفة يف 
 على واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، والىت ميكنها أن تؤثر املؤثرات كل هى البيئة وهو أن
  . والبدين يالنفس تقراراالس على للحصول جهوده

أما البيئة اليت تقصدها الباحث هنا هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من 
شأا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وخاصة مهاوة الكالم 

هي كل ما  وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها لتكلم يف واقع حيام اليومية باللغة العربية، أو

                                                 
10  http://ar.wikipedia.org/wiki, Diakses 20 Januari 2011. 

 11 :ص ،1981، مكتبة لبنان:  ، القاهرةتعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب ،   11
 596:ص، 1996 : التربية والتعليم هيئة ،    12

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



يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية 
ة، والزراعة، والىت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على بملقصف، واملكتااملدروسة ك

  .   النجاح يف تعليم اللغة العربية

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

  .8تعلم اللغة للطالب
  :ن البيئة بنقطة كبرية تنقسم إىل قسمنيأ

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

   البيئة االصطناعية  -1

  أ 
  :أما البيئة االصطناعية هلا دور هام الكتساب اللغة األجنبية وهي

  يكون متعلم خمتلفا يف استخدام لغته على حسب الظروف -1 
  يكون متعلم حمسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد -2 
هذا التعليم يشبع املتعلم الذى يريد استيعاب القواعد اللغوية او    نظام اللغة عن  -3 

يف ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة اهلدف التساعد . قواعد اللغة املدروسة
   9. كثريا يف سيطرة املهارات اللغوية للغة اهلدف

                                                 
14 Sumarsanu,  Seluk-beluk  Belajar Bahasa Indonesia: FKIP Universitas Udayana, 1985,              Hlm: 13. 
15  Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, Hlm: 117. 
16   Elliys, Understanding Second Language Acquistions, Hlm: 21-22 



  تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها  -أ
هى احدى البيئات اللغوية الىت تتركز على سيطرة القواعد أونظام  البيئة االصطناعية

التوعية على قواعد اللغة اهلدف ميكن اقامها باملنهج و ،اللغة يف اللغة اهلدف مع التوعية
واملقصد باملنهج اإلستنتاجى هو أن يوضح املعلم للمتعلم . و املنهج اإلستدالىلأاإلستنتاجى 

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

  10.تلك القواعد
  : يلى عن خصائص البيئة االصطناعية هي كما )Krashen(ووضح كرسني

  
  املرجوةالبيئة بقصد الذي فيه األهداف صناعية  -
يوجه املعلم على املتعلمني لكي يعملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها القواعد اللغوية  -

تصحيح ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو تصميم األخطاء او . الىت قد تعلموها
  11. وهي جزء من جمموعات تعليم اللغة يف املدرسة .خطاء املتعلمنيأ

بالتعلم الرمسي يف الفصل،  عرِفتوعية يستطيع الطالب ومعرفة القواعد اللغوية بال
أو من كتب القواعد اللغوية أو من األخرين الذين ميلكون الكفاءة عن معرفة القواعد 

وهذا يدل على أن البيئة االصطناعية هلا تعريف أوسع من التعريف الذى  12اللغوية
وذا تشتمل البيئة االصطناعية  بالفصل أو خارج . السابق "إيليسدوالى و "عرفه 
  .تؤيد البيئة على سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم بالتوعيةهو   رياخلط. الفصل

  .دور البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة األجنبية  -ب
يشرح وقد وضح الباحث تعريف البيئة االصطناعية وعالمتها ويف هذا الفصل 

  .ن دور البيئة االصطناعية عند اللغوينالباحث ع

                                                 
 
17 Dulay,  Second Language Acquisition, New York   : Oxford University Press, 1987, Hlm: 40. 
18 Terikhan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa Jakarta, Depdikbud-Dikti, Hlm:171 



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

  ترتيب اكتساب اللغة األجنبية، -  1 
أن ترتيب النموي يف اكتساب اللغة هو . السرعة أو جناح سيطرة اللغة اهلدف -2 

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

  .ترتيب النمو -1 
  .تركيب النمو -2 

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

. النمو املستهدف اىل جمموعات بنية النمو يف اكتساب اللغة األجنبية بصفة عامة
ية اللغة األوىل، وحالة التعلم يعىن منو اكتساب اللغة األجنبية الىت التأثرهاخلف

وسرعة اكتساب هو سرعة اكتساب املتعلم يف السيطرة على اللغة . للمتعلم
  13.األجنبية

. قطترى نظرية املراقبية لكرسني، إن نتيجة التعلم بالتوعية تستخدم للمراقبية ف
  :مهارة استخدام اللغة األجنبية الحيصله املتعلم باألمور التالية نّوأ
  االصطناعية الىت ميلكها املتعلم عن اللغة األجنبية، صفلوا -1 
  النظام الذي يتعلمه املتعلم يف الفصل،   -2 
  14.أو النظام الذى يتعلمه املتعلم من كتب قواعد اللغة  -3 

هذه النظرية املراقبية أن األساليب الىت استخدمها املتعلم يف  نا إىلعند نظر 
االصطناعية عن قواعد  لوصفوأما ا. كتسبهاحلوار حمصول من نظام الذى قد ا

  .اللغة بالتوعية التساعد كثريا ملتعلم اللغة األجنبية يف احلوار
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  دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة األجنبية   - ج
هناك البحوث يف اكتساب اللغة األجنبية الىت تدخل إىل البحث عن دور البيئة 

 تصحيح(دور التصحيح  :وهى . االصطناعية يف جناح اكتساب اللغة األجنبية
 دور التوسيع يف اكتساب اللغة األجنبية، و  ويف اكتساب اللغة األجنبية، ) األخطاء

  . دور التكرار يف اكتساب اللغة األجنبية
  : الشرح عن ما سبق ذكره كما يلىو

   يف اكتساب اللغة األجنبية) إصالح األخطاء(دور التصحيح  -1 
. أسابيع 6مقالة إنشائية مبدة  552) 1977(حبث حنديركسون     

يف كل األخطاء وبعضها تصالح امجاال  تصحيحوبعض املقاالت اإلنشائية 
مة بني التصحيح واحلاصل هلذا البحث يدل على أنه العالقة مه. فحسب

  .      بنظام خاص و صحة استخدام قواعد اللغة
  دور التوسيع يف اكتساب اللغة األجنبية -2

دارسني باستعمال لهو تقدمي قواعد اللغة ل )expansion(التوسيع     
بنظام، إما يف حوار املتعلمني صحيحا ) لنموذجيةاباستخدام األمثال (األمثال 

  15.املتعلمني لكي يهتموا على ذلك التوسيعو اكمل بدون طلبة أكان 
للمتعلمني اللغة متعلق بالتوسيع يدل على أن ) 1965(حبث جاسدين 

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

يف حبثهم أن األوالد الذين ) 1973(وأما نتيجة نيلصان وأصحابه 
أسبوعا يدل على أن من  13تقدم اليهم الدراسة املتناسقة بتوسيع اجلمل ملدة 

الناحية اللغوية  أم يظهرون التقدم يف مهارات اللغة أكثر من األوالد من 
ق ذكره وهو ويكاد متساويا ببحث نلصان وأصحابه على ماسب. فرقة املراقب
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أنه قسم األوالد إىل فرقتني، فرقة ). 1971(البحث الذي أقامه فلمان 
ويف اية جتربته وجد أن هناك فرقا قليال بني هاتني . للتجربة وفرقة للمراقبة

  16. الفرقتني
واحلاصل من البحوث األعلى ذكرها وجدنا أن التوسيع الذى قدم 

  . املدرس لدارسني اليتأثر كثريا على ترقية لغتهم
  دور التكرر يف اكتساب اللغة األجنبية -3

مع ) تعليم قواعد اللغة(أكثر املدرسني يظنون أن التعليم الرمسى 
كثر أولذا، . للغةالتكرار العديد يستطيع أن يرقى مهارات الدارسني يف ا

وجد الرسني وفرميان . كثر مما كانأاملدرسني يقدمون قواعد اللغة للدارسني 
يف حبثه على أن التكرار يف بنية لغوية له عالقة مترابطة اجيابية يف ) 1976(

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

خرون على النتائج الىت وجدها لرسني ولكن يعارض الباحثون اآل
). 1975(غوت وحات  -، واغنار)1970(وفرميان، بعض منهم برون 

غوت و حات يف حبثهما لولد متعلم اللغة اإلجنليزية كلغته األجنبية  - واغنار
. ة باستخدامها املتعددةخيربان أن اجلملة اإلستفهامية الىت تظهر هناك مترابط

وهذا يدل على أن كثرة استماع بنية اللغة املعينة فكانت توعية املتعلمني 
ونتيجتهما يف . وبتوعيتهم العالية تؤثر لغتهم. لتلك القواعد تزيد مرتفعة

البحث يكون هناك سؤال واحد فحسب الذى اليدل على ارتباطه اإلجياىب 
  17.هوهو سؤال الذى حصله ذلك الولد نفس

) تطبيق القواعد(وجد برون يف مالحظة منو لغة الولد أن األمناط 
وهذا . املكرهة لألوالد ادت إىل اصدار منط جديد خيتلف بأمناط املدروسة
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ألن األوالد اليقبلون القواعد من املدرس كلها ولكننه أيضا ليست له كفاءة 
  . ةوهذا أدى إىل اصدار البيئة الغريب. كافية يف قواعد اللغة

   دور البيئة الطبيعية  -2
أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل  أما مارينا برت وهايدي دوليه فتريان

  :اللغة تعلمتقوم بدورٍ مهم يف 
إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز املتكلم على  -1

احلديث بني شخصني تكون احملادثة ففي . التواصل اللغوي ال على اللغة نفسها
إن املشاركني يف تبادل . طبيعية، وكذلك ينساب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي

احلديث يهتمون بتبادل املعلومات واألفكار، ويف الوقت نفسه يستعملون أبنية 
  .اللغة، وحيدث ذلك علمياً دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل الذي يستعملونه

إن : " صيبتان فيما ذهبتا إليه، ويؤكد بنجامني وورف ذلك بقوهلماإن الكاتبتني م -2
التراكيب والعالقة اليت نستعملها لكي نفهم العامل، تأيت من داخل لغتنا اخلاصة، 
وهكذا فإن املتكلمني للغات خمتلفة، يفهمون بطرق خمتلفة، وعليه فإن اكتساب 

  18.اللغة، يعين التعلم كيف نفكِّر، وليس كيف نتكلم
لقد حاولنا أن نضع املتعلم والبيئة معاً  :دوليه وهايديوتقول مارينا بريت 

  :حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق يف الغالب، وتوصلتا إىل النتائج اآلتية حقائقلتقدمي 
  .البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثل للغة -1
  .الطفل اللغويةجيب أن يكون االتصال اللغوي مبستوى حصيلة  -2
  .أن تكون اللغة املستعملة مفهومة للمتعلّم -3

ولعامل االجتماع العريب ابن خلدون رأي يف تعليم اللغة، فقد قال يف معرض 
إنّ اللغة : "كالمه عن انتقال األلسن واللغات من جيلٍ إىل جيل، وذلك يف فصلٍ عنوانه

  :ملكة صناعية
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غة العربية موجودة فيهم يسمع كالم فاملتكلم من العرب حيث كانت ملكة الل
أهل جيله وأساليبهم يف خماطبتهم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم كما يسمع الصيب 
استعمال املفردات يف معانيها فيلَقَّنها أوالً، مث يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، مث 

ر إىل أن يصري ال يزال مساعه لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلم واستعماله يتكر
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 األوىل 

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

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

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

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

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

  20. صحيحة، وال تبتعد كثرياً عن النظريات احلديثة
  :يف تعلم اللغة وهي أساسيةففي النص األول عدة عوامل وتعترب 

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

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

جم يفسد اللغة، لذلك اشترط ابن خلدون أخذ اللغة عااالختالط بامل: العامل الثالث
باالعتماد على التراث اللغوي واالختالط بأهل اللغة وكان يقصد 

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

  .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 العوامل 

عوامل الصراع بني اللغة وحميطها فإما  االجتماعية تتأثر بالبيئة وبالتايل تكون عامالً من
  .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 -1
األجنبية حيصل يرى كريسن أن الطريقة لسيطرة اللغة . Naturalالبيئة الطبيعية  -2

وعملية اكتساب  Learning املتعلم باستخدم طريقتني  بالتعلم والتعليم
acquisition.  التعلم والتعليم هو عملية بالتوعية يتركز املتعلم على بنية اللغة
يسري اإلكتساب . واكتساب هو عملية متناسبة كوجدنا يف اللغة األوىل. والقواعد

وهذه العملية تم . ة األجنبية يف نفس املتعلميف عمل غري توعية بترسيب اللغ
  21.ليست البنية، تسري طبيعية بدون التعليم الرمسى) املعاىن(كثريا يف الوصيا 
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تشتمل البيئة الطبيعية هى اللغة الىت يستخدمها األصحاب يف نفس املرحلة، لغة 
يف األخبار املطبوعة الوالدىن أو املشرفني، اللغة يستخدمها قوم املتعلم، اللغة املستخدم 

  .  أو إيليكترونيا ولغة يستخدم األساتيذ يف عملية التعلم والتعليم يف فصل اللغة أو غريه

  دور البيئة يف اكتساب اللغة األجنبية  -ج
البحث عن ترتيب اكتساب اللغة األجنبية يبداء باكتشاف الترتيب املتشابه بني ترتيب 

)  1975( وتوشني عاجنليحان وكان). اللغة اهلدف(األجنبية  واللغة) األم(اكتساب اللغة األوىل 
 أن على يدل واجلاهل األجنبية، تهم كلغ اإلجنلزية اللغة يتعلمون األطفال الذين عن البحث يف

 النمو نوع مع األجنبية اللغة متعلمى يف اإلجنلزية واللغة الكلية اللغة بيئة منو نوع بني تشاا هناك
  .22)األم (األوىل  اللغة متعلمي يف

كتشاف يهيج اللغوين لبحث اكتساب الوحدات الصرفية يف اكتساب اللغة هذا اال
ولداً  151الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف  8دوالي و يورث يف حبثهما عن منو . األجنبية

د إىل ويقسم األوال) اللغة األجنبية(من أسبانني الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كللغة اهلدف 
  .الوحدات الصرفية يدل على أا مساوة يف الترتيب 8ثالث فرق وبعد حبثهما على اكتساب 

قام دوالي وبروت البحث اإلستمراري عن ترتيب اكتساب تلك  1974يف السنة 
ولدا متعلموا  115الوحدات الصرفية للغة اإلجنليزية يف  11الوحدات الصرفية، ومها حبثا عن 

ونتائج البحث . اللغة اإلجنليزية كلغتهم األجنبية، وكانت لغتهم األوىل هي لغة الصني واإلسبانية
وهذا البحث يؤكد بالبحث الذى اقامه فتحان ، انليجان وتوجار . وة يف الترتيبتدل على املسا

  . يف ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية يف اكتساب اللغة األجنبية
. ذكرها هى البحوث متعلقة بترتيب اكتساب اللغة األجنبية بصفة عامة ليتالبحوث ا

اب اللغة األجنبية خبلفية البيئة كيف ترتيب اكتس"ولذلك ميكن إظهار األسئلة يف فكرتنا 
يف حبثه عن ترتيب اكتساب الوحدات ) 1975(تلك األسئلة اجاا فتمان " االصطناعية

. وخلفية لغتهم األويل خمتلفة) يف عمرهم 15-6(ولدا  200الصرفية للغة اإلجنليزية يف 
القواعد، ويف الصف وينقسم األوالد إىل صفني، الصف األول كان األوالد اليتناولون زيادة يف 
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على الواقع، أن فرقتني املذكورتني اليبعد كثريا يف . الثاىن يتناولون األوالد تعليم قواعد اللغة
  23. ترتيب منو

طالبا  12مها حبثا .  على البحث الذى اقامه فتمان) 1975(قد اكد فركني ولرسني 
  :قدم هلم باختبارين. فترة شهرينيف اجلامعة فينوزيال الذين يتعلمون اللغة يف تلك اجلامعة على 

  الترمجة -1 
على الواقع، النتيجة يف اإلمتحان األول يف ترتيب اكتساب . وتصويف سينيما غري احلوار -2 

اللغة تدل على أن هناك فرقا كبريا قبل تعلم اللغة وبعده، ويف اإلمتحان الثاىن اليبعد كثريا 
). 1978(قامه تورنار أث قبله هو البحث الذى واحلالة املتساوية من البح 24.يف اكتساا

متعلم اللغة األجنبية، احلاصل يف حبثه أن ترتيب تعليم الوحدات الصرفية  3حبث تورنار 
الذى علمه املعلم يف الفصل اليدل على أن هناك عالقات قوية يف ترتيب اكتساب متعلم 

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

  .     حمتوى اللغة
لذَين سبق ذكرمها مقبولتان منطقيا، ألن معرفة التوعية لخرين انتائج البحث الثاىن اآل

يف عملية املراقبة، يستطيع املتعلم أن  .دوات املراقبأحدى إالىت ملكها املتعلم، يف األساس من 
  : يعملها بأحسن ماميكن

  مىت هناك الفرصة الكافية، -1
  مىت يتركز املتعلم يف ناحية البنية، -2 
  .الكافية يف قواعد اللغة لوصفمىت ميلك املتعلم ا -3 

على ) تورنري وفاركيس وكرسني(ولذلك، فرق الترتيب الذى اكتسبه الباحثون  
    25. اإلمكان بتأثر هذه املراقبة

  
                                                 
29 Ibid., Hlm: 122. 
30  Ibid., Hlm: 123. 
31 Ibid., Hlm:  124. 



   اللغة تعليم يف البيئة تكويناستراجتية ل -د

  : 26إىل استراتيجيات وهي كما يلى حيتاجويرى بشريى أن تكوين البيئة اللغوية 
مركزين يف مكان واحد ويسهل على املشرفني إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب  -1

  .واملدرسني مراعتهم وإرشاداهم وغقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة
تعيني األماكني احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف ومكاتب  -2

  .املدرسة
املدارسية واإلجتماع والسياسية عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع  -3

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
ورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد ثغرات نامجة إقامة د -4

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

ن يتصرف الطالب ميوهلم النفسية نشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أأقامة إ -5
والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة أجريت حتت ضوء اللغة 

  .العربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدرسني يف اللغة العربية
  .تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة اجلماعة -6
د كبري من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسني حسب مستويام العلمية يئة عد -7

ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني ودعوم إىل القراءة وختصيص اوقات خاصة خارج 
وتعويدهم على ) اوإقامة النشاط املكتىب(وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 

  .ائد العربيةقراءة االت والدوريات واجلر
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ومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من اإلنطباعات أصدار االت إ -8
والتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذهام بعد اختيار األفصل واألحسن منها 

  .لغويات وفكريا
  .اللوحات املدرسية إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة -9

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات األخبار العربية  -10
واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك بالتعاون مع سفارات 

  .نية واجلهاز الرمسي اآلخريالدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الد
نية على أن تكون املواد الدىنية املدروسة باللغة يمدرسى مواد العلوم الدالتعاون مع  -11

  .العربية سهلة العبارات
خلق احلوافز حنو اللغة العربية سواء كان مبنح اجلوائز للمتفوقني يف جمال للغة العربية أو 

  .بتأديب املخالفني باجلزاءات املناسبة حسب خمالفتهم
 التعليم وكان األجنبية، اللغة اكتساب يف وتأثريها اللغة بتعليم تتعلق اللغوية البيئة يئة أن
 البيئة وتكوين للمتعلم التعليمية البيئة أو األحوال لتكوين املربجمة األنشطة هو اللغة وتعلم

   .يضاأ الفصل خارج ولكن فحسب الفصل يف التعليمية األسئلة على حمدود غري التعليمية
 اللغوية التعليمية تكمل البيئة وسكري، ألواردثورنايك السلوكية النظرية على ابناء 
  : التالية اخلطوات على بالقيام االصطناعية

 يقوم أن املشجع حيث الفرد وجود نإ الدارسني، نفوس يف الدافعغرس املشجع و -1
 سلوك بأي الفرد اليقوم ثانويا ام أوليا أكان سواء ويدونه )نشاط( معينة  .باستجابات
 أيضا يقوم الذى وهو ،العمل ذا للقيام مهما يكون املدرس وجودف .نشاط اي واليباشر
 أن على املتعلمني تدفع حية فعالة التعليمية األحوال وجعل التعليمية العملية بتخطيط
  .يتعلموا

   .هلغت الدارس من يقلد واألصدقاء حىت للغة األصلي  الناطقوجود  -2
  . االستجابات وجود اىل تؤدي اا ملا والعقاب التعزير أو الثواب قامةإ -3



يئة اال للتكرار واملمارسة أي أنه البد أن يتهيأ الدارس جماال واسعا من األنشطة اليومية  -4
الىت تستخدم فيها اللغة العربية حىت ميارس كل على التكلم ا ويقوم باحملاكاة من لغة 

  .املدرس
  

 
  
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مهارة الكالم: الثاين ملبحثا
  مفهوم  الكالم  -أ

املعىن : الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو
اجلملة : القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

ذلك الكالم : للكالم فهوأما التعريف االصطالحي . جاء الشتاء: املراكبة املفيدة حنو
هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من : املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من
رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من : مشاعر وإحساسات، ومايزخر به عقله من

  .معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء
ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له : كن تعريف الكالم بأنهومي

وبناء على هذا، فإن الكالم . داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم
  27.الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات المعىن هلا

  

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

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

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

يتبادرون إىل األذهان أنه يتحدثها ، معىن ذلك أن هناك ضرورات ) اللغة اإلجنلزية، مثال
  :علم الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يليلت
  .أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث ا -1
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 .أن الكبري عندما يقبل على تعلم لغة ما ، يكون التحدث ا يف مقدمة أهدافه -2
 .أن النجاح يف تعلم الكالم يف لغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاا -3
إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية دون التحدث  أننا ال نتصور  -4

 .ا
أننا اآلن نعلّم أجياال ميال لالستماع للربامج اإلذاعية ، وملشاهدة برنامج التلفزيـون    -5

 .واألفالم، وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة
طة ما تعلمه شفويا استماعا وحديثا، ففي أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بواس -6

القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل الشفوي حيث نضيف فكريا 
 ).املنلوج(ومعنويا أشياء ليست ظاهرة يف الكلمة املكتوبة 

أن عملية تعليم اللغة ذاا واالستفادة من املعلم تعتمد على احلديث، فاملعلم يف تدريسه  -7
يحه أخطاء الدارسني يستخدم الكالم، وهو حىت عنـدما يصـحح كتابـات    وتصح

 .الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفويا
إن معظم الذين يتعلمـون  : أن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخربات املمارسة تقول -8

 .اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون عند أول ممارسة شفوية للغة
 

  طبيعة عملية الكالم -ج
نتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، إالكالم مهارة 

والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن 
يقوله يف مواقف احلديث، إي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث 

ونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يترجم الدافع واملضمون يف شكل الكالم، وكل مضم
 .هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة

29  
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كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية ، فهناك مصدر لألفكار، واالجتاه 
الذي تقال فيه، والشخص الذي تقال له، معىن هذا أن الكالم هو الذي تأخذه، واملوقف 

عملية تبدأ صوتية وتنتهي بامتام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف موقف 
اجتماعي، ومن هنا فالغرض من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنه ليس هناك اتصال حقيقيي 

ة انفعالية اجتماعية، ومها ناحيتان تعطيان دون أن تتوافر يف الرسالة ناحية عقلية وناحي
  .للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعل ميكننا يف ضوء هذا الفهم عملية الكالم اليت سنعلمها

  هل يتكلم الطالب عندما نسمعهم يقلدون األصوات اليت يقدمها هلم املعلم؟ -
 هل يتكلمون عندما يعيدون متثيل حوار حمفوظ ؟ -
 دريبات النطق النمطية ؟هل يتكلمون وهم يرددون ت -
إن تقليد األصوات، ومتابعة منوذج لغوي وترديده، ونطق بعض األمناط اللغوية كل هذه  -

العمليات عمليات صوتية وليست كالمية، ذلك أن الكالم هو التعبري عن األفكار، أي 
. إننا نعلم الكالم من أجل أن يستطيع املتعلم االتصال الشفوي املباشر مع أبنـاء اللغـة  

وليس معىن هذا أن يتساوى املتعلم مع ابن اللغة يف القدرة على الكالم ويف سرعته ويف 
طريق نطقه وتنغيمه، ولكن يكفينا يف ذلك مستوى ميكّن املتعلم من التعبري عن أفكاره 
ومن تبادهلا مع سامعه وحمدثه، لذلك فعلينا عندما نعلّم هذه املهارة أن ندرك أن الغرض 

رة الكالمية عند الدارسني إىل احلد الذي يستطيعون معه التركيـز علـى   هو تنمية القد
 .الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية أي التركيز على املضمون أكثر من الشكل

 

  مكونات مهارة الكالم -د
إن مهارة الكالم شأا شأن مهارة االستماع هلا مكونات جيدر مبعلّم العربية لغري     

النطق ميثل الشق األول من . 30ا لكى يقوم فهمها هلا على تصور ذهين متني الناطقني ا اإلملام
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يستحسن عند تدريس . ويبدأ تعليم النطق عادة بتدريس أصوات اللغة. مكونات مهارة الكالم
  :األصوات اتباع اخلطوات التالية

 اخلطوة األوىل  -

الصوت اجلديد  ومن األفضل أن يقدم. يستحسن تقدمي عنصر صويت واحد يف الدرس

خالل نرب وتنغيم درب عليها الطالب يف الدروس السابقة، وأن يقدم الصوت اجلديد 

  . خالل صوائت قد درسها الطالب من قبل والعكس بالعكس

 التعرف والتمييز: اخلطوة الثانية  -

يواجه الطالب عادة شعوبات كثرية يف التعرف إىل الصوت اجلديد، وخباصة إذا كان 

وحىت يصبح الطالب قادرا على إنتاج الصوت . يف لغتهم أو موجودا فيها كألفون مفقودا

  .اجلديد، البد  أن يكون قادرا على متيزه والتعرف إليه، بصورة سريعة ودقيقة

 اإلنتاج واألداء: اخلطوة الثالثة -

 عندما يصبح الطالب قادرين على متييز األصوات اجلديدة جيب االنتقال م مباشرة إىل

مرحلة اإلنتاج واألداء، ويكون ذلك يف صورة كلمات، وعبارات أوال، مث يف صورة مجل 

 كاملة ثانيا ويف مواقف اتصال حقيقية أخريا

  الوقت املناسب لتعليم الكالم-هـ 

تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة جتنبنا كثريا 
من اإلجراءات اإلصالحية واألعمال العالجية، فإذا صممنا على أن نعلم اللغة منذ البداية 
تعليما سليما فإننا بذلك نكون قد عرفنا طريقنا إىل تشكيل العادات السليمة الستخدام 

على اإلنسان أن يكون عادة جديدة سليمة من أن يستأصل عادة قدمية ، اللغة، إنه لسهل 
ولذلك فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالم منذ البداية تعليما سليما، على حني 



سيكون األمر صعبا جدا عندما حياول ذلك بعد بداية خاطئة يكون املعلم قد كون فيها 
  31 .عادات خاطئة

مىت نبدأ : البداية يف تعليم الكالم تدعونا لإلجابة عن السؤال التايلولعل حتديد 
تعلم الكالم؟ ويف اإلجابة عن هذه السؤال جند أن البعض كان يعمل يف املاضي لتأخري 
الكالم حىت املراحل املتقدمة من دراسة اللغة، وذلك إصرارا منهم على االستخدام الصحيح 

ال بعد فترة من تعلم اللغة، وهذه النظرة قاصرة ألن للغة يف الكالم وهذا ال يتأتى إ
االستخدام الصحيح للغة يف الكالم لن يتأتى إال إذا استخدمت اللغة فعال منذ البداية 
املبكرة لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي أن يكون الدارسون قادرين على استخدام حمتوى 

قال إىل الدرس الثاين، فتقدمي تعلّم الدرس األول يف التعبري الشفوي عن أنفسهم قبل االنت
احلديث يف فترة مبكرة من تعلّم اللغة أمر مهم ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بالدافعية، 
فالدارس يقبل على تعلم اللغة ويف ذهنه االستخدام الشفهي هلا، وعندما متر األيام دون أن 

عور بأن التحدث ذه اللغة أمر يتمكن من الكالم ا حيدث له نوع من اإلحباط، وينتابه ش
صعب بعيد املنال، لذلك ال ينبغي تأخري التدريب على احلديث بل جيب أن يكون نشاطا 
طبيعيا منذ الدرس األول لتعلم اللغة، وباإلصرار على البدء من الدرس األول وتدرج 

قبل عندما يستطيع املعلم أن يبين أسسا صلبة للمست. السيطرة على كل جزء يقدم من املقرر
يتقدم الدارس يف تعلم اللغة، كما سيحس الدارس بالرضا عندما يرى أن أهدافه القريبة  

وهناك حقيقة تقول إن الفرد ال يستطيع أن يكتسب . من تعلم اللغة تتحقق شيئا فشيئا
مهارة اللغة إال إذا مارسها يف التعبري عن نفسه، ومثل هذا التعبري ليس ممكنا فقط منذ 

  .بل هو أساس البداية
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  تعليم الكالم  أهداف  -  و

  :32يهدف تدريس مهارة الكالم إىل حتقيق ما يلي
 تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثل املعاين - 1

 تعويد التالميذ التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وربط بعضها البعض - 2

على تلك  دعم تفاوت طبقات الكالم يف اللسان العريب حبسب تفاوت الداللة - 3

 الكيفيات

تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة  زمالئه يف الفصل أو املدرسة أو خارج  - 4

 املدرسة

متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة، تتصل  - 5

 حبيام وجتارم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة

 قد تصيب الطفل وهو صغري كاخلبل التغلب على بعض العيوب النفسية اليت - 6

 أو اجللجة يف الكالم أو االنطواء

زيادة منو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري  - 7

 الوظيفي، من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء، وإلقاء الكلمات واخلطب

وسرعة البيان  الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة، واالرجتال، - 8

 يف القول، والسداد يف األداء، والدقة يف األفكار

مبا يكسبه التلميذ من : تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريرى - 9

 ثروة لغوية، وتركيبات بالغية، ومأثورات أدبية
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ذيب الوجدان والشعور لدى املتعلّم، ليصبح فردا يف مجاعته القومية  -10

 واإلنسانية

  دفع املتعلّم إىل ممارسة التخيل واالبتكار   -11

 

إن تعليم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثري من أنشطة اإلنسان 
  :وحتقيق أهدافه ومن ذلك

 .أن تطلب املتعلم شيئا ما -1

 .أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص -2

 .أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما -3

 .أصحاب اللغة أن يقيم عالقة ألفة مع -4

 .أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرين -5

 .أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيئ ما -6

 .أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم -7

 .أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال -8

 
  بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم -ز

 :النطق -أ
اجلانب الصويت، إذ يرى التربويون األمهية الكربى لتعلـيم  من أهم اجلوانب، 

النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطف أكثر عناصر اللغة صـعوبة يف تغـريه أو   
  .33تصحيحه بعد تعلم بشكل خاطئ
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وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل 
كامل تام، إي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن اليطرة هنـا  
تعين على القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء 

  . إخراج أصوام ونربام وتنغيمهماللغة بصرف النظرعن الدقة الكاملة يف 
 :املفردات -ب

تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن 
كما أا يف ذات الوقت وسائل التفكري، فباملفردات  املفردات هي أدوات محل املعىن،

، وعادة ما تكتسب يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد
املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقـراءة، مث  
تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اال لتنميتهما والتدريب علـى اسـتخدامها،   
معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل اسـتخدامها يف  

أو موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني مـن  مواقف شفوية 
خالل موضوعات يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة مـن  

  .حيام
  

 :القواعد -ج
كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نـرى  

أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست  بعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة
ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، أي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكـن  
األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد الـيت  

يف تعلمها سواء  يننبغي أن يعرف جيدأ املتكلم ا، واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب
مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي، وحنن إذ نقـرر  
هذا إمنا نقرره وحنن واعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب 

  .عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة



  

  المتوجيهات عامة لتدريس الك -ح
وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة 

  :34الكالم يف العربية كلغة ثانية 
يقصد بذلك أن يتعرف الطالب بالفعل إىل مواقف : تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم  -أ

الب إن تكلم إن الكالم مهارة ال يتعلمها الط. يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه
من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم مبقـدار صـمتة   . املعلم وظل هو مستمعا

  .وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستئثاره باحلديث
يقصد يذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شيئ لـيس  : أن يعرب الطالب عن خربة -ب

ومن العبـث أن  . لدىه شيئ يتحدث عنهينبغي أن يتعلم الطالب أن . لدىه علم به
وقد ال حيـد  . يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه

 .رصيده اللغوي ما يسعفه
ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيها الطالب عبارات معينة : التدريب على توجيه االنتباه -ج

إنه يستلزم القدرة على متييـز  . إن الكالم نشاط عقل مركب. وقتما يراد منه الكالم
والقدرة على تعرف التراكيب وكيف أن ختالفها . األصوات عند مساعها وعند نطقها

إن الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون . يؤدي إىل اختالف املعىن
وقدميا قيل إن عثرات اللسـان   .واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما ال يالم عليه

 .أفتك من عثرات السنان
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا لـه أن  : عدم املقاطعة و كثرة التصحيح  -د

وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغام األويل فهـو أكثـر   . يقاطعه اآلخرون
هم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عـن  يإن لد. صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية
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سال يف احلديث أو إخراجه بشكل متكامل، ولعل مما يزيد يف إحساسه ـذا  االستر
 .العجز أن يقاطعه املعلم

 .ويرتبط ذا أيضا أال يِلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب
من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عـن االمكانـات   : مستوى التوقعات  -أ

ويستخثه على استيفاء القول مث يلومـه إن مل   احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب،
إن احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانيـة  . يكن عند مستوى التوقعات

أن األجنبية، خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند 
دها، وإمنـا تشـمل   وهذه ظاهرة ال تتختص بتعلم العربية وح. ممارسته مهارة الكالم

 .كافة الدارسني للغات األجنبية
وأن مييز بني مستوى الكالم . وعلى املعلم إذن أن يقدر ذلك،وأن يكون واقعيا

 .الذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى
كبـة  إن الكالم، كما قلنـا، مهـارة مر   .ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا: التدرج  -1

وتعلُّم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة، وال  .ونشاط عقلي متكامل
إا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد . بني عيشة وضحاها

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

ميكن أن تدور مواقف الكـالم حـول   : االبتدائيبالنسبة للمستوى  -أ
ومن خالل هذه اإلجابة . أسئلة يطرحها املعلم وجيب عليها الطالب

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

أيضـا تكليـف الطـالب    ومن املواقف . إىل بناء موضوع متكامل
باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض احلوارات واإلجابـة  

 .الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه



يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب مـن  : املستوى املتوسط -ب
  role playingمن هذه املواقف لعـب الـدور   . خالهلا مهارة الكالم

اقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت وقعت وإدارة االجتماعات، واملن
للطالب، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوهـا يف التلفـاز واإلذاعـة    

 .واألخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغريها
وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون : املستوى املتقدم -ج

 debateأو يريدون مناظرة  مظهرا من مظاهر الطبيعة، أو يلقون خطبة
أو يتكلمون يف موضوع مقترح، أو يلقون حوارا يف متثيله، أوغـري   

 .ذلك من مواقف
املهم يف هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسني وكذلك اهتمامهم ومـدى  

كلما كان ما تزداد دافعية الطالب للتعلم : قيمة املوضوع  .مالدىهم من خربة عن موضوع احلديث
وينبغي أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات اليت يتحدث . يتعلمونه ذا معىن عندهم، وذا قيمة يف حيام

فينبغـي أن يكـون   . الطالب فيها خاصة يف املستوى املتقدم، حيث أن الفرصة متاحة للتعبري احلـر 
ب يف كـل مـرة   ويفضل أن يطرح على كل طـال . املوضوع ذا قيمة، وأن يكون واضحا وحمددا

 .موضوعات أو أكثرحىت تكون حرية االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون
  

  مهارة الكالم تقومي -ط
ومن أجل هذا جند املعلم مطالبا بأن يعرف . 35التقومي عملية تشمل خمتلف عناصر املنهج

  :من هذه ااالت. ااالت اليت ميكن أن ميتد إليها التقومي
. ويقصد به حتديد مستوى الطالب بالنسبة للمهارات اللغوية املختلفة: تقومي الطالب -1

فهناك، تقومي تشخيصي، وهناك تقومي . وخيتلف نوع هذا التقومي باختالف اهلدف منه
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لتحصيله، وهناك تقومي لكفايته اللغوية، وهناك تقومي الستعداده، وغري ذلك من جماالت 
 .التقومي اخلاصة بالطالب

ويقصد به حتديد مستوى املعلم والوقوف على مدى كفايته يف عرض املادة : تقومي املعلم -2
 .العلمية وحتقيق أهداف الربنامج

وهناك مستويات . ويقصد به حتديد مدى قدرة املنهج على حتقيق أهدافه: تقومي املنهج -3
. ضاملستوى الداخلي، ونعين به تقومي العالقة بني عناصر املنهج بعضها ببع: لتقومي املنهج

 ماذا كانت أهداف املنهج؟ إىل أي مدى يعكس احملتوى هذه األهداف؟- كأن نسأل مثال

وبيان . أما املستوى اخلارجي لتقومي املنهج فيشمل البحث يف مدى قدرته على حتقيق أهدافه
  .آثاره يف الطالب واتمع اخلارجي

  .ولكل مستوى من هذين املستويني أساليب خمتلفة للتقومي
يعترب تقومي الكتاب جزاء من أجزاء تقومي احملتوى العلمي الذي يشتمل عليه : الكتابتقومي  -4

إال أن للكتاب املقرر مكانة خاصة بني املواد التعليمية األخرى جعلت اخلرباء . املنهج
 .يفردون له جانبا مستقال عند احلديث عن تقومي عناصر املنهج

وهناك جمموعة من . اصر األساسية للمنهجالوسيلة أيضا عنصر من العن: تقومي الوسيلة -5

  .ودخل بيئة اللغة العربية يف تقومي الوسيلة .املعايري اليت تقوم على أساسها الوسيلة التعليمية

والتقييم الذي أخذه الباحث هو من . م الباحث بالتقييماقأوبعد كمال اإلجراءت،     
رة الكالم عند معهد خدمة اسم التقييم هو تفصيالت الكفاءة ملها، وكتاب جيواندونو
(FSI/Foreign Service Institute)اللغات األجنبية 

36  .  
) 3(القواعد، و) 2(اللهجة، و) 1(التقييم تتكون من مخسة تفصيالت وهي     

ناقص جدا، ) أ(كل منها ستة مستويات وهي . الفهم) 5(الطالقة، و) 4(املفردات، و
توضيحا لبياا  .ممتاز) و(جيد جدا، و) هـ(جيد، و) د(مقبول، و) ج(ناقص، و) ب(و

  .انظر اىل جدول تفصيالت الكفاءة ملهارة الكالم األيت

                                                 
36 M. Soenardi Djiwandono.. Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung. 1996, h. 132-133. 
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تفصيالت الكفاءة ملهارة الكالم عند معهد توضيحا وتفصيال للجدول انظر اىل جدول     
  (FSI/Foreign Service Institute)  .خدمة اللغات األجنبية

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

 

  اللهجة: أوال
  املعايري املستوى  النتيجة الرقم
  مفهومالكالم غري  - ناقص جدا/1  1-2  1

  .األخطاء كثرية وواضحة -  ناقص/2  3-4  
  .مفهوم الكالم صعب -
  .كثرة التكرار -

  .أسلوب الكالم غريب -  مقبول/3  5-7  
  .وكذلك النطق -
كثرة األخطاء يف اللفظ أو اختيار  -

  .املفردات والقواعد
  . جعل االخر خمطئ يف الفهم -



أسلوب الكالم غريب وكذلك  -  جيد/4  8-11  
  .النطق

  .األخطاء مازالت كثرية -
 .الكالم مفهوم -

  
  .ليس هناك أخطاء -  جيد جدا/5  12-13  

  بل ليس كالناطق األصلي -
  أسلوب الكالم  -  ممتاز/6  14-15  

  
 النحو والصرف: ثانيا

كاد مجيع الكالم خطاء إال التعابري  -  ناقص جدا/1  1-2  2
  العامة

اخلطاء مستمر ألن فهم القواعد  -  ناقص/2  3-4  
  يعوق االتصالحمدود حىت 

األخطاء كثرية ألن فهم القواعد  -  مقبول/3  5-7  
  .األساسية حمدود حىت يعوق االتصال

 . جيعل األخر خمطئ يف الفهم -
  

األخطاء قليلة ألن فهم القواعد  -  جيد/4  8-11  
  .ناقصة

  .وال جيعل األخر خمطئ يف الفهم -
  األخطاء قليلة -  جيد جدا/5 12-13  
  اخلطأين خالل التكلم ال أكثر من -  ممتاز/6 14-15  



  
 املفردات اللغوية: ثالثا

املفردات مل تكفي ألداء التكلم  -  ناقص جدا/1  1-5  3
  .البسيط

املفردات حمدودة للمسائل الفردية  -  ناقص/2  6-9  
  .فحسب

  .اختيار املفردات غري مناسب -  مقبول/3 10-13  
املفردات احملدودة اليت ال ميكن التكلم  -

  .عن األحوال الكثرية
تسلط املفردات اخلاصة احملتاجة  -  جيد/4 14-17  

  .للتكلم عن األشياء اخلاصة
  . تسلط املفردات العامة بقلة التفكري -

التسلط الواسع والصحيح على  -  جيد جدا/5 18-21  
  .املفردات يف جمال اخلاص

املفردات العامة ميكن التكلم ا عن  -
  اليوميات

واملتنوعة تسلط املفردات الواسعة  -  ممتاز/6 22-25  
  .كالناطق األصلي

 الطالقة: رابعا
  .التكلم منشوب جدا غري معني -  ناقص جدا/1  1-4  4

  ليس هناك اتصال -
التكلم بطيئ ومنشوب إال التعابري   -  ناقص/2  5-8  

  القصرية العامة



  .التكلم يف الشك -  مقبول/3  9-11  
  .التكلم منشوب أحيانا -
  الوقف يف أثناء التكلم -

  .منشوب أحيانا التكلم -  جيد/4 12-14  
  .التكلم مكرر ومصحح -
  .طلب املفردات -

  .التكلم منشوب أحيانا -  جيد/4  12-14  
  .التكلم مكرر ومصحح -
  .طلب املفردات -

التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق  -  جيد جدا/5  15-17  
  .األصلي

التكلم بالطالقة يف أنواع األحوال  -  ممتاز/6  18-20  
  .كالناطق األصلي

 الفهم: خامسا
  الفهم قليل التكلم -  ناقص جدا/1  1-5  5

 .الفهم  الكالم بطيء عن شيئ بسيط -  ناقص/2  6-9  
 هناك تكرار -

  
  فهم  الكالم بتكرار الكالم -  مقبول/3 10-13  
 الفهم اجليد بتكرار الكالم وتوضيحه -  جيد/4 14-17  
فهم مجيع الكالم إال كالم الذي ال  -  جيد جدا/5 18-21  

  تعوداستعماله أو نطق بسرعة
فهم مجيع الكالم من أنواع التعابري  -  ممتاز/6 22-25  



  كالناطق األصلي
  
  

  حملة موجزة عن معهد دار التوحيد مباالنج :املبحث الثالث
  تأسيس معهد دار التوحيد مباالنج -أ

معهد دار التوحيد أحد املعاهد االسالمية يف مدينة ماالنج، و يقع يف شارع سونن أمبيل زقاق   
وحتيط به جامعات كثرية منها جامعة موالنا مالك إبراهيم . جاوى الشرقية –ماالنج  10رقم  3

، جامعة االسالمية احلكومية ، جامعة برياوجيايا احلكومية، جامعة ماالنج احلكومية، جامعة غاجايانا
  . تكنولوجيا احلكومية ماالنج وغريها

واملؤسس . هـ 1401شوال  20م املوافق ب  1981أغسطس  20أسس هذا املعهد يف   
هو خريج الليسانيس يف كلية الشريعة جامعة اخلريات االسالمية . هو عبد اهللا عواد عبدون املرحوم

مية الكثرية من العالمة البريوبيسور حممد وقد تعلّم املؤسس العلوم االسال. بسوالويسي إندونيسيا
  . علوي املالكي احلسين حينما زار إندونيسيا

  :واألهداف اخلاصة هلذا املعهد هو. وكان رسالة هذا املعهد أن ميثل أوامر اهللا واجتناب نواهيه  
 ،104األمر باملعروف والنهي عن املنكر لقوله تعاىل يف سورة آل عمران  -1

  
طلب العلم فريضة على (( كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ء املتعلّمأو بنا طلب العلم -2

 ))كل مسلم ومسلمة

من سئل عن علم (( نشر العلم أو إنتاج املعلّمني، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم   -3

 ))فكتمه أجلم بلجام من النار 

  



  معهد دار التوحيد مباالنج أحوال -ب
تتكون من مسجد متار اهلدى و سكن  1981أغسطس  20كانت أحوال املعهد منذ سنة     

 1ويف السنة . 1983الطلبة يف شارع سومربساري الغربية ماالنج، وهذه األحوال جتري حىت السنة 
ماالنج ليسكن  10رقم  3انتقل هذا املعهد إىل شارع غاجايانا سونن أمبيل زقاق  1983أغسطس 

  .عة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنجوهذا السكان قريب جبام. الطلبة يف سكان جديد

  لة التعليم يف معهد دار التوحيد مباالنجحمر -ج
يتكون . تتكون مرحلة التعليم يف هذا املعهد إىل قسمني وكل القسم يتضمن من ثالث مراحل  

قسم الدينية من ويتضمن ال. القسم العامة من ثالث مراحل وهي مرحلة اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية
  .ثالث مراحل أيضا وهي وهي مرحلة متهيدية،   و مرحلة اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية االسالمية

وكذلك القسم . جيوز القسم األول أن يلتحق دراسته إىل اجلامعات يف داخل أو خارج البالد  
الثاين جيوز أيضا االلتحاق إىل اجلامعات يف داخل أو خارج البالد، واآلن كثري من الكلية خريج من 

  . هذا املعهد التحق إىل جامعة اسالمية مبكة، حبضرموت، بيمن، خبرطوم وغريها

  الدراسياملنهج  -د
اتبع القسم األول هلذا املعهد إىل املنهح الدراسي الذي قررته وزارة الشؤون الدينية واتبع   

واللغة املستخدمة يف عملية التدريس هي . القسم الثاين إىل املنهح الدراسي الذي قرره أساتيذ املعهد
  . واألساتذة يف احلياة اليومية اللغة العربية الفصيحة وكذلك اللغة العربية كأداة االتصال بني الطلبة

  :مما يلي املواد املدروسة هلذا املعهد  
  
  

  االسالمية المواد الدراسية للمدرسة المتوسطة والثانوية 2،2جدول 

الرقم املادة األول الثانوى الثاىن الثانوى الثالث الثانوى

 ١ علوم القرآن القواعد األساسية القواعد األساسية القواعد األساسية

 حفظ القرآن )28-27ج(حفظ القرآن )30-27ج (حفظ القرآن  )30-27ج (حفظ القرآن 
٢ 

 ٣ تفسري    29اجلاللني من جزء  اجلاللني/ آيات األحكام اجلاللني/ آيات األحكام



 ٤ احلديث فتح القريب  فتح القريب  فتح القريب 

 ٥ العقيدة املريد شرح جوهر هداية قل هذه سبيلى/هداية املريد قل هذه سبيلى/هداية املريد

 الفقه )اجلنايات(فتح القريب  ) النكاح-احلدود(فتح القريب  ) النكاح-احلدود(فتح القريب 
٦ 

 ٧ السرية ذيب سرية ابن هشام ذيب سرية ابن هشام ذيب سرية ابن هشام

 ٨ األخالق الدعوة التامة - -

 ٩ اللغة      

 ١٠ البالغة - الواضحةالبالغة  البالغة الواضحة

 ١١ املطالعة الدعوة التامة - -

 ١٢ قواعد فقهية )2(العربية بني يديك اإليضاح اإليضاح

 ١٣ أصول الفقة شرح منظومة الورقات شرح منظومة الورقات شرح منظومة الورقات

 ١٤ الفرائض خالصة الكالم تكملة زبدة احلديث تكملة زبدة احلديث

 ١٥ املطالعة الدعوة التامة - -

 ١٦ النحو ثـ) 1(النحو الواضح  / ثـ) 3-2(النحو الواضح  / ثـ) 3-2(النحو الواضح 

 ١٧ التصريف شذ العرف ىف فن الصرف - -

 ١٨ املصطلح التقريرات السنية املنهل اللطيف املنهل اللطيف

 ١٩ اإلنشاء -   -
 
 

   طريقة التدريس-هـ
  :املعهد يف عملية التعلّم والتعليم هيمن طرق التدريس اليت استخدامه   
 طريقة إلقاء املخاضرة -1

 الترمجة والقواعد -2

 طريقة القياسية -3

 طريقة املباشرة -4

 طريقة السمعية البصرية -5



 طريقة اإلنتقائية -6

 طريقة التعاونية -7

  وال املدرسني والطلبةحأ -و
الطلبة شخصا وعدد  21حوايل  2011-2010يكون عدد املدرسني يف العام الدراسي   

وهذا العدد يتكون من قسمني ومها القسم األول للتابع إىل املنهج الدراسي لوزارة . طالبا 240
ثالثة . للمعهد ستة فصول. الشؤون الدينية ، والقسم الثاين التابع إىل املنهج الدراسي لألساتيذ الدينية

  .فصول  للقسم األول وثالثة فصول للقسم الثاين
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  الثالث الفصل
 البحث منهجية

  

  نوعه و البحث مدخل -أ

 على للحصول البحث وهو ،يالكيف املدخل هو  الدرس هلذا املستخدم البحث مدخل نإ 
 الباحث يبدأ حيث الكمي، املنهج أو اإلحصائية بالطريقة حصوله ميكن ال عما  الكشف أو النتائج
 أو قبلها ما تؤيد اجلديدة النظرية إىل وينتهي للتوضيح العملية النظرية يستخدم وقد البيانات من
  1.طلهاتب

 يهدف) أ(   :يلى كما األسباب وأما املدخل ذا الباحث ستخدما ملاذا األسباب هناك
 التوحيد دار معهد ىف    العربية اللغة بيئة دور عن الضابطة الصحيحة  املعلومات طلب الباحث
 املوجودة الظاهرات على مؤسسا النتائج على واحلصول املعلومات عرض الباحث يقصد) ب( نج،ماال
 العمليات مع املخربين اتصال ىف يتكرر البحث ألن) ج( البحث، ميدان ىف الواقع على موافقا يعين
  .والتعليم التعلم أثناء ا يقومون اليت

 املدخل هذا يستخدم فالباحث الكيفى املدخل مع وأهدافه البحث مشكالت كانت ملا
 البحث نإ .ساليبأ من سلوبأ هو يالكيف املدخل أن حيث مقالته بعض ىف) 1990(  كجارماجنا

 استخدامها ميكن ساليبأ ربعةأ هناك) 1982:52( فرقان يرى الوصفية البيانات إىل نتوصل الذي
   .يالتارخي سلوبواأل يالوصف واألسلوب ييبالتجر سلوباأل هى يالعلم البحث عند

 طبيعى أمر اإلنسانية الظاهرات على تطبيقه حيث من يالوصف البحث هو البحث نوع وأما
 إىل لتتوصل القدرة عن الطبيعية الظاهرات لدراسة أساسا مهم الذي األخر البحث منهج عجز اقتضاه
 الدالالت تاجواستن متاما هو كما الوقائعي يالوصف املنهج وهو اإلنسانية للظاهرة صحيح رقيق قياس

 دار معهد يف اللغة بيئة يصف سوف الباحث ألن بالوصفي، ويسمى 2املشاهدة وقائع من والرباهن

                                                 
1 Lexy, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000) h.2 

 217 ص العبيكان مكتبة ،الرياض والسلوكية العلوم ىف البحث اىل املدخل ، العساف، محد بن صاحل 2



 يف املوجودة علوماتامل حيث من وصفية صورة على العربية املهارات الطلبة يكتسب وكيف التوحيد
 دف هي الوصفية الطريقة ألن وصفية بطريقة الباحث يستخدم. وخارجه الفصل يف تكلمهم أثناء
 الظروف ووصف عنها واملالحظات واملعلومات احلقائق مجع يف املعينة األشياء أو لظواهر وصف إىل

  . الواقع يف عليه توجد كما حالتها وتقدير ا اخلاصة
  

  وعينته حثالب جمتمع -ب
الثاين للمرحلة الثانوية مبعهد دار التوحيد فصل اله تجمتمع هذا البحث مجيع الطلبة وعين  
  .الختيار العينة ستخدم الباحث طريقة العينة الغرضيةا. ماالنج

  

  ومصادرها البيانات -ج
 لغوية وأنشطة وأحوال وأفعال أقوال فهي البحث هذا يف الباحث إليها احتاج اليت البيانات أما  

  3.الكيفي املدخل على البحث هذا ألن املعهد، هذا يف
 أيضا الباحث احتاج. والطالب املدرسني وبعض املعهد مدير مقابلة هي البيانات تلك من واملصادر

  واالستبانة الحظةوامل الوثائق إىل
  

  أدوات البحث -د
  :أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي

 الباحث قام .العربية اللغة بيئة حول امليدان يف املهمة املعلومات على للحصول املالحظة -1
 دور الباحث ىأر املالحظة يف. هناك العربية للغة والتعليم التعلّم عملية أثناء باملالحظة

 يونيو شهر يف املالحظة جرت.وخارجه الفصل داخل التوحيد دار مبعهد لعربيةا اللغة بيئة
2011. 

                                                 
3  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal 112 



 بيئة دور حول املهمة املعلومات على للحصول واملدرسني والطلبة املعهد مدير مع املقابلة -2
 . 2011 يوليو من أول أسبوع يف املقابلة الباحث جرى. العربية اللغة

 يومية، تعبريات يف الطلبة لدى اللغوية األخطأ على باحثال حصل الوثائق ذة. الوثائق -3
 2011 يوليو  من ثاين أسبوع يف الوثائق الباحث طلب .وخارجه الفصل داخل إما

 الطلبة االستبانة الباحث أعطى. العربية اللغة بيئة دور تصديق على للحصول االستبانة -4
  من ثاين أسبوع يف االستبانة إعطاءب الباحث جرى. العربية اللغة بيئة دور تصديق ملعرفة
 2011 يوليو

 عدتأُ) أورسوم أوصور حتريرية أو شفوية أسئلة( املثريات من جمموعة هو. االختبار -5
 الباحث جرى.البحث هذا مقياس على للحصول 4.كيفية أو كمية بطريقة لتقيس
 2011 يوليو  من ثاين أسبوع يف االختبار

  
  

 البحث أدوات 3،1 جدول
  أسلوب تحليل البيانات  أدوات البحث  مصادر البيانات  البيانات  رقم

  مالحظة   مدير المعهد  أقوال  1
  مقابلة

وصف نتيجة المالحظة 
  مدّرس  والمقابلة

  طالب
  مالحظة   مدّرس  أفعال  2

  استبانة
وصف نتيجة المالحظة 

  طالب  واالستبانة
  صورة

  البيانات حتليل أسلوب -هـ

 دار مبعهد العربية اللغة بيئة إجراءات ةيفعال بتقومي يقوم أن الباحث أراد البحث هذا يف و
 ميليس بطريقة البيانات حتليل طريقة الباحث ستخدما .الكالم يف الطلبة مهارة لترقية ماالنج التوحيد

  :التايل الصورة كانت كما) 1984( وحبورمان
 البحث أدوات 3،2 جدول
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 من الباحث لدى متوافرة املعلومات وتصبح البيانات مجع عملية و املعلومات طلب أن بعد 
 .وتفسريها البيانات حتليل تنفيذ ىف الباحث أبد وثائق، عن وعبارة املالحظة وجدول املقابلة دفتر

 التحليل هذا البيانات مجع عملية مع واحد وقت ىف يتوقع البحث هذا ىف املوجودة البيانات وحتليل
 تنوع ىلإ تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن الطويل والصرب الدقيق التأمل ىلإ حيتاج مشكل عمل

  .املتوفرة البيانات
 باختصار للتحليل أوال يئتها من له البد البيانات أو املعلومات حتليل من الباحث وليتمكن

  :  كالتايل البيانات حتليل خطوات بأن القول ميكن
  البيانات عرض -1

 وكذلك اجلدول ىف البيانات ترتيب حىت والتنظيم التحرير عملية من البيانات عرض حيتوى
 فغرض .املعني وضوعامل إىل أو املعينة والفصيلة الفكرة إيل وتفريقها البيانات مجع اختصار عملية
 منها، خطوة أية وختطيط استنباطها من ميكن حىت واملرتبة املنتظمة البيانات كمجموعة البيانات
  .البيانات تلك وتنظيم بتحرير الباحث يقوم العمل فبهذا

   وتبويبها البيانات تصنيف -2
 تقوم اليت البيانات بتصنيف فيقوم البيانات، من وجيمع أدواته الباحث يطبق أن بعد
 ىف املشتركة الصفات ذات األشياء بوضع تبدأ للمعلومات نسقى ترتيب هو والتصنيف .جبمعها

 اىل واألنواع أنواع إىل الصغرية الوحدات إىل  كبرية جمموعة كل تقسم مث كبرية جمموعات

  عـــرض البـيانات مجع البــيانات

  النظرية  تصنيف البيانات 

  اخلالصة

  كشف البحث



 ومتيزه معرفته تسهل حبيث ا خاصة فئة ىف فرد كل وضع هو التصنيف فإن آخر عىنومب .أجناس
   .غريه نع

 بتجديد لنظام وفقا للتبويب جدول اىل األدوات هذه من البيانات نقل على يعمل مث
 الباحث يفرق مث النافعة، البيانات لدىها تبقى حىت النافعة غري والبيانات النافعة البيانات وتعيني
  .قدمها اليت البحث مشكلة حسب على وتفصيلها اموعة البيانات

 أن يعىن الكيفي والتحليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىف املعلومات وحتليل 
 مايدركه على احلاضر أو ياملاض ىف سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة ىف التركيز
  .عقلية مالحظة مالحظتها ميكن اليت العالقات وملح تصنيفه ويستطيع ويفهمه منها الباحث

 وبعضها بالناحية املناسبة البيانات بفصيلة ابتدأ صفةو حبث هو الكيفية البيانات وحتليل 
 .واألخرى الناحية بني والعالقة الناحية من بعض كل ىف املعلومات معىن وإعطاء الشرح اتيان مث
 األخري التحليل وىف االستقرائية بكيفية األسئلة اىل اجلمع سبيل على والشرح التحليل ىف إذن

 .خاص كدور اخلطوات وهذه اخلاصة الناحية اىل يترقى حيةالنا بني اجلمع سبيل على يستعمل
 املتعلقة والوقائع واحلوادث األحوال لتصور يهدف أنه كما الوصفي املنهج الباحث يستخدم
 5البحث، مبوضوع

   .النقدي التحليلي باملنهج الباحث حلل مث-3
ستطع ل   ملية تنظيم البيانات وترتيبها إىل شكل التصنيف والبيان حىت تقومي البيانات هو ع -4

  .الباحث أن يعني الفروض العملية املقترحة
  :للحصول على البحث الصحيح، جيرب الباحث أن 

 املعهد طالب فعله ةاالستبان أجوبة فتش -1

 باخلطوات اآلتية  )skor(ميز التقييم  -2
 A ختيار األجوبةال" األربعة"ة اعطاء درج 
 B الختيار األجوبة" الثالثة"اعطاء درجة  
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 C الختيار األجوبة" الثانية"اعطاء درجة  
 D الختيار األجوبة" الواحدة"اعطاء درجة  

  6يشرح املعلومات احملتاجة شرحا واضحا -3
  :الطلبة فالرمز املستخدم هو نتيجة لوصف

P =  ∑ x      100 % 
          ∑x1       

 
P           =   مائوية 
∑ x        =  مجموع القيمة التي يعطيها الطالب 
∑ x1      =  مجموع القيمة العليا     

  
  املعلومات اآلتية إىلالباحث   للحصول على املعىن، نظر

  

 النتيجة معيار  3،3 جدول
  البيان  المائوية  درجة 

A 80-100 %   فعال  
B 60-79%  مقبول  
C 50-59%  ناقص  
D 0-49%  مردود  

  

  مراحل تنفيذ الدراسة - و
 التمهيدية الدراسة -1

 نجمباال التوحيد دار املعهد مدير مع واملقابلة العربية اللغة بيئة اجراءات مبالحظة وتكون

. فيه الثانوية املرحلة من الثاين الصف ولطالب هلما االستبانات وتوزيع الكالم، مهارة ومدرس

  املطلوبة البيانات جلمع الباحث استعملها العملية وهذه

  الكالم مهارة اختبار -2

  . الكالم مهارة يف الطلبة كفاءة لوصف متوافرة أسئلة الباحث كتب

 الدرس هلذا الباحث استنتج مث املستخدم الرمز إىل املوجودة البيانات إدخال -3

                                                 
6 Sudjana, Nana. 1990. Penelitian Hasil Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990: 45 
 



 



  الرابع الفصل

  ومناقشتها عرض البيانات وحتليلها
  

  عرض البيانات وحتليلها: املبحث األول 
  تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد مباالنج -أ

. أنشأ هذا املعهد سكن الطالب ليكونوا مركزين يف مكان واحد يف تكلّم باللغة العربية  
مبىن يتكون من عشرين غرفة، وكل غرفة تسعة أو عشرة وتكون سكن الطالب ثالثة مباين، كل 

جيب على الطالب بالتكلم بالعربية على نظام املعهد، فمن اليتكلم ا عليه عقاب من قبال . طالبا
  .قسم اللغة بأنواع العقابات مثل حفظ املفردات وبعض متون الكتاب

حملاضرة العربية من قبال الطالب ومن تكوين البيئة أيضا عقد لقاءات عربية أسبوعيا بإلقاء ا  
وكذلك إعالنات من اإلدارة لنداء الطالب . كل مساء اجلمعة بعد صالة العصر حىت قبيل املغرب

  . باللغة العربية
وأصدر املعهد الة العرية اليت . ومن تكوينها أيضا قدوة املدرسني أو األساتيذ بالتكلم العربية  

  . فيها التعبريات الغربية الصحيحة
ومن تكوينها أيضا إقامة أنشطة عربية يف يوم معني، حبيث أن يتصرف الطالب ميوهلم النفسية   

والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة أجريت حتت ضوء اللغة العربية وحتت 
  . رعاية وإرشاد املشرفني واملدرسني

امل املناسبة ملعيشة كائن حي أو جمموعة إن البيئة هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيه العو
هي  مجيع  البيئةن كائنات حية خاصة، وهلا عوامل وقوي خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه، أو أ

األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية 
  . بيقها يف واقع حيام اليوميةاللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تط

أحوال البيئة االصطناعية يف معهد دار التوحيد مباالنج،  أن هناك يوجد الباحث ىف هذا الصدد رىي  
التمرينات اللغوية، واحملادثة ، واإلمالء، /وتشمل على عملية التعلم والتعليم يف الفصل لدروس اللغة العربية 



، والقواعد النحوية، والقواعد الصرفية، )احملفوظات(والنصص األدبية واملطالعة، واإلنشاء، والترمجة، 
  .والنشاطات اللغوية املتعلقة ا مثل معمل اللغة، وكتابة املقالة، الة احلائطية. والبالغة، واخلط

 نظام التعليم -1
طالب قد فَهِم ال. إن نظام التعليم يف معهد دار التوحيد مباالنج موجود ولوكان مل يكن مرتبا

ذا، مارس الطالب هذه اللغة بل حىت قادرين . أن يف املعهد الجيوز التكلّم إال باللغة العربية
  .أن ينطقوا ويكتبوا اللغة العربية

  الفصل  أنشطة لغوية داخل  -2
املواد الدراسية العربية، وإجراءا يف التعلم والتعليم، والوسائل  بعضيعرض الباحث هنا   

التعبري (احملادثة : واملواد الدراسية العربية اليت سيعرضها الباحث هي . التعليمية املستخدمة
، والترمجة ودروس اللغة )التعبري التحريري(، واإلنشاء )فهم املقروء(،  واملطالعة )الشفوي
، )فهم املقروء(، واإلمالء، واملطالعة )فهم املسموع(ت اللغوية، و،االستماع التمرينا/العربية 

، والقواعد النحوية، )احملفوظات(، والترمجة، والنصص األدبية )التعبري التحريري(واإلنشاء 
  .والقواعد الصرفية، والبالغة، واخلط، ودرس القرآن، وتزويد املفردات، وفهم الكتب

  )فهم املقروء(املطالعة   - أ
تدرس هذه املهارة جلميع الطلبة من الفصل الثاىن إىل الصف اخلامس، ورجاء  به 

، شكل صحيحيكون الطالب حمبني ومستطعني على القراءة ومطالعة املواد الدراسية ب
على املواد املقروءة بطريقة إجابة السؤال أو يلفظوا بلغتهم ، واخلطوات الىت  استخدام

  :يسلك عليها املدرس كما يلى 
  سأل املعلم سؤاال الطالب عن الدرس السابق -1
  إلقاء املعلم تزويد املفردات  الواردة ىف املوضوع -2
  كتب املعلم املفردات اجلديدة -3
  )ة املتفائلةالطبيع(تكلم املعلم حول املوضوع معني  -4
  شرح املعلم النص فقرة ففقرة  -5
  أمر املعلم الطالب ألن يطلب الفكرة الريئسية يف كل الفقرة  -6
  ألن يستنبط الطالب على النص املذكور -7



فأمر ). وهم فامهني النص املذكور" (فهمت"فأجابوا " هل فهمتم؟"فإن يسأل املعلم  -8
  األول إىل األخر املعلم ألن يفتحوا كتبهم، ويسمعون قراءة املعلم من

  أمر املعلم طالبا أو طالبني ليقرأ النص املذكور -9
  املكتوبة يف السبورة) العبارات أو الفكرات(قرأ املعلم الكتابة  -10
  وأمر املعلم الطلبة ألن يكتبوا مايف السبورة  -11
وبعد كتابة مافيها، يناقش الطلبة مع أصحام يف املكتبة نفسها مث فتح املعلم الفرصة  -12

  ألسئلة 
وبعد انتهاء املناقشة، أمر املعلم الطلبة ألن يغلقوا كتبهم واملعلم يسأل طالبني أو ثالثة  -13

  طوالب والسؤال متعلق باملادة املدروسة 
  االختتام -14

وأما الكتاب  املستعمل خمتلفا وفق . والطريقة املستخدمة يف هذا الدرس طريقة املباشرة
: التعليمية املستخدمة يف هذا الدرس هي  وأما الوسائل. املرحلة اليت جيلسها الطالب،

  1.الكتاب،السبورة، والطباشر ، و القلم
  

  )  التعبري الشفوي(احملادثة    -  ب
تدرس هذه املهارة جلميع الطلبة من الصف األول إىل الصف اخلامس، ورجاء  ا يكون 

. وصحيح الطالب حمبني على الفكرة وفامهني عليها وحافظني ا، ويعربوا باللسان جبيد
    :واخلطوات الىت يسلك عليها املدرس كما يلى 

  ) التعبري الشفوي(فتتح املعلم دراسة احملادثة ا -1
  سأل املعلم الدرس السابق -2
  )الصعوبة والغريبة(مث شرح املعلم املفردات اجلديدة  -3
  املواد، عطلة، العام الدراسي : كتب املعلم تلك املفردات يف السبورة مثل  -4
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  )الدراسة أفضل من العمل(املوضوع الذى سيلقيه قرأ املعلم  -5
  بني املعلم املادة املذكورة حىت يفهمها الطلبة ويعربها -6
بصحيح وجيد، إن ) تبادل احلوار(أمر املعلم الطالبني أو أكثر ليتكلما أمام الطلبة  -7

كان البحث يتعلق بالفكرية أو القصة فيأمر املعلم واحدا فواحدا ليلقيه املادة الىت 
  .قاها املعلمال

  أحيانا أمر املعلم ليناقشوا باملوضوع املعني -8
  تم املعلم درس احملادثةتخاو -9

وأما الكتاب  املستعمل خمتلفا وفق املرحلة . والطريقة املستخدمة يف هذا الدرس طريقة املباشرة
التعليمية وأما الوسائل . اليت جيلسها الطالب، مثل كتاب احملادثة الذي فيه احلوار والقصة وغريها

  .السبورة، والطباشر، والصورة، و القلم: املستخدمة يف هذا الدرس هي 
ويقدمها إىل املعلم ) إعداد الدروس(وقبل التعليم البد للمعلم أن يكتب األساليب الدراسية 

  Guru Master(.2(األهلي 
  )التعبري التحريري(اإلنشاء   -ج

ول إىل الفصل السادس، ورجاء  به درس درس اإلنشاء جلميع الطلبة من الفصل األُي
يكون الطالب حمبني على الفكرة وفامهني ا وحافظني عليها ويعربوا بالكتابة جبيد 

  :وصحيح، وطريقة تدريس اإلنشاء كما يلى
  فتتح املعلم الدراسة ا -1
  راجع املعلم الدرس السابق -2
  )فوائد النار ومضارها(عني املعلم املوضوع  -3
  أمر املعلم الطالب لكي حيرر املوضوع املعني ويطوره حيت يكون تأليفا أو إنشأ  -4
  أمر املعلم لكي جيمعوا الكراسات فيها اإلنشاء  -5
  أمر املعلم بعض الطالب ليكتب تصنيفه يف السبورة -6
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  )وهناك التصنيفات األخري اليت صححها املعلم نفسه(وصحح  املعلم والطالب مجاعة  -7
  املعلم الواجبات املرتيلية ىعطأ  -8

واليستخدم املعلم الكتاب اخلاص يف هذا الدرس، ولكن للمعلم املوضوعات املتعلقة به، ويعطيها 
والوسائل التعليمية املستخدمة هي . للطالب ليكونوا متطورينها حىت يصبح ذلك املوضوع  إنشاء

 3.السبورة، والكراسات، القلم، و املعجم، والطباشري
  التمرينات اللغوية/ س اللغة العربيةدرو  -د

وترجى ذه التمرينات أن حيبوا . يبدأ هذ الدرس من الصف األول إىل الصف الثالث  
. إجابة األسئلة ويستطعوا عليها شفاهيا كانت أم حتريريا يف كل أنواع مهارات اللغوية

  :  واألساليب الىت يسلك عليها املدرس يف تدريسها كما يلى 
باالستخدام الصور أو األدوات أو بإشارة اآلت ) اجلديدة(دات الصعوبة شرح املفر -1

  املستعملة
  ويتابع الطالب مبا قراءه املعلم) بالتلفيظ(قرأ املعلم تلك الصور أو اآلالت  -2
  )االستنباط(شرح املعلم قليال فقليال ويأمر الطالب ليلخصوا  -3
  كتب املعلم املادة يف السبورة مع التلخيص -4
  على الدرس املذكور فتبدأ التمرينات بإجابة األسئلة اليت وجدت يف الكتاببعد فهمهم  -5
  قدم املعلم بالواجبات املرتلية  -6

األدوات التعليمية، " . 2-1دروس اللغة العربية " املعلم يستعمل الكتاب 
  4.والصور، والسبورة، الطباشري

  القواعد النحوية -هـ
من الصف األول إىل الصف  مباالنج دار التوحيدهذا الدرس يتعلمه طلبة معهد   

  :وأما خطوات التدريس اليت يستخدما املعلم كما يلي . اخلامس
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  فتتح املعلم الدرس  -1
  راجع املعلم الدرس السابق -2
  )بئس ونعم(بني املعلم عرض تدريس اخلصة  -3
  قدم املعلم املفردات اجلديدة واإلصطالحات الواردة من ذلك املوضوع -4
  االصطالحات يف السبورةوكتب املعلم املفردات و -5
  ضع املعلم األمثلة النحوية ويبينها تبيينا واضحا ويعراو -6

  بِئْس االسم الفسوق بعد االميان:   مثل 
  نِعمِ أجر العاملني:   

  وبعد فهم الطلبة على موقع اإلعراب مث يكتبه الطلبة ما يف السبورة  -7
  )التمرينات(طلب املعلم األمثلة منهم وأمر باإلعرب  -8
  ختتم املعلم ويقدم الوظيفة املرتيليةاو -9

وبه يرجى الطلبة حمبني القواعد النحوية وفامهني عليها، مطابقا باملادة املدروسة، يستطيع أن 
يف اجلمل املتنوعة، ويشري موقع اإلعراب يف اجلمل بصحيح ) الكلمة املفيدة(يصنع األمثلة 

  .دثة واإلنشاء التحريريوتفصيل، ويطبق القواعد النحوية يف املطالعة، واحملا
أما الوسائل التعليمية السبورة، " . 3و 2و1القواعد النحوية، " املعلم يستعمل الكتاب 

  5.والطباشري، والكراسات، والقلم، والكتاب املقرر
  القواعد الصرفية - و

. من الصف األول إىل الصف اخلامسدار التوحيد مباالجنالقواعد الصرفية تدرس لطلبة معهد 
    :طوات الىت يسلك عليها املعلم كما يلى واخل

  )القواعد الصرفية(فتتح املعلم هذا الدرس ا -1
  )اسم الفاعل(سأل املعلم الدرس السابق  -2
  )اسم الفعول (شرح املعلم عرض تدريس اخلصة  -3
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  قدم املعلم املفردات اجلديدة من ذلك املوضوع و ويكتبها املعلم يف السبورة -4
  يضع املعلم األمثلة الصرفية ويبينها واضحا  -5
  وبعد فهم الطلبة البيان والشرح فيأمر املعلم بكتابة ما يف السبورة -6
  درب املعلم الطلبة ليعرف بني الطالب الذي يفهم وال يفهم -7
  تقدمي املعلم فرصة للسؤال -8
  قدم املعلم الواجبات املرتيلية -9

علم (أما الوسائل التعليمية كتاب الصرف . القواعد الصرفية" املعلم يستخدم الكتاب 
  6.، والسبورة، والطباشري، والكراسات، والقلم، والكتاب املقرر)الصرف

  درس القرآن   - ز
  :اخلطوات اليت يسلكها املعلم  يف تدريس القرآن كما يلي   

  أمر املدرس بفتح القرآن يف الصفحة اليت يريدها  -1
  السبورةكتب األيات اليت يريد تدريسها على  -2
  أمر بعض التالميذ بتالوة اآليات -3
  بني أوجه اخلطأ أو النقصان يف التالوة -4
  )مرتني أو أكثر(التالوة النموذجية من املدرس  -5
  إمالء الكلمات وأمر التالميذ بكتابتها -6
  ناقش التالميذ باألسئلة التجاهلية واإليثارية -7
  كتب القاعدة املستنبطة على السبورة -8
لكتابة ما على السبورة، للتفكري يف القاعدة وتالوة اآليات : قدم املعلم الفرصة   -9

  بأنفسهم، للسؤال عما مل يفهموه
  سأل املعلم عن القاعدة وأمثلتها من األيات املتنوعة -10
  7أمر املعلم بتالوة اآليات واحدا فواحدا مع اإلصالحات -11
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  خارج الفصل أنشطة لغوية   -3
يعرض الباحث هنا عن األحوال الدراسية العربية يف خارج الفصل متعلقا باملواد   

  : الدارسية اليت قد عرضها الباحث وهي من البيئة االصطناعية وتلك األحوال كما يلي 

. يتكلم طالب معهد دار التوحيد مباالنج اللغة العربية يوميا: أنشطة لغوية  - أ

ألن البيئة فيها أجرب ملمارسة وإحياء  بذل جهدهم يف تكلّم باللغة العربية،

 اللغة العربية

ميارس الطالب أن يتكلّمو اللغة العربية يف احملاضرات أسبوعيا : ممارسة لغوية  -  ب

 كما تعودو اللغة العربية كلغة التخاطب فيما بينهم

ابتكر الطالب أن يكتبوا االت احلائطية و اللوحات : معروضات لغوية   - ج

  .املوجودة يف هذا املعهد املباركالعربية 

يستفيد الطالب التسهيالت املوجودة مثل خمترباللغة   : مرافق لغوية   -د

 واملكتبة والة احلائطية وهلم جرا لتعلّم ولترقية مهارم اللغوية

  

  
  
  
  
  
  فعالية بيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم -ب
  االختبار الشفهي -1
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مما يلي نص االختبار . ار الشفهي على مجيع طالب مبعهد دار التوحيدقام الباحث باالختب
  :الشفهي

    البيانات الشخصية
 مامسك الكرمي؟ -1

 من أين أنت؟ -2

 مىت ولدت؟ -3

 منذ مىت تقوم يف هذا املعهد؟ -4

  مبا شعرت يف هذا املعهد؟ -5

  

  تعلّم اللغة العربية
 هل حتب اللغة العربية؟ ملاذا؟ -1

 ما فوائد اللغة العربية؟ -2

 الكتاب الذي تستعمل يف ترقية مهارة الكالم؟ ما -3

 ما التسهيالت اليت تستخدم يف تعلّم اللغة العربية؟ -4

  ما آمالك بعد أن تكون ماهرين يف اللغة العربية؟ -5

  

  
  
  
  
  

  ، مث حصل الباحث42وقيم الباحث كفاءة الطلبة كما سبق ذكرها يف الصفحة 
  : النتيجة ما يلي 

  الطلبةنتيجة كالم  4،1جدول 
  عناصر نتيجة مهارة الكالم

المجموع  التعبيرات دقة نطق االسم رقم



  السليم
)15( 

 استعمال
 المفردات

)25( 

 العربية
 قواعد

)15(
 طالقة

)20(
 فهم

)25(
 75 20 18  6 23  8 عدروس آل لطفي محمد  1
 88 21 17 12 24  14 عدروس آل غمر بن حسن  2
 85 18 16 13 24 14  حيدر أحمد  3
 87 18 15 14 24  15 نقيب أحمد  4
 82 12 15 15 25 15 عدروس آل محمد بن حسن  5
 79 20 17  8 22  12 حميد آل حميد بن حسن  6
 81 19 18 12 21 11 الرجال سيف  7
 80 19 18  9 22 12 السقاف حميد بن صالح  8
 76 19 13 228 13 الحبشى حسن بن الحفيظ عبد  9

 82 19 18 2212  11 الجعفرس عمر بن اهللا عبد  10
 82 19  18 12 21 12 بكر أبو بن علوي  11
 85 20 17 142113 عدروس آل محمد بن علوي  12
  84 17 18 142114 السقاف محمد بن علوي  13
 83 18  15 142115 شوي نجيب بن لطفي  14
 88 19 18 15 22 14 بكال الشيخ حسن محمد  15
 81 17 16 12 23 13 علي محمد  16
 77 14 14 11 24 14 منير محمد  17
 83  19 19 11 22  12 نور حسب حمام محمد  18
 88 14 12 0 21 11 السقاف حيدر بن شوقي محمد  19
 81 14 11 10 20 11 زمراني محمد  20
 77 15  15 12 20 11 رجال بصوني أحمد  21
 83 14 14 13 23 14 مزّآي فهمي  22

  1763  مجموع النتيجة
  22  الطالبعدد 

  80،14  معدل النتيجة
   
  
  
  

  :الكالمعمل الباحث إجراءات اختبار مهارة 
  قسم الباحث ارشادات االختبار إىل الطلبة، مث يشرح شرحا واضحا -1

 هم تبادل اآلراء حول االرشادات -2



 امتحن الباحث الطلبة مهارة الكالم واحدا بعد واحد -3

 42يف الصفحة  أعطى الباحث نتيجة مهارة الكالم كما اجلدول -4

 حسب الباحث جمموعة النتيجة لكل فرد -5

 :والرمز املستخدم ما يلي. حسب الباحث معدل جمموعة النتيجة لكل الطلبة -6

      xP =   
                   y       

 

P           =   مائوية 
∑ x        =   مجموعة نتيجة الطلبة 
∑ y      =  عدد الطلبة     

 
1763   = 
22 

  جيد و فعال  80،14

  
  استبانة -2

ويلي أسئلة . مث استخدم الباحث االستبانة لوصف فعالية دور بيئة مبعهد دار التوحيد مباالنج    
  :االستبانة
 هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف تلفظ النصوص بنطق صحيح؟ -1

 املناسبة يف تعبري صحيح؟هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف اختيار املفردات  -2

 هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف تكلّم اللغة العربية بطالقة؟ -3

هل الطرق املستخدمة يف عملية التعلّم والتعليم تساعد الطلبة يف تكلّم باللغة العربية  -4

 فعاال؟

لعربية هل الوسائل املستخدمة يف عملية التعلّم والتعليم تساعد الطلبة يف تكلّم باللغة ا -5

 فعاال؟

 هل أعضاء احلجرة تشجعون الطلبة يف محاسة تعلّم اللغة العربية؟ -6

 هل اإلذاعة واحملاضرات ُتحتاج لترقية فعالية دور بيئة مبعهد دار التوحيد مباالنج؟ -7



البيئة اللغة العربية مبعهد دار هل مجيع األساتيذ واملوظفني يشجعون ويتفقون إلحياء  -8

 التوخيد مباالنج؟

 جود بيئة اللغة العربية يؤثر إىل محاسة الطلبة يف تعلّم اللغة العربية؟هل بو -9

 هل بيئة اللغة العربية جتري على ما يرام؟ -10

  من تلك االستبانة حصل الباحث املعلومات اآلتية 

  4،2جدول 

  النتيجة المجموع  استبانة  اسم الطالب  رقم
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  جيد جدا  4444444439  3  4  محمد لطفي آل عدروس  1
 جيد جدا  4444444438  43  حسن بن غمر آل عدروس  2
 جيد جدا  34  44443  3  3  3  43  أحمد حيدر  3
 جيد  30  4  4  2  2  3  3  3  3  43  أحمد نقيب  4
 جيد جدا  36  444443  43  3  3  حسن بن محمد آل عدروس  5
 جيد جدا  38  444443  43  43  حسن بن حميد آل حميد  6
 جيد جدا  34  444443  44  43  سيف الرجال  7
 جيد جدا  44444439  4443  صالح بن حميد السقاف  8
 جيد جدا  444439  4  3  4444  عبد الحفيظ بن حسن الحبشى  9

 جيد جدا  444439  3  4  4444  عبد اهللا بن عمر الجعفرس  10
 جيد جدا  35  4443  3  3  3  443  علوي بن أبو بكر  11
 جيد جدا  36  4443  43  3  443  علوي بن محمد آل عدروس  12
 جيد جدا  37  4443  444442  علوي بن محمد السقاف  13
 جيد جدا  37  4443  3  44443  لطفي بن نجيب شوي  14
 جيد جدا  36  4443  2  4  4443  محمد حسن الشيخ بكال  15
 جيد جدا  44436  3  3  3  4443  علي محمد  16
 جيد جدا  32  3  43  43  442  3  2  محمد منير  17
 جيد جدا  36  442  44  3  4443  محمد حمام حسب نور  18
 جيد جدا  35  442  3  444442  محمد شوقي بن حيدر السقاف  19
 جيد جدا  37  443  3  444443  محمد زمراني  20
 جيد جدا  37  443  4  444442  رجالأحمد بصوني   21
 جيد جدا  34  442  3  44443  2  فهمي مزّآي  22

  
  

  جيد جدا  90،23%

    
  :حسب الباحث تقومي االستبانة ما يلي  
  وزع الباحث ارشادات االستبانة إىل الطلبة، مث يشرح شرحا واضحا -7



 هم تبادل اآلراء حول االستبانة -8

 والباحث يشرف على ذلكعمل الطلبة االستبانة  -9

 بعد أن ينتهوا من االستبانة، فقام الباحث باالحصاء  -10

 :، وذلك ما يليحسب الباحث بالرمز املستخدم يف االحصاء -11

لبنود  4بعدما حصل الباحث على نتيجة استبانة الطلبة، فيحسب الباحث بإعطاء  

وهذا . األسئلة ألبنود  1لبنود األسئلة ج،   و 2لبنود األسئلة ب،و  3األسئلة أ،و 

 .العمل جلميع أسئلة االستبانة

 حِسب الباحث بنود استبانة الطلبة   

 أسئلة  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
 النتيجة44444444  3  4  محمد لطفي آل عدروس  1

 حِسب الباحث جمموعة نتيجة استبانة الطلبة  

  4444444439  3  4  محمد لطفي آل عدروس  1
39     x  100 =   97،50 %= جيد وفعال  
40  

  
  
  
  

 ستنتج الباحث ا -12

يف نطق  رأى الباحث من تلك االستبانة بأن البيئة اللغوية مبعهد دار التوحيد ماالنج فعال
   .األصوات العربية نطقا سليما و دقة استعمال املفردات و يف التعبريات العربية

 

  
  
  



  
   



  مناقشة البيانات: املبحث الثاين
  بيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد تكوين -أ

يف هذا  فعالية البيئة يف ترقية مهارة الكالمنظرا إىل البيانات اليت حصل عليها الباحث عن     
  :البحث، وجد الباحث عدة أمور ما يلي

ذا املعهد، ميارس . قد قام معهد دار التوحيد مباالنج بتأسيس بيئة اللغة العربية -1

 باللغة العربية حىت يكونو قادرين ومتقنني ذه اللغة الشريفةالطالب التكلّم 

ألزم مدير معهد دار التوحيد مباالنج التكلّم باللغة العربية يف أي مكان ما، وملن  -2

 .ُيرى أنه اليتكلم باللغة العربية فله عقاب

 عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدارسية واإلجتماعيعقد املعهد لقاءات  -3

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

ة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد ثغرات دورة تعليم اللغب دقام املعه -4
نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد الدارسني بثروة لغوية 

  ).إن امكن ذلك(اكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل 
يتصرف الطالب نشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن أقامة بإ دقام املعه -5

ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة أجريت حتت 
  .ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدرسني يف اللغة العربية

تدريب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة مارس املعهد طالم  -6
  .اجلماعة



يئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسني حسب يتعود املعهد  -7
مستويام العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني ودعوم إىل القراءة وختصيص اوقات 

) اوإقامة النشاط املكتىب(خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 
  .ة االت والدوريات واجلرائد العربيةوتعويدهم على قراء

ومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من اإلنطباعات أاالت  أصدر املعهد -8
والتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذهام بعد اختيار األفصل واألحسن منها 

  .لغويات وفكريا
علومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة إصدار اإلعالنات واملأوجب املعهد  -9

  .اللوحات املدرسية
تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات األخبار قام املعهد ب -10

العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك بالتعاون مع 
  .نية واجلهاز الرمسي اآلخريرة الشؤون الدسفارات الدول العربية باعتماد وزا

نية املدروسة ينية على أن تكون املواد الديالتعاون مع مدرسى مواد العلوم الدقام املعهد ب -11
  .باللغة العربية سهلة العبارات

  
  
  
  فعالية البيئة يف ترقية مهارة الكالم -ب

يف هذا  البيئة يف ترقية مهارة الكالمفعالية نظرا إىل البيانات اليت حصل عليها الباحث عن   
  :البحث إليها، وجد الباحث عدة أمور ما يلي

 طالب معهد دار التوحيد مباالنج قادرين أن ينطقوا األصوات العالبية بالنطق السليم -1

 طالب معهد دار التوحيد مباالنج قادرين أن يتحدثو باللغة العربية يوميا -2

 النج هلجة عربية صحيحة ألجل إحيائ اللغة العربيةاستخدم طالب معهد دار التوحيد مبا -3



 تعاون الطالب بعضهم بعضا حول ممارسة اللغة العربية -4

 بذل الطالب جهدهم ليتكلموا باللغة العربية داخل الفصل وخارجه -5

بينما تواجه الطالب مشكالت التعبريات العربية الصحيحة، هم سألو قسم إحياء اللغة  -6

 هناك

 املهارات اللغوية بسبب البيئة هناك منت قدرات الطالب يف -7

مارس قسم إحياء اللغة طالب املعهد خطابة عربية لكل أسبوع، بل حىت هناك شعر  -8

 "الحكمة إال باللغة العربية"

 حاول الطالب كتابة الشعر العريب واملقال العريب بل حىت القصة القصرية العربية -9
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  اخلامس الفصل
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
  
  ج البحث ئنتا  -  أ

جتري على            مبعهد دار التوحيد مباالنجبيئة اللغة العربية تكوين إن  -1
أنشأ هذا املعهد سكن الطالب ليكونوا مركزين يف تكلّم اللغة . ما يرام
األساتيذ ومعظم وعقد املعهد لقاءات عربية أسبوعيا ومجيع . العربية

هناك ثالثة أمور مهمة . الطالب يتكلون اللغة العربية كلغة االتصال
نظام التعليم، و أنشطة داخل الفصل، وأنشطة  - يف تكوين البيئة وهي أ

 .خارج الفصل
قاس الباحث فعالية بيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم باالختبار  - 2

وحصل الباحث معدل نتيجة االختبار الشفهي . الشفهي واالستبانة

وحصل على . جيد وفعالوهذا معناه على أن البيئة   80،14على 

ومعىن هذه .  جيد وفعالوهذا معناه على أن البيئة  90،23النتيجة 

إن بيئة اللغة العربية هلا ن فروض البحث مقبولة، أال وهي النتيجة هي أ

فعالية يف ترقية مهارة الكالم وال سيما يف جانب النطق السليم واستعمال 

 . املفردات والتعبريات والكالم

وأما وصف كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم فهي معظمهم يتكلمون باللغة 

يس كالناطق األصلي بل العربية الفصحى، رغم أن هلجتهم ونطقهم ل

  :والتفصيالت ما يلي. الناطق املنطقي
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أكثرهم ينطقون أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل : كفاءة النطق 

 وقليل منهم ينطق بأخطاء بسيطة. الناطق األصلي

لتسلط الواسع والصحيح اأكثرهم  يتكلمون ب: واستعمال املفردات 

بتسلط املفردات كلمون وقليل منهم يت. على املفردات يف جمال اخلاص

  العامة بقلة التفكري

معظمهم يستخدمون األساليب اللغوية الفصحى وقليل  :التعبريات 

 منهم يتكلمون منشوبا أحيانا

  

 التوصيات   - ب
صاحلة ليكون  أنشطةأن يهيئ بيئة اللغة العربية بطريقة جيدة و -1

 .أهلها مكتسبا املهارات بسرعة وصحيحة وطالقة وملمة
املهارات العربية، فالبد  تعلّم وتعليمالبيئة تلعب دورا  كبريا ىف  -2

  .للمعلم واملتعلم أن حيسنها ويصلحها
أن يدرس خواص العملية اليت يود أن يتعلمها الفرد من حيث إن  -3

  .هذه املهارة كل اليتجز
  
  
 
  االقتراحات   -  ج

البحث، فسوف يقدم الباحث بعض االقتراحات حول  ائجاعتمادا على نت  
  :ما يتعلق بالبحث فهي 
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وهذا البحث حيتاج إىل االستمرار لتعمقه كل العمق، فمن له  -1
  .فرصة  للبحث عن اكتساب مهارات العربية فمن احملسن أن يلمه

د املعهد، ألن التعاون أساس التكوين البيئة حيتاج إىل التعاون بني أفر -2
  .ئتهاالنجاح لتهي

أن متارس مهارة ىف جمال النشاط الطبيعي هلا حتت توجيه مشرف  -3
فلكي تعلم املهارات اللغوية يراعى أن يكون تعلمها والتدريب عليها ىف 

  .جمال احلقل التعليمي
التركيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء املهارات، وجتنب العناية جبزء  -4

ت اللغوية حيتاج إىل وعي كامل منها دون اآلخر، فإن اكتساب املهارا
 .بعناصر العملية التعليمية
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1. Apakah bi'ah lughah arabiyah bisa membantu santri untuk melafalkan teks arab dengan 
pelafalan yang benar? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

2. Apakah bi'ah lughah arabiyah bisa membantu santri untuk memilih mufradat dalam bahasa 
Arab? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

3. Apakah bi'ah lughah arabiyah bisa membantu santri untuk berbicara bahasa Arab dengan 
lancar? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

4. Apakah  metode mengajar (teater, pidato dll) yang ada dalam bi'ah lughah arabiyah bisa 
membantu santri untuk berbicara bahasa Arab secara aktif? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

5. Apakah  media pembelajaran (mading, papan nama dll) yang ada dalam bi'ah lughah 
arabiyah bisa membantu santri untuk berbicara bahasa Arab secara aktif? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

6. Apakah  penghuni kamar bisa memotivasi bicara bahasa Arab? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

7. Apakah  ceramah-ceramah dan siaran berbahasa Arab diperlukan untuk meningkatkan 
kualitas bi'ah lughah arabiyah? 
a) sangat perlu b) perlu c) kurang perlu d) tidak perlu 
    

8. Apakah  dewan ustadz dan karyawan berkomiten mewujudkan bi'ah lughah arabiyah di 
ma'had Darut Tauhid Malang? 
a) sangat komitmen b) komitmen c) kurang komitmen d) tidak komitmen 
    

9. Apakah dengan adanya bi'ah lughah arabiyah ini membuat santri bersemangat belajar 
bahasa Arab? 
a) sangat berpengaruh b) biasa saja c) kurang bersemangat d) tidak berpengaruh 

 
10. Apakah bi'ah lughah arabiyah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? 

a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 
    

 

 

 



  إستبانة الطلبة
  : ............................اليوم والتاريخ    .........................  :  االسم

 هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف تلفظ النصوص بنطق صحيح؟ -١
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

  هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف اختيار املفردات املناسبة يف تعبري صحيح؟ -٢
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

م اللغة العربية بطالقة؟ -٣   هل بيئة اللغة العربية تساعد الطلبة يف تكّل
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

م باللغة العربية فعاال؟ -٤ م والتعليم تساعد الطلبة يف تكّل   هل الطرق املستخدمة يف عملية التعّل
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

م باللغة العربية فعاال؟ -٥ م والتعليم تساعد الطلبة يف تكّل   هل الوسائل املستخدمة يف عملية التعّل
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج اسبغري من) د

م اللغة العربية؟ -٦   هل أعضاء احلجرة تشجعون الطلبة يف محاسة تعّل
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

تاج لرتقية فعالية دور بيئة مبعهد دار التوحيد مباالنج؟ -٧   هل اإلذاعة واحملاضرات حتُ
 مناسب جدا) أ مناسب) ب مناسب ناقص) ج غري مناسب) د

  هل مجيع األساتيذ واملوظفني يشجعون ويتّفقون إلحياء البيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد مباالنج؟ -٨
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

  العربية؟هل بوجود بيئة اللغة العربية يؤثر إىل محاسة الطلبة يف تعّلم اللغة  -٩
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

  هل بيئة اللغة العربية جتري على ما يرام؟ - ١٠
 مناسب جدا) أ مناسب) ب ناقص مناسب) ج غري مناسب) د

 
 

    



  المقابلة دليل
  
  دار التوحيد ماالنجمعهد  مدير:  اتمصدر البيان. أ

  التوحيد ماالنج؟ما هي بيئة اللغة العربية مبعهد دار  .١
ا املعهد لتهييئة البيئة العربية ؟ .٢   ما احملاوالت اليت قام 
ييئة البيئة العربية ؟ .٣   ما األمور اليت تساعد على 
  ما نشاطات املعهد داخل الفصل وخارجه لتهييئة البيئة العربية ؟ .٤
  ؟ مهارة الكالمالطلبة  تعلمكيف ي .٥
  ؟لكالم لدى طلبة املعهديف ترقية مهارة اما دور البيئة االصطناعية  .٦
  ؟يف ترقية مهارة الكالم لدى طلبة املعهدما دور البيئة الطبيعية  .٧
  ؟يف ترقية مهارة الكالم لدى طلبة املعهدهل هناك االختالف  .٨
  ها ؟كفائتملاذا خيتلف الطلبة يف   .٩

  ما الذي حيث حىت يكون هذا املعهد مهيأ البييئة اللغوية ؟ .١٠
  

  رئيس مركز اللغة:  اتمصدر البيان. ب

 ما دور مركز اللغة لتكوين البيئة العربية ؟ .١
 يأسس مركز اللغةملاذا  .٢
  ما الوظائف الرئيسية ملركز اللغة ؟ .٣
ا مسؤولو مركز اللغة ؟ .٤   ما النشاطات اللغوية اليت يقوم 
  كيف تنفيذ هذه النشاطات ؟ .٥
ا مسؤولو مركز اللغة ؟ .٦   ما احملاوالت اليت يقوم 
  يت تدفع الطلبة على التكلم باللغة العربية كل وقت ؟ما الدوافع ال .٧
  ما العقاب للطلبة املتجاوزين عن النظام ؟ .٨
  .هل هناك قانون لتكون النشاطات جتري كما املطلوب ؟ .٩

  



  ) رابطة الطلبة (قسم إحياء اللغة :  اتمصدر البيان. ج

  ؟ما وظائف رابطة الطلبة )١
  برتقية اللغة العربية ؟ما النشاطات لرابطة  الطلبة املتعلقة  )٢
  ما وظائف قسم إحياء اللغة الذي يكون يف  رعاية رابطة الطلبة ؟ )٣
  كيف تنفيذ النشاطات العربية ؟ )٤
  ما الدوافع اليت تدفع الطلبة علي تنفيذ املهارات اللغوية ؟  )٥
  ؟ ماهرين يف الكالمما النشاطات ليكونوا  )٦
  هل هناك االختالفات يف ترقية مهارة الكالم ؟ )٧
  ؟ مهارة الكالمما الذي يسبب على اختالف الطلبة يف  )٨
  ؟ة الكالمما دور قسم إحياء اللغة يف ترقية مهار  )٩

    



١٠(   
  

  المدرسون و مدرسات اللغة العربية:  اتمصدر البيان. د

  عن املادة يف الفصل. أ
  ما املادة اليت تقوم بتدريسها ؟ )١
  اسي هلذه املادة ؟ر هل هناك املنهج الد )٢
  يمية املستخدمة ؟ما الوسائل التعل )٣
  ما الطريقة املستخدمة ىف التدريس ؟ )٤
  ما اخلطوات الىت تسلك عليها ىف التدريس ؟ )٥
  ما الكتاب املستخدم يف تلك املادة ؟ )٦
  هل توجب الطلبة باستخدام اللغة العربية يف إجراء التعليم ؟ )٧

  اختالف الطلبة يف ترقية مهارة الكالم. ب
  الكالم؟ هل وجدت االختالفات على ترقية مهارة .١
  ما األسباب احمليطة يف اختالفهم على ترقية مهارة الكالم؟ .٢
  ما املهارة اليت حيبها الطلبة على اكثر ؟ .٣
  ملا حيب الطلبة تلك املهارة ؟ .٤
  ؟ كفاءة مهارة الكالمما الذي يؤثر على اختالفهم ىف   .٥
  ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تلك املهارة ؟ .٦

 



   الكالم كفاءة الطلبة يف مهارة. ج
  كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف النطق السليم؟كيف   .١
  كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف دقة استعمال املفردات؟كيف    .٢
  كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف التعبريات الصحيحة؟كيف   .٣

  :كما يلي الطلبة فقابل الباحث مع املدرسني واملدرسات   كفاءةبعد مجع البيانات عن  
  التشجيعات .١

 هل التشجيعات تؤثر يف ترقية مهارة الكالم للطلبة ؟  
 كيف طريقة التشجيعات ؟  
 هل التشجيعات تصدر من الطلبة نفسهم أو من خارجهم ؟  
 ما النشاطات اليت تكون فيها التشجيعات ؟  
 إىل أي مدي تؤثر التشجيعات ؟  

  الذكائية .٢
  للطلبة ؟هل الذكائية تؤثر يف ترقية مهارة الكالم  
 إىل أي مدي تؤثر الذكائية ؟  
 كيف تنظر أن الذكائية تؤثر يف ترقية مهارة الكالم ؟  

  الموهب .٣
 هل املوهب يؤثر يف ترقية مهارة الكالم للطلبة ؟  
 إىل أي مدي يؤثر املوهب ؟  
 مبا ترف أن املوهب يؤثر يف ترقية مهارة الكالم؟  

  العمر .٤
 بة ؟هل العمر يؤثر يف ترقية مهارة الكالم للطل  
 إىل أي مدي يؤثر العمر ؟  
 كيف ترتب العمر ومن عمر يكتسب الطلبة املهارات ؟  
 ماألساس أن العمر يؤثر يف ترقية مهارة الكالم ؟  

  النظر والمالحظة .٥
 هل النظر واملالحظة يؤثر يف ترقية مهارة الكالم للطلبة ؟  
 إىل أي مدي يؤثر النظر واملالحظة ؟  

 



  التقليد .٦
 رقية مهارة الكالم للطلبة ؟هل التقليد يؤثر يف ت  
 إىل أي مدي يؤثر التقليد ؟  
 كيف طريقة التقليد ؟  
 كيف يقلد الطلبة حيت يكتسب املهارات اللغوية ؟  

  الحفظ .٧
 كيف احلفظ من األساب يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثر احلفظ يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 كيف طريقة احلفظ ؟  
  للحفظهل هناك طريق خاص يف  

  البيئة .٨
 هل البيئة يؤثر يف ترقية مهارة الكالم للطلبة ؟  
 إىل أي مدي تؤثر البيئة ؟  
 هل هناك البيئة اخلاصة ؟  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



 الطالب: مصدر البيانات 
  ؟ يتعلم الطلبة مهارة الكالمكيف  .١
  يف الفصل وخارجه ؟ يرقي الطلبة مهارة الكالمكيف  .٢
  ؟ يف تعليم مهارة الكالم ما الذي يؤثر .٣
  ؟ ترقية مهارة الكالمهل هناك العوامل يف  .٤
  التشجيع  .٥

 هل التشجيعات تؤثر يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 كيف طريقة التشجيعات ؟  
 هل التشجيعات تصدر من نفسك أو من خارجك ؟  
 ما النشاطات اليت تكون فيها التشجيعات ؟  
 إىل أي مدي تؤثرك التشجيعات ؟  

  الحظةالنظر والم .٦
 هل النظر واملالحظة يؤثرك يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثر النظر واملالحظة ؟  
  ؟ا يتعلم الطلبة الكالمأن النظر واملالحظة من األسباب اليت   ىكيف تر  

  التقليد .٧
 هل التقليد يؤثر ك يف ترقية مهارة الكالم للطلبة ؟  
 إىل أي مدي يؤثرك التقليد ؟  
 ليد ؟كيف طريقة التق  
 كيف تقلد حيت تكتسب املهارات اللغوية ؟  

  الحفظ .٨
 كيف احلفظ من األساب يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثر ك احلفظ يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 كيف طريقتك يف  احلفظ ؟  
 ؟هل هناك طريق خاص يف للحفظ  

  البيئة .٩
 هل البيئة يؤثر ك يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 البيئة يف ترقية مهارة الكالم ؟ إىل أي مدي تؤثرك  
 هل هناك البيئة اخلاصة يف ترقية مهارة الكالم ؟  

  



  األستاذ  .١٠
 هل األستاذ يؤثرك  يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثرك األستاذ يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 ما دور األستاذ يف ترقية مهارة الكالم  ؟  
 للغوية ؟كيف طريق األستاذ حيت تكتسب املهارات ا  

  المواد الدراسية  .١١
 هل املواد الدراسية تؤثرك  يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثرك املواد الدراسية يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 ما دور املواد الدراسية يف ترقية مهارة الكالم  ؟  
 ما املواد الدراسية اليت تؤثرك يف ترقية مهارة الكالم ؟  

  التصحيح  .١٢
 يف ترقية مهارة الكالم ؟ يؤثرك  هل التصحيح  
 إىل أي مدي يؤثركالتصحيح يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 ما دور التصحيح يف ترقية مهارة الكالم  ؟  
 كيف يكتسبك يف التصحيح ؟  
 كيف طريق التصحيح ؟  

  الوظيفة .١٣
 هل الوظيفة تؤثر ك يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثرك الوظيفة ؟  
  ؟كيف طريقة الوظيفة  
 أي وظيفة اليت تسرعك يف الكتساب املهارات اللغوية ؟  

  الحوافز  .١٤
 هل احلوافز تؤثر ك يف ترقية مهارة الكالم ؟  
 إىل أي مدي يؤثرك احلوافز ؟  
 كيف طريقة احلوافز ؟  
 أي احلوافز اليت تسرعك يف ترقية مهارة الكالم ؟  

  
  اإلختالف يف ترقية مهارة الكالم ؟ 

  تساب املهارات ؟هل وجدت االختالفات يف اك .١
  كيف ختتلف يف ترقية مهارة الكالم ؟ .٢



  ما العوامل اليت تسبب االختالفات ؟ .٣
  ما املهارات اليت حتبك يف ترقية مهارة الكالم ؟ .٤
  ملا حتب تلك املهارات والحتبك االخرى؟ .٥

 

  قسم االدارة:  اتمصدر البيان. ه

  كيف منظمة املعهد ؟ .١
  ؟) يف كل قسم (ما وظيفتهم  .٢
  املدرسني واملدرسات وكيف أحواهلم ؟كم عدد  .٣
  ومن أين أكثرهم متخرجون ؟ .٤
  وكيف تكالفهم ؟ .٥
  وكم من مستوى دراستهم ؟ .٦
  وكيف أحوال الطلبة ؟ .٧
   ؟كم عدد الطالب والطالبات .٨

 

    



 نتیجة مھارة الكالم
 

   عناصر نتیجة مھارة الكالم  

 نطق  االسم رقم
   السلیم

)١٥(  

 دقة
 استعمال
 المفردات

)٢٥( 

 التعبیرات
 العربیة

 المجموع 

 قواعد
)١٥( 

 طالقة
)٢٠( 

 فھم
)٢٥( 

 ٧٥ ٢٠ ١٨  ٦  ٢٣  ٨ عدروس آل لطفي محمد  ١

 آل غمر بن حسن  ٢
 عدروس

٨٨ ٢١ ١٧ ١٢  ٢٤  ١٤ 

 ٨٥ ١٨ ١٦ ١٣ ٢٤ ١٤  حیدر أحمد  ٣

 ٨٧ ١٨ ١٥ ١٤ ٢٤  ١٥ نقیب أحمد  ٤

 آل محمد بن حسن  ٥
 عدروس

٨٢ ١٢ ١٥ ١٥ ٢٥ ١٥ 

 ٧٩ ٢٠ ١٧  ٨  ٢٢  ١٢ حمید آل حمید بن حسن  ٦

 ٨١ ١٩ ١٨ ١٢ ٢١ ١١ الرجال سیف  ٧

 ٨٠ ١٩ ١٨  ٩ ٢٢ ١٢ السقاف حمید بن صالح  ٨

 حسن بن الحفیظ عبد  ٩
 الحبشى

٧٦ ١٩ ١٣ ٨ ٢٢ ١٣ 

 عمر بن هللا عبد  ١٠
 الجعفرس

٨٢ ١٩ ١٨ ١٢ ٢٢  ١١ 

 ٨٢ ١٩  ١٨ ١٢  ٢١ ١٢ بكر أبو بن علوي  ١١

 آل محمد بن علوي  ١٢
 عدروس

٨٥ ٢٠ ١٧ ١٣ ٢١ ١٤ 

  ٨٤ ١٧ ١٨ ١٤ ٢١ ١٤ السقاف محمد بن علوي  ١٣

 ٨٣ ١٨  ١٥ ١٥ ٢١ ١٤ شوي نجیب بن لطفي  ١٤

 ٨٨ ١٩ ١٨ ١٥ ٢٢ ١٤ بكال الشیخ حسن محمد  ١٥



 ٨١ ١٧ ١٦ ١٢  ٢٣ ١٣ علي محمد  ١٦

 ٧٧ ١٤ ١٤ ١١  ٢٤ ١٤ منیر محمد  ١٧

 ٨٣  ١٩ ١٩ ١١  ٢٢  ١٢ نور حسب حمام محمد  ١٨

 ٨٨ ١٤ ١٢ ٠ ٢١ ١١ السقاف حیدر بن شوقي محمد  ١٩

 ٨١ ١٤ ١١ ١٠  ٢٠ ١١ زمراني محمد  ٢٠

 ٧٧ ١٥  ١٥ ١٢  ٢٠ ١١ رجال بصوني أحمد  ٢١

ّي فھمي  ٢٢  ٨٣ ١٤ ١٤ ١٣ ٢٣ ١٤ مزك

  ١٧٦٣  مجموع النتیجة 

  ٢٢  عدد الطالب

  ٨٠،١٤  معدل النتیجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مھارة الكالملنتیجة معنى 
  كفاءة الطلبة  االسم رقم

  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق: النطق عدروس آل لطفي حممد  ١
  تسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال خاص:استعمال املفردات

  التكلم منشوب أحيانا: التعبريات
  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق عدروس آل مرع بن حسن  ٢

ا عن اليوميات :استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 
  التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق األصلي: التعبريات

  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق  حيدر أمحد  ٣
ا عن اليوميات: استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 

  التكلم يف الشكّ : التعبريات
  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق نقيب أمحد  ٤

ا عن اليوميات: استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 
  تسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال خاص: التعبريات

  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق عدروس آل حممد بن حسن  ٥
  :استعمال املفردات

  التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق األصلي: التعبريات
  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق:النطق محيد آل محيد بن حسن  ٦

  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات
  التكلم يف الشكّ : التعبريات

  
  الناطق األصلي أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل: النطق الرجال سيف  ٧

ا عن اليوميات: استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 
  التكلم يف الشكّ : التعبريات

  أسلوب الكالم صحيح: النطق السقاف محيد بن صاحل  ٨
  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات

 التكلم يف الشكّ : التعبريات
  



  ليس هناك األخطاء : النطق احلبشى حسن بن احلفيظ عبد  ٩
  التسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص:استعمال املفردات

  التكلم بالطالقة أحيانا: التعبريات
  ليس هناك األخطاء : النطق اجلعفرس عمر بن اهللا عبد  ١٠

  التسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص:استعمال املفردات
  التكلم بالطالقة أحيانا: التعبريات

  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق:النطق بكر أبو بن علوي  ١١
  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات

  التكلم يف الشكّ : التعبريات
  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق عدروس آل حممد بن علوي  ١٢

  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: املفرداتاستعمال 
  التكلم يف الشكّ : التعبريات

  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق:النطق السقاف حممد بن علوي  ١٣
  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات

  التكلم يف الشكّ : التعبريات
  بل مل يتمثل الناطق األصليأسلوب الكالم صحيح : النطق شوي جنيب بن لطفي  ١٤

ا عن اليوميات: استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 
  التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق األصلي: التعبريات

  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق:النطق بكال الشيخ حسن حممد  ١٥
ا عن : استعمال املفردات   اليومياتاملفرادات العامة ميكن التكلم 

  التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق األصلي: التعبريات
  ليس هناك األخطاء: النطق علي حممد  ١٦

  التسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص:استعمال املفردات
  التكلم بالطالقة أحيانا: التعبريات

  أسلوب الكالم غريب وكذلك النطق:النطق: النطق منري حممد  ١٧
  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات

  التكلم يف الشكّ : التعبريات
  ليس هناك األخطاء : النطق نور حسب محام حممد  ١٨

  التسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص:استعمال املفردات
  التكلم بالطالقة أحيانا: التعبريات



  ليس هناك األخطاء: النطق السقاف حيدر بن شوقي حممد  ١٩
  تسلط املفردات العامة بقلة التفكري: استعمال املفردات

  التكلم يف الشكّ : التعبريات
  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق زمراين حممد  ٢٠

ا عن اليوميات: استعمال املفردات   املفرادات العامة ميكن التكلم 
  بالطالقة بل ليس كالناطق األصليالتكلم : التعبريات

  
  ليس هناك األخطاء : النطق رجال بصوين أمحد  ٢١

  التسلط الواسع والصحيح على املفردات يف جمال اخلاص:استعمال املفردات
  التكلم بالطالقة أحيانا: التعبريات

  أسلوب الكالم صحيح بل مل يتمثل الناطق األصلي: النطق مزكّي فهمي  ٢٢
ا عن اليوميات: املفرداتاستعمال    املفرادات العامة ميكن التكلم 
  التكلم بالطالقة بل ليس كالناطق األصلي: التعبريات

  

 

  

    



  
  

 لطفي آل عدروسامسي حممد  ماسمك الكريم؟ 
 المفونجأنا من  من أين أنت؟ 
 ؟  ١٩٩٤يناير  ١٢ متى ولدتَ
 ٢٠٠٥منذ سنة  منذ متى تقوم في هذا المعهد؟ 
  أنا فارح جدابما شعرت في هذا المعهد؟ 
  ا، أستطيع أن أرحل إىل خارج البالد. بهاحنعم، أهل تحب اللغة العربية؟ لماذا؟ 
  أستطيع أن أفتح مفاتيح العلوم الدينيةما فوائد اللغة العربية؟ 
  دروس اللغة العربيةما الكتاب الذي تستعمل في ترقية مهارة الكالم؟ 
 املكتبة، معمل اللغةتستخدم في تعّلم اللغة العربية؟  ما التسهيالت التي 
  إين أريد أن أكمل ديين . أحج إىل بيت اهللاما آمالك بعد أن تكون ماهرين في اللغة العربية؟

  .  كم أنا مشتاق إىل مكة املكرمة. االسالم
  



  

 حسن بن عمران العيدروسامسي  ماسمك الكريم؟ 
 سوراباياأنا من  من أين أنت؟ 
  ؟متى  ١٩٩٤ فرباير ١٦ ولدتَ
 ٢٠٠٧منذ سنة  منذ متى تقوم في هذا المعهد؟ 
  أنا فارح جدابما شعرت في هذا المعهد؟ 
  ألن العربية لغة اجلنة. بهاحنعم، أهل تحب اللغة العربية؟ لماذا؟ 
  أستطيع أن أفتح مفاتيح العلوم الدينيةما فوائد اللغة العربية؟ 
  دروس اللغة العربيةما الكتاب الذي تستعمل في ترقية مهارة الكالم؟ 
  املكتبة، معمل اللغةما التسهيالت التي تستخدم في تعّلم اللغة العربية؟ 
  كون مدرس اللغة العربيةأما آمالك بعد أن تكون ماهرين في اللغة العربية؟  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 السقاف أمحد نقيبامسي  ماسمك الكريم؟ 
  جاكرتاأنا من  أين أنت؟من 



 ؟  ١٩٩٤ فرباير ٢٥ متى ولدتَ
 ٢٠٠٩منذ سنة  منذ متى تقوم في هذا المعهد؟ 
  أنا فارح جدابما شعرت في هذا المعهد؟ 
  ألن العربية لغة اجلنة. بهاحنعم، أهل تحب اللغة العربية؟ لماذا؟ 
  أستطيع أن أفتح مفاتيح العلوم الدينيةما فوائد اللغة العربية؟ 
  دروس اللغة العربيةما الكتاب الذي تستعمل في ترقية مهارة الكالم؟ 
  املكتبة، معمل اللغةما التسهيالت التي تستخدم في تعّلم اللغة العربية؟ 
  يف املدرسة        كون مدرس اللغة العربيةأما آمالك بعد أن تكون ماهرين في اللغة العربية؟  

   



  
 
 احلداد أمحد حيدرامسي  ماسمك الكريم؟ 
 سوراباياأنا من  من أين أنت؟ 
 ؟  ٢٠٠٨ فرباير ٢٦ متى ولدتَ
 ١٩٩٨منذ سنة  منذ متى تقوم في هذا المعهد؟ 
  أنا فارح جدابما شعرت في هذا المعهد؟ 
  ألن العربية لغة اجلنة. بهاحنعم، أهل تحب اللغة العربية؟ لماذا؟ 
  الدينيةأستطيع أن أفتح مفاتيح العلوم ما فوائد اللغة العربية؟ 
  دروس اللغة العربيةما الكتاب الذي تستعمل في ترقية مهارة الكالم؟ 
  املكتبة، معمل اللغةما التسهيالت التي تستخدم في تعّلم اللغة العربية؟ 
  يف اجلامعة        كون مدرس اللغة العربيةأما آمالك بعد أن تكون ماهرين في اللغة العربية؟  

  
 

    



  المعھدنتیجة المقابلة بمدیر 
 

 بيئة اللغة العربية مبعهد دار التوحيد جرت  ما هي بيئة اللغة العربية بمعهد دار التوحيد ماالنج؟
ا مدير املعهد . كما يرام  ماالنج يها البيئة االصطنائية أي البيئة اليت أجرب  ّ والبيئة اليت فيه هي نسم

م باللغة العربية  كما أرى أن اللغة العربية هي مفتاح لفتح العلوم واملعارف الدينية. لتكّل
 لبمارسوا أن أوجب املعهد الطالب  ما المحاوالت التي قام بها المعهد لتهييئة البيئة العربية ؟

ثوا باللغة العربية لذلك طالب اجلدد وجب عليهم أن يشرتكوا يف الربنامج االعدادي . يتحدّ
(matrikulasi)   

 م - ١منها  ما األمور التي تساعد على تهييئة البيئة العربية ؟ الوسائل املوجودة،  -٢، /قدوة املعّل
  محاسة الطلبة - ٣
 داخل الفصل مثل تدريب  هييئة البيئة العربية ؟ما نشاطات المعهد داخل الفصل وخارجه لت

مها الطالب، وكذلك حيفظ الطالب املفردات العربية    الكالم يوميا وهناك دروس يتعّل
 هم يعّلمون . هناك أساتيذ كثريون ماهرون يف الكالم العريب ؟ مهارة الكالمالطلبة  تعلمكيف ي

ساتيذ الوسائل القدمية مثل البطاقات والصور، قد يستخدم أحد األ. الطلبة بطرائق التدريس املتنوعة
  ، احلاسوب ومعمل اللغة mp3أو الوسائل احلديثة مثل 

  البيئة تشجع الطلبة يف  ؟في ترقية مهارة الكالم لدى طلبة المعهدما دور البيئة االصطناعية
  ممارسة الكالم فيما بينهم

  طبعا، هناك اختالف قدرات  ؟هدفي ترقية مهارة الكالم لدى طلبة المعهل هناك االختالف
م   . الطالب، وهذا بسبب اختالف دراستهم ومحاستهم يف التعّل

   كما قلتُ آنفا بأن سبب اختالفتهم هو اختالف قدرات   ها ؟كفائتلماذا يختلف الطلبة في
حلل هذه املشكالت قام املعهد . الطالب، وهذا بسبب اختالف دراستهم ومحاستهم يف التعّلم

هنا، قسم اللغة الذي يساعد . بة لتحفيظ املفرادت العربية اليت تتعلق ما حوهلمبإجبار الطل
  مديراملعهد لرتقية كفائتهم اللغوية، خاصة يف الكالم

 م اللغة  -١ ما الذي يحث حتى يكون هذا المعهد مهيأ البييئة اللغوية؟ محاسة قوية يف تعّل
ا لغة النيب، لغة القرآن ولغة أهل اجلنة،  دون اللغة العربية الميكن املسلم أن يفهم  - ٢العربية، أل

م اللغة العربية مفتاح وحيد،    استمرار مقاصد مؤسس هذا املعهد  - ٣االسالم جيدا، لذلك تعّل
  



  

  أحد األساتیذنتیجة المقابلة ب
 
  م باللغة العربية الفصحى، قد آمرهم حلفظ  لتكوين البيئة العربية ؟ ذاألستاما دور ع الطلبة يف تكّل أشجّ

م اللغة العربية بعضهم بعضا  . احملفوظات اللغة العربية وآمرهم بالتطبيق تكّل
  م باللغة  مساعدةالوظائف الرئيسية األوىل هي  ؟أستاذ اللغة العربيةما الوظائف الرئيسية العربية الطلبة يف تكّل

 تكوين البيئة اللغة العربية مبعهد دارالتوحيد ماالنج : والثانية، الفصحى
  آمر الطلبة حتفيظ املفردات واجلمل والعبارات  ؟ك في ترقية مهارة كالم الطلبةقوم بتما المحاوالت التي

ا  على شكل احلوار أو اخلطابة أو    املسرحيةوالقصص العربية، مث أوجبتُ على الطلبة أن يتكلمو
 منها حتفيظ املفرادات العربية،          وحتفيظ النظم العريب، حتفيظ  ما العقاب للطلبة المتجاوزين عن النظام؟

  احلديث العريب أو القرآن الكرمي 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  قسم اللغةنتیجة المقابلة ب
  

  م  اللغة لتكوين البيئة العربية ؟ قسمما دور  باللغة العربية الفصحىملساعدة الطلبة يف تكّل
  م باللغة العربية الفصحى؟ اللغة قسميأسس لماذا  ليساعد مدير املعهد إلجبار الطلبة يف تكّل
 مساعدة الطلبة يف تكّلم باللغة العربية الفصحى اللغة ؟ قسمما الوظائف الرئيسية ل 
  ُطبة العربيةمنها اخلطابة العرب اللغة؟ قسمما النشاطات اللغوية التي يقوم بها مسؤولو   ية،  املسرحة العربية، اخلـ
  مسؤول قسم اللغة مفردات عربية، مث  أجرب على  أعدّ  اللغة ؟ قسمما المحاوالت التي يقوم بها مسؤولو

ا  على شكل احلوار أو اخلطابة أو املسرحية   الطلبة أن حيفظوها، مث أوجب على الطلبة أن يتكلمو
 م وتطبيق  لتكلم باللغة العربية كل وقت؟ما الدوافع التي تدفع الطلبة على ا محاسة الطلبة          يف تعّل

  اللغة العربية
 منها حتفيظ املفرادات العربية،          وحتفيظ النظم العريب، حتفيظ  ما العقاب للطلبة المتجاوزين عن النظام؟

  احلديث العريب أو القرآن الكرمي 
  نعم، هناك قانون .المطلوب؟هل هناك قانون لتكون النشاطات تجري كما  
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  ابن منذر بن حممد إحسان  :  االسم
   S2 ٠٩٧٢٠٠٩٤  :  رقم التسجيل
  ١٩٧٦ديسمبري  ١كديري   :  تاريخ الميالد

   ماالنج – ٢٩كومش موتشنج شارع    :  العنوان
  ٠٨١٣٣٤٢٠٢٥  :  هاتفال

 munzeer_ibn@yahoo.co.id  :  البريد االلكتروني

ّج سنة ا حسن الدين مدرسة  :  المراحل الدراسية   ١٩٩٧لثانوية االسالمية ختر
خترج سنة  احلكومية  ماالنجاالسالمية سرجانا تعليم اللغة العربية جامعة     

٢٠٠١  
جستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية ما    

  ٢٠١١احلكومية ماالنج 
ّس يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  :  الخبرات المهنية جامعة موالنا مالك إبراهيم  مدر

  اآلن-٢٠٠٢ االسالمية احلكومية مباالنج 
مدرس يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية غوندانج ليغي ماالنج منذ     

  حىت اآلن ٢٠٠٩سنة 
ّ التدريس اللغة العربية   :  الدورات التدريبية               ٢٠٠٥مشرتك يف الدورات التدريبية حول فن

جامعة موالنا مالك إبراهيم  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف 
  االسالمية احلكومية مباالنج

ّ التدريس اللغة العربية      جباكرتا  ٢٠٠٩مشرتك يف الدورات التدريبية حول فن
ّ التدريس اللغة العربية مشرتك يف      بسورابايا ٢٠١١الدورات التدريبية حول فن

دراسة وصفية عن معىن مشتقات          " البحث اجلامعي للمرحلة الليسانيس   :  المؤلفات
  "ص على حسب آراء املفسرين يف آيات القرآن الكرمي-ل-خ

             مهارة الكالمبيئة اللغة العربية وترقية " البحث اجلامعي للمرحلة املاجستري 
  )دراسة وصفية تقويـمية(  يف معهد دار التوحيد ماالنج جاوا الشرقية
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