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 إلى والدي ووالدتي العزيزين
 ا بي في كبرييفاصطبرا على تربيتي واعتن ذين ربياني صغيرةلال
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 وأخذوا بيدي إلى تحصيلو فجزاىم اهلل خير الجزاء
 

 إلى إخوتي األعزاء وكل من لو في حياتي نصيب
 

 المحبوبين  إلى زمالئي
 اإلسهام في إتمام ىذه الرسالة وكل من لو
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 شكر وعرفان
 
أشلد أن ال إلو مد هلل اليي أوح  الطري  للطالب،ن  وسلل منل  السعادة للمتق،ن. و احل

إال اهلل وحده ال شريك لو  ولو ادللك واحل  ادلب،ن. وأشلد أن سيدنا زلمدا عبده ورسولو 
الصادق الوعد األم،ن. صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو والتابع،ن ذلم بإحسان إىل يوم 

 الدين. أما بعد.
  باحلمد ىيا البحث  فلو سبحانو أذلوقد مّن اهلل علّي باالنتلاء من إعداد 

والثناء  وبعد محد اهلل تعاىل أتقّدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل اليين كان ذلم فضل يف 
خروج ىيا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيء طلبت  ومل يكن حيدوىم 

 إال العمل اجلاّد ادلخلص  ومنلم:
نا مالك إبراىيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو  رئيس جامعة موال .1

 اإلسالمية احلكومية دباالن .
مساحة األستاذ الدكتور مليم،ن  عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .2

 حلكومية دباالن .إبراىيم اإلسالمية ا
مساحة الدكتور شلداء صاحل نور  رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  .3

 اىيم اإلسالمية احلكومية دباالن .العليا جامعة موالنا مالك إبر 
مساحة الدكتور توركيس لوبيس  ادلشرف األول اليي أفاد الباحثة علميا وعمليا  .4

ووجو خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىيا البحث مني بداية فكرة البحث حىت 
 االتنلاء منو. فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.

أشكره على ما قدم  بكر مصطفى  ادلشرف الثايناريب اهلل بمساحة الدكتور ق .5
العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىيا البحث  فلم يبخل بعلمو ومل  للباحثة من

يض  صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيللا  وكان لتفضلو دبناقشة ىيا 



 ه 

اهلل البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فلو مّّن خالص الشكر والتقدير ومن 
 عظيم الثواب واجلزاء.

 
كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتية ادلعلم،ن يف قسم تعليم 

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية باللغة العربية 
دباالن . فللم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف 

 التشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.و 
أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل احلاج عارف سرياج  مدير معلد االستقامة و 

اإلسالمي العصري بنجاتا بارو بريومارو سيغي سوالويسي الوسطى  كما يطيب يل أن 
 أتوجو بكل الشكر والتقدير للمدرس،ن يف ىيا ادلعلد. 

الدي الكرمي اليي كان لو بعد اهلل تعاىل يت وعلى رأسلا و والشكر موصول ألسر 
فضل إمتام ىيا البحث دبا غرسو يف نفسي من حب للعلم وادلعرفة واإلخالص يف العمل  

 ىا ادلستمر خري مع،ن يل يف حيايت.اليت يطوق فضللا عنقي وكان دعاء  ووالديت العزيزة
جود ولو لم يف إخراج ىيا العمل ادلتواحع إىل حيز الو ولزمالئي وكل من أس

 بكلمة تشجيع  ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان.
 

 واهلل ويل التوفي 
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 يف معلد االستقامة اإلسالمي فعالية البيئة العربية ادلكّونة  : موحو ع البحث
  سوالويسي الوسطى نجاتا بارو بريومارو سيغيالعصري ب  
 يف ترقية ملارة الكالم  

يف تعليم اللغة العربية   ادلاجستريبأن ىيه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة  أُقرّ 
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالن  تحت جلكلية الدراسات العليا 

 عنوان:
نجاتا بارو عصري بفي معهد االستقامة اإلسالمي ال المكّونة فعالية البيئة العربية

 ترقية مهارة الكالم  في سوالويسي الوسطى بيرومارو سيغي
 )دراسة وصفية تقوميية(

حضرهتا وكتبتلا بنفسي وما زورهتا من إبدا ع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أهنا من تأليفو وتب،ن أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أتحمل ادلسؤولية على ذلك  

امعة موالنا مالك جلكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا ولن ت
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالن .

 ىيا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. حررتُ  
  2012من يونيو  14 ماالن  

 توقيع صاحبة اإلقرار
 

 فطري أريايت
 10720003رقم التسجيل: 
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 تخلص البحثمس
نجاتا بارو معهد االستقامة اإلسالمي العصري ب المكّونة في فعالية البيئة العربيةم، 2102فطري أرياتي، 
. المشرف األول: )دراسة وصفية تقويمية(في ترقية مهارة الكالم  سوالويسي الوسطى بيرومارو سيغي

 بكر مصطفى.االدكتور توركيس لوبيس، والمشرف الثاني: الدكتور قريبب اهلل ب
 

 الكلمات األساسية : البيئة العربية، مهارة الكالم
 حاول قد معهد االستقامة اإلسالمي العصري بنجاتا بارو بيرومارو سيغي سوالويسي الوسطىإن 

 تجحنوقد  .اتلباتطبيق البيئة العربية لترقية تدريس اللغة العربية خصوصا ترقية مهارة الكالم لدى الط
 لتحدث باللغة العربية في معاملتهنيستطعن ا حيث أنهن الكالم المعهد في ترقية مهارة في ىذا اتلباالط

 .نطات اللغوية لديهاوكذلك في بعض النش
للطالبات  البيئة العربية في ترقية مهارة الكالم مدى فعالية يهدف ىذا البحث إلى معرفة ووصفو 

 الكالم مهاراتومن  ارو سيغي سوالويسي الوسطى.بنجاتا بارو بيروم في معهد االستقامة اإلسالمي العصري
قواعد العربية الالمفردات العربية، واستخدام  وات العربية نطقا سليما، واستيعابىي نطق األص المقصودة

بالمنهج  المدخل المستخدم في ىذا البحث ىو المدخل الكيفيو  الصحيحة.للجملة الفعلية واالسمية 
 حةة والمقابلة.المال وأدوات البحث ىيالوصفي. 

ستقامة اإلسالمي العصري يمكن البيئة العربية في معهد االأن  ىي ونتائج البحث المتحصل عليها
طات التعليمية للمواد الدراسية العربية، أما اداخل الفصل تنعكس في النشفي . ورى في الفصل وخارجأن ت
عربية بين الطالبات وىي كذلك باللغة ال خارج الفصل تنعكس في المواقف االتصالية والمعاملة اللغويةفي 
 .في ترقية مهارة الكالم لطالباتتي تساعد افرة باألنشطة اللغوية العربية المتو 

فعالة في ترقية مهارة الكالم لدى  المكّونة في معهد االستقامة اإلسالمي العصري إن البيئة العربية
قواعد الاستخدام في و  ،المفردات العربية اباستيعفي و  ،األصوات العربية السليمةالطالبات في نطق 

تساعد في تنمية كفاءة  الصحيحة. إما البيئة العربية داخل الفصل التيالعربية للجملة الفعلية واالسمية 
البيئة العربية خارج و الطالبات بتزويد المعلومات المهمة في ىذه الجوانب الثالثة مع التدريبات المحدودة. 

المقصودة من الكالم. وأنها المهارات دان التطبيق المباشر لترقية مهارة الطالبات في تشكل مي التي الفصل
، مثل تزويد المفردات تهيء المواقف االتصالية العربية واألنشطة اللغوية المساعدة في ترقية مهارة الطالبات

 باللغة التمثيل في كل صباح، والمحادثة وحديث الثالثاء، وتدريب الخطبة العربية في كل أسبوع، ثم
وكذلك حضور المخاطبين باللغة العربية يساعد كثيرا في تحسين مهارة  .، والمسابقات اللغويةةالعربي

العربية للجملة  قواعدالالمفردات العربية واستخدام  األصوات العربية السليمة واستيعابنطق  الطالبات في
 .الصحيحة الفعلية واالسمية
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ABSTRACT 

 
Fitri Ariati, 2012. The Effectiveness of Arabic Environment in Increasing 

Speaking Skill of Student at Islamic Boarding School of Al-Istiqamah, Ngata 

Baru Biromaru Sigi, Sulawesi Tengah (Descriptive and Evaluative Study). 

Advisors: 1) Dr. Torkis Lubis, 2) Dr. Gareeb Allah Babiker Mushthafa.  

 
Keywords: Arabic Environment, Speaking Skill 

 

Al-Istiqamah is one of Islamic Boarding School in Central Sulawesi that 

tried to arranging an Arabic environment to improve Arabic learning specially 

Arabic speaking skill for their students. And that the students in this school have 

succeded in increasing their speaking skill, according to their ability to speak 

Arabic in their interaction, and ability to speak Arabic in some of their language 

activities. 

The purpose of this research is to know and to describe the effectiveness 

of arabic environment in increasing speaking skill of student at Islamic Boarding 

School of Al-Istiqamah. And the part of speaking skill which is become the aim of 

this research is ability to pronounce the arabic phone correctly, be able to use 

arabic vocabularies, and be able to use arabic principles correctly. This research 

used a qualitative approach and descriptive method. And the instruments of this 

research are observation and interview. 

And the results of this research are; that the arabic environment in Islamic 

Boarding School of Al-Istiqamah can be seen from two situations, inside the 

classroom and outside of classroom. The situation of arabic environment inside 

the class can be seen from the activities of learning arabic in the class. And the 

situation of arabic environment outside of classroom can be seen from  the 

communicative situation and arabic interaction between students, and language 

activities that support to increase arabic speaking skill of student. 

And that the Arabic environment is effective in increasing students’s 

ability to pronounce the arabic phone correctly, ability to use arabic vocabularies, 

and ability to use arabic principles correctly. Arabic environment inside a 

classroom supplying students with basic knowledge and restricted excersices.  

And Arabic environment outside of class become a field for student to practice 

their speaking skill directly, it also presenting a communicative situation and 

language activities that support students in increasing their skill such as 

vocabularies supplies every morning, conversation excercises, Arabic speech 

presentation every week, Arabic drama, and language competitions. And also the 

attendance of friends and advisors who can speak Arabic language can help to 

correct their ability to pronounce the arabic phone correctly, ability to use arabic 

vocabularies, and ability to use arabic principles correctly. 
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ABSTRAK 

 
Fitri Ariati, 2012. Efektifitas Lingkungan Arab dalam Meningkatkan Kemahiran 

Berbicara Siswi di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah, Ngata Baru Biromaru 

Sigi, Sulawesi Tengah (Studi Deskriptif Evaluatif). Pembimbing: 1) Dr. Torkis 

Lubis, 2) Dr. Gareeb Allah Babiker Mushthafa.  

 
Kata Kunci : Lingkungan Bahasa, Keterampilan Berbicara 

 

Pondok pesantren Al-Istiqamah adalah salah satu pondok di Sulawesi 

Tengah yang telah berusaha untuk menerapkan lingkungan bahasa Arab untuk 

meningkatkan pembelajaran bahasa Arab khususnya kemahiran berbicara para 

siswi. Dan para siswi ini telah berhasil meningkatkan kemampuan berbicara Arab 

mereka, sebagaimana dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan 

menggunakan bahasa Arab dan menggunakannya dalam sebagian kegiatan-

kegiatan kebahasaan mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas 

lingkungan Arab dalam meningkatkan kemahiran berbicara siswi di Pondok 

Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngata Baru Biromaru Siqi Sulawesi Tengah. 

Dengan fokus pada kemampuan mengucapkan bunyi huruf Arab dengan benar, 

kemampuan menguasai kosakata, dan kemampuan menggunakan kaidah bahasa 

Arab dengan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Dan instrument penelitian adalah observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa lingkungan Arab di Pondok 

Pesantren Al-Istiqamah dapat dilihat dalam dua keadaan, yaitu lingkungan Arab 

di dalam kelas yang terlihat dari proses pembelajaran bahasa Arab dan lingkungan 

Arab di luar kelas yang terlihat dari situasi komunikatif dan interaksi bahasa Arab 

antara murid-murid, dan juga kegiatan-kegiatan kebahasaan yang membantu 

meningkatkan kemahiran berbicara Arab siswi. 

Bahwa lingkungan Arab di pondok ini efektif dalam meningkatkan 

kemampuan para siswi dalam mengucapkan bunyi huruf Arab dengan benar, 

kemampuan menguasai kosakata, dan kemampuan menggunakan kaidah bahasa 

Arab dengan benar. Baik dari lingkungan Arab dalam kelas yang menyediakan 

pembekalan pengetahuan dengan latihan-latihan terbatas, maupun lingkungan 

Arab di luar kelas yang merupakan medan bagi siswa untuk praktek langsung 

untuk kemahiran berbicara Arab mereka, lingkungan ini juga menghadirkan 

situasi komunikatif dan kegiatan-kegiatan kebahasaan seperti pembekalan 

mufradat setiap pagi, latihan-latihan percakapan, latihan ceramah bahasa Arab, 

drama berbahasa Arab, dan kompetisi-kompetisi bahasa. Begitu juga dengan 

adanya teman-teman dan pembimbing yang dapat berbicara dengan bahasa Arab 

membantu siswa untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam mengucapkan 

bunyi huruf Arab dengan benar, menguasai kosakata, dan menggunakan kaidah 

bahasa Arab dengan benar. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمةأ. 
ىي وسيلة التصال الفرد بغَته، وعن طريق ىذا االتصال يدرك حاجاتو.  اللغة إن

واللغة هتيئ للفرد فرصا كثَتة متجددة لالنتفاع بأوقات الفراغ، عن طريق القراءة، وزيادة 
فرد حُت حياول الفهم للمجتمع الذي يزيد إنتاجو الفكري يوما بعد يوم، واللغة أداة ال

   1إقناع غَته يف رلاالت ادلناقشة وادلناظرة وتبادل الرأي يف أمر حيوي.
ىي لغة العروبة و  ،كإحدى اللغات اليت تتنوع يف ىذا العامل  واللغة العربية

ية قوية عاشت دىرىا يف تطور مقومات القومية العربية وىي لغة حواإلسالم، وأعظم 
صة بُت لغات العامل كما أن أمهيتها تزيد يوما بعد يوم يف . وذلذه اللغة مكانة خا2ومناء

لغة الصالة، ولغة و  ،الكرميعصرنا احلاضر، ومن أمهية اللغة العربية ىي لغة القرآن 
احلديث الشريف، وعدد متكلمي العربية، فإهنا مستخدمة كلغة أوىل يف الدول العربية 

 3.وتستخدم كلغة ثانية يف كثَت من الدول اإلسالمية
بدراسة اللغة  إندونيسيابوقد عنت ادلدارس وادلعاىد واجلامعات اإلسالمية 

العربية، وتريد أن يكون طالهبا يستولون على ىذه اللغة. ويف الواقع أن تدريس اللغة 
بأن نور ىادي مثل ما قدمو  من الباحثُت. ىرا، كما قرره كثَتمل ينجح صلاحا باالعربية 

 متباينة إىل حد كبَت، فبعههم يتمتع بشيء من الطالقة مستويات الطلبة اإلندونيسُت
ين من ضعف يف احملادثة والبعض اآلخر ملم إدلاما طيبا بالنحو والقواعد، ومعظمهم يعا

، ولعل سبب ىذا التباين أن الطلبة أتوا من ادلدارس اليت تكون واضح يف ادلهارة اللغوية
ساعات أسبوعية والبعض اآلخر جاء من  تعدى ثالثة اللغة العربية يف مقرراهتا ال تحص

                                      
 43، دار ادلعارف مبصر: بدون سنة، ص. الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  1
 48، ص. المرجع نفس 2
   22، ص. 1986، الرياض: 2، ط.أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل، 3
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إذ تعترب اللغة العربية مادة  ا كثَتةساعاهتعدد يف مناىجها حصة اللغة العربية اليت  ادلدارس
 4أساسية منذ ادلرحلة االبتدائية حىت هناية التعليم الثانوي.

األربع )االستماع،  يرى بشَت يف كتاب حليمي زىدي أن لتنمية ادلهارات اللغوية
، حتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا وال تكفي الساعة أو للطلبة لكالم، والقراءة، والكتابة(وا

  5الساعتُت داخل الفصل يف األسبوع الواحد.
، حيث أجروا تعلم اللغة بدور البيئة اللغوية يف ىتم علماء اللغة كثَتاالقد و 

 .اللغة تعلمة دور مهم يف ثبتت أن للبيئ، واليت أمن الدراسات النظرية والتطبيقية العديد
 ويراه ء يسمعوىي كل شي (Tjahjonoكما قال جتاحيونو )  وادلقصود بالبيئة اللغوية ىنا،

 6.الذي يتعلق باللغة األجنبية ادلتعلم
وقد طّبقتها تكوين البيئة العربية  ادلعاىد اإلسالمية اليت حاولت ىناك بعض

 ادلعاىد كان منو  ،المي العصرياالستقامة اإلس معهدالباحثة  اختارت. و للطلبة
 .للطلبة البيئة العربية اليت قد كونت بسوالويسي الوسطىاإلسالمية 
 يف القدرةاالستقامة اإلسالمي العصري  معهد يف لطالباتأن لالباحثة الحظت و 

اليومية   ستخدام اللغة العربية يف زلادثتهناعلى  ن قد تعّودنوأهن .التحدث باللغة العربية
يف  يسكنّ  وىذا ألهنن هبذا ادلعهد. النشاطاتاستخدامها يف بعض من على  ندكما تعوّ 

داخل غرفة باللغة العربية  ثحدّ تالب نلزمي   دلعدة يف ىذا ادلعهد، وأهننالبيئة العربية ا
ات يف نفس لبان الطع وىذا ما جيعلهن سلتلفات .اليومية طاهتنانشيف  وخارجها الدراسة

 .بسوالويسي الوسطى دارس وادلعاىد اإلسالمية األخرىيف ادل ن يدرسالسن الآليت

                                      
 UIN Maliki، ماالنج: ى مهارة الكتابةتطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه عل نور ىادي، 4

Press ،2212.15، ص 
، ادلطبع جبامعة موالنا مالك البيئة اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب العربيةحليمي زىدي، 5

 6، ص.2229إبراىيم مباالنج، 
، ص. Rineka Cipta ،2223، جاكرتا: ادلطبع Psikolinguistik, Kajian Teoretikعبد اخلَت، 6
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ألجل و  ،مهارة الكالم من ادلهارات اللغوية األساسية كما قد يكون معلوما بأن
 العربية استخدام اللغةيف  ةبتنمية كفاءة الطليف حياول معلمو اللغة العربية  ىذه ادلهارة،

 مهملة ىذه ادلهارة الكالم ألن هارةيف م ةبتدريب الطل كثَتا ما يهمل ادلعلمون. و منطقيا
الًتكيز حاليا يف معظم الصفوف على مهاريت القراءة و يف األنشطة الصفية اليومية. 

والكتابة عند التدريس وعلى اختبارات القراءة والكتابة أيها عند االختبار. وىذا نقص 
 واضح البد من إصالحو. 
وكذلك  ىذه ادلهارة يف تدريبالكالم و مهارة صعوبة يف تعليم  وال شك أن ىناك

، حيث إهنا تتطلب يف العادة اختبارات فردية شلا يستغرق وقتا طويال. كما أن ميهايف تقو 
درجة االختبار الكالمي ستكون قريبة من الذاتية بعيدة عن ادلوضوعية يف العديد من 

ديدة احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة. عندما يتكلم الطالب ىناك عوامل ع
 .جديرة بادلراقبة: النطق والتنغيم والصحة النحوية وادلفردات والنرب والوضوح

وزمنا غَت زلدد يف شلارسة قدرهتم يف الكالم  لبيئة العربية هتيئ ميدانا للطلبةوا 
ولذلك جذب اىتمام  معهد االستقامة اإلسالمي العصري.باللغة العربية. كما وقع يف 

يف معهد االستقامة اإلسالمي العصري  ادلكّونة البيئة العربية يةفعالعن بحث الالباحثة يف 
  .لدى الطالبات مهارة الكالم ترقيةيف  بنجاتا بارو بَتومارو سيغي سوالويسي الوسطى

 
 ب. مشكلة البحث
البيئة  ىي "فعالية ىذا البحث مشكلة ، فإنالباحثة يف ادلقدمة قدمتوبناء على ما 

االستقامة اإلسالمي العصري بنجاتا بارو بَتومارو سيغي  يف معهدادلكّونة العربية 
اإلجابة عن ىذه ادلشكلة  الباحثة توحاول مهارة الكالم" ترقية يف سوالويسي الوسطى

 من خالل األسئلة اآلتية:
بنجاتا العصري  اإلسالمياالستقامة  معهديف  ادلكّونة العربيةالبيئة حال كيف  .1

 ؟لوسطىسوالويسي ا سيغيبارو بَتومارو 
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يف نطق  خصوصا يف ترقية مهارة الكالمادلكّونة البيئة العربية  مدى فعالية ما .2
معهد االستقامة  يف الصف اخلامس يما لدى طالباتاألصوات نطقا سل
 ؟سوالويسي الوسطى سيغيبنجاتا بارو بَتومارو اإلسالمي العصري 

 استيعابيف  خصوصا ميف ترقية مهارة الكالادلكّونة البيئة العربية ما مدى فعالية  .3
معهد االستقامة اإلسالمي العصري  يف الصف اخلامس لدى طالباتادلفردات 

 ؟سوالويسي الوسطى سيغيبنجاتا بارو بَتومارو 
يف استخدام  خصوصا يف ترقية مهارة الكالمادلكّونة ما مدى فعالية البيئة العربية  .4

 الصف اخلامس ى طالباتلد الصحيحة للجملة الفعلية واالمسية قواعد العربيةال
سوالويسي  سيغيبنجاتا بارو بَتومارو معهد االستقامة اإلسالمي العصري  يف

  ؟الوسطى
 

 أهداف البحث ج.
الكشف عن إىل وفقا لتحديد مشكلة البحث السابقة، يهدف ىذا البحث 

 األمور اآلتية:
صري يف معهد االستقامة اإلسالمي العادلكّونة البيئة العربية حال  عن وصف .1

 .سوالويسي الوسطى سيغيبنجاتا بارو بَتومارو 
يف نطق  خصوصا يف ترقية مهارة الكالم ادلكّونة البيئة العربيةمدى فعالية  معرفة .2

يف معهد االستقامة  الصف اخلامس الباتطاألصوات نطقا سليما لدى 
 .سوالويسي الوسطى سيغيبنجاتا بارو بَتومارو مي العصري اإلسال

خصوصا يف  يف ترقية مهارة الكالم ادلكّونةالبيئة العربية  يةمدى فعالمعرفة  .3
يف معهد االستقامة اإلسالمي  الصف اخلامس الباتطلدى ادلفردات  استيعاب
 .سوالويسي الوسطى سيغيبنجاتا بارو بَتومارو العصري 
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يف  خصوصا يف ترقية مهارة الكالم ادلكّونةالبيئة العربية  مدى فعالية معرفة .4
الصف  الباتطلدى  الصحيحةلقواعد العربية للجملة الفعلية واالمسية ااستخدام 

 سيغيبنجاتا بارو بَتومارو يف معهد االستقامة اإلسالمي العصري  اخلامس
   .سوالويسي الوسطى

 
 البحث أهمية د.

 ما يلي:في البحث ىذا تتهح أمهية
 األمهية النظرية .1

 عن أمهيةالنظرية  يروتكميل وتطو  معطيات الزدياديرجى من ىذا البحث  (أ 
 .مهارة الكالم تكوين بيئة اللغة العربية لًتقية

تفعيل ب مهارة الكالم للطلبة ترقية رف وادلعلومات الًتبوية حولإصدار ادلعا (ب 
 البيئة العربية.

 األمهية التطبيقية .2
معهد االستقامة  يفحتسُت وتطوير البيئة العربية  يرجى من ىذا البحث (أ 

الذى  سوالويسي الوسطى سيغيا بارو بَتومارو بنجاتاإلسالمي العصري 
  .يكون ميدان ىذا البحث

وتطبيق البيئة العربية يف ادلدارس وادلعاىد جعا يف تكوين وتطوير ليكون مر  (ب 
 اإلسالمية.

 
 

 د البحثحدو ه. 
 يتم ىذا البحث يف إطار زلصور مبجموعة من احلدود التالية، وىي:

 احلد ادلوضوعي .1
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 مهارة ترقية ها يفوفعاليت ادلكّونة البيئة العربية وصفيقتصر ىذا البحث على 
، كما يقتصر ىذا البحث على مستوى وصفا تقومييا الطالبات لدى كالمال

يف معهد االستقامة اإلسالمي  ادلكّونة البيئة العربية يعٍت تقوميالتقومي اخلارجي، 
 .خلامسا طالبات الصفيف ترقية مهارة الكالم لدى ومدى فعاليتها  العصري

 ثالثة جوانب من مهارة الكالم، ىي: يف الباحثة تركز و 
 نطق األصوات العربية السليمة (أ 
 ادلفردات  استيعاب (ب 
 الصحيحة القواعد العربية للجملة الفعلية واالمسيةاستخدام  (ج 

 احلد ادلكاين .2
 اإلسالمي االستقامة معهدالباحثة يف  بو تمقا وىو مكان إجراء البحث.

  سوالويسي الوسطى سيغيبَتومارو بنجاتا بارو العصري 
 احلد الزماين .3

العام  الفصل الثاين من يف ت هبا الباحثة جتريمقا إن الدراسة ادليدانية اليت
 2212-2211الدراسي 

 
 تحديد المصطلحات و.

 تحددضوع ىذا البحث، و و الباحثة بعض ادلصطلحات يف م تستخدما
 الباحثة معناىا لكي تكون واضحة، كما يلي:

 اليةفع .1
فعالية ىي تقصد ب ادلراد ىنا قوة التأثَت. 7كّون الشيء فعاال. )ب( التأثَت.

 احلصول على النجاح أو التأثَت من عملية الشيء أو كسب الشيء.
 

                                      
  496م، ص. 2226د: دار الفكر،-، دقاموس الطالبيوسف زلمد البقاعي،  7
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 البيئة العربية .2
تدور حول  مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت ىيقصد هبا الباحثة ت

التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية من شأهنا تؤثر يف عملية و  ادلتعلم
 8وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

 مهارة الكالمترقية  .3
أو رقى بو األمر  الشيء كلمة مشتقة من رّقى مبعٌت رفع وصّعدوىي   ،ترقية (أ 

 9مبعٌت بلغ غايتو، أو مبعٌت ما زال ينتقل بو من حال إىل حال.
يف اللغة األجنبية أو  كفاءة التحدثىنا  وتقصد هبا  ،الكالم مهارة (ب 

من ادلهارات األساسية اليت وىي  ،، تعٍت ىنا اللغة العربيةتعلمها ادلستهدف
 دتثل غايات الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع

 .12اآلخرين

رب والكالم ىو الشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي عند اإلنسان، وذلذا يعت
  .11أىم جزء يف شلارسة اللغة واستخدامها

كفاءة ترقية  إذا ادلقصود من موضوع ىذا البحث ىو قوة تأثَت البيئة العربية يف 
داخل الفصل  التعلم باللغة العربية، سواء كان ىذا التعلم بطريقة تحدثال ادلتعلم يف

 الدراسي أم خارجو.
 
 
 

                                      
 6، ص.السابق المرجعحليمي زىدي، 8
  276م، ص. 1986بَتوت: دار ادلشرق.  28. ط.المنـجد فى اللغـة واألعـالملوويس معلوف، 9

 162ص.  م(،1989الرباط،  -)إيسسكو تعليم العربية لغير الناطقين بها،رشدي أمحد طعيمة،  12
م، ص. 1982سعودي: جامعة ادللك، ، علم اللغة النفسى، عبد اجمليد سيد أمحد منصور 11

 244-243و242
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 الدراسات السابقةز. 
يف ادلعهد  ( حتت العنوان البيئة العربية2223ان )البحث الذي قام بو كوناو  .1

، رسالة ماجستَت غَت منشورة بكلية الدراسات منتينجان عاوي العصري كونتور
ويهدف ىذا  .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج العليا يف
بالبيئة الوصف والبحث عن الظواىر الطبيعية ووقائع السلوك ادلتعلقة  إىل البحث

( أن البيئة 1العربية يف ادلعهد العصري كونتور للبنات. ونتيجة ىذا البحث ىي )
والبيئة  البيئة االصطناعيةالعربية يف ادلعهد العصري كونتور متكاملة شاملة على 

( احملاوالت اليت قام هبا ادلعهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين 2الطبيعية. )
وتثبيت رسالة ادلعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم  يف اللغة شيوخ ادلعهد ادلتأىلُت

( ادلعاملة ادلؤثرة يف تكوين البيئة 3اللغة العربية وشلارسة النشاطات قدوة صاحلة. )
العربية كمثل ادلدرسُت وادلدرسات ادلتأىلُت يف اللغة العربية وادلنهج الدراسي 

 التعليمية ادلختلفة. ومناىج تعليم اللغة العربية ادلناسبة والوسائل
( حتت العنوان البيئة العربية يف 2227البحث الذي قام بو حليمي زىدي ) .2

رسالة  تقوميية(.برندوان مسنب مادورا )دراسة وصفية و  معهد األمُت اإلسالمي
جامعة موالنا مالك إبراىيم  ماجستَت منشورة بكلية الدراسات العليا يف

اف ىذا البحث فهي الكشف عن حال البيئة وأىد .اإلسالمية احلكومية مباالنج
العربية، واكتساب ادلهارات اللغوية، واختالف الطلبة يف اكتساهبا وتقدمي احللول 

( إن بيئة اللغة العربية مبعهد 1. ونتيجة ىذا البحث ىي )من مشكلة هتيئتها
. برندوان مسنب تنقسم إىل بيئتُت، بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية األمُت اإلسالمي

( ىناك عامالن يف كيفية اكتساب الطلبة ادلهارات العربية، ومها العوامل 2)
الداخلية والعوامل اخلارجية. والعوامل الداخلية ىي التشجيع وادلوىب والذكائية، 
وأما العوامل اخلارجية ىي البيئة وادلعلم واإلصالحات وادلواد الدراسية واحلفظ 

 ( اختالف الطلبة يف3يمية. )ينات والوسائل التعلوالتقليد والوظيفة واحلوافز والتمر 
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، واألدوات اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس ادلستخدمة
ادلستعملة، واألىداف ادلتفرقة، والبيئة احمليطة، واألوقات ادلستغرقة، والنشاطات 

دلتنوعة، ادلهارية ادلختلفة، واختالف اذلوايات وادلوىب، والسن، وخلفية الدراسة ا
وادلشاركة هبا يف العملية التعليمية يف الفصول لكة، والدوافع ادلستثارة، دلء اوالذكا

وخارجها وادلمارسة والتكرار يف التعليم، واجلهد واالجتهاد. يتجزأ الطالب وادلعلم 
ادلهارة بادلهارات األخرى، وقليل التدريبات والتعلم وادلناشط الطبيعية، ودون 

 عملية التعليمية كلها يف أداء ادلهارات.الًتكيز على ال
( حتت العنوان تفعيل البيئة العربية 2229نور الفهيلة )البحث الذي قامت بو  .3

باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم )حبث جترييب على الطالبات يف السكن 
 .الداخلي بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج، جاوى الشرقية(

جامعة موالنا مالك  رسالة ماجستَت غَت منشورة بكلية الدراسات العليا يف
ويهدف ىذا البحث إىل الكشف عن تقومي  .إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم العربية لدى 
ة اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج، الطالبات يف السكن الداخلي بادلدرسة العالي

ومعرفة مدى فعالية األلعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم العربية لدى الطالبات يف 
ومن نتائج ىذا البحث ىي أن تدريس مهارة  السكن الداخلي هبذه ادلدرسة.

الكالم باأللعاب اللغوية جذاب لًتقية مهارة الكالم لدى الطالبات، وىذا 
وكذلك يف لو دور كبَت لنههة كفاءة الطالبات يف تعلم اللغة العربية  التدريس

تسهيل وتشجيع وتسريع كفاءهتن يف مهارة الكالم. وبالعبارة األخرى أن تدريس 
 مهارة الكالم باأللعاب اللغوية فعال لًتقية مهارة الكالم العريب يف البيئة العربية.

حتت العنوان استخدام األنشطة (، 2229البحث الذي قامت بو عفة اخلَتية ) .4
يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو  بتطبيق اللغوية لتطوير البيئة العربية

جامعة  رسالة ماجستَت غَتمنشورة بكلية الدراسات العليا يف جباوى الشرقية.
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واألنشطة اللغوية اليت طبقتها  .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
التمثيل ادلسرحي لتنمية رغبة الطالبات يف التخاطب باللغة العربية. حثة ىي البا

يهدف ىذا البحث إىل معرفة مدى فعالية األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية و 
يف معهد دار االستقامة اإلسالمي بوندووسو، ومعرفة مدى فعالية األنشطة 

منهج  قراءة والكتابة عند الطالبات.اللغوية يف تنمية مهارة االستماع والكالم وال
ىي أن  ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب. ونتائج البحث حصلتها الباحثة

من  األنشطة اللغوية تعٍت ىنا التمثيل ادلسرحي فعالة لتطوير البيئة العربية وكذلك
األنشطة اللغوية األخرى ادلرحية لدى الطالبات ميكن تنمية رغبة  ادلمكن تكوين

وأن األنشطة اللغوية )التمثيل ادلسرحي(  ت يف التخاطب باللغة العربية.الطالبا
 فعالة يف تنمية مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة للطالبات هبذا ادلعهد.

، حتت العنوان فعالية ادلدرسة (2211البحث الذي قام بو حسن العاقبة ) .5
م، حبث جترييب يف ادلدرسة ( يف تنمية مهارة الكالBoarding Schoolالداخلية )

بقدوس جاوى الوسطى. ويهدف ىذا البحث إىل  2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
على طالقة  التعرف على فعالية ادلدرسة الداخلية يف تنمية مهارة الكالم ادلًتكز

ن. ونتيجة اليت حصلتو طة التجريب على الطلبة ادلختاريساالطلبة يف الكالم بو 
مو بالتجريب أن ادلدرسة الداخلية فعالة يف ترقية طالقة الكالم الباحث بعد قيا

   .بقدوس 2لدي طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 

السابقة استفادت الباحثة ما يليق ببحثها من نتائج ىذه الدراسة.  الدراساتمن 
تور منتينجان عاوي، مثل ما قّدم كوناوان يف حبثو عن البيئة العربية يف ادلعهد العصري كون

كيفية تكوين البيئة العربية. وكذلك البحث الذي قام بو معرفة عن  استفادت الباحثة 
برندوان مسنب مادورا )دراسة  عن البيئة العربية يف معهد األمُت اإلسالمي حليمي زىدي

وصفية وتقوميية(، استفادت الباحثة من نتائج حبثو معرفة عن دور البيئة العربية يف 
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نور تساب ادلهارات اللغوية خصوصا مهارة الكالم. مث من البحث الذي قامت بو اك
والبحث  الفهيلة حتت العنوان تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم

عفة اخلَتية حتت العنوان استخدام األنشطة اللغوية لتطوير البيئة العربية  الذي قامت بو
ر االستقامة اإلسالمي بوندووسو جباوى الشرقية، استفادت الباحثة بتطبيق يف معهد دا

من ىذين البحثُت تأكيد معرفة الباحثة بأن البيئة العربية ميكن توفَتىا وتطويرىا باأللعاب 
 اللغوية واألنشطة اللغوية، وأهنما فعالتُت يف ترقية مهارة الكالم. أما البحث الذي قام بو

( يف تنمية مهارة Boarding Schoolفعالية ادلدرسة الداخلية ) حسن العاقبة حتت العنوان
فعالة يف تنمية مهارة الكالم، أن البيئة العربية ادلكّونة معرفة الكالم، استفادت منو الباحثة 

يف  لكن ىذا البحث مستنتج من البيانات الكمية، وأن البيئة العربية ادلكّونة توجد
ومية وليست يف ادلعهد اإلسالمي العصري، ولذا ختتلف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلك

 بالبحث الذي قامت بو الباحثة. 
 يف حبث عن البيئة تصّ سل أما اختالف ىذا البحث بالبحوث السابقة ىو أنو

، يف ترقية مهارة الكالمها وفعاليت ادلكّونة يف معهد االستقامة اإلسالمي العصري العربية
  .الوصفي التقوميي وادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 بيئة اللغةالمبحث األول: 
 اللغةمفهوم بيئة أ. 

ما حييط " تأيت مبعٌت يف اللغة العربية  ىيمشتقة من "بوأ" و " لبيئة"ا إن كلمة
والبيئُة والباَءُة  َتباءه َأي اختخََذُه َمباَءًة.َواِِلْسُم الِبيئُة. واسْ  ،بالفرد أو اجملتمع ويؤثر فيهما"

دلباَءُة: اْلَمْنزُِل، َوِقيَل َمْنزِل القوم حيث يَ َتبَ وخُءوَن ِمْن ِقَبِل واٍد َأو َسَنِد َجَبٍل. َويف وا
باَءُة: َمْنزُِل اْلَقْوِم يف ُكلِّ َمْوِضٍع، َويُ َقاُل: كلُّ َمْنزِل يَ ْنزِلو القوُم.

َ
  ٔالصَِّحاِح: ادل
ة يف الدِلل" Environment" م لفظ، فيستخديف اللغة اإلصلليزية مفهوم البيئة أما

، وكذا يستخدم للتعبَت عن الظروف النمو والتنمية ىعلي الظروف احمليطة ادلؤثرة عل
، ىي ادلكان الذي سان، وعموماً الطبيعية مثل اذلواء وادلاء واألرض اليت يعيش فيها اإلن

لتعريف مع ا ا. ويكاد ِل خيتلف ىذؤثر علي مشاعره وأخالقو وأفكارهحييط بالشخص وي
الذي يعٍت رلموع العناصر والظروف   "Environnementالتعريف الفرنسي مع لفظ "

ومن ىنا فإن  ٕالطبيعية للمكان من أرض وماء وىواء وكائنات حية شلا حييط باإلنسان.
 .لفرنسية تتفق يف ادلفهوم وادلعٌتالبيئة يف اللغات العربية واإلصلليزية وا

لع القة ، حيث يرتبط مدلوذل   ا بنمط ااِلستخدامم شائعة مفهوم البيئة من ادلفاىي 
، لذا لمة بالعديد من النشاطات البشرية، حيث ترتبط ىذه الكبين   ها وبُت مس تخدمها

، حيث يئة يستوعب استخداماهتا ادلختلفةفمن غَت اليسَت أن نضع تعريفًا شاماًل للب
لبيئة مبفهومها الواسع تتجاوز الطبيعة فا  يتطلب ذلك اإلدلام بإطار كل من ىذه اجملاِلت

                                      
نقل من ه، ٗٔٗٔ، بَتوت: دار صادر، ٖ، ط.لسان العربزلمد بن مكرم بن علي وآخرون،  ٔ

 ادلكتبة الشاملة
، ادلقالة نقل من الشبكة الدولية، ماهية البيئةعسامة عبد العزيز، ٕ

-http://knol.google.com/k/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9

A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9#%D8% ،ٔ٘  ٕٔٔٓمن ديسمبَت 

http://knol.google.com/k/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://knol.google.com/k/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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، وتتنوع بتنوع نشاط اإلنسان والذي يعد سلتلف رلاِلت الوجود اإلنساين ىلالفيزيائية إ
 . ي أذتر احلضارة اإلنسانية بأسرىا، وىو الذجوىره جدل بُت اإلنسان والطبيعة يف

العناصر  فهي كل للمجال التعليميالبيئة تعريف  صالح عبد اجمليد العريب قدم
اليت حيشدىا ادلريب من الكتاب ادلدرسي وطريقة التعلم واألنشطة الًتبوية أثناء الفصل 
الدراسي وقبلو وما بعده، واليت هتدف كلها إىل اسًتاتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة 

    ٖادلتعلم بالشكل ادلرغوب فيو.
و ادلتعلم وما يشاىده أما البيئة اللغوية فقد عرف ىيدي دوِلي أهنا كل ما يسمع

شلا يتعلق باللغة األجنبية ادلدروسة، وتشتمل البيئة اللغوية رتيع األحوال واألنشطة اجلارية 
يف ادلقصف أو الدكان أو ادللعب أو احملاورة عند مشاىدة التلفاز أو عند قراءة اجلريدة أو 

 ٗأثناء عملية التعلم يف الفصل وغَتىا.
ي زىدي أن البيئة العربية ىي رتيع األشياء والعوامل وقّدم مرزوقي يف كتاب حليم

م وترغب الطالب يف ترقية اللغة تؤثر يف عملية التعلأن يت من شأهنا ادلادية وادلعنوية ال
واختارت الباحثة ىذا  ٘العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

 ا الباحثة يف ىذا البحث.بية اليت قصدهت شرح البيئة العر التعريف لتناسبو ووضوحو يف
 

 ةأنواع بيئة اللغ ب.
. الطبيعية ئة( البيٕو) البيئة اِلصطناعية( ٔإن البيئة عموما تنقسم إىل قسمُت: )

 بحث عنهما تفصيليا. الأيت وسي
 البيئة اِلصطناعية. ٔ

                                      
3

 ٔٔم، ص.ٜٔٛٔ، القاىرة: مكتبة لبنان، تعلم اللغة الحية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العريب،  
، سينار بارو، باندونج، Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Keduaنور ىادي ورحيان،  ٗ

 ٕٓٔص.

 ٙ، ص.بقالمرجع الساحليمي زىدي، ٘
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ىي إحدى ( Ellis) ( وإيليسDulayعند دوِلي ) البيئة اِلصطناعيةب يقصد
القواعد أو نظام اللغة يف اللغة ادلستهدفة مع  استيعابات اللغوية اليت تًتكز على البيئ

 كما يلي:  البيئة اِلصطناعيةخصائص و  ٙالتوعية على قواعد اللغة ادلستهدفة.
  صناعة قصدية (أ 
 أهنا جزء من رتيع عمليات تعليم اللغة يف ادلدرسة (ب 
ة اللغوية اليت كانت فيها يُوّجو التعليم على ادلتعلمُت للقيام باألنشطفيها  (ج 

التطبيق يف استخدام القواعد اللغوية اليت قد تعلموىا. ويقدم ذلم رد الفعل 
 خطاء ادلتعلمُت.أمن ادلدرس وىو إصالح 

ودلعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجداهنا بالتعلم الرمسي يف 
معرفة  ين ديلكون الكفاءة يفاآلخرين الذ الفصل، أو من كتب القواعد اللغوية أو من

  ٚالقواعد اللغوية ادلدروسة.
 

 البيئة الطبيعية. ٕ

تشتمل  ضد البيئة اِلصطناعية، فإهنا ليست من صناعة قصدية. البيئة الطبيعية
لغة األصحاب يف نفس ادلرحلة، ولغة الوالدين أو ادلشرفُت، واللغة ادلستخدمة يف  على

ة، واللغة اليت يستخدمها األساتذة يف عملية التعلم األخبار ادلطبوعة أو اإلليكًتوني
  ٛوالتعليم يف الفصل أو غَته.

يف  ه: " إّن ىدفنا أن نضع التلميذ بادلكان الذي يساعد (Krashen) ُتكراشقال  
حتسُت لغتو معتمدًا على نفسو وذلك بوضعو ببيئٍة طبيعيٍة ألننا ِل نستطيع أو نتوقع أن 

ولذلك يالحظ أن الطالب الذين  ."لكفاءة يف الفصل وحدهمستوًى جيدًا من ا ضلّصل

                                      
  ٕٛ٘، ص. المرجع السابق عبد اخلَت،ٙ
 ٔٗ، ص. المرجع السابق حليمي زىدي،ٚ
 ٕٓٙص.  ،السابق المرجععبد اخلَت، ٛ
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يدرسون يف البالد األجنبية، ويعيشون مع عائالت تلك البلد يكونون أسرع من غَتىم يف 
 ٜ.إتقان اللغة

مبا قالو كراشن السابق يعرف أمهية البيئة الطبيعية. ولذلك من وظيفة ىيئات 
اليت دتاثل البيئة الطبيعية للناطق األصلي. فيها  يةالبيئة العربتعليم اللغة العربية يف تكوين 

 هم اليومية، داخل غرفة الدراسة أوجيب على كل الطلبة استخدام اللغة العربية يف زلادثت
 خارجها، يف وقت رمسي أو غَته.

ؤثر تبالفرد أو اجملتمع و يط اليت حت ادلواقف ىي ا الباحثةاليت قصدهت البيئة الطبيعيةو 
عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم  تؤثر يفواليت  .فيهما

 اليت على اللغة ىذه البيئةوتشتمل  وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.
إما يف الفصل أو  األساتذةلغة و  ،أو الطلبة ستخدمها األصحاب يف نفس سن ادلتعلمي

 . خارج الفصل
َتا يف قيمة تعلم اللغة ادلستهدفة للطلبة. وىذا كما قد إن لغة األصحاب تؤثّر كثو 

بأن لغة األصحاب  (Plannوبالن ) (Milonأشَت يف نتيجة البحث الذي قام بو ميلون )
( بأن األىم Dulay) يولذا رأى دوِل .أكثر تأثَتا من لغة األساتذة يف نفس السن ىي

فيها يستطيع الطلبة  البيئة الطبيعيةأي  م اللغة ادلستهدفة ىو هتيئة البيئة الطبيعيةييف تعل
 ٓٔ.م باللغة ادلستهدفة حبرية وطالقةمع أصحاهب واتحاور أن ي
 

 ج. تكوين بيئة اللغة
 اتىد أو اجلامعاأو ادلع ارسيف ادلد العربية لتكوين البيئة نديأزتد فؤاد أف رأى

 وحصوذلا، وىي كما يلي:من مراعاهتا شروط ِلبد اإلسالمية، ىناك 

                                      
، نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية موسى رشيد حتاملة، ٜ

ulfkids.com/vb/showthread.php?t=2377http://www.g ٕٔٔٓمن ديسمبَت  ٘ٔ، نقل من الشبكة الدولية يف 
 ٕٓٙ،  المرجع السابق عبد اخلَت،ٓٔ

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2377
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2377


5 
 

ير تدريس اللغة لك إرادة قوية يف تطو أن دتبيا للغة العربية و ذ موقفا إجياأن تتخ .ٔ
 .ادلؤّسسة صوصا دلعلمي اللغة العربية ومديرسلالعربية، وىذا 

فمن ادلستحسن أن ادلستهدفة  إن مل يكن يف ىذه ادلؤسسة ناطق أصلي يف اللغة .ٕ
كون زلرّكا يف تكوين باللغة العربية وي يةِلتصالالكفاءة ا اة ذلختتار شخصية متأىل

 البيئة اللغوية.
يف تكوين البيئة  اريف ادلناسبة إلعداد الوسائل اليت حتتاج إليهااِلستعداد بادلص .ٖ

 ٔٔاللغوية.
 

ليست من العمل السهل، كما أن اللغة العربية  إن عملية تكوين البيئة العربية
لعملية حتتاج إىل فإن ىذه ااستخدمها سكان بالد إندونيسيا. لذلك  اليت ليست اللغة

 جد ومالََئمة وزمن طويل. صرب و 
، منها ما صلحت ومنها ما فشلت. قتها ادلؤسسة الًتبويةطبّ  ىناك اسًتاتيجيات

ندي لتكوين البيئة يات ادلقصودة قدمها أزتد فؤاد أفوفيما يلي بعض من اِلسًتاتيج
 العربية:
 ادلوارد البشرية .ٔ

الكفاءة اِلتصالية باللغة العربية. فتكون ىذه يعٍت هتيئة ادلوارد البشرية اليت دتلك 
اللغوية العربية يف ادلدرسة، وحيث تستطيع  النشاطاتادلوارد البشرية زلركا لكل 

 أن تكون سلاطبا للطلبة يف اِلتصال معهم.
 البيئة للتحدث  .ٕ

بالتدرج. ىذه اِلسًتاتيجة ذلا  يعٍت هتيئة البيئة للتحدث باللغة العربية يف كل يوم
يف اكتساب الطلبة ادلهارات اللغوية. وىناك أساليب ديكن  تأثَت أقوى

                                      
ص. ، ٕ٘ٓٓ،Misykatماِلنج:  ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أزتد فؤاد أفندي،ٔٔ

ٔٙٚ 
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اللغة  واستخدمينبغي دلعلمي اللغة العربية أن ي استخدامها، منها ما يلي: )أ(
استخدام  لبة بالتدرج. )ب( تعويد الطلبة علىالعربية كلما يتحدث مع الط

را، كيف حالك، شك العبارات العربية يف ادلعاملة اليومية. مثال: "أىال وسهال،
. )ج( " وما على ذلك من العبارات للتحية، والتهاين، واجملامالتعفواً، مربوك

 وااِلسبوع جيب على الطلبة بأن يتحدث ألسبوع العريب للطلبة، فإن يف ىذاتعيُت ا
 بعضهم بعضا أو مع األساتذة. مع باللغة العربية إما

 البيئة البصرية .ٖ
يت تعطي تأثَتا قويا يف اكتساب ادلهارات اللغوية يعٍت هتيئة البيئة البصرية ال

ديوان األساتذة، غرفة مثل: رئيس ادلدرسة، للطلبة. مثال: لوحة األمساء ادلعينة )
، واِلعالنات ادلكتوبة باللغة العربية، وتزيُت (دراسة، معمل، مكتبة، وغَت ذلكال

 ادلفردات والتعبَتات العربية يف أي مكان مناسب.
 عيةالسمالبيئة  .ٗ

عية بتوصيل اِلعالنات ادلنطوقة باللغة العربية، أو ِامساع هتيئة البيئة السمديكن 
 حة وتعليمها.ياألناشد العربية الفص

 البيئة السمعية البصرية .٘
ديكن تكوين البيئة السمعية البصرية باستخدام وسائل اِلعالم، مثال: مشاىدة 

 مثل األخبار العربية. أو برامج األخرى باللغة العربية ةفالم العربياأل
 عقد اِلسبوع العريب .ٙ

فيو النشاطات العربية يقوم هبا الطلبة، مثل: مسابقة اخلطبة العربية، واإلنشاء 
 ادلسرحية باللغة تقدًنو العريب، وكتابة الشعر العريب وقراءتو، وكتابة اخلط العريب، 

 ىل ذلك من النشاطات باستخدام اللغة العربية.  العربية، وما إ
 (”Self Access Centre “SACيئة مركز التعليم الذايت )هت .ٚ
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فيو ديكن للطلبة الوصول إىل ادلعلومات النافعة بأنفسهم دون اإلشراف من 
مركز التعليم الذايت ىو الذي يستحق الوسائل ادلتعددة  األساتذة. ومن أحسن

لبة الط هبا يستطيع، وغَت ذلك، الكاملة مثل احلاسوب  بإنًتنيت، وتليفزيون
الغرف مثل  لكن ِلبد ذلذا ادلركز تفصيل .الوصول إىل ادلعلومات عن اللغة العربية

ادلركز والغرفة دلستخدمي مركز التعليم الذايت، والغرفة  الغرفة ادلخصوصة دلسؤول
 ٕٔللنقاش.

كلها، لكن ذلم   مهما مل يكن شلكنا لكل ادلدارس القيام هبذه اِلسًتاتيجياتو  
   وكذلك اإلرادة القوية يف ترقية تدريس اللغة العربية. ة تطبيقها.اِلختيارات يف زلاول

 
  األجنبية تعلم اللغةد. دور البيئة اللغوية في 

إن البيئة اليت يعيش فيها الطفل ىي من إحدى العوامل اليت تؤثر على منو اللغة 
ن ِلعتماد ويتأثر ىذا النمو مبدى اختالط الطفل بالبالغُت الراشدي عندىم منذ الطفولة.

منو اللغة على التقليد، ولغة الراشدين تعترب أفضل النماذج اللغوية الصاحلة لتعلم الطفل، 
 ٖٔفهي ذلذا تساعده على تنمية ادلهارات اللغوية.

تريان أن البيئة  (Marina Burt and Heidy Dulay) مارينا برت وىايدي دوليو
 :يف تعلم اللغة اِلجتماعية اليت يعيش فيها الطفل تقوم بدوٍر مهم  

 

إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز ادلتكلم على "
ففي احلديث بُت شخصُت تكون احملادثة . التواصل اللغوي ِل على اللغة نفسها

إن ادلشاركُت يف تبادل . طبيعية، وكذلك ينساب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي

                                      
 ٔٚٔ-ٛٙٔ، ص. المرجع السابق أزتد فؤاد أفندي،ٕٔ
 ٜٗٔ، ص. المرجع السابق ،د أزتد منصورعبد اجمليد سي ٖٔ



8 
 

علومات واألفكار، ويف الوقت نفسو يستعملون أبنية احلديث يهتمون بتبادل ادل
 ٗٔ."ا يستعملوهنيتمل الاللغة، وحيدث ذلك علمياً دون وعي أو إدراك لبناء اجل

 

لقد : "(Marina Burt and Heidy Dulay) وتقول مارينا بَتت وىايدي دوليو
قابلة للتطبيق يف حاولنا أن نضع ادلتعلم والبيئة معًا لتقدًن حقائق حول تعلم اللغة تكون 

 :، وتوصلتا إىل النتائج اآلتية"الغالب
 .البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثل للغة .ٔ
 .جيب أن يكون اِلتِّصال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل اللغوية .ٕ
 ٘ٔ.أن تكون اللغة ادلستعملة مفهومة للمتعّلم .ٖ

يث كانت فادلتكلم من العرب ح. إّن اللغة ملكة صناعية" ابن خلدونقال و 
ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم أىل جيلو وأساليبهم يف سلاطبتهم وكيفية 
تعبَتىم عن مقاصدىم كما يسمع الصيب استعمال ادلفردات يف معانيها فيُ َلقخُنها أوًِل، مث 
يسمع الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذلك، مث ِل يزال مساعو لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن  

م واستعمالو يتكرر إىل أن يصَت ذلك ملكة وصفًة راسخًة ويكون كأحدىم، كل متكل
هبذه اآلراء  .ىكذا تصَتت األلسن واللغات من جيٍل إىل جيل وتعلمها العجم واألطفال

  :عدة عوامل وتعترب أساسية يف تعلم اللغة وىيُتكتَشف 
وجيب أن يتم . االلغة وفهم تراكيبها ومفرداهت وتعلم التكرار وىو مهم يف اكتساب .ٔ

التكرار يف مواقف طبيعية، ويف مواقف حيوية، وأن يبٌت على الفهم واإلدراك 
للعالقات والنتائج وإِل أصبح من دون الفهم مهارًة آلية ِل تساعد صاحبها على 

 .مواجهة ادلواقف اجلديدة
البيئة الصاحلة لتعلم لغة ما، ىي البيئة الطبيعية أي اِلختالط بأصحاب تلك  .ٕ

 .غة الفصيحة حىت يستقيم اللسانالل
                                      

 بدون صفحة، السابق المرجع موسى رشيد حتاملة، ٗٔ
 بدون صفحة المرجع، نفس ٘ٔ
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وجوب التقليد واِلقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأيت مرحلة اِلعتماد على ما  .ٖ
 ٙٔ.وعاه وحفظو واستعمالو يف مواقف جديدة

لشرطي الكالسيكي ا اللغة ميقات الًتبوية ادلتعلقة بنظرية تعلّ وديكن إجياز التطب
 :مبا يأيت

 إتقان ما ىو متعلم (أ 
م عبارة عن استجابة دلثَت أو باعث واِلستجابات اليت يقوم هبا ادلتعلم إن كل تعل

وِل يتحقق النجاح إِل إذا قام ادلعلم . ىي اليت حتدد مدى صلاحو وإتقانو دلا تعلمو
بتدوين تلك اِلستجابات لتحديد مدى التقدم الذي أحرزه ادلتعلم، وبيان 

سن الذي أحرزه، إذ إن الصواب من اخلطأ للتلميذ، وإعالم كل طالب بالتح
ذلك مدعاة ِلطِّراد التحسن، وِل يتم ذلك إِل بسلسلة من اإلجراءات 

 .واِلختبارات والتقوًن ادلستمر
 التكرار والتمرين (ب 

التكرار لو دور مهم يف حدوث التعلم الشرطي، حيث يرتبط ادلثَت الشرطي بادلثَت 
رار بٍت عليها يف اجملال إن احملاكاة أو التك. الطبيعي وينتج عن ذلك اِلستجابة
وكان اذلدف منها تعليم  "Pattern Drills" التطبيقي ما يسمى بتمارين األمناط

وىو أسلوب مهم يف . اللغة عن طريق تكوين عادات لغوية بطريقة ِل شعورية
التعلم خاصة يف ادلراحل األوىل، وليس يف ادلراحل ادلتأخرة، ولكن جيب أن يُعَلم 

يؤدي إىل التعلم، بل التكرار ادلفيد أو الذي لو معٌت، حيث بأن ليس كل تكرار 
يلعب دورًا مهما يف حدوث التعلم الشرطي، وكلما كانت مرات التكرار أكثر 

ولكن جيب على ادلعلم حىت يضمن . زادت قوة ادلثَت الشرطي عند ظهوره مبفرده
لميذ ومن النجاح أن حيسن اِلختيار وأن يكون ما خيتاره من ضمن اىتمامات الت

وديكن استخدام التكرار والتمرين يف حفظ القرآن الكرًن واألحاديث . مستواه

                                      
 بدون صفحة، السابق المرجع موسى رشيد حتاملة،ٙٔ
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النبوية الشريفة ويف دروس احلساب واجلغرافيا وخاصة دراسة اخلرائط، وقواعد 
اللغة العربية واألناشيد والقصائد الشعرية وحفظ معاين ادلفردات يف اللغة والقوانُت 

 .غال اليدوية واستعمال اآلِلت الكاتبةالعلمية، باإلضافة إىل األش
 استمرار وجود الدوافع (ج 

توفر الدوافع أمرًا ِل مناص منو إذا أردنا حتقيق تعلم فّعال، وكلما قوي الدافع 
حتقق التعلم ادلرغوب، وتعود الفائدة ادلرجوة على التلميذ، وصلاح ادلعلم يف حتقيق 

ية بادلثَتات الفعالة حىت لذلك وجب إحاطة البيئة الصف. األىداف ادلرسومة
نضمن استمرار التواصل بُت ادلعلم وطالبو، ونكون بذلك ضمنخا التواصل بُت 
عناصر العملية التعليمية ويف نفس الوقت رسخ ما تعلمو التالميذ يف أذىاهنم، 

 .وبالتايل يصعب النسيان
 ضبط عناصر ادلوقف التعليمي وحتديدىا (د 

ليمي وحتديده وتقدديو بشكل مناسٍب يف إن ضبط وحتديد عناصر ادلوقف التع
شكل وحداٍت رئيسية أو فرعية وحسب مستوى التالميذ يدعو إىل شّد انتباه 
ادلتعلم وبذلك يتحقق اذلدف حبدوث التعلم من دون إبطاٍء أو تأخَت ومن دون 

وعلى ادلدرس أن يدرك بأن تنظيم . احلاجة إىل التكرار والتمرين وىدر الوقت
اخلارجي، يساعد على تكوين ارتباطات تساعد يف إصلاز عناصر اجملال 

وعلينا . اِلستجابات ادلطلوبة، كما جتعل موضوع التعلم يف حالة نشاط مستمر
أن ندرك بأن كثرة ادلثَتات ِل تعٍت بالضرورة حتقيق النجاح، بل رمبا تأيت بنتائج 

 ٚٔ.عكسية وِل حيدث التعلم ادلرغوب
 
 
 

                                      
 بدون صفحة، المرجع السابقموسى رشيد حتاملة، ٚٔ
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 ممهارة الكال:  المبحث الثاني
 مفهوم الكالمأ. 

إن التعبَت لو شقان: الشفوي )الكالم( وىو ديثل جانب التحدث يف اللغة.  
والتحريري وىو ديثل جانب الكتابة يف اللغة. ونتناول أوًِل حسب ترتيب مهارات اللغة 

 التحدث أو مايطلق عليو التعبَت الشفويو  ٛٔووجودىا الزمٍت التعبَت الشفوي )الكالم(.
الكالم ادلنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخواطر الفرد،  يم اللغة ىويف رلال تعل

 ٜٔوما يريد أن حيصلو من معلومات وأفكار لآلخرين بأسلوب سليم.
وتعدد ادلواقف اليت يستخدم فيها الكالم يف احلياة اليومية، شلا جعل تعليم الكالم  

م بو داخل ادلدرسة، هبدف دتكُت واحملادثة واِلتصال الشفوي أمرا أساسيا ينبغي اِلىتما
التلميذ من اكتساب ادلهارات اخلاصة باحلديث وادلناقشة البناءة والقدرة على التعبَت 
وعرض ادلعلومات، وإمكانية تقدًن نفسو ونشاطو الفكري لزمالئو وأسرتو ومدرسيو، 

 ٕٓ والتعبَت عن ذاتو عند اتصالو باآلخرين واتصال اآلخرين بو.
 

 الكالم مهارة مب. أهداف تعلي
أىداف تعليم مهارة الكالم يف اللغة حدد طعيمة أن  ذكر فتحي علي يونس قدو 

  العربية كلغة أجنبية فيما يلي:
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .ٔ
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا. .ٕ
 ة.التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة والطويل .ٖ
 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية. .ٗ

                                      
 ٕٗٗ، ص.السابق المرجع، عبد اجمليد سيد أزتد منصور ٛٔ
 ٕٗٔم، ص.ٖٕٓٓ، الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةاىيم اخلطيب، زلمد بن إبر  ٜٔ
 ٕٗٗ، ص.السابق المرجع، عبد اجمليد سيد أزتد منصور ٕٓ
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 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. .٘
 التعبَت عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. .ٙ
 استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. .ٚ
 سليما يف ضوء الثقافة العربية.استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما  .ٛ
 استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. .ٜ

 التعبَت عن احلديث عند توافر ثروة لغوية دتكن من اِلختيار الدقيق للكلمة. .ٓٔ
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا. .ٔٔ
بالطويل ادلمل، وِل ىو التعبَت عن األفكار بالقدر ادلناسب من اللغة فال ىو  .ٕٔ

 ادلخل. بالقصَت
التحدث بشكل متصل ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا يوطد الثقة بالنفس  .ٖٔ

 والقدرة على مواجهة اآلخرين.
 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز التنوين عن غَته من الظواىر. .ٗٔ
ظية استخداما معربا عما يريد استخدام اإلشارات واإلدياءات واحلركات غَت اللف .٘ٔ

 توصيلو من أفكار.
التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو توضيح شيئ  .ٙٔ

 منها، أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ.
 اِلستجابة دلا يدور من حديث استجابة تلقائية. .ٚٔ
 .الًتكيز عند الكالم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي .ٛٔ
 تغيَت رلرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب ادلوقف ذلك. .ٜٔ
 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. .ٕٓ
 إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر. .ٕٔ
 إدارة مناقشة يف موضوع معُت واستخالص النتائج من بُت آراء ادلشًتكُت. .ٕٕ
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 ٕٔعربية.إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقُت بال .ٖٕ
 
 طبيعة مهارة الكالم. ج

إن ىذه ادلهارة ذلا مستويان: النطق وىو ادلستوى األول أو األدىن، مث التعبَت وىو  
الببغاوي الذي يقوم بو يف نطق ديارسو ادلتعلم منذ الًتديد وال ادلستوى ادلتقدم أو األرقى.

جابة آلية عن بعض األسئلة بداية تعلم اللغة ترديدا لؤلمناط أو لبعض عبارات ادلعلم، أو إ
أما التعبَت فيبدأ يف مرحلة  ادلباشرة أو اِلستيعابية، كما ديارسو أثناء القراءة اجلهرية.

ِلحقة، وىو جانب إبداعي خالق ِل يعتمد على الًتديد اآليل وإمنا على التفكَت 
 ٕٕقف.و واختيار العبارات واأللفاظ اليت تالئم ادل

ى أسس عقلية منظمة مًتابطة، حبيث يكون أحدىا تتم عملية الكالم بناء علو  
سببا يف وجود اآلخر، وقد حددىا علي مدكور كما ُقّدم يف كتاب زلمد بن إبراىيم 

 .نطق، و صياغة، و ارة، وتفكَتاستثاخلطيب يف عدة خطوات أوجزىا فيما يلي: 
قبل أن يتحدث ادلتحدث ِلبد من استثارتو للحديث، فاحلديث استجابة دلثَت،  

، أو حالة من احلاِلت اليت اً أو مشهد اً ادلثَت إما أن يكون سؤاِل من سائل، أو منظر و 
عن أحاسيسو ومشاعره  تدفع إىل احلديث، وقد يكون ادلثَت داخليا، كأن يعرب ادلتحدث

لآلخرين. وبعد أن يستثار اإلنسان كي يتكلم، يبدأ يف تصور ادلفاىيم واألفكار اليت 
 َت حىت يكون كالمو ذا قيمة ينال استحسان من يستمع إليو.سيستخدمها ردا على ادلث

وبعد أن يستثار اإلنسان ويفكر فيما سيقول، يبدأ يف انتقاء األلفاظ والعبارات والًتاكيب 
ادلناسبة، مث يقوم بعملية التعديل والتحسُت، كأن يضع لفظا مكان لفظ، أو تركيبا مكان 

يبٍت على قدراهتم ونوعيتهم صنوف األفكار  إىل مستمعيو الذين تركيب، قبل أن يتحدث
                                      

، القاىرة: المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب )من النظرية إلى التطبيق(فتحي علي يونوس،  ٕٔ
 ٘ٙ-ٗٙم، ص. ٖٕٓٓمكتبة وىبة، 
االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الخية األخرى لغير يم، زتاده إبراىٕٕ
  ٖٕ٘م، ص. ٜٚٛٔ، القاىرة: دار الفكر العريب، التاطقين بها
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وادلفاىيم. مث تأيت ادلرحلة األخَتة وىي مرحلة النطق. فالنطق السليم تتم عملية الكالم، 
وادلستمع ِل يرى من عملية الكالم إِل ىذا ادلظهر، ومن ىنا جيب أن يكون النطق سليما 

رس مع تالميذه يف رلال وواضحا خاليا من األخطاء. وىذا ما جيب أن يهتم بو ادلد
  ٖٕتعليم وتعلم اللغة.

  
 تعليم مهارة الكالم. د

قد قدمت الباحثة يف ادلبحث السابق عن طبيعة مهارة الكالم، بأن ذلا  كما
 مستويان: 

 النطق  .ٔ
اجلانب اآليل الذي ِل حيتاج إىل الكثَت من التفكَت والعمليات الذىنية وىو 

لعبارات كّررىا ادلعلم، والقراءة اجلهرية، وحفظ ومن أنشطة النطق الًتديد  ،ادلعقدة
نصوص مكتوبة أو مسموعة وترديدىا. وتعتمد كفاءة ادلتعلم يف ذلك على الذاكرة 
السمعية اليت دتكنو من ترديد أصوات سبق لو مساعو، وعلى التناسق الذىٍت العضلي بُت 

ييز ادلتعلم بُت ادلخ وأعضاء الكالم من لسان وشفتُت وذلاة وحبال صوتية، وعلى دت
الصوتيات الساكنة وادلتحركة يف اللغة األجنبية وقدرتو على التأكيد، والتنغيم، والتعبَت، 

  ومعرفة النظام الصويت للغة األجنبية.
 أو التعبَت  احلديث .ٕ

دلهارة الكالم. وِل يتم احلديث إِل حبضور طرفُت  فهو الشق اِلجتماعي الظاىر
امع، حبيث يتبادِلن األدوار من آن آلخر فيصبح ادلتحدث على األقل مها ادلتحدث والس

إىل  –إىل جانب مهارات النطق األساسية  -سامعا والسامع متحدثا. وحيتاج احلديث 
عمليات ذىنية معقدة تربط بُت ادلعاين والتعبَت الشفهي عنها وتغيَت استجابتو دلقتضيات 

حد سيطرة تامة على ادلوقف من موقف اِلتصال بُت ادلتحدثُت. ولذا فليس دلتحدث وا

                                      
 ٙٗٔ-٘ٗٔ، ص. المرجع السابق زلمد بن إبراىيم اخلطيب،ٖٕ
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حيث اختيار األفكار وادلوضوع وإن كان لو بعض احلرية يف انتقاء الًتكيبات وادلفردات 
 تعليم ىذين ادلستويُت على ديكن التدرج يفو  ٕٗاللغوية اليت يريد أن يعرب هبا عن أفكاره.

 :ةالتالي ادلراحل
، ادلألوفة، مثل: السالم عليكم، وعليكم السالم البدء بعبارات التحية والتعارف .ٔ

صباح اخلَت، مساء اخلَت، أىال، مرحبا، كيف احلال، احلمد هلل، ما امسك، امسي، 
إخل. ادلهم أن يتم ذلك يف مواقف طبيعية وأن تتكرر ىذه أستاذ، طالب...

 العبارات يف ادلواقف ادلختلفة.
ورتاعيا. ومن األفضل أن تقوم  يطلب من الدارسُت ترديد ىذه العبارات فرديا .ٕ

 رلموعات من الدارسُت بتمثيل ادلواقف اليت تؤدي فيها ىذه العبارات.
، كما يهتم بالتنغيم الذي ِل تقل واإلديائي يهتم ادلدرس بأداء الطالب احلركي .ٖ

 أمهيتو، خصوصا يف ىذه ادلرحلة عن قواعد اللغة.
 الصعوبات اللغوية ويف حجم يتدرج التعليم بعد ذلك يف ادلواقف احلياتية، ويف .ٗ

 العبارات واجلمل.
بعد ادلرحلة األوىل، وباإلضافة إىل التقليد والتمثيل، يتدرج التعليم أيضا يف رلال  .٘

األنشطة. فيمكن تشجيع الطالب على اِلتصال ببعض الناطقُت باللغة 
 األجنبية، وتبادل بعض األحاديث القصَتة معهم.

بعض األفالم القصَتة أو التمثيليات يف حدود  بعد ذلك ديكن أن يشاىد الطلبة .ٙ
 حصيلتهم اللغوية دون مطالبتهم بفهم رتيع التفصيالت.

مث يلجأ األستاذ إىل مناقشة الطالب فيما شاىدوه، ويطلب من بعضهم التعليق  .ٚ
 .أو القيام ببعض األدوار اليت جاءت يف الفيلم أو التمثيلية

                                      
قاىرة: مكتبة ، التعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  ٕٗ

 ٜٖٔ-ٖٛٔم، ص. ٜٔٛٔلبنان، 



16 
 

من الدارسُت إعداد موضوع معُت مث يف مرحلة ِلحقة ديكن لؤلستاذ أن يطلب  .ٛ
 يناقشهم فيو. فيبدى كل منهم رأيو يف ادلوضوع أو يعلق على آراء زمالئو.

بعد ذلك يستطيع ادلدرس أن يفاجئ الدارسُت مبوضوع أم خيطرىم بو مسبقا،  .ٜ
   ٕ٘ويطلب منهم مناقشة ادلوضوع فيما بينهم ويقتصر دوره على تنظيم ادلناقشة.

 
 ة في تعليم مهارة الكالمه. الجوانب المهم

 األصوات. ٔ
يعد اكتساب النطق اجليد للغة اذلدف من أصعب عناصر اللغة اكتسابا، ويعود 
ذلك إىل ناحية عضوية. وأصعب األصوات على الدارس تلك األصوات اليت ِل مثيل ذلا 

عوبة  يف لغتو األم. فاجلهاز النطقي للغة األم وما يرتبط بو من العادات النطقية يشكل ص
كبَتة للمتعلم غَت الناطق باللغة، شلا يتطلب كثَتا من العناية والتدريب. ألن متعلم اللغة 
العربية قد تعود على مساع أصوات لغتو األم، منذ صغره ومل تكن أذنو تسمع إِل تلك 

بصورة مكثفة  –األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل ىذا الطالب على التمييز السمعي 
لعربية، وأصوات لغتو لكي يدرك تلك اِلختالفات، اليت مل يكن بُت األصوات ا –

 يدركها من قبل، وحىت يصبح مبقدوره التمييز السمعي بُت ىذه اِلختالفات.
حينما يدرب الطالب على نطق األصوات العربية، يدرك أن بعض ما يتعلمو من 

أول األمر.  أصوات، سلالف دلا يف لغتو. فيحاول تقليده غَت أنو جيد مشقة يف ذلك
يعرفو  وبادلمارسة وكثرة ادلران سيدرك أن ىذا الصوت اجلديد ليس مطابقا للصوت الذي

 ٕٙيف لغتو، وىذه خطوة تقود إىل مزيد من احلرص والتدريب ليصل إىل األداء اجليد.

                                      
  ٖٕٛ-ٖٕٚ، ص. المرجع السابق زتاده إبراىيم،ٕ٘
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان وزمالءه،  ٕٙ

 ٕٗ-ٔٗص.  ، مؤسسة الوقف اإلسالمي، بدون سنة،الناطقين بها )الجانب النظري(
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تعد التدريبات على الثنائيات الصغرى من أىم تدريبات التمييز واإلنتاج، حيث 
ىذه الثنائيات، الذي ِل دياثل صوتا من أصوات لغة الدارس  يكون الصوت اذلدف يف

مقابال للصوت القدًن وادلعلوم يف لغة الدارس، أو الذي سبق للدارس تعلمو، وعلى 
ادلدرس نطق الثنائيات الصغرى، مثل: سار/صار، مسَت/مصَت، مبتدئا بالقراءة كلمة  

أوِل مث أفرادا، ويتوقع أن خيطئ كلمة أوِل، مث زوجا زوجا، والطالب يرددون بعده رتاعة 
 بعض الطالب يف النطق، وعلى ادلدرس تصحيح ذلك ذلم.

ِل يكفي لتقوًن لسان ادلتعلم أن ينبو إىل موضع اخلطأ، وِل يكتفي باِلستماع إىل 
النطق الصواب، بل ِل بد إلصالح اخلطأ من احملاكاة واستخدام جهازه النطقي. وِل 

دريب ادلكثف القصَت، بل أفضل من ىذا التدريب اليومي يكفي يف مثل ىذه احلالة الت
ادلستمر دون تكثيف أو تركيز، وينبغي على ادلدرس إذا ِلحظ أكثر من مشكلة نطقية، 

 أِل جيمع أكثر من مشكلة يف تدريب واحد ما مل يكن بينها صلة.
اذلدف من تدريبات األصوات أن جييد الدارس بقدر اإلمكان، نطق األصوات و 

ية وأن دييز بينها عند مساعو ذلا، وليس اذلدف وصفها وبيان سلارجها، ولذلك فإنو العرب
يستحسن أِل يشغل ادلدرس الدرس باحلديث النظري عن األصوات بل مبحاكاة النطق 

  ٕٚالصحيح والتدريب عليو.
 ادلفردات .ٖ

من أىم عناصر اللغة ودييل بعض اللغويُت إىل تشكل ادلفردات )أي الكلمات( 
ىا العنصر األىم يف اللغة، ومرد ذلك إىل أن ادلفردة قد تكون العامل الرئيسي الذي اعتبار 

   ٕٛيف موقف اِلتصال أو يف فهم النص القرائي.يؤدي إىل فهم معٌت اجلملة 

                                      
   ٗٗ-ٖٗ. ص، المرجع نفس ٕٚ
، ادلملكة العربية السعودية، مذكرة الدورات التربوية القصيرةعبد الرزتن موسى أبكر وآخرون،  ٕٛ

  ٚٔٔى ، ص. ٙٔٗٔجامعة اإلمام زلمدبن سعود اإلسالمية، معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا، 
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ومعيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا ومتقنا يف نطق 
ريقة اِلشتقاق منها، أو رلرد وصفها يف أصواهتا، وفهم معناىا مستقلة، أو معرفة ط

تركيب لغوي صحيح، وكذلك أن يكون قادرا على استخدام الكلمة ادلناسبة يف السياق 
 :أساليب توضيح معٌت ادلفرداتومن  ادلناسب.
بيان ما تدل عليو الكلمة بإبراز عينها أو صورهتا إن كانت زلسوسة، مثل:  (أ 

 قلم.
 دتثيل ادلعٌت، مثل: فتح الباب. (ب 
 دتثيل الدور )مريض يشكو من بطنو(. (ج 
 ذكر ادلتضادات. (د 
 ذكر ادلًتادفات. (ه 
 تداعي ادلعاين )للعائلة تذكر الكلمات: زوج وزوجة وأوِلد وأسرة( (و 
 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا. (ز 
 شرح معٌت الكلمة بالعربية. (ح 
 إعادة القراءة وتعددىا يساعد على معرفة ادلعٌت أكثر. (ط 
 ٜٕالبحث يف ادلعجم. (ي 

 
يساعد يف توضيح معاين الكلمات اجلديدة. فعند ورود كلمة مكتوب  واِلشتقاق

مثال يستطيع ادلعلم بيان أصلها )كتب( وما يشتق من ىذا األصل من كلمات ذات 
صلة بالكلمة اجلديدة )كاتب، كتاب، مكتبة ... إخل(. ويزّود ادلعلم الكفء طالبو 

تشجيعهم )فيما خيص ادلفردات( ببعض اِلسًتاتيجيات اليت تعينهم على التعلم. وديكنو 
على إعداد قوائم بالكلمات اجلديدة أوِل بأول. وىذه القوائم تساعد الطالب كثَتا. 
فالتسجيل ادلنظم ادلكتوب ذلذه الكلمات ييسر عليهم حفظها واستخدامها، ويساعدىم 

                                      
 ٙٗ-٘ٗ، ص. المرجع نفس ٜٕ
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 على مراجعة ما كتبوه يف فًتات متباينة. ومن األفضل تشجيعهم على تسجيل الكلمة يف
سياق يوضح معناىا. وِل تشجعهم على تررتة معٌت الكلمة )إِل يف حاِلت خاصة( 

       ٖٓوعندما تكون الًترتة مطابقة للسياق الذي وردت فيو، واإلطار الثقايف الذي تعرب عنو.
 القواعد .ٗ

القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وليست غاية مقصودة 
سها ينبغي أن يكون التعبَت والفهم السليمُت يف رلال الكتابة . والغرض من تدرئٖلذاهتا

واحلديث، كما ينبغي الربط بُت القاعدة وتذوق األساليب. وذلا دور يف تعليم اللغة ألهنا 
 ضوابط حتكم استعمال اللغة وتساعد على فهم اجلمل وتراكيبها.

إنتاجية أو وتشمل القواعد ضلو اللغة وصرفها. واختبارات القواعد قد تكون 
تعرفية. يف اإلنتاجية يعطي الطالب اجلواب من عنده، ويف التعرفية يتعرف على اجلواب 

 الصحيح من بُت عدة إجابات.
وتدريبات الًتاكيب للمبتدئُت يغلب عليها أن تكون تدريبات أمناط )قوالب(، 

ث إن وىي التدريبات اليت يسيطر ادلدرس فيها سيطرة تامة على استجابة الطالب، حي
ىناك طريقة واحدة لالستجابة الصحيحة. وىناك نوع من التدريبات للًتاكيب: التكرار، 

وينبغي إجراء التدريبات  واِلستبدال، والتحويل، والسؤال واجلواب، والتوسعة واِلختصار.
النحوية شفهيا أوِل، مث قراءة، مث كتابة. كما جيب أن يؤديها الطالب رتاعيا وثنائيا 

               ٕٖوفرديا.
 
 
 

                                      
 ٙٗ، ص. المرجع السابق ءه،عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان وزمال ٖٓ
، )القاىرة: دار ادلعارف مبصر(، ٓٔ، ط.الموجّه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  ٖٔ

   ٖٕٓص. 
 ٛٗ-ٚٗ، ص. المرجع السابق عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان وزمالءه، ٕٖ



21 
 

 . توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالمه
فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تعليم مهارة 

 يف العربية كلغة ثانية: الكالم
تعليم الكالم يعٍت شلارسة الكالم، يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل  .ٔ

ه عنو. إن الكالم مهارة ِل يتعلمها مواقف يتكلم فيها بنفسو ِل أن يتكلم غَت 
وظل ىو مستمعا. من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة الطالب إن تكلم ادلعلم 

الكالم مبقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث وليس بكثرة كالمو واستئثاره 
 باحلديث.

يقصد بذلك أِل يكلف الطالب بالكالم عن و ، مأن يعرب الطالب عن خربهت .ٕ
ديهم علم بو. ينبغي أن يتعلم الطالب ألن يكون لديو شيء شيء ليس ل
 يتحدث عنو.

التدريب على توجيو اِلنتباه، ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات  .ٖ
معينة وقتما يراد منو الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب، إنو يستلزم القدرة 

رة على تعرف الًتاكيب على دتييز األصوات عند مساعها وعند نطقها. والقد
وكيف أن اختالفها يؤدي إىل اختالف ادلعٌت. إن الكالم باختصار نشاط ذىٍت 

 أن يكون واعيا دلا صدر عنو حىت ِل يصدر منو ما يالم عليو.  يتطلب من الفرد
عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح، من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا لو أن  .ٗ

ن ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف لغاهتم األوىل، فهو يقاطعو اآلخرون. وإذا كا
أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية. إن لديهم من العجز يف اللغة ما 
يعوقهم عن اِلسًتسال يف احلديث أو إخراجو بشكل متكامل، ولعل شلا يزيد يف 

علم يف ويرتبط هبذا أيضا أِل يُِلح ادل إحساسو هبذا العجز أن يقاطعو ادلعلم.
 ٖٖتصحيح أخطاء الطالب.

                                      
 ٔٙٔ-ٙٔ، ص. السابق المرجع رشدي أزتد طعيمة،ٖٖ
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شلا ينبغي مراعاتو طبيعة البيئة اليت تدّرس فيها اللغة األجنبية. فإن كان الدارس  .٘
يتعلم اللغة األجنبية يف غَت موطنها األصلي، مثل العريب الذي يدرس اإلصلليزية 
يف العامل العريب، فهو يف حاجة إىل أن يستخدم اللغة أطول مدة شلكنة يف حجرة 

وكذلك حيتاج  دراسة مع التدّرب ادلتواصل على العبارات الضرورية الشائعة.ال
الدارس إىل التشجيع الدائم وىو خيطو خطواتو األوىل يف احلديث باللغة 

   ٖٗاألجنبية.
التدرج، ينطبق مبدأ التدرج يف ىذه ادلهارة، كما أن الكالم ىو مهارة مركبة   .ٙ

ِل حيدث بُت يوم وليلة، وِل بُت عشية  ونشاط عقلي متكامل، وتعلم ىذه ادلهارة
إمنا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي  وضحاىا.

وعليو أن يهيئ من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مستوى  أن ديلكو ادلعلم.
 من مستويات الدارسُت كالتايل:

م حول أسئلة بالنسبة للمستوى اِلبتدائي: ديكن أن تدور مواقف الكال (أ 
يطرحها ادلعلم وجييب عليها الطالب. ومن خالل ىذه اإلجابة يتعلم 
الطالب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويفضل أن 
يرتب ادلعلم ىذه األسئلة بالشكل الذي ينتهي بالطالب إىل بناء موضوع 

يبات متكامل. ومن ادلواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن التدر 
الشفهية، وحفظ بعض احلوارات واإلجابة الشفوية عن أسئلة مرتبطة بنص 

 ه.و قرأ
ادلستوى ادلتوسط: يرتفع مستوى ادلواقف اليت يتعلم الطالب من خالذلا  (ب 

( وإدارة Role Playingمهارة الكالم. من ىذه ادلواقف لعب الدور )
للطالب،  اِلجتماعات. وادلناقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت وقعت

                                      
 ٖ٘ٔ، ص. المرجع السابق عريب،صالح عبد اجمليد ال ٖٗ
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وإعادة رواية األخبار اليت مسعوىا يف التلفاز واإلذاعة واألخبار عن زلادثة 
 ىاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغَتىا.

ادلستوى ادلتقدم: وىنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا  (ج 
( أو يتكلمون Debateمن مظاىر الطبيعة. أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة )

 ٖ٘موضوع مقًتح، أو يلقون حوارا يف دتثيلية، أو غَت ذلك من مواقف. يف
 
 أساليب تعليم مهارة الكالم. و

إن األمناط واألساليب التعبَتية التالية حتقق رلاِلت التعبَت ادلختلفة، وادلعلم  
صاحب القرار يف اختيار ما يناسب مستوى وقدرات طالبو ادلعرفية والعقلية. ومن 

 مهارة الكالم ىي ما يلي: أساليب تعليم
وذلك بأن يلقي ادلعلم سؤاِل يف موضوع ما يعرفو التالميذ، ، السؤال واجلواب .ٔ

والتالميذ جييبون، وىذا النوع من النشاط الشفهي ديكن أن يُبدأ بو من السنة 
األوىل اِلبتدائية. وقد يكون السؤال عن منظر معلق على احلائط، أو مرسوم يف  

لسؤال واجلواب يكسب الطفل مهارة النطق وإخراج احلروف كتاب القراءة. وا
من سلارجها، واجلرأة يف احلديث، وأسلوب السؤال واجلواب يعترب من قبل 
احملادثة، ولكنو األسلوب السهل الذي ديكن أن ديارسو مع صغار التالميذ وحيقق 

 ذلم التلقائية واِلنطالق يف التعبَت واحلرية فيو.
ادلالحظة وإدراك العالقة، وذلك بعرض مناذج من الصور،  على تدريب التالميذ .ٕ

 وادلواقف ادلتدرجة  أمام التالميذ ويتحدث التالميذ عنها.
يعرض ادلعلم على التالميذ صورا ألشكال ويطلب من التالميذ التعبَت عنها  .ٖ

 شفويا يف رتلتُت أو ثالث أو أكثر.

                                      
 ٕٙٔ، ص. المرجع السابق رشدي أزتد طعيمة،ٖ٘
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شوقة داخل ادلدرسة وخارجها، احملادثة، إن األطفال لديهم الكثَت من اخلربات ادل .ٗ
ومن مث يستطيع ادلعلم أن جيد فرصا مناسبة لتدريس احملادثة، والتدريب على 

 مهارات الكالم.
حتتل ادلناقشة مركزا واضحا يف العمل ادلدرسي، كما أهنا تأخذ مكانة  ادلناقشة، .٘

ملحوظة يف أنشطة الكبار. بادلناقشة يتضح الفكر وينضج الرأي وتتبلور 
فإهنا أسلوب حل ادلشكالت، وأن حتديد ادلشكلة اليت ستكون  اىات.اِلجت

وجيب أن يكون موضوع ادلناقشة يف خربة  موضوع ادلناقشة أمر مهم للغاية.
 ٖٙالتالميذ ودييلون إليو، ورتع ادلعلومات عن موضوع ادلناقشة أمر ضروري.

والتوجيهات  إعطاء التعليمات والتوجيهات، فإن قيام التلميذ بإعطاء التعليمات .ٙ
)بعد تدريبو(، نشاط لغوي شفوي كثَتا ما يقوم بو التالميذ يف احلياة اليومية 

وأن التالميذ يعطون التعليمات واإلرشادات يف اإلذاعة  داخل ادلدرسة وخارجها.
ادلدرسية، أو مواعيد اجتماع اللجان ادلدرسية. ادلدرسية اليومية، حول النشاطات 

يذ دلواجهة مثل ىذه ادلواقف، إمنا تؤدي دورا مهما يف وادلدرسة يف إعداد التلم
حياة التلميذ، وديكن أن يرشد ادلعلم تالميذه، إىل أن تكون تعليماهتم أول األمر 

 مكتوبة، وبشيء من التدرج، يستطيع التلميذ أن يلقي تعليماتو شفويا.
ديكن  ادلقابلة الشخصية، فهي نشاط لغوي شفوي من مواقف احلياة العملية اليت .ٚ

أن ديارسها التالميذ، فمثال ديكن لبعض التالميذ أن يرتبوا مقابلة مع مدرس قام 
وِل تتطلب ادلقابلة  برحلة معينة، أو مع مدير ادلدرسة حول موقف من ادلواقف.

الشخصية حتدثا دقيقا، ومهارات اجتماعية فقط، ولكنها من ناحية أخرى تؤكد 
 ٖٚأمهية الدقة يف اِلستماع.

  

                                      
 ٓٙٔ-ٚ٘ٔ، ص. السابق المرجعزلمد بن إبراىيم اخلطيب،  ٖٙ
 ٕٙٔ-ٔٙٔ، ص. المرجع نفس زلمد بن إبراىيم اخلطيب،ٖٚ
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 ئل تعليم مهارة الكالمز. وسا
إن تعلم أو تعليم مهارة الكالم حيتاج إىل الكثَت من والوسائل وادلعينات، ألن 
اخلجل والًتدد واخلوف من ارتكاب األخطاء تغلب على ادلتعلم يف ادلراحل األوىل وتعوقو 
عن اِلشًتاك يف النطق واحلديث. وقد دلت خربات ادلربُت عند تدريس ىذه ادلهارة على 

شفافة وأفالم ثابتة ومتحركة صامتة، ن كل الوسائل البصرية من لوحات عرض وشرائح أ
تشجع ادلتعلم على مزاولة ىذه ادلهارة للتعبَت عما تتضمنو ىذه الوسائل من أفكار 
ومناقشة زلتواىا ووصف مكوناهتا. وتعترب أيضا كل األنشطة اليت تؤدي إىل اشًتاك 

التمثيل واأللعاب اللغوية وادلقابالت والزيارات والرحالت،  ادلتعلم يف التعبَت الشفهي، مثل
كما تساعد ادلعامل اللغوية على تغلب الدارس على من الوسائل الفعالة يف ىذا السبيل.  

 .ٖٛخجلو وخوفو من اخلطأ، فَتدد فيها ما يسمعو ويسجل حديثو ويستمع إليو
 

 ح. تمرينات الكالم ومعايير قياسه
الشفهي حبيث  م إىل تعويد الدارس على اِلتصال اللغويهتدف دترينات الكال 

دون عناء وجهد كبَتين، كما هتدف  يستطيع أىل اللغة األصليون فهم زلتوى ما يقال
اختبارات الكالم إىل قياس مدى صلاح الدارس يف حتقيق ذلك. وِل بديل دلمارسة الكالم 

كن إتقان مهارة الكالم إِل من وصول الدارس إىل مستوى مناسب يف ىذه ادلهارة. وِل دي
 سة الفعلية دلكّوناهتا.ار بادلم

 النطق دترين .ٔ
صوتيات اللغة، وقد اصطلح اللغويون على دترينات النطق شلارسة  شملت

األساسية وتشمل األصوات ادلتحركة والساكنة يف  تقسيمها قسمُت: الصوتيات
 م. ويبُت اإليقاعاللغة، مث الصوتيات ادلساعدة وىي اإليقاع والتأكيد والتنغي

Rhythm  تفاوت طول الفًتات الزمنية بُت ادلقاطع ادلؤكدة يف كل رتلة، وىو يشبو

                                      
 ٗ٘ٔ، ص. المرجع السابق صالح عبد اجمليد العريب، ٖٛ
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فهو درجات القوة اليت  Stress اإليقاع ادلوسيقي أو الوزن يف الشعر، أما التأكيد
 ينطق هبا الشخص أحد ادلقاطع أو الكلمات شليزا ذلا عن غَتىا، أما التنغيم 

Pitch تفاوت بُت اخلفة والشدة أو الغلظ يف درجات الصوت.فيشَت إىل ال 
من بعض تدريبات على النطق ينبغي أن يراعى ادلعلم عند استخدامها أن اذلدف 
منها أن يتحدث ادلتعلم بطريقة يفهمها من يسمعو وتعرّب بطريقة سليمة عما 

ادثة، يعٍت يعينو الدارس، وىي التكرار واحملاكاة مث إعادة احملادثة. وعند إعادة احمل
بعد مساع احملادثة بأكملها يكرر ادلدرس أقوال ادلتحدث األول ويلعب الدارس 

 دور ادلتحدث الثاين.
 دترين احلديث والتعبَت احلر .ٕ

لعل من أشق األمور على الدارس أن حياول التعبَت عن أفكاره يف حدود بضع  
على التعبَت لغوية يستطيع استخدامها باطمئنان. وأن القدرة  كلمات وتراكيب

ضرورة يف بعض ادلواقف ولو اضطر ادلتحدث إىل استخدام اإلشارة واحلركة 
وتعبَتات الوجو لكي يوصل ادلعٌت الذي يريده إىل ادلستمع. وعلى ادلعلم أن خيتار 

تو اللغوية، وِل لدارس أن يعرّب عنها يف حدود كفاءمواقف عصيبة ويطلب من ا
 ٜٖلنطق والنحو اليت ِل تؤثر يف فهم ادلعٌت.بد من التغاضي عن كل األخطاء يف ا

 
يف رلال اِلختبارات والقياس فإن احلكم على الكالم مازال مبعايَت موضوعية أما 

 مقننة مضبوطة وىو من أشق األمور. وادلعايَت يف قياس مهارة الكالم ىي كما يلي:
 النطق: .1

 درجات( ٘مفهوم دتاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة. ) .أ 
 درجات( ٗحد بعيد مع وجود لكنة أجنبية واضحة. ) مفهوم إىل .ب 
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بعض أخطاء النطق تستدعي اإلنصات بإمعان وقد تقود إىل سوء فهم ما  .ج 
 درجات( ٖيعنيو ادلتحدث أحيانا. )

 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق. )درجتان( .د 
 ِل ديكن فهم ما يعنيو لكثرة أخطاء النطق. )درجة( .ه 
 المفردات: .2

 درجات( ٘ليت يفضلها متحدث اللغة األصلي. )يستخدم نفس ادلفردات ا .أ 
  يستخدم ألفاظا غَت معرّبة أحيانا ولكن معٌت ما يقول مفهوم دتاما. .ب 

 درجات( ٗ)    
ينتقي بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا شلا يتسبب يف عدم وضوح معٌت بعض  .ج 

 درجات( ٖ) فقرات حديثو.
يف غَت السياق ثروتو اللغوية من ادلفردات زلدودة ويستخدم ادلفردات  .د 

 . )درجتان(ادلناسب أحيانا
 من ادلفردات اللغوية جيعل حديثو غَت مفهوم على اإلطالق. ةكثر جهلو ب .ه 

  )درجة(
 :النحو والصرف .3

 درجات( ٘. )يرتكب أخطاء ضلوية وصرفية قليلة جدا ِل تؤثر يف فهم ادلعٍت .أ 
 درجات( ٗمع كثرة أخطائو النحوية ديكن فهم ما يعنيو دتاما. ) .ب 
 درجات( ٖ. )ب أخطاؤه النحوية يف عدم فهم ادلعٌت أحياناتتسب .ج 
 )درجتان( .بسبب األخطاء النحوية –إِل القليل  –يصعب فهم ما يقولو  .د 
 ٓٗ. )درجة(لكثرة األخطاء النحوية ِلديكن فهم أي شيء شلا يقول .ه 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 أ. منهج البحث 
 

 Qualitative) إن ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي

Approachبادلنهج الوصفي ) (Descriptive Method.) تاولح وادلنهج هبذا ادلدخل 
ات ادلكتوبة أو ادلنطوقة من البيانات الوصفية إما من الكلمعلى ل و صاحل الباحثة

الباحثة ال استخدمتها وبناء على ىذا أن البيانات اليت والسلوك ادلالحظ.  حوث عنودلبا
عن موضوع  والنوعية تكون على صورة العدد أو الكمية بل تكون على صورة البيانات

 البحث.
ألن ىذا البحث ال يقف عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي بل يهتم و 

شياء والظواىر اليت يتناوذلا البحث يف ضوء قيم أو أيضا بتقرير ما ينبغي أن تكون عليو األ
معايَت معينة واقًتاح اخلطوات أو األساسيات اليت ميكن أن تتبع للوصول هبا إىل الصورة 
اليت ينبغي أن تكون عليو يف ضوء ىذه القيم  أو ادلعايَت  فيسمى ىذا البحث بالبحث 

  1الوصفي التقوميي.
 

 اختيارها مجتمع البحث وعينته وأسلوب ب.
 

 Socialيقصد مبجتمع البحث ىو احلالة االجتماعية ) البحث الكيفييف إن 

Situation( كما قدمو سرباديل .)Spradleyبأن رلتمع البحث يف  ( يف كتاب سوغيونو
 ثالثة عناصر، ىي:  احلالة االجتماعية اليت تتكون منالبحث الكيفي يسمى ب

                                      
، القاىرة: دار النهضة مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد وأمحد خَتي كاظم،  1

 44، ص. 1973العربية، 
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 مدرسو اللغة العربية،يف ىذا البحث ىو ، فإن الفاعل ادلقصود (Actorالفاعل ) .1
مبعهد االستقامة اإلسالمي  الصف اخلامسيف  اتلباوالط ومسؤول اللغة

 العصري. 
يف معهد  لدي الطالبات اتصاليا ، البيئة العربية اليت تكون موقفا(Place) ادلكان .2

 .االستقامة اإلسالمي العصري
يف  اللغوية ادلنفذة اطاتالنش، يقصد يف ىذا البحث ىو (Activityالنشاط ) .3

  معهد االستقامة اإلسالمي العصري.
 

عينة البحث يف البحث الكيفي يسمى مبُخربر البحث أو ُمشًترك البحث، أو  أما
أما أسلوب اختيار عينة البحث عند البحث الكيفي،  2يف البحث.م صاحب وُمعل  

حيث أن عينة  ،Purposive Samplingفتكون بطريقة اختيار العينة ادلقصودة للبحث أو 
ادلخربر أو  العينة أو وأن اختيار 3.وفىدموضوع البحث أو البحث ادلختارة معتمدا على 

  بو الباحثة بعد حضورىا يف ميدان البحث. تمقاادلشًترك 
ىم مدرسو اللغة  بعد حضورىا يف ميدان البحث واخلرباء الذين قابلتهم الباحثة

ىيئة تربية ادلعلمُت أستاذ عفان من و  ىيئة إشراف اللغةمن أستاذ ذو الفكار شام العربية 
ئة رعاية من ىي ادلعلمتانو  قسم اإلدارة للمعهد،أستاذ رشيد رضا من اإلسالمية، و 

ومخس الطالبات من الصف  ،مها أستاذة إرما مولينا وأستاذة اسري ليستاري الطالبات
  .دلنظمة الطالبات كزي، ثالثة أشخاص منهن مسؤوالت قسم إحياء اللغة ادلر اخلامس
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 البحث دواتأ. ج

( ومن Human Instrumentأداة بشرية )الباحثة  تكونالبحث الكيفي يف إن 
 احلضور يف ميدان البحث، وظائفها، تعيُت مشكلة البحث، ختطيط خطة البحث،

 فحص صدق  يانات، مجع البيانات، حتليل البيانات وتفسَتىا،اختيار ادلخرب كمصدر الب
 4.البيانات مث استنتاج على ما حصلت عليو ات،البيان
 ىي كما يلي: يف مجع البيانات ها الباحثةتستخدماليت اأما األدوات األخرى و 

 (Observationادلالحظة ) .1
مة من وسائل جتميع البيانات، ذلك ألهنا تسهم إسهاما وىي تعترب وسيلة مه

ن حيصل عليها أساسيا يف البحث الوصفي، وىناك معلومات ميكن للباحث أ
تسجيل األشياء بتنظيم الوقائع ادلوجودة. وىي الباحثة ب تمقا 5بالفحص ادلباشر.

 6تستخدم لتحصيل صورة حقيقية من الظواىر أو الواقائع إلجابة أسئلة البحث.
الباحثة نوعُت  تستخدماهبا الباحثة إلجابة األسئلة يف حبثها. و  تموىذا كما قا

( وادلالحظة Participant Observationبادلشاركة ) من ادلالحظة ومها ادلالحظة
 (.NonParticipant Observationبدون ادلشاركة )

تقصد الباحثة بادلالحظة ادلشاركة ىي ادلالحظة ادلباشرة حيث تكون الباحثة 
الباحثة مبالحظة سلوك معُت من  تماللغوية ادلدروسة، وقا النشاطاتجزءا من 

ت الباحثة كتبخاص أو األشياء اليت تدرسها، و شخالل اتصاذلا مباشرة باأل
ها أثناء ادلالحظة. أما ادلالحظة بدون ادلشاركة أو تسجلالبيانات ادلهمة و 

                                      
 346، ص. السابق المرجعسوغيونو، 4
، ص. 1982، الكويت: وكاالت ادلطبوعات، 6، ط.هجهأصول البحث العلمي ومناأمحد بدر، 5

354  
ورقة يف مادة تعليم مناىج البحث العلمي لكلية الدراسات طريقة جمع البيانات، موجيا رحارجو، 6

kuliah/336-http://mudjiarahardjo.com/materi-العليا جبامعة إسالمية حكومية موالنا مالك إبراىيم مباالنج، 

kualitatif.html-penelitian-data-pengumpulan-metode, 2411من يونيو  24، نقل يف   

http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/336-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
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ظة ومراقربة النشاطات ادلوجودة  ادلالحظة غَت ادلباشرة فتكون فيها الباحثة مالحر
 غَت أهنا ال تشًتك فيها.

 (Interviewادلقابلة ) .2
وبيانات جبمع معلومات  ةالباحث اقوم من خالذلت ةشفوي ةاستبانتعترب وىي 

جابات ادلفحوص. وادلقابلة إ ابنفسه ةكتب الباحثتشفوية من ادلفحوص، فيها 
فإن بعد  7.علومات من خالل مصادرىا البشريةمة للحصول على ادلهمأداة 

البحث  اءخرب الباحثة مبقابلة  تم البحث وتعيُت الوقت ادلناسب، قااختيار سلرب
 .، وقد سبق ذكر عنهمموضوع البحثحول 

  
  البياناتمصادر . د

 ثالثة، ىي: تنقسم إىلالبحث  ىذا يف مصادر البيانات إن
يعٍت البيانات اليت تصدر منو يف شكل إجابة شفوية عن طريق  البشري،ادلصدر  .1

 ادلقابلة.
ادلكاين، وىو تنقسم إىل قسمُت، ادلصدر ادلكاين الثابت )مثل: الغرفة، ادلصدر  .2

تكملة األدوات، شكل الشيئ، وما عدا ذلك(. وادلصدر ادلكاين ادلتحرك )مثل: 
  .(تعليم، وما عدا ذلكالتعلم و الغناء، حركة يف رقصة، عملية الوزن  النشاط،

مثل احلروف، أو الرقم، أو الوثائقي، يعٌت ادلصدر الذي يعرض العالمات ادلصدر  .3
الصورة، أو الرموز األخرى، أو غَت ذلك الذي ميكن استخدامو يف مجع البيانات 

  8عن طريق الوثائق.

                                      
لتوزيع، ، الرياض: دار أساسة للنشر واالبحث العلمي، مفهومه وأدواته، وأساليبهذوقان عبيدات،  7

 135م، ص.1997
 172، ص. المرجعنفس  8
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وتكون البيانات من ادلصدر البشري وادلصدر ادلكاين من البيانات األساسية. أما 
  البيانات من ادلصدر الوثائقي فتكون البيانات الثانوية.

 
 ليل البياناتأسلوب تح. ه

وىو زلاولة القيام باألنشطة من خالل البيانات، تنظيم البيانات، وجتزيئها إىل 
أقسام مرتبة، احلصول على الصورة ادلرجوة، واحلصول على ما يفيد وما ميكن دراستو، مث 

  9ترتيب ما ميكن اإلخبار عنو للناس.
خراج األدلة وادلؤشرات بتحليل البيانات اجملموعة، يعٍت بو است تبدأ فإن الباحثة

العلمية الكيفية اليت تربىن على إجابة أسئلة البحث. ولتتمكن الباحثة من حتليل 
 البيانات، ىناك مراحل ينبغي أن جتري هبا الباحثة، وىي كما يلي:

 مرحلة هتيئة البيانات للتحليل .1
نات، بعد أن يف ىذه ادلرحلة تتبع الباحثة اخلطوات الثالثة التالية: )أ( مراجعة البيا

كملت البيانات تقوم الباحثة مبراجعتها هبدف استخراج ما ميكن أن تؤثر على 
عملية استنتاج البحث وزلاولة التأكد من صحة البيانات. )ب( تبويب 
البيانات، يف ىذه اخلطوة تفرق الباحثة البيانات اجملموعة وتفصلها على حسب 

تفريغ البيانات، تقوم فيها  ترتيب أسئلة البحث ادلستهدفة يف البحث. )ج(
الباحثة بتحديد وتعيُت البيانات النافعة والبيانات غَت النافعة، مث إزالة البيانات 

 غَت النافعة حىت تبقى لديها البيانات النافعة.
 مرحلة حتليل البيانات .2

يتم حتليل البيانات يف ىذا البحث يف صورة كيفية فحسب، تعٍت هبا الًتكيز يف 
ارب الواقعة واألحداث اجلارية، سواء يف ادلاضي أو احلاضر، على ما معاجلة التج

 تدركو الباحثة منها وما تفهمو وتستطيع تصنيفو.
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 مرحلة تفسَت البيانات .3
يكون دور الباحثة يف ادلرحلتُت السابقتُت يقتصر على تصنيف احلقائق واستخراج 

 14ئلة البحث.األدلة الكيفية، ولكنها يف ىذه ادلرحلة يكشف عن إجابة أس
 
  . فحص صدق البياناتو

ادلعلومات متوافرة لدى الباحثة  تصبحت مرحلة مجع البيانات وأكتملبعد أن ا 
بصورة، واستمارات مقابلة، وجداول ادلالحظة، وعبارة عن وثائق وسجالت. ودلا كانت 

 فحص ىذه البيانات لتكون نتائجمن متوافرة كاملة البد للباحثة البيانات اجملموعة 
 البحث صاحلة ضابطة. 

( طول االشًتاك 1ىناك بعض الطرق لفحص صدق البيانات وصحتها، وىي: ) 
( حتليل 5( مناقشة األصحاب )4" )Triangulation(التثليث "3( عمق ادلالحظة )2)

( حسابة 9( تفصيل الشرح )8( مراقبة األعضاء )7( كفاءة ادلراجع )6احلالة السلبية )
"Auditing."11  الطرق اختارت الباحثة ما يليق ببحثها ىي طول االشًتاك، من ىذه

 وعمق ادلالحظة، ومناقشة األصحاب.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 نبذة عن معهد االستقامة اإلسالمي العصريالمبحث األول: 
 أ. تأسيس معهد االستقامة اإلسالمي العصري

 سوالويسي الوسطى. سيغيدبديرية بقرية صلاتا بارو بَتومارو  ىذا ادلعهد يقع
من  ٕه/ ٖٔٗٔذو احلجة  ٓٔ تاريخاليف  ،زلمد عارف سَتاج احلاج الشيخ ووأسس
ىذا ادلعهد على أساس تكوين ألف معهد كونتور اإلسبلمي  ُبٍتو  م.ٖٜٜٔمايو 

نوروغو. معهد كونتور اإلسبلمي بفو من  حيث أن مدير ىذا ادلعهد متخرج بإندونيسيا.
، ووصل دراستو يف مٜٛٚٔسنة ادلعلمُت اإلسبلمية بكونتور يف أهنى دراستو يف كلية 

م. مث ٕٜٛٔسنة يف كلية أصول الدين وزبرج يف  وي بدار السبلم كونتورادلعهد الًتب
  رجع إىلو  م.ٜ٘ٛٔسنة وزبرج يف  مصريف القاىرة بر يف جامعة األزى وصل دراستو

الشيخ معهد كونتور اإلسبلمي  مديريحد نصحو ألكن ، نفسو فيوبكونتور ليخدم 
كونتور يف  جع، ديكن أن يوجد ر ري بأن يرجع إىل دائرتو بالقول "إاحلاج عبد اهلل شك

  . سوالويسي الوسطىفرجع ىو إىل  واحد يف دائرتك"
مساعدا يف تأسيس  ىو كان  ،االستقامة اإلسبلمي العصري قبل أن يؤسس معهد

معهد نور الفبلح اإلسبلمي بكواتونا سوالويسي الوسطى مع األستاذ الدكتور اسحاق 
م إىل ٜٛٛٔمن سنة  أربع سنوات تقريبا نفسو يف ىذا ادلعهد يف مدةبعارف. وىو خدم 

عسى أن  .بقرية صلاتا بارو ادلسمى باالستقامة عهد اإلسبلميادلبٌت مث  .مٖٜٜٔسنة 
اليت تناسب التعليم  تربية األبناء على أساس اإلديان والتقوى يكون ىذا ادلعهد قادرا على

 ساعدىم يف حياهتمت يتال ادلعارف الواسعة وادلهارات ادلتنوعةوتزويدىم ب يف اإلسبلم،
  ٔ.ادلستقبل

                                      
عن جانبية معهد االستقامة اإلسبلمية احلديثة بنجاتا بارو بَتومارو سيغي سوالويسي الوسطى،  نشرة ٔ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٛٔم، وأّكده مدير ادلعهد يف التاريخ ٕٔٔٓ
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 معهد االستقامة اإلسالمي العصري قامةإل األهداف العامةب. 
 ىذا ادلعهد اإلسبلمي تشتمل على:قامة إل إن األىداف األساسية

ة، واسجسم ديمن ادلؤمنُت وادلسلمُت ادلخلصُت باألخبلق الكر  واتربية األبناء ليكون .ٔ
 خدمة اجملتمع.كَت حبرية، و م، وادلعارف الواسعة، والتفالسلي

متعاِدلة ليكون الطلبة من العلماء  ةالعلوم الدينية والعلوم العامتزويد الطلبة ب .ٕ
 ادلثّقفُت.

 دلهارات ادلتنوعة ليكون الطلبة نافعُت يف اجملتمع.تربية األبناء وتزويدىم با .ٖ
 ٕ.بحان وتعاىلتقوى اهلل سن و بادلروءة العالية واإلديامزّودين  واتربية األبناء ليكون .ٗ

 
 الهيكل التنظيمي للمعهدج. 

فعّال التعاون وآليتو على  لاحلصو  هدف إىلاذليكل التنظيمي للمعهد ي تكوين إن
بوجود اذليكل  .منفذة بأحسن ما ديكن النشاطاتحىت تكون  بُت كل رلال يف ادلنظمة

ادلنفذة يف ىذا  األخرى النشاطاتمدير ادلعهد يف مراقبة عملية التعليم و  التنظيمي يسّهل
فيما يلي بيان عن ادلنظمات هبذا ادلعهد و  .حىت تكون مرتبة ترتيبا كما يرجى منها ادلعهد

 ووظيفاهتا.
 مُت اإلسبلميةة تربية ادلعلىيئ .ٔ

الستقامة اإلسبلمي عملية الًتبية والتعليم يف معهد ا اليت تشتغل يف إدارة ئةىيإهنا 
ل ادلؤسسة تعموىذه  .مٖٜٜٔسنة يف  دعند تأسيس ىذا ادلعه تسسالعصري. وىي أ

  ٖمنها اجملتمع. اليت سيستفيداإلسبلمية  لطلبة وتزويدىم بالًتبيةعلى هتذيب أخبلق ا
 رعاية الطلبة ىيئة  .ٕ

                                      
نشرة عن جانبية معهد االستقامة اإلسبلمية احلديثة بنجاتا بارو بَتومارو سيغي سوالويسي الوسطى،  ٕ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٛٔد يف التاريخ وأكده مدير ادلعه م،ٕٔٔٓ
  ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓأستاذ عفان، ادلقابلة مع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلسبلمية،  ٖ
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ربت قيادة مدير ادلعهد ادلعهد يف تنظيم أنشطة الطلبة  قوم دبساعدة مديروىي ت
ادلنفذة يف  النشاطات ي تقوم بإدارة. وىتربية ادلعلمُت اإلسبلميةىيئة  مع مساعدةمباشرا 

ادلنظمية داخل ادلعهد اليت يقوم هبا الطلبة مثل منظمة  النشاطاتادلعهد كل يوم، وكذلك 
 .فيةالكش لحركةمنظمة الطلبة ل(، و OPPMالطلبة دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري )

 عاية الطلبةاليت ذبري ربت مراقبة ر اليومية لدى الطلبة هبذا ادلعهد  النشاطاتو 
 ىي كما يلي: دبساعدة منظمة الطلبة

 ٘ٔ.ٗٓ : استيقاظ من النوم، استعداد لصبلة الصبح مجاعة، تزويد ادلفردات
 ٖٓ.٘ٓ : السابقةمراجعة الدروس 

 ٘ٔ.ٙٓ : ر، مث استعداد لدخول الفصلاالستحمام، وتناول اإلفطا
 ٓٓ.ٚٓ : التعلم داخل الفصل

 ٖٓ.ٕٔ : اءل الغدصبلة الظهر مجاعة، مث تناو 
 ٘ٗ.ٖٔ : التعلم داخل الفصل

 ٖٓ.٘ٔ : القرآن، مث صبلة العصر مجاعة قراءة
 ٓٓ.ٙٔ : دلنظمة الطلبة النشاطاتالرياضة أو القيام ب

 ٓٓ.ٚٔ : االستحمام، استعداد إىل ادلسجد  
 ٓٓ.ٛٔ : القرأن صبلة ادلغرب، مث قراءة

 ٕٓ.ٜٔ : صبلة العشاء مجاعة، مث تناول العشاء
 ٓٓ.ٕٓ : مراجعة الدروس

 ٓٓ.ٕٕ : االسًتاحة 
 للطلبة هبذا ادلعهد، ىي: األسبوعية النشاطاتو 

 تدريب اخلطبة باللغة اإلصلليزية : حد ليبلاأل
 رللس الشورى دلنظمة الطلبة : نثنُت ليبلاال
 تدريب احملادنثة : ثبلنثاء صباحاال
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 الرياضة )مجباز للطلبة( : ربعاء صباحااأل
 تدريب اخلطبة باللغة العربية : ميس هنارااخل
 التدريب للحركة الكشافية : ميس مساءااخل
 تدريب اخلطبة باللغة اإلندونيسية : ميس ليبلاخل
 تنظيف العامالتدريب احملادنثة، مث جري الصباح، مث  : معة صباحااسج
 ي(رللس الشورى دلنظمة الطلبة )قسم إحياء اللغة ادلركز  : معة ليبلاسج
 ٗرللس الشورى دلنظمة احلركة الكشافية : سبت ليبلال
 

 (OPPMمنظمة الطلبة دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري ) .ٖ
عيشوا عداد قبل أن يعونا ذلم يف التدريب واإلكون ا الطلبة لتقام هب ىذه ادلنظمة

ام بُت الطبلب والطالبات اليومية بالفصل الت نشاطاتتدار من خبلذلا وىي  اجملتمع. يف
تربية سليمة و اسجنسُت. انتخبت رئاستها وعضوية رللس إدارهتا سنويا بطريقة دديوقراطية 

 رعاية الطلبة. ات وخاصة رللس الشورى للمنظمة وىيئةربت إشراف ادلدرسُت وادلدرس
تضم أقسام منظمة الطلبة من رئيس ادلنظمة، والسكريًت، وأمُت الصندوق، وقسم 

، الفنون موقس قسم النظافة،قسم اللغة، وقسم الصحية، و األمن، وقسم التعليم، و 
والرياضية، وقسم االستعبلمات. ىذه ادلنظمة للطلبة تنفذ ربت إشراف رعاية الطلبة 

تربية ادلعلمُت اإلسبلمية لقسم وىيئة  اف اللغة لقسم اللغة للطلبة،دبساعدة ىيئة إشر 
 ٘التعليم للطلبة.

 
 

                                      
نشرة عن جانبية معهد االستقامة اإلسبلمية احلديثة بنجاتا بارو بَتومارو سيغي سوالويسي الوسطى،  ٗ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٜٔم، وأّكدتو األستاذة من ىيئة رعاية الطلبة، ٕٔٔٓ
 ٕٕٔٓمن مارس  ٜٔأستاذة اسري ليستاري، ادلقابلة مع ىيئة رعاية الطلبة،  ٘
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 فية للطلبةاحلركة الكش .ٗ
تعترب إحدى وسائل الًتبية و  .قسام ادلنبثقة من ادلنظمة للطلبةمن األىي و 

ة وتنمية القدرات وادلهارات والعادات احلسنة يف يففية اذلادفة إىل إعداد حركة كشالبلص
 نفوس األجيال.

 واليكون الطلبة مربُت بإدارة أنفسهم طول ما كانادلنظمة للطلبة مهم  هتيئةإن 
البد أن يشًتكوا يف  من الفصلُت األخَتين هبذا ادلعهد بةكل الطل. ساكنُت هبذا ادلعهد

هبذا  عملية الًتبية إدارة يف ةساعدادلىي:  مةنظمة عمليا. ومن وظائفهم ادلهىذه ادل
يف مراقبة االنضباطات للمعهد. هبذا ديكن تدريبهم  ةساعدوادلادلعهد اإلسبلمي العصري، 

 .اإلدارية ًتبية القياديةالتدريبات التنظيمية وتطبيق ب
 

 الدراسية المستوياتد. 
مل يف اجملال ، وىو مؤسسة تعاحلديثة ةىد اإلسبلمياإن ىذا ادلعهد من ادلع

م. ومستوى ٖٜٜٔمن يوليو  ٔٔيف تاريج  ت بقبول الطلبةبدأالًتبوي اإلسبلمي، 
 التعليم يف ىذا ادلعهد تسمى بًتبية ادلعلمُت اإلسبلمية )للبنُت والبنات(، وىي ادلدرسة

ادلتوسطة والثانوية اليت أسست على تأسيس "ادلعهد اإلسبلمي" اليت تؤدي بست سنوات 
 للمتخرجُت من ادلدرسة اإلبتدائية وأربع سنوات للمتخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة.

م من الدراسة )الفصل السادس( وقبل التحاقهم بادلرحلة العليا، البد هوبعد إنتهائ
أنفسهم هبذا ادلعهد دلدة سنة واحدة على األقل ومخس بسجميع ادلتخرجُت أن خيدموا 

ادلعلمُت اإلسبلمية ليست رلرد  سنوات على األكثر. ألن الغاية من الًتبية يف تربية
 ٙمواصلة الدراسة، لكن األىم من ذلك ىو إعداد الطلبة خلدمة اجملتمع.

 
 

                                      
 ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓأستاذ عفان، ادلقابلة مع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلسبلمية،  ٙ
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 هيئة التدريسز. 
مية دبعهد االستقامة اإلسبلمي يبلغ عدد ىيئة ادلدرسُت يف تربية ادلعلمُت اإلسبل

. ومستوى دراستهم يتكون شخصا ٔٛدبدير ادلعهد وحده فيكون  أستاذا ٓٛالعصري 
 من:

خرجيي اسجامعة اإلسبلمية خارج الببلد واسجامعات داخل الببلد احلاملُت لشهادة  .ٔ
 الليسانس وادلاجيستَت.

ر من وزارة الشؤون ادلدرسُت وادلدرسات ادلعينُت بناء على القرار السامي الصاد .ٕ
 الدينية.

 األساتذة ادلتخرجُت من كلية ادلعلمُت اإلسبلمية بكونتور فنوروغو.   .ٖ
خرجيي تربية ادلعلمُت اإلسبلمية دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري على  .ٗ

 ٚاختبلف سنوات التخرج.
 1جدول 

 عدد المدرسين ومستوى دراستهم
 جموعم المعلمة المعلم مستوى الدراسة الرقم

 ٖٗ ٕٔ ٕٕ تربية ادلعلمُت اإلسبلمية اإلستقامة ٔ
 ٜ - ٜ كلية ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور ٕ
 ٔ - ٔ ٕديبلوما  ٖ
 ٔ ٔ - ٖديبلوما  ٗ
 ٔ - ٔ يسانس من خارج الببلدلال ٘
 ٕٗ ٚ ٚٔ يسانس من داخل الببلدلال ٙ
 ٕ - ٕ ادلاجيسًت من داخل الببلد ٚ

                                      
م، وأّكده أستاذ رشيد يف ادلقابلة ٕٕٔٓالبيان من ىيئة اإلدارية دلعهد االستقامة اإلسبلمي العصري  ٚ

  ٕٕٔٓمن مارس  ٕٔية للمعهد مع قسم السكريتار 
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 ٔٛ ٜٕ ٕ٘ مجموع ٛ
لسنوات د ادلعلمُت دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري أكثر شلا يف اإن عد

 من ادلعلمُت ادلتخرجُت من تربية ادلعلمُت اإلسبلمية هبذا ادلعهد قد ابعض نالقددية. وإ
بعض الحصلوا على شهادة الليسانيس وادلاجيستَت من اسجامعة اإلسبلمية داخل الببلد و 

 .ة اإلسبلمية بسوالويسي الوسطىاآلخر مازالوا يف الدراسة باسجامع
ونتور فنوروغو واألساتذة ن من كلية ادلعلمُت اإلسبلمية بكواألساتذة ادلتخرجو 

ن من تربية ادلعلمُت اإلسبلمية دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري ىم الذين ادلتخرجو 
ستَت من حصل على شهادة ادلاجي واحد منهميعّلمون دروس اللغة العربية هبذا ادلعهد. ف

 على شهادة الليسانس وادلاجيستَت لقسم واحصل وناآلخر أما  ،لقسم تعليم اللغة العربية
حيث أهنم قد قاموا  لكن ذلم الكفاءة يف تعليم اللغة العربية يتعليم الدين اإلسبلم

كانوا طبلبا يف الصف اخلامس من كلية ادلعلمُت اإلسبلمية أن  اللغة العربية منذ  بتدريس
      ٛ.بية ادلعلمُت اإلسبلمية دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصريبكونتور وتر 

كما يلزم على كل الطلبة هبذا ادلعهد، يلزم كذلك على مجيع األساتذة بأن 
فإهنم  من خارج ادلعهد. نساعة إال بعض األساتذة الذي ٕٗيسكنوا داخل ادلعهد 

 ادلشرفُت حيتاج إليهم الطلبة.هبذا ادلعهد وكذلك من  النشاطاتيساعدون يف مراقبة إدارة 
 

 أحوال الطلبةه. 
إن الطلبة دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري جييئون من أضلاء مديريات 
بسوالويسي الوسطى. وكان من بعضهم من جييئ من خارج سوالويسي الوسطى مثل 

ادلدرسة (. وإهنم زبرجوا من ادلدرسة االبتدائية احلكومية و Ambon( و أمبون )Papuaبابوا )
اإلسبلمية. فيما يلي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية، وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية و االبتدائية 

 م.ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓعدد الطلبة يف العام الدراسي 

                                      
 ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓأستاذ عفان، ادلقابلة مع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلسبلمية،  ٛ
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 2الجدول 
 عدد الطلبة بمعهد االستقامة اإلسالمي العصري

 الفصول المجموع البنات البنين المستوى الرقم
 ٙ ٚ٘ٔ ٚٚ ٓٛ األول ٔ
 ٔ ٕٚ ٕٕ ٘ التكثيفيول األ ٕ
 ٖ ٕٛ ٘ٗ ٖٚ الثاين ٖ
 ٕ ٙ٘ ٖٓ ٕٙ الثالث ٗ
 ٔ ٔٔ ٛ ٖ التكثيفيالثالث  ٘
 ٕ ٜٗ ٖٕ ٕٙ الرابع ٙ
 ٖ ٔٙ ٜٖ ٕٕ اخلامس ٚ
 ٕ ٘ٗ ٜٔ ٕٙ السادس ٛ

 ٕٓ ٛٛٗ ٖٕٙ ٕٕ٘ المجموع 
من ادلستوى ادلتوسطة. والفصل الرابع إىل  الفصل األول إىل الفصل الثالث

 يتكون من الطلبة اسُجددالتكثيفي السادس من ادلستوى الثانوية. أما الفصل األول الفصل 
ادلتخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة. كانوا يدرسون هبذا ادلعهد يف مدة أربع سنوات. وكذلك 

وا هبذا ادلعهد يف مدة سنتُت، ، فأهنهم قد درسالتكثيفيالطلبة يف الفصل الثالث 
دراستهم يف ادلدرسة ادلتوسطة خارج  واألهنم قد أسبّ و  .دراستهم بعد سنتُت تهينوست

سون ادلواد دلنهج ادلعهد فحسب دون ادلواد من يُت ىم يدر سنتُت األولالادلعهد، فإن يف 
   ُٜت.تالعلوم التامة يف السنتُت األخَت  ونوسيحصل العلوم العامة سوى درس احلساب.

 
 

                                      
م، وأّكده أستاذ عفان يف ادلقابلة ٕٕٔٓالبيان من ىيئة اإلدارية دلعهد االستقامة اإلسبلمي العصري  ٜ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓمع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلسبلمية، 
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 المناهج الدراسيةو. 
ستخدمة تتكون من العلوم الدينية والعلوم العامة اليت تلقى إن ادلناىج الدراسية ادل

ولذا تكون عملية  نهج للمعهد اإلسبلمي.وحيد تنفيذ كلهما دبإىل الطلبة متعادلة. وت
التعليم يف ىذا ادلعهد يف أربع وعشرين ساعة، ألن الطلبة يسكنون داخل ادلعهد. تلقى 

بادلهارات ادلتنوعة تزويد الطلبة ل ل، وخارجهاو الدروس الدينية والعامة داخل الفص
  ا تربية ذلم.اليت يسمعها الطلبة ويروهنادلتعددة. حىت تكون األشياء  اتريبوالتد

طلبة خارج الفصل متنوعة كما سنرى يف األنشطة ال لدى ًتبيةعملية الن وإ
 :التالية
 تعليم قراءة القرآن .ٔ
 اإلداريةيبات التنظيمية وتربية القيادية تدر  .ٕ
 بة )احملاضرة( بثبلث لغات )العربية، واإلصلليزية، واإلندونيسية(خلطتدريب ا .ٖ
 فيةلحركة الكشتدريب ل .ٗ
 لطلبة الصف اخلامس والسادس.عملية التدريس تدريب ل .٘
 .للبنُت لطلبة الصف اخلامس والسادساخلطبة يف يوم اسجمعة تدريب  .ٙ
 لطلبة الصف اخلامس والسادس.يف الصبلة تدريب اإلمام/ اإلمامة  .ٚ
اخلط تدريب كتابة و ، )ادلوسيقي( زمرةو التمثيلية، و رياضة، وفن دفاع النفس، ال .ٛ

 .العريب
 

 العربية المواد الدراسيةز. 
 

س دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري تتكون من إن ادلواد الدراسية اليت تدرّ 
 العلوم ادلتنوعة، ىي:

 العقائد والشرائع اإلسبلمية .ٔ
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 دروس اللغة العربية .ٕ
 ٓٔجبمهورية إندونيسيا للمستوى ادلتوسط والثانويدروس عامة  .ٖ

 وعرضتها الباحثة يف اسجدول التايل تفصيليا، كما يلي:
 3 جدول

 المواد الدراسية لتربية المعلمين األسالمية
 بمعهد االستقامة اإلسالمي العصري

 المواد الدراسية الرقم
 المستوى الثانوي المستوى المتوسط

 الثالث الثاني األول التكثيفي الثالث الثاني التكثيفي األول
  دقيقا 1x    45 زمــــــــــان الدرس العقائد والشرائع اإلسالمية أ
 - - - - - 2 2 2 القرآن 1
 - - - - - 2 2 1 التجويد 2
 2 2 2 2 1 - - 1 التفسَت 3
 2 2 1 2 1 1 2 1 احلديث 4
 2 2 2 2 2 2 2 2 الفقو 5
 1 1 1 2 2 - - - أصول الفقو 6
 - - - - - - - 1 أصول الدين 7
 1 1 2 2 - 1 2 - )علم التوحيد(العقائد  8
 - 1 1 - 2 - - - )الدين اإلسبلم( الديانة 9

 - - 2 2 2 2 2 - تاريخ اإلسبلم 11
 1 - - - - - - - تاريخ احلضارة اإلسبلمية 11
 1 - - - - - - - آيات األحكام 12
         عربيةاللغة الس درو  ب
 - - - - 1 2 2 2 اإلمبلء 1
 - 1 1 2 2 2 2 - اإلنشاء 2
 2 2 2 3 2 2 4 3 ادلطالعة 3

                                      
م، وأّكده أستاذ عفان يف ادلقابلة ٕٕٔٓىيئة اإلدارية دلعهد االستقامة اإلسبلمي العصري  البيان من ٓٔ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓمع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلسبلمية، 
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 - 1 1 2 1 1 2 1 احملفوظات 4
 1 1 2 4 2 2 3 - النحو 5
 - 2 2 2 1 2 2 - الصرف 6
 - - - - 2 3 3 7 سبرين اللغة العربية 7
 1 1 1 2 - - - - الببلغة 8
 1 1 - - - - - - لغةتاريخ أدب ال 9

 2 1 1 2 1 1 2 - الًتمجة 11
 - - 2 2 - - - - الًتبية والتعليم اسجزء األول 11
 2 2 - - - - - - الًتبية والتعليم اسجزء الثاين 12
         فن العربي ج
 - - - - - 1 2 1 اخلط 1

 
دراسية تستمد من الكتب ال اإلسبلمي العصري ادلواد الدراسية دلنهج ادلعهد

درة من كلية ادلعلمُت اإلسبلمية بكونتور فنوروغو. وأما ادلواد الباقية تستمد من اصّ ال
اللغة ادلستخدمة يف ىذا و  جبمهورية إندونيسيا.دلنهج وحدة دراسية  ةالكتب الدراسي

ة ادلعهد فهي اللغة العربية بالنسبة للمواد الدينية والعربية، واللغة اإلصلليزية للمواد ادلتفرع
 فهي اللغة عند عملية التعليم وأما لغة التخاطباللغة اإلندونيسية لبقية ادلواد. منها، و 

 .واإلندونيسية بتناسب استخدامها على لغة ادلواد ادلدروسة العربية واإلصلليزية
واالمتحان التقومي الدارسي هبذا ادلعهد ينقسم إىل االمتحان لنصف السنة أما 

بية للمواد لنصف السنة امتحانا ربريريا باستخدام اللغة العر ان آلخر السنة. يكون االمتح
باستخدام اللغة  ذلم مجيع الطلبة إال الصف األول فإهنم يفضل العربية الذي يكلف بو

االمتحان الشفهي واالمتحان  ما االمتحان آلخر السنة يتكون مناإلندونيسية. أ
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مجيع  هبذا ن دروس اللغة العربية، ويكّلف التحريري باستخدام اللغة العربية سجميع ادلواد م
 ٔٔالطلبة ادلمتحنُت.

 
 العصريربية في معهد االستقامة اإلسالمي البيئة الع المبحث الثاني:

 
إّن البيئة العربية ادلكّونة يف ىذا ادلعهد مقّلدة من البيئة العربية ادلكّونة يف معهد  

ىذا ادلعهد وكذلك بعض األساتذة  كونتور اإلسبلمي العصري بفنوروغو. حيث أن مدير
يف ىذا ادلعهد متخرجي معهد كونتور اإلسبلمي العصري، وأهنم يلعبون دورا مهما يف 
إحياء البيئة العربية يف معهد االستقامة اإلسبلمي العصري. وأّكد ىذا رئيس ىيئة إشراف 

 اللغة.
قابلة والونثائق وادل ةالبحوث يف ىذا ادلبحث حصلتها الباحثة من بيانات ادلبلحظو 

واخلرباء  ستقامة اإلسبلمي العصري.تها الباحثة من اخلرباء دبعهد االاألكادديية، طلب
ىيئة و  ،ادلعلمُت اإلسبلمية ورعاية الطالباتىيئة تربية  األساتذة من ادلقصودون ىنا ىم

هد، مث مركز إحياء اللغة، يعٍت اللغة هبذا ادلع إشراف اللغة الذين كانوا من مسؤويل
  يف مراقبة انضباط اللغة هبذا ادلعهد.آليت يساعدن الصف اخلامس ال طالبات

 
 في معهد االستقامة اإلسالمي العصري البيئة العربية تكوين .1

إن تدريس اللغة األجنبية )العربية واإلصلليزية( مهم يف ىذا ادلعهد. كما أن من 
رات ادلتنوعة ليكون الطلبة تربية األبناء وتزويدىم بادلهاىي أىداف إقامة ىذا ادلعهد 

ولذلك جعل ىذا ادلعهد اللغة العربية واللغة اإلصلليزية لغة رمسية يف كل  نافعُت يف اجملتمع.
اليت كما قد يكون معلوما بأمهية تزويد الطلبة بادلعارف وادلهارت اللغوية   الطلبة. نشاطات

                                      
م، وأّكده أستاذ عفان يف ادلقابلة ٕٕٔٓالبيان من ىيئة اإلدارية دلعهد االستقامة اإلسبلمي العصري  ٔٔ

 ٕٕٔٓمن مارس  ٕٓبلمية، مع ىيئة تربية ادلعلمُت اإلس
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غوية، يعٍت البيئة العربية لألجل ىذا قام بتكوين البيئة الو  ،حياة ادلستقبلنفعهم يف ست
  والبيئة اإلصلليزية.

مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية ادلوجودة لبيئة العربية ادلقصودة ىنا ىي إن ا
يف ترقية  نثر يف عملية التعليم وترغب ادلتعلميف مكان يعيش فيو ادلتعلم اليت من شأهنا تؤ 

 فيهاوتشتمل  .يف واقع حياهتم اليوميةاللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها 
أنثناء عملية التعلم يف الفصل أو احملاورة حول ادلتعلم إما مجيع األحوال واألنشطة اسجارية 

وما عدا ذلك من ادلواقف الطبيعية عند مشاىدة التلفاز أو يف ادلقصف أو ادللعب 
 األخرى.

ة اإلسبلمي العصري معهد االستقامقامت هبا الباحثة يف اليت ومن ادلبلحظات 
كما  ىي البيئة ادلصطنعة أي البيئة االصطناعية.هبذا ادلعهد  قةادلطبّ  عربيةلبيئة الن اأىي 
وتعليم اللغة فيها صناعة قصدية، أهنا  تتصف خبصائص البيئة االصطناعية، تعٍت أهنا

ع عمليات وأهنا جزء من مجي للغة العربية،نظام اللغة ادلستهدفة تعٍت ا استيعابتًتكز يف 
األنشطة اللغوية اليت  لقيام بم على ادلتعلمُت ليعلو التوجّ يُ فيها و  تعليم اللغة يف ادلدرسة،

القواعد اللغوية اليت قد تعلموىا. ويقدم ذلم رد الفعل التطبيق يف استخدام كانت فيها 
  .خطاء ادلتعلمُتأإصبلح من ادلدرس وىو 

أن تعليم اللغة العربية يف ب كذلك  سوى كل ىذه اخلصائص اكتشفت الباحثة
مثل ما حصلو الطلبة من  نظام اللغة العربية فحسب استيعابىذه البيئة ال تًتكز يف 

يف العربية اللغوية  ادلهارات استيعاب، بل تًتكز كذلك يف التعلم الرمسي داخل الفصل
تدور اليت  م غَت الرمسي أو خارج الفصل الذي حصلو الطلبة من ادلواقف الطبيعيةالتعل

 .  حوذلم
 :ىذا ادلعهد وىي كما يليتكوين البيئة العربية يف  اخلطوات قبلىناك 

 ادلوارد البشرية هتيئة .ٔ
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األساتذة الذين ذلم  دلقصودة وادلوجودة هبذا ادلعهد ىمفإن ادلوارد البشرية ا
من   ُتالكفاءة االتصالية باللغة العربية من مدير ادلعهد نفسو، واألساتذ ادلتخرج

بية من تر ادلتخرجُت مية احلديثة بكونتور فنوروغو واألساتذة بلدلعلمُت اإلسكلية ا
فكانوا من زلركُت ومشرفُت لكل  ادلعلمُت اإلسبلمية احلديثة دبعهد االستقامة.

طلبة َتين يعٍت خعهد. وكذلك الطلبة يف الفصلُت األاللغوية هبذا ادل النشاطات
مساعدي األساتذة إلشراف  الصف اخلامس والصف السادس الذين كانوا من

 اللغوية العربية هبذا ادلعهد. النشاطاتالطلبة يف ادلستوى ادلبتدئ كلما قاموا ب
 البيئة للتحدث  .ٕ

فمعلمو اللغة العربية هبذا البيئة للتحدث باللغة العربية يف كل يوم بالتدرج.  يعٍت
تعويد مث مع الطلبة بالتدرج.  ون هبايتحدنثو اللغة العربية  ونستخدمادلعهد ي

استخدام العبارات العربية يف ادلعاملة اليومية. مثبل: "أىبل وسهبل،  على الطلبة
تعيُت األسبوع العريب وكذلك ". ، وما إىل ذلكشكرا، كيف حالك، عفواً، مربوك

 مع باللغة العربية إما واأن يتحدنثيف ىذا االسبوع جيب على الطلبة  للطلبة، فإن
 .. أما الباقي للغة اإلصلليزيةأسبوعُت لكل شهريف  بعضهم بعضا أو مع األساتذة

 البيئة البصرية .ٖ
العربية يف أي مكان  ساليبتزيُت ادلفردات واأليعٍت هتيئة البيئة البصرية مثل 

أما تزيُت ادلفردات فيكتب يف سبورات صغَتة اليت وضعت أمام منطقة  مناسب.
ووضعت أمام الغرف الطلبة. وكذلك التعبَتات العربية تكتب على اللوحات 

 الدراسية وحول منطقة الطلبة.
 البيئة السمعية .ٗ

مساع أو إ ،االعبلنات ادلنطوقة باللغة العربية هتيئة البيئة السمعية بإمساع ٍتيع
لبة قام هبا الط أما االعبلنات ادلنطوقة باللغة العربية األناشد العربية وتعليمها.

  .د بعد صبلة ادلغربيف ادلسج اهتباستخدام وسائل اإلعبلم وقراء
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 البيئة السمعية البصرية .٘
تكوين البيئة السمعية البصرية باستخدام وسائل االعبلم، مثبل: مشاىدة يعٍت 

التمثيليات باللغة العربية أو أو برامج األخرى باللغة العربية مثل  ةفبلم العربياأل
 .ةمعيناخلطابة باللغة العربية أو قراءة الشعر باللغة العربية يف أوقات 

 اللغوية العربية النشاطاتعقد  .ٙ
 بة العربية،ا: مسابقة اخلطادلقصودة يقوم هبا الطلبة، ىي النشاطات العربيةإن 

ىل ذلك من وما إوكتابة الشعر العريب وقراءتو، باللغة العربية، مسابقة التمثيل و 
 النشاطات باستخدام اللغة العربية.  

 
 قامة اإلسالمي العصريفي معهد االست البيئة العربية الو حأ .2

والحظت الباحثة ن البيئة العربية يف ىذا ادلعهد ذبري يف أربع وعشرين ساعة، إ
إما داخل  اتلبااليت تدور حول الط تنعكس يف ادلواقف االتصاليةالبيئة العربية ىذه بأن 

أحوال البيئة  هبذا قسمت الباحثة عرض عناليومية.  ننشاطاهتيف خارجو إما الفصل و 
وخارج الفصل. وفيما يلي حبث  حال البيئة العربية داخل الفصلبية إىل قسمُت، العر 

 عنهما تفصيليا.
 

 أوال: حال البيئة العربية داخل الفصل
للمواد  يةميالتعل النشاطات ديكن أن نرى حال البيئة العربية داخل الفصل يف

تعليمية، والوسائل ، والطريقة الالتعليمإجراءات التعلم و من حيث  الدراسية العربية.
ادلطالعة،  :، مثلا الباحثةاليت قصدهت ادلواد الدراسية العربيةأما  .فيها ادلستخدمة التعليمية

   ، وغَت ذلك.اإلمبلءو النحو، و ، (احملفوظاتالنصوص األدبية )و 
طريقة اإلنتقائية أم ال طريقة ادلباشرةالهبذا ادلعهد ىي طريقة التدريس ادلستخدمة 

شَت، والكتاب با. أما الوسائل التعليمية ىي: السبورة، الطاتلباحتياج الطا شلا يناسب
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الطباعة لكلية ادلعلمُت  دار اهتأصدر  ة اليتالدراسي ادلستمدة من الكتب الدراسي
 اإلسبلمية دبعهد كونتور فنوروغو.

فيما يلي بعض من أمثلة خطوات التدريس قام هبا مدرسو اللغة العربية يف ىذا 
ادلصّدر من معهد  "الًتبية العملية"ىذه اخلطوات اقتبستها الباحثة من كتاب ادلعهد. و 

ادلعهد،  الًتبية اإلسبلمية احلديثة كونتور بفنوروغو. وكان دليبل دلدرسي اللغة العربية هبذا 
 طلبة الصف اخلامس والسادس عندما قاموا بعملية التدريس.كما يكون دليبل لدى 

 المطالعة ( أ
طلبة الصف األول إىل الصف لقى إىل مجيع ياللغة العربية من بعض دروس  وىو

ىذا  يهدفالسادس مع اختبلف زلتوى ادلادة وفق ادلرحلة اليت جيلس فيها الطلبة. 
 يقوماليت . واخلطوات وتدريبها مهارة القراءة يف اللغة العربية لدى الطلبة تنمية إىل الدرس

 هبا ادلدرس ىي:
إىل ادلوضوع عند اإلمكان، مث كتابة  ىان الطالباتاألسئلة اليت توّصل أذ تقدمي .ٔ

 موضوع الدرس.
إعادهتا  الباتها ويطلب من الطمع نطق تقدمي ادلفردات اسجديدة واحدة فواحدة .ٕ

 نطق أصواهتا السليمة.على  يتعّودن حىت
(، مث لتايليشرح ادلدرس ادلفردات على الطريقة احلديثة )سيأيت بياهنا يف ادلبحث ا .ٖ

 السبورة. كتابتها على
وضع ىذه الكلمة اسجديدة يف اسجملة، إذا احتاج إىل ذلك  الباتيطلب من الط .ٗ

 .الباتلتأكيد فهم الط
شرح ادلدرس ادلادة وربليلها بادلناقشة والتشويقات مث استنتاج بادلناقشة عند  .٘

 اإلمكان.
 .الباتيقرأ ادلدرس ادلادة منوذجا لقراءة الط .ٙ
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مع اإلصبلح من ادلدرس، وذلك بعد سبام  دةالبات ادلادة واحدة فواحقرأ الطت .ٚ
 القراءة.

ن ادلفردات واسجمل اجملهولة ادلادة بصوت خفيف مع البحث ع الباتقرأ الطت .ٛ
يعطي  . عند تقدمي السؤال ديكن أن تقدديها إىل ادلدرس ليشرحها ذلنمث عندىن

 .تأيت باإلجابةسادلدرس فرصة إىل بعض الطالبات اليت 
 .األخرى يبلحظن قراءهتامع اإلصبلح من ادلدرس و  السبورة ما على البةالطقرأ ت .ٜ

 ما على السبورة ربت مبلحظة ادلدرس. الباتكتب الطت.ٓٔ
 خرىربقيقا على صحتها واأل البات ما كتنب يف كراستهنقرأ بعض الطت.ٔٔ

 ن.حظيبل
 مادة الدرس صامتة إعدادا دلواجهة التطبيق بإشراف ادلدرس. الباتقرأ الطت.ٕٔ
لة تطبيقية عن مضمون الدرس، مث األسئلة عن معاين ادلفردات يقدم ادلدرس أسئ.ٖٔ

التكلم عن ادلادة عند  الباتووضع بعضها يف اسجمل ادلفيدة، ويطلب إىل الط
 اإلمكان.

 يعطي ادلدرس اإلرشادات وادلواعظ قبل أن خيتتم الدرس..ٗٔ
 

 اإلمالء ( ب
يهدف . و الصف الثالث يف ادلستوى ادلتوسط طلبة الصف األول إىليلقى إىل 

ىذا الدرس إىل تنمية وتدريب مهارة االستماع والكتابة باللغة العربية لدى الطلبة. زلتوى 
ادلادة مقتبس من النصوص يف بعض دروس اللغة العربية مع اختبلف طول نصوصو وفق 

لطلبة الصف األول فقد يُدّرب بالكلمات السهلة أما  ادلرحلة اليت جيلس فيها الطلبة.
 هبا ادلدرس ىي: يقوم اليتطوات واخل ابتداء ذلم.

 دون الكتابة على السبورة.النص  من يشرح ادلدرس ادلفردات اسجديدة .ٔ
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على  النص ستعد بكتابةالبات لتمن الط لب ادلدرس السبورة مث خيتار واحدةيق .ٕ
على  ةباستخدام كتابة الطالب الباتيف األخَت سيصلح ادلدرس كتابة الطالسبورة )

 .(السبورة
 عدادا لئلمبلء.ستإ لبات كراساهتنارج الطزب .ٖ
يقرأ ادلدرس النص بصفة عامة للمرة األوىل مع مراعاة عبلمات الوقف بصوت  .ٗ

 واضح.
. البات ليكتنب يف كراساهتنيقرأ ادلدرس كلمة فكلمة أو قطعة فقطعة ويأمر الط .٘

رىا، إن كانت طويلة فيكررىا نثبلث ادلدرس النص وفق طول اسجملة وقص يكرر
ذا يسَت ادلدرس بإلقاء انت قصَتة فيكررىا مرة أو مرتُت. وىكمرات، وإن ك

 من الكتابة. الباتنتهي الطالنص حىت ت
البات يبلحظن كتاباهتن ويصلحن يقرأ ادلدرس النص للمرة األخَتة بالبطء والط .ٙ

 .أخطاءىن إذا وجدهنا
ما على  ة، مث يقوم دببلحظة كتابة الطالبالباتيأمر ادلدرس جبمع كراسات الط .ٚ

 مث مناقشتها مث إصبلحها مباشرة. الباتلسبورة لتفتيش األخطاء دبشاركة الطا
 .الباتاجملموعة بالتبادل بُت الط الباتيوزّع ادلدرس كراسات الط .ٛ
بناء على الكتابة على  تفتيش الكتابة ادلوجودة يف أيديهنب الباتيأمر ادلدرس الط .ٜ

 السبورة ربت إشراف ادلدّرس.
ات على  لباليبلحظ إصبلح الط مرة نثانية الباتت الطمع كراسايأمر ادلدرس جب.ٓٔ

 . باهتنحاصكتابة 
 يعطي ادلدرس اإلرشادات وادلواعظ قبل أن خيتتم الدرس. .ٔٔ

 

 المحفوظات )النصوص األدبية(ج(     
طلبة الصف األول إىل الصف السادس مع اختبلف زلتوى ادلادة يلقى إىل مجيع 

يتخذ الطلبة من ىذا الدرس األساليب العربية وفق ادلرحلة اليت جيلس فيها الطلبة. 
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هبا ادلدرس  قومياليت فهم النصوص األدبية وحفظها. واخلطوات  هميطلب منالصحيحة و 
 ىي:

إعادهتا  باتلامع تلفيظها ويطلب من الط تقدمي ادلفردات اسجديدة واحدة فواحدة .ٔ
 .ةسليمالنطق أصواهتا على  عودنحىت يت

 . مث كتابتها على السبورة.الطريقة احلديثةيشرح ادلدرس ادلفردات على  .ٕ
يشرح ادلدرس احملفوظات بيتا فبيتا إذا كانت على صورة النظم وجزء فجزء إذا   .ٖ

كانت على صورة النثر مع غرس فلسفة احلياة أو ادلثل األعلى بالتلخيص 
. فكأن النصوص األدبية شاىد اتلباأذىان الط وتوصيل ادلعٌت أو النصيحة إىل

لى صحة ادللّخص أو النصيحة. وبعد سبام شرح بيت أو جزء، يلّفظو أو دليل ع
. مث الكتابة على السبورة، مث قراءة ما كتب على اتلباادلدرس وحياكيو مجيع الط

 السبورة. وىكذا يسَت ادلدرس يف شرح األبيات أو األجزاء التالية.
ات لباالطيقرأ ادلدرس ما على السبورة ربقيقا على صحة الكتابة والقراءة و  .ٗ

 .قراءتو نيبلحظ
 ما على السبورة ربت مبلحظة ادلدرس. اتلباكتب الطت .٘
ات أو أكثر لقراءة  لبامن الط ةبعد االنتهاء من الكتابة، يأمر ادلدرس واحد .ٙ

 مع اإلصبلح. كتابتهن
 ها.مل يفهمناليت  ن ادلادةلة عأسئ ات ليقدمنلباادلدرس الفرصة لدى الطيعطي  .ٚ
عدادا إلجابة األسئلة من سترس بقراءة جهرية مث صامتة إمادة الد اتلباقرأ الطت .ٛ

 ادلدرس.
يقدم ادلدرس أسئلة عن معاين ادلفردات اسجديدة )لتأكيد على مدى فهم  .ٜ

 (اتلباالط
 ادلقصود منها.احلفظ التدرجيي من احملفوظات مع بيان ب اتلبايأمر ادلدرس الط.ٓٔ
 يعطي ادلدرس اإلرشادات وادلواعظ قبل أن خيتتم الدرس..ٔٔ
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 النحود(      
يلقى إىل طلبة الصف الثاين إىل الصف السادس. ويستخدم ادلدرس الطريقة 

اليت قدمها فريدريك ىَتبات، وىو أحد كبار الفبلسفة  اخلمس اخلطواتاالستقرائية ب
اخلطوات و  .ٕٔيف الًتبية أنثر خالد ر الذي كان لكتاباتواألدلانيُت يف القرن التاسع عش

 يت قدمها ىَتبات ىي: ال ادلقصودة اخلمسة
من  بة لتقبل الدرس اسجديد بإلقاء عددذىن الطل ، ويقصد هبا ىي إعدادادلقدمة (أ 

األسئلة يتمكن هبا ادلدرس من معرفة ما يف عقل التبلميذ من ادلعلومات ادلناسبة 
 دلوضوع الدرس الذي يلقي عليهم ، فيتخذىا ادلدرس أساسا ليبٍت عليو.

لتهم يريد ادلدرس تعليمها للطلبة دبساءسجديدة اليت فيو تعرض ادلادة ا، العرض (ب 
ديّكنو أن يرشدىم إىل استنباط بعض العناصر، ومن الضروري أن يلقي ادلدرس 

 على الطلبة كل احلقائق ادلشتمل عليها الدرس.  
أو  ، يراد هبذا ربط ادلعلومات اليت ذكرت يف العرض بعضها ببعضالربط (ج 

 السابقة. دبعلومات الطلبة
د أن يقوم باخلطوات ، فيو يستنتج الطلبة الدرس دبساعدة ادلدرس بعتنباطاالس (د 

 .الثبلنثة قبلو
 وا، وىو الربىان الساطع على الفهم، فبل ديكن أن يقال أن الطلبة فهمالتطبيق (ه 

حل كثَت من ادلسائل ادلختلفة على  مقاعدة يف علم احلساب مثبل إال إذا أمكنه
ا على تثبيت ادلعلومات يف الذىن وطرقو  ىذه القاعدة، والتطبيق يساعد أيض

 ٖٔكثَتة.
 

                                      
، اسجزء الثاين، مقرر لطلبة كلية ادلعلمُت اإلسبلمية، التربية والتعليمزلمود يونس وزلمد قاسم بكر،  ٕٔ

 ٓٔفنوروغو: دار السبلم، بدون السنة، ص. 
 ٘ٔ-ٖٔص. ، المرجعنفس  ٖٔ
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 :ادلثال التايل ديكن أن نرى خطوات ادلدرس يف تدريس النحو يف
مث ربطها  )على قدر احلاجة( يقدم ادلدرس أسئلة ما تتعلق بالدرس ادلاضي (ٔ

 ادلدرس مث كتابتو على السبورة. دبوضوع جديد سيعلمو
 مث كتابتها على السبورة. يقدم ادلدرس األمثلة ادلتعلق بادلوضوع (ٕ
مث يعطي ادلدرس  اتلبايقرأ ادلدرس ما كتب على السبورة مع مبلحظة الط (ٖ

 العبلمات اخلاصة على ما رآه مهما.
 للوصول إىل استنباط القواعد. اتلبايناقش ادلدرس األمثلة ادلكتوبة دبشاركة الط (ٗ
 .مع إشراف ادلدرس اتلباستنبطها الطتاليت يكتب ادلدرس القواعد  (٘
 .قراءتو نات يبلحظلبايقرأ ادلدرس ما على السبورة والط (ٙ
 ما كتب على السبورة ربت مبلحظة ادلدرس. اتلباكتب الطت (ٚ
 عدادا للتطبيق.ستإ ات مذّكراهتنلباقرأ الطت (ٛ
 يسأل ادلدرس عن القواعد ادلستنبطة السابقة (ٜ

 نها.يدرس اليت متعلقة بالقواعدتقدمي أمثلة جديدة  اتلباب من الطيطل (ٓٔ
 .ة مع مشاركة الطالبات األخرىلباالط اهاقش ادلدرس إعراب أمثلة قدمين (ٔٔ
 يعطي ادلدرس اإلرشادات وادلواعظ قبل أن خيتتم الدرس. (ٕٔ

يف الفصل  للمواد الدراسية العربية أما اللغة ادلستخدمة عند عملية التعلم والتعليم
عند دما يشرح الدرس و ، كذلك عنتو باللغة العربيةالباىي اللغة العربية. خياطب ادلعلم ط

شرح ادلعلم، فهو حياول إعادة  اتلبافهم الطتقدمي السؤال واسجواب لديهن. إن مل ت
الدرس فهما جيدا. أما استخدام اللغة  اتلبافهم الطرح يف اللغة العربية بالبطء حىت تالش
عربية باللغة ال اتلباتعود الط لدى ادلعلم. حىت تَتخندونيسية فتكون من االختيار األاإل

الصف الثاين إىل الصف  اتلبالطوىذا يطّبق  وكبلما، وقراءة، وكتابة. ،استماعا
 السادس. 
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الدرس باللغة اإلندونيسية، إال  يشرح ذلن ادلعلم الصف األول فإن اتلبالطوأما 
 .طريقة ادلباشرةاليلزم ادلدرس شرحو باللغة العربية باستخدام  درس سبرين اللغة العربية،يف 

وأنثناء التعليم . اتلباه يف تفهيم الطعلم بإعداد وسائل اإليضاح لتساعداول ادلولذا حي
تمكن حىت ت باستخدام اللغة العربية. باللغة العربية بالتدرج  ليعّودىن ادلعلم خياطبهن

 ٗٔاستخدام اللغة العربية بالتدرج. اتلباالط
 

 ثانيا: حال البيئة العربية خارج الفصل
 الباتلدى الط واقف االتصاليةرج الفصل تنعكس يف ادلحال البيئة العربية خا

 ادلقصودة ىي:  ادلواقف االتصاليةهبا. و  اللغوية اليت ُقمن   النشاطاتو 
)غرفة النوم(، وادلقصف،  اتلباالتحدث باللغة العربية إما يف حجرات الط .ٔ

 .ية لدي الطالباتواقف االتصالادلوادلسجد، وادللعب، وغَت ذلك من 
هبا مسؤول من قسم  نات ادلنطوقة باللغة العربية قام اإلعبلاالستماع إىل .ٕ

االستعبلمات دلنظمة الطلبة. وىذه االعبلنات تتنوع من اإلعبلن عن عقد 
ادلسابقة للرياضة، أو الدعوات إىل ديوان األساتذة أو رعاية الطلبة، والدعوات 

ات باللغة إىل ىذه اإلعبلن نيستمع الباتمن الشؤون يف منظمة الطلبة. والط
 العربية يف كل يوم، عادة تعقد بعد صبلة العصر وصبلة ادلغرب.

، فيكتب عليها آيات القرآن أو اتلباتوفَت لوحات عرض حول مسكن الط .ٖ
النصوص األدبية أو األساليب العربية للتنبيهات يف مكان معُت، مث كتابة 

لوحات عرض  حديثا. كل ىذه ادلرئيات من اتلباادلفردات اسجديدة تعلمها الط
ات لباوذبذب أنظار الط اتلبايرجى أن تؤّكد مواقف االتصال اللغوي لدى الط

عن  ث باللغة العربية، وكذلك لتذّكرىنعلى االنطبلق يف احلدي وتشجعهن
 ها. ادلفردات اسجديدة حىت ال ينسين

                                      
 ٕٕٔٓمن مارس  ٜٔأستاذة اسري ليستاري، ادلقابلة مع معّلمة اللغة العربية،  ٗٔ
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هبا  تاللغوية اليت قام النشاطاتأما حال البيئة العربية خارج الفصل تنعكس يف و 
 كما يلي: ىيو ، اتلبالطا

 تزويد ادلفردات (أ 
إنو من أوىل النشاط إلحياء البيئة اللغوية خصوصا اللغة العربية هبذا ادلعهد. ألن 

ات تزويد لباللط للغة العربية. ولذلك البد أن يلقىالتخاطب باب نفيكلّ  اتلباالط
عند  ى إليهنقوادلفردات اليت تل .العربية يف التخاطب باللغة ادلفردات اليت تساعدىن

غرفة  يفو الفصل،  يف ديكن استخدامها عندما ُكنّ  اليت االبتداء ىي ادلفردات األساسية
 ٘ٔ.اليت تدور حوذلن من ادلواقف الطبيعية يف ادلقصف، وغَت ذلكو يف ادلطبخ، و الراحة، 

الصف األول إىل الصف  اتلباأوإلقاء ادلفردات لدي ط يعقد تزويد ادلفردات
يوم اسجمعة بعد صبلة الصبح أمام حجرات يوم الثبلنثاء و  وع سوىيف كل أسب الرابع

 الصف اخلامس ربت مراقبة مسؤول اللغة. اتلباط ات. وادللقي ذلذه ادلفردات ىيلباالط
ويستخدم ملقي ادلفردات  اللغة.مسؤول قد ناقشها  اتلباإىل الط وادلفردات اليت ستلقى

 ىي كما يلي:لًتبية العملية، و اخلطوات إللقاء ادلفردات اخلطوات من كتاب ا
 صحيحا. نطق الكلمة نطقا 
 اتلبايف أذىان الط الكلمة حىت ترسخ تكرير نطق.  
  بوسائل اإليضاح جبميع أنواعها عند  :ةاخلطوات التاليبشرح معٌت الكلمة

صورة ذلك الشيء أو شيء ذاتو أو منوذجو أو سبانثلو،  :، مثلاإلمكان
ركات تدل على ادلعٌت حبحية، ورة على السبورة أو صورة توضيص

 للمعٌت. بوضع الكلمة يف مجلة موضحة)اإلشارات(، 
 معٌت الكلمة، فيكون الشرح على طريق الًتمجة. اتلبافهم الطإن مل ت 
 قدم مجلة واحدة باستخدام فيطلب منهن بأن ت اتلباالط تإذا فهم

 ادلفردات اسجديدة.

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٓٔادلقابلة مع قسم اللغة ادلركزي،  ٘ٔ
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 اتلباأذىان الط يف وتكريرىا حىت ترسخ مراجعة ادلفردات اسجديدة. 
 يوما  اتلباووضعها أمام حجرة الط كتابة الكلمة على السبورة الصغَتة

نسى دات اسجديدة يف يوم بعده لكي ال تواحدا حىت تبدل بادلفر 
 ىذه ادلفردات.ات لباالط

 
 احملادنثة (ب 

صبلة الصبح عقد احملادنثة يف كل أسبوع يف يوم الثبلنثاء واسجمعة صباحا بعد ت
 من سؤولادلراقبة دبالصف األول إىل الصف الرابع  اتلباطا هتوعقد .دةىل ساعة واحاحو 

الصف اخلامس  اتلباط يعٍت اتلباأعضاء ادلنظمة للطدبساعدة  مركز إحياء اللغة
 .والسادس

استخدام اللغة العربية ومل تتوافر على  نتعوديف السنة األوىل مل ي الباتألن الط
 يساعدهنن ات يف السنة العالية الآليتلبان بالطوجايز  كن ، ولذاربية عندىنادلفردات الع

 اتلبا. وقد قسم مسؤول اللغة الطوجو أمام منطقتهنن وجها ليف احملادنثة، فهن يتحدنث
بع اليت ستتعاون يف الصف األول إىل الصف الرا اتلباطإىل اجملموعات اليت تتكون من 

 تكل اجملموعات كلما عقد، وستتسابق بُت  بعضها ببعض ديهناللغوية ل ترقية مهارهتن
 ادلسابقات اللغوية.

من رلموعات اللغة  يوم االنثنُت ليبل جيمع كل رئيسات قبل تنفيذ احملادنثة يعٍت
الطالبات عن  ن عن إصبلح اللغة وتشجيعكن يناقشو  اليت قسمها مركز إحياء اللغة.

 :دنثة حسب الوقتط عند احملاتفصيل النشا يلي فيما ن بو بعد احملادنثة.اللغة الذي سي  ُقم
 االفتتاح الساعة اخلامسة : 
 حفظ ادلفردات اخلامسة وعشر دقائق: الساعة اخلامسة إىل الساعة 
 اخلامسة وعشر دقائق إىل الساعة اخلامسة والنصف: احملادنثة الساعة 
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 ةادلواجهة مع رئيس :الساعة السادسة الساعة اخلامسة والنصف إىل 
 اجملموعة

 اإلختتامسادسةالساعة ال : 
 

 أما طرق تنفيذ احملادنثة ىي كما يلي:
 ربت  ول إىل الصف الرابع أمام منطقتهنمن الصف األ اتلباتمع الطذب

 .اتلبامراقبة أعضاء منظمة الط
 رلموعتُت وتتواجهان إىل اتلبانقسم الطت. 
 من  هاليت قد تعلمنافيو ادلفردات واألساليب  ات كتيبهنلبامل الطرب

اعة من كلية ادلعلمُت الطب دار وتدر وكتاب "حديث كل يوم" أص قبل،
 عند إجراء احملادنثة، فنوروغو ليكون دليبل ذلنبكونتور اإلسبلمية  

 .عربيةباللغة ال الكبلم ذلنمل ادلعجم الصغَت يسّهل عضهن من ربوب
 ةومسؤول اتلبامن منظمة الط آليت ُكنّ يف الصف اخلامس والسادس ال اتلباوالط

من بعض  هن. فإهنن إن وجدننبويراق هنن عليهن ويشرفنيرافقمن قسم إحياء اللغة 
 واتعضت الالعقاب. وإذا وجد اهيعطين كررا وإن تهتتحدث ينصحنمن ال  عضواتال

 ٙٔ.ام ادلفردات أو األساليب سألنهنالصعوبة يف استخد
 

 حديث الثبلنثاء (ج 
ات بأن لبانثبلنثاء قبل صبلة العصر. ولذا جيب على كل الطيعقد يف كل يوم 

من  ةقوم ادلسؤوليف ىذا النشاط ت ادلصلى يف الساعة الثالثة وعشر دقائق.يف  جيتمعن
ادلشرف من  أو إذا ديكن ذلن دعت على تعّلم اللغة اتلبالطاقسم إحياء اللغة بتشجيع 
فيو إلقاء األساليب عادة . و ات عن اللغةلباتشجيع إىل الطالىيئة إشراف اللغة ليعطي 

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٓٔادلقابلة مع قسم اللغة ادلركزي،  ٙٔ
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اللغة  ةأمر مسؤول بعض أحيان تويف .اتلبالغوية للطصبلح األخطاء المث إ العربية
ن مع "حديث كل يوم" أمام اآلخري كتاباحملادنثة من   طّبقاات لتلباشخصُت من الط

ا مهتعلمن واستخدام النرب والتنغيم ادلناسبُت اللذينسبثيل نطق األصوات العربية الصحيحة 
 .من قبل

 
 احملاضرة األسبوعية (د 

 يف. وىي تعقد بة باللغة العربيةعلى اخلط اتلبادرب الطات اليت تإهنا من النشاط
متعددة حسب اجملموعات  ن يف غرفمعجيُ  اتلباإن الط .يوم اخلميس يف كل أسبوع

خيتار  حسب الدور يف كل أسبوع. اتبيطتبادل اخلقسمها مسؤول اللغة. وت اللغوية اليت
من الصف األول  اتلباطوالالقرآن.  ة اسجلسة، وقارِءةكون رئيسات لتلباالط من بعض

ات الصف اخلامس لباطيف ىذه احملاضرة. أما  يشًتكن أن صف الرابع جيب عليهنإىل ال
ويف كل يف ىذا التدريب.  إخوهتن على نبلحظات الآليت يشرفادلمن  نّ والسادس فيكُ 

رلموعات احملاضرة أن ترسل أحسن سنة تعقد مسابقة اخلطبة باللغة العربية، وعلى كل 
ستعد بإجابة األسئلة من كل اخلطيبات أن ت. وعلى  بينهنتسابق ن بعضهن لتة مخطيب
 باللغة العربية. التحكيم عن زلتوى النص من خطبتها ىيئة

 
 مسابقة التمثيل باللغة العربية (ه 

تنفيذ ىذه ادلسابقة قسم إحياء اللغة  وادلسؤول عن إهنا تعقد يف أول سنة.
قسم  ن قسمهوعضوات رلموعات اللغة الآليت ادلركزي ربت إشراف ىيئة إشراف اللغة.

 هي كما يلي:فأما اخلطوات لتنفيذىا  يف ىذه ادلسابقة.  ىي ادلشًتكاتإحياء اللغة 
 سجنة مسابقة التمثيل شهرا واحدا قبل ادلسابقة. ةتعيُت رئيس 
 اتلباط ة اللجنة وىنرئيس اهت اختار ل اليتتكوين سجنة مسابقة التمثي 

 الصف اخلامس.
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  قبل ادلسابقة لتمرينألماكن لاتعيُت. 
 ادلسابقة ةبو مشًتك تمراقبة سبرين التمثيل قام. 
 لصناعة نص التمثيل باللغة  ذبميع رئيسات رلموعات اللغة وتوجيههن

ات. وبعد أن وافقتو لباتقدمي ىذا النص إىل رعاية الطمث اإلندونيسية 
 ة.لبة فيًتجم النص إىل اللغة العربيامن رعاية الط اتذاتاألس

 مخسة أيام قبل ادلسابقة مث يومان  ،تمرين األخَت قبل القيام بادلسابقةال
 قبلها.

 للتمثيل ربت  ن إليهاتمثيل وترتيب األشياء اليت حيت جْ لل صناعة ادلسرح
 مراقبة قسم إحياء اللغة ادلركزي.

 .تنظيم رلموعات اللغة أي مشًتكي التمثيل عند ادلسابقة 
  

 ادلسابقات اللغوية  (و 
لًتقية  اتلباامج اللغوية اليت هتدف إىل تنمية الرغبة لدي الطنالرب  نم وىي

الربنامج قسم إحياء اللغة  تنفيذ ىذاعن  ةوادلسؤول اللغوية العربية واإلصلليزية. مهارهتن
ن سجنة ادلسابقة اليت زبتار من بتكوي نمادلركزي ربت إشراف ىيئة إشراف اللغة. وقُ 

مأخوذة من وىي للربنامج  ن إليهادلصاريف اليت حيت جْ ابع، وإعداد االصف الر  اتلباط
من رعاية  اتذاتت األسوافق الصف األول إىل الصف اخلامس بعد أن اتلباط

نامج، مث تعيُت جدول ادلسابقات اللغوية. أما لرب ، وتسجيل األشياء اخلاصة بااتلباالط
 ادلقصودة ىي كما يلي: العربية ادلسابقات اللغوية

أشخاص من كل نثبلنثة ىم ادلسابقة  ومشًتك، و احلركة وصف الكلمة من (ٔ
. رلموعة واحدة ثاين والثالث منالصف األول وال اتلباط ، يعٍترلموعة

ذكر الكلمة ادلقصودة ى أن تخر ىن أن تصور الكلمة ادلعينة باحلركة واألاحدإ
 أسئلة. ةباللغة العربية بأسرع ما ديكن يف نثبلث دقائق بست ةبقمن احلركة ادلط
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اختيار ادلفردات معرفة الطالبات يف  ادلسابقة ىي لنتيجة ادلأخوذة من ىذهوا
 .تقدمي احلركة ادلناسبةو سرعة اإلجابة، و ، ةادلقصود

تُت من كل رلموعة. وأن ربية، ذلذه ادلسابقة حيتاج إىل مشًتكاحملادنثة باللغة الع (ٕ
يناسب موضوع ذي ان للقيام باحملادنثة باللغة العربية مع سبثيلها التادلشًتك تقدمت

. والنتيجة ادلأخوذة ىي استخدام ادلفردات ة دقيقةعشر  احملادنثة يف مدة مخس
، وتقدمي قواعد اللغة العربية الصحيحةواألساليب العربية الصحيحة واستخدام 

 بادلوضوع. التمثيل ادلناسب
لكل رلموعة أن ترسل نائبها، ، يف ىذه ادلسابقة اخلطبة باللغة العربية (ٖ

خلطبة باللغة العربية. والنتيجة ادلأخوذة ىي ا ة مخس دقائق لتقدميوللمشًتك
قا سليما، استخدام النرب والتنغيم بدقة مع احلركة نطق األصوات العربية نط

 ة.صحيح ادلناسبة، واستخدام الًتاكيب النحوية والصرفية
 من رلموعة أشخاصنثبلنثة ىم  ادلسابقة ومشًتك، ادلراحلي سباق اسجري (ٗ

لقى أسلوبا فصل لكن يف جهة واحدة. مث يُ ن يف مكان مّن يقفْ كُ ، و واحدة
 ةالثاني ةإىل ادلشًتك ري لتحفظو يف دقيقة واحدة وذباألوىل ةعربيا إىل ادلشًتك

العريب بأسرع ما ديكن  فظ األسلوبربأن  ةالثاني ة، وكذلك على ادلشًتكبسرعة
ب األسلوب كتبد أن تة الاألخَت  ةوعلى ادلشًتك .ةاألخَت  ةإىل ادلشًتك ير مث ذب

إىل ىيئة  اهكتابت  مسلّ ا على القرطاس ادلعد ذلن مث لتقبله ةو ادلشًتكتالعريب قّدم
يجة تنالو  من اجملموعات األخرى. ا ادلشًتكاتسبقهحكيم بسرعة قبل أن تالت

 ادلأخوذة من ىذه ادلسابقة ىي سرعة احلفظ وكتابة األسلوب العريب بدقة.
ة، وادلشًتك ىي طالبة الصف الثالث من كل لصور باللغة العربيوصف ا (٘

عن الصور ادلعينة يف مدة عشر دقائق للكتابة  رلموعة. فعليها تقدمي وصف
 ادلفردات  استيعاب ومخس دقائق للتعبَت الشفوي. والنتيجة ادلأخوذة ىي

 .قواعد اللغة العربية الصحيحةواستخدام 
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ف الثالث من كل رلموعة. إعراب اسجملة العربية، وادلشًتك ىي طالبة من الص (ٙ
يف  اتلباادلأخوذة ىي قدرة الط تعرب اسجملة ادلختارة ذلا. والنتيجةوعليها أن 

 ب اسجملة العربية بدقة مناسبة بقواعد النحو.إعرا
رلموعة. وسيقدم إليهن من الصف الثالث من كل طالبة الًتمجة، وادلشًتك ىي  (ٚ

اإلندونيسية يف مدة  إىل اللغة نصا عربيا من مقال أو كتاب وعليهن أن يًتمجنو
. والنتيجة ادلأخوذة ىي دقة يف الًتمجة )من حيث استخدام نثبلنثُت دقيقة

 الًتاكيب الصحيحة(، وكتابة الًتمجة الكاملة.
ف الثالث أو الصف طالبة من الصعبلن باللغة العربية، وادلشًتك ىي قراءة اإل (ٛ

ألّفتو من قبل مث قراءتو ذي الرلموعة. عليها تقدمي نص اإلعبلن الرابع من كل 
نطق األصوات  أمام ىيئة التحكيم يف مدة مخس دقائق. والنتيجة ادلأخوذة ىي

العربية نطقا سليما، واستخدام النرب والتنغيم بدقة،  وزلتوى النص من حيث 
 نظام اللغة ادلستخدم.

ف الثالث أو الصف الرابع طالبة من الص تشكيل النص العريب، وادلشًتك ىي (ٜ
رلموعة. قبل ادلسابقة سيعطى إليهن نصا عربيا بدون شكل أو حركة، كل   من

بسرعة. والنتيجة ادلأخوذة  كلن النص تاما يف مدة عشرين دقيقةوعليهن أن يش
وسرعة وضعو، دلعرفة مدى كفاءة  ةصحيحطريقة ىي الدقة يف وضع الشكل ب

 الطالبات يف قواعد اللغة العربية.
وادلقابلة ادلقصودة ىي ادلقابلة عن األخبار باللغة  ادلقابلة باللغة العربية، (ٓٔ

ادلسابقة ىي طالبة الصف الثالث، كانت  ع ادلعُت، ومشًتكالعربية على ادلوضو 
موضوع األخبار للمقابلة باللغة  . يلقى إىل كل ادلشًتكاتنائبة عن كل رلموعة

ند ع لئلستعداد قبل ادلسابقة. دقيقة ٘ٔ يعطى إىل ادلشًتكاتو العربية، 
بادلوضوع  ةالبيان والرأي وحل ادلشكلة ادلتعلق ادلسابقة سيطلب من ادلشًتكات

ادلعُت. هتدف ىذه ادلسابقة إىل معرفة مهارة الطالبات يف نطق األصوات 
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والصرفية الصحيحة عند العربية نطقا سليما، واستخدام الًتاكيب النحوية 
 لة باللغة العربية.تقدمي اآلراء وحل ادلشك هن، والقدرة علىتقدمي آرائ

موعة. على لرابع من كل رلطالبة الصف اادلشًتك ىي ، و فتح ادلنجد (ٔٔ
ة ادلفردات بحث معٌت مخسستعد حبمل قاموس ادلنجد. مث لتن تأ ادلشًتكة

. والنتيجة نثبلنثُت دقيقة ةكتبها على القرطاس بسرعة يف مدادلعينة يف ادلنجد ولت
طريقة دام القاموس العريب بادلأخوذة ىي دقة يف حبث ادلفردات واستخ

 ٚٔ.ةصحيح
 البيئة العربيةحياء المحاوالت إل .ٖ

ولكي ما يف تدريس اللغة العربية هبذا ادلعهد. إن البيئة العربية تعلب دورا مه
منها لًتقية تدريس اللغة العربية لدى  ةديكن االستفاد تكون البيئة العربية حية مستمرة

 م هبا، ىي:ىناك احملاوالت جيب القيا، اتلباالط
 مسؤول اللغة كليفت .( أ

يف استخدام  اتلباانضباط الطوكذلك مراقبة  البيئة العربية يف ادلعهد إدارة دلراقبة
على  اوكذلك زلرك مسؤول اللغة الذي سيكون مراقبا تكليف اللغة العربية حيتاج إىل

 .عهديف ىذا ادلاللغة  دلن يتجاوز على انضباط االلغوية ادلوجودة مث زلكم النشاطات
 Languageاألساتذة يف ىيئة إشراف اللغة ) مسؤول اللغة يف ىذا ادلعهد ىو إنف

Advisory Council ‘LAC’ ) مركز إحياء اللغة يف الفصلُت األخَتين من  اتلباالطو
(Central Language Improvement ‘CLI’لرابطة الط )من شؤون ادلنظمة ألن ذلك  اتلبا

 .ىانفيذت ةالبيئة اللغوية ومراقب ام بإحياءي قالذ هبذا ادلعهد اتلباللط
مساعدو مدير ادلعهد ىم و ىم الذين حاولوا إحياء البيئة اللغوية يف ىذا ادلعهد. 

ادلرحية لدى  لدي الطلبة. ىم حياولون يف كشف الطرائق اسجديدة تدريس اللغةلًتقية 

                                      
، وأكده أستاذ ذو الفكار شام رئيس ىيئة إشراف ٕٕٔٓأبريل  ٓٔادلقابلة مع قسم اللغة ادلركزي  ٚٔ

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔاللغة 
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 مثبل .هامحاستهم فيو  وكذلك لتنمية رغبتهماللغوية،  يف ترقية مهارهتم الطلبة لتشجعهم
الطلبة لتنمية رغبة الطلبة يف ترقية  يت تسرّ بعقد ادلسابقات اللغوية ال قام مسؤول اللغة

اخلاصة  هبذا قّسم الطلبة إىل اجملموعات مهارهتم اللغوية وكذلك لتنمية محاستهم فيها.
ختلط ادل للنشاطات اللغوية هبذا ادلعهد اليت تتكون من الصف األول إىل الصف الثالث

لكل اجملموعات أن  طلبة الصف الرابع ذلم رلموعة خاصة.. أما يف رلموعة واحدة
اللغة. هبذه الطريقة يرجى بعضهم بعضا عند ادلسابقات اللغوية عقده مسؤول مع تسابق ت

 ٛٔمحاسة الطلبة لًتقية مهارهتم اللغوية. أن تنمي
كز إحياء اللغة يتكون عٌت مر كما قد سبق الذكر أن مسؤول اللغة لرابطة الطلبة ي

اللغوية،  النشاطاتكل   هتم منولكي ديكن استفادطلبة الصف اخلامس والسادس. من 
 Language Course لدورة الدروس اللغوية )قسم تكليف فيحتاج إىل 

Departement"LCD"). 
ىيئة إشراف اللغة ربت مراقبة ىذا ادلعهد. أسسو لمنظمة يف جديد ل قسمإنو 

يت لبة. وأنو يساعد كثَتا يف إعداد الطلبة ادلتفوقُت بادلهارات اللغوية الرعاية الط ىيئة
ىم األول إىل الصف اخلامس الذين رآ . وذلذا خيتار الطلبة من الصفحيتاجون إليها

 األساتذة متفوقُت وذلم الرغبة يف تعلم اللغة واحلماسة لًتقيتها.
. ام بُت البنُت والبناتمع الفصل الت لطلبة ادلختارونا أعضاء ىذا القسم ىم

بأسرع ما  اليت تساعدىم لًتقية مهارهتم اللغوية ادلكثفة يلقى إليهم مجيع التدريبات اللغوية
كي يساعد األساتذة يف إحياء اللغة وترقيتها لدي الطلبة هبذا ادلعهد. فإن من   ديكن

 ىي كما يلي: القسم اخلاصة ألعضاء ىذه النشاطات
 ب العربيةتزويد ادلفردات واألسالي 
 تدريب الكبلم يف تعبَت حكاية اخلربات ادلتنوعة باللغة العربية 
 تدريب يف إيصال اإلعبلنات باللغة العربية  

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔاللغة،  أستاذ ذو الفكار شام، ادلقابلة مع ىيئة إشراف ٛٔ
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  تدريب اخلطابة باللغة العربية، عادة يعّقد يف مكان عامر مثل أمام منطقة
، وغَت أمام ادلقصفو الطلبة يف وقت الراحة بعد الدراسة يف الفصل، 

 .مسجيته واختبار ةلبإىل تنمية شجاعة الط يهدفذلك. وىذا 
  ،إدارة مناقشة يف موضوع معُت واستخبلص تدريب ادلناقشة باللغة العربية

لطلبة الصف . وىذا التدريب خُيّصص النتائج من بُت آراء ادلشًتكُت
 الرابع واخلامس والسادس.

 .ٜٔمشاىدة األفبلم العربية ومناقشة عن األساليب ادلوجودة فيها  
أصدرىا مسؤول اللغة ىي تقسيم الطلبة إىل رلموعات اليت مج األخرى االرب  ومن

طلبة الصف األول إىل الصف ا، أن اجملموعة تتكون من اللغة. قد سبق الذكر عنه
طالبا/طالبة لكل رلموعة. أما الطلبة الصف الرابع ذبمع يف رلموعة  ٕٓالثالث تقريبا 

فذة اللغوية ادلن النشاطاتبة الطلبة يف اشًتاك واحدة. ويهدف ىذا التقسيم إىل تنمية رغ
هتم اللغوية حيث أن ادلنافسة السليمة بُت ىذه وكذلك لتشجيعهم يف ترقية كفاء

 . ٕٓهتم اللغويةوية ديكن أن تشجعهم يف ترقية كفاءاجملموعات اللغ
 

 مبلحظ اللغة يف كل حجرات الطلبة تكليف .( ب
معاملتهم اليومية حيتاج إىل لعربية يف دلراقبة انضباط الطلبة يف استخدام اللغة ا

مبلحظ اللغة  ائفوظمبلحظ اللغة الذي يسكن يف كل حجرات الطلبة. ومن  تكليف
صبلح اللغة العربية، وكذلك أن يقوم بإ أن يراقب انضباط أعضاء احلجرة يف استخدام

اكيب والًت  لغتهم إن كانوا سلطئُت يف نطق األصوات العربية أو يف استخدام ادلفردات
ا صلو رب اليتفظ ادلفردات اسجديدة وكذلك يشجع أعضاء احلجرة حل .والصرفية النحوية

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٓٔلدورة الدروس اللغوية،  قسمالقابلة مع أعضاء  ٜٔ
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔأستاذ ذو الفكار شام، ادلقابلة مع ىيئة إشراف اللغة،  ٕٓ
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ها عند تزويد ادلفردات بعد صبلة الصبح، ليكثر معارفهم عن ادلفردات العربية كي علي
 م الكبلم باللغة العربية.ذل يسهل

    
 ادلراقبة .( ج

 كون البيئة العربية مستمرةلتمسؤول اللغة  اقام هب اليت من إحدى احملاوالت ادلراقبة
للقيام و  يف أربع وعشرين ساعة وكذلك دلراقبة انضباط الطلبة يف استخدام اللغة العربية.

يف كل حجرات الطلبة ويبلحظ من بعض أعضاء  ادلراِقبأرسل مسؤول اللغة  ادلراقبةب
 الدائرية عندىم. الطلبة دلن مل يتكلم باللغة العربية أي يتكلم باللغة اإلندونيسية أو اللغة

ىذه األمساء  تدعى م األمساء إىل مسؤول اللغة، مثن إذا وجد. وقدّ فكتب أمساء ادلتجاوزي
  للمتجاوزين يف ادلسجد عند إعطاء اإلعبلنات بعد صبلة ادلغرب سباما.

شجعهم يف تطبيق ما قد تعلموا من ادلواد اللغوية داخل تدفع الطلبة وت ادلراقبة
الطلبة خيافون أن ألن  ادلهارات اللغوية حصلوىا خارج الفصل.الفصل وكذلك تدريب 

اللغة للمعهد فهم حياولون استخدام اللغة العربية بقدر ما ديكنهم.  انضباط وايتجاوز 
 ديكن أن يرقوا موا وحصلوا من ادلواد اللغوية حىتبذلك قد قاموا بتطبيق ما قد تعل

  ٕٔمهارهتم اللغوية.
 

 العقاب  .( د
كون البيئة العربية اك إعطاء العقاب، ولو دور مهم كذلك لتىن ادلراقبةبعد 

 هتم اللغوية.امهار  وايف أربع وعشرين ساعة هبذا ادلعهد. كما يدفع الطلبة ليدرب مستمرة
وىناك أنواع من  .ادلراِقببعد أن شكاه  اللغة يعطى إىل ادلتجاوز انضباطالعقاب 

 لدى الطلبة، وىي كما يلي: اتالعقاب

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔأستاذ ذو الفكار شام، ادلقابلة مع ىيئة إشراف اللغة،  ٕٔ
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من  تجاوزالعقاب إىل ادلىذا يعطى ، ات اسجديدة وحفظهاحبث ادلفرد (ٔ
. على ادلتجاوز ليبحث ادلفردات اسجديدة الصف األول إىل الصف الرابع

  .بتقدديها أمام زلكمة اللغة كلمة، وليحفظ كل ىذه الكلمة  ٖٓتقريبا 
ىذا يعطى ، واستخدامها يف مجلة صحيحةحبث ادلفردات اسجديدة  (ٕ

من الصف األول إىل الصف الرابع. على ادلتجاوز العقاب إىل ادلتجاوز 
كلمة، وليستخدم كل ىذه الكلمة   ٘ٔليبحث ادلفردات اسجديدة تقريبا 

 أمام زلكمة اللغة. بتقدديها يف مجل صحيحة 
يعطى العقاب إىل ادلتجاوز من الصف األول إىل العربية،  بقراءة األسالي (ٖ

األساليب العربية أعطاه  الصف الرابع. على ادلتجاوز ليقرأ أسلوبُت من
مسؤول اللغة بصوت عال أمام حجرة الطلبة حىت يراه اآلخرون. وليكرر 

ويثبتا يف ذىن  يتعود هبما طول زمن العقاب حىت قراءة ىذين األسلوبُت
 . ادلتجاوز

يعطى العقاب إىل ادلتجاوز ، حفظ الدروس أو النص من ادلواد التعليمية (ٗ
ع. على ادلتجاوز ليحفظ النص ادلقتبس من الصف األول إىل الصف الراب

علم الصرف، و ادلطالعة، و دراسية مثل: دروس اللغة العربية، من الكتب ال
، وما عدا ذلك من ادلواد التعليمية باللغة )احملفوظات( النصوص األدبيةو 

 العربية.
يعطى العقاب إىل ادلتجاوز من الصف الثاين إىل الصف ، كتابة اإلنشاء (٘

نو مسؤول عيّ  الذي تجاوز ليكتب اإلنشاء العريب بادلوضوعالرابع. على ادل
 ٖٔإىل  ٛ من لطلبة الصف الثاين على األقلكتابة اإلنشاء   اللغة.

سطرا، مث  ٕٓإىل  ٘ٔمن  لطلبة الصف الثالث على األقل. أما راسط
  را.سط ٕ٘إىل  ٕٓمن لطلبة الصف الرابع على األقل 
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إىل الصف الرابع.  من الصف الثاين يعطى العقاب إىل ادلتجاوز، الًتمجة (ٙ
الكلمات اإلندونيسية إىل لصف الثاين والثالث ليًتجم على ادلتجاوز ا

أما العقاب للمتجاوز من الصف الرابع فعليو أن يًتجم  الكلمات العربية.
اجمللة باللغة اإلندونيسية إىل  النص يف منبعض الكلمات اليت ربتها خط 

  نو مسؤول اللغة.عيّ لذي اىذا النص  اللغة العربية.
يعطى العقاب إىل ادلتجاوز من الصف األول إىل الصف ، ادلراقبةالقيام ب (ٚ

دلسؤول اللغة  ادلراِقبأي أن يكون  ادلراقبةالرابع. على ادلتجاوز أن يقوم ب
ووظيفتو ليبحث متجاوز انضباط اللغة طول  يف أربع وعشرين ساعة.

ىنا ىو الذي يتحدث باللغة  ن يلقى إليو. وادلتجاوز ادلقصوداالزم
اإلندونيسية أو اللغة الدائرية، وكذلك ىو الذي يفسد اللغة أي يستخدم 

   ٕٕاللغة العربية غَت منظمة.
 

 طالباتلفي ترقية مهارة الكالم لالمكّونة فعالية البيئة العربية المبحث الثالث: 
م باللغة العربية الكبل قد تًتقى مهارهتن يف الصف اخلامس هبذا ادلعهد طالباتإن 
حيث  سو اللغة العربية  يف ىذا ادلعهدمدر  ذلك لسن يف الصف األول. وأّكدمنذ أن ج

)تقريبا نثبلث  بية يف احملادنثة اليومة منذ فًتةاستخدام اللغة العر أهنن قد تعّودن على 
 اللغةىذه يقدرن استخدام . و ذلذا ادلعهد اللغوية النشاطاتسنوات( واستخدامها يف 

 لسن يف الصف اخلامس. أن جمنذ  ن هبافكلّ ا قمن بعملية التدريس اليت يعندم
ستوى الدراسي ذلذا ادلعهد تسمى بًتبية ادلعلمُت ادلكما ذكر شلا سبق، أن و 

تدريس علوم الًتبية  الطلبة يف الصف الرابع يعطى لديهم سو سبلمية، ولذا منذ جلاإل
كانوا و  .والسادس ا يف الصف اخلامسبتطبيقها مباشرة عندما جلسو  نظرية, مث يقومون

                                      
، وأكده أستاذ ذو الفكار شام رئيس ىيئة إشراف ٕٕٔٓأبريل  ٓٔزي ادلقابلة مع قسم اللغة ادلرك ٕٕ

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔاللغة 
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يدرسون يف الصف األول والثاين يف الساعة األخَتة. ألهنم مازالوا يف تناول دراستهم يف 
 ٖٕلدرس.وىل إىل الساعة السادسة يف االساعة األ

طالبات الصف باستخدام اللغة العربية، كانت  سوى القيام بعملية التدريس
عربية عند االجتماع دلنظمة الطلبة حيث أهنن من أعضاء اخلامس حياولن استخدام اللغة ال

نظمة الطلبة باستخدام اللغة العربية على قدر ما دل ادلنظمة، فقمن دبناقشة ادلشاكل
 ديكنهن. 

يف ىذا ادلبحث حللت الباحثة نتائج البيانات من ادلقابلة اليت حصلتها الباحثة 
مي العصري مث تفسَتىا بعد أن إلسبلمن الطالبات يف الصف اخلامس دبعهد االستقامة ا

البيئة العربية يف ترقية مهارة فعالية مدى دلعرفة ادلدرسُت هبذا ادلعهد،  ا بعضىأكد
  اخلامس يف الكبلم باللغة العربية.طالبات الصف 

كما سبق البحث أن البيئة العربية دبعهد االستقامة اإلسبلمي العصري تنعكس 
خارج الفصل. ولذا قسمت والبيئة العربية داخل الفصل، ية البيئة العرب: حالُت، مهايف 

 .ىذين احلالُت عرض عن فعالية البيئة يف ترقية مهارة الكبلم لدى الطالبات وفقالالباحثة 
 

 فعالية البيئة العربية في ترقية مهارة الكالم في نطق األصوات نطقا سليماأ. 
 البيئة العربية داخل الفصل .1

يف ىذا ادلعهد النطق لؤلصوات العربية الصحيحة جانب الكبلم من إن تدريس 
، مثل تدريس ادلطالعة، بلل تدريس اللغة العربية وفروعهاحصلت عليها الطالبات خ

من أوىل اخلطوات  ألن احلديث وما عدا ذلك من فروع علم اللغة العربية.و احملفوظات، و 
نطق تعليم ىي ، اخل الفصلد للمواد العربية عملية التدريسقام هبا ادلدرس عند اليت 

أن  الطالباتويأمر األصوات العربية السليمة عند تقدمي ادلفردات اسجديدة من الدرس. 
من نطق األصوات العربية السليمة. ومن  اتلباتمكن الطحىت ت ،التكرار واحملاكاةتقوم ب

                                      
 ٕٕٔٓمن ماريس  ٕٔأستاذة ايرما مولينا، ادلقابلة مع ويل الفصل  للصف اخلامس للبنات،  ٖٕ
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راءة ق لنطق األصوات العربية السليمة ىي الباتيقدمها ادلدرس لدى الطأخرى تدريبات 
، لتقومي على مدى كفاءهتن يف النطق مثبل عند تدريس ادلطالعة الدرس قراءة جهرية

عند تدريس احملفوظات أو احلديث وغَت  وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة وترديدىا
 .ذلك

ولذا من الصفات الواجبة دلدرس اللغة العربية هبذا ادلعهد سبلسة الكبلم مع 
للغة العربية، لكنهم حياولون  ُتليس من الناطقُت األصليالفصاحة يف النطق. مهما كانوا 

تعتمد على الذاكرة ألن كفاءة ادلتعلم مناسبا على سلارج احلروف الصحيحة.  نطقها
 .االسمعية اليت سبكنو من ترديد أصوات سبق لو مساعه

 
 خارج الفصلالبيئة العربية  .2

ظات أو احلديث تدريس ادلطالعة أو احملفو  تدريب داخل الفصل خبللالسوى 
، قد تدّرب الطالبات هبذه ادلهارة كذلك يف وغَت ذلك من فروع علم اللغة العربية

انت الطالبات ك يف الصباح اللغوية خارج الفصل، مثبل عند تزويد ادلفردات النشاطات
. اهديدة بنطق أصواهتا السليمة حىت يتعّودن عليالكلمات اسج منهن تكرار وزلاكاةيطلب 

حديث كل يوم، فيلزم حديث الثبلنثاء ىناك تدريب احملادنثة بقراءة كتاب "وعند نشاط 
يف كل تدريب اخلطبة للغة العربية تو بنطق ألفاظ فيو نطقا سليما". مث عند للطالبات قراء

بة اللغة العربية أن تنطق ألفاظا عربية سليمة من نص اخلطبة يطأسبوع. فيلزم على كل خ
  وال تقدمي حفظ النص فحسب.

بتطبيق نطق األصوات العربية  د احملادنثة اليومية، ُكّن مكّلفاتكذلك عنو 
تصلح النطق جيب على ادلستمعة جبانبها أن يف  سليمة، فإذا كان من بعضهن من زبطئال

 ذ و سو  ح و ه،  مثبل: ىناك بعض الطالبات من مل تستطع فرق بُت صوت خطأىا.
قالت "أخيت حس كتايب )ىذا كتايب(". فإن ألهنا تتأنثر كثَتا بألفاظ من لغة قبيلتها، ف

هتا، فتصلح ذلا خطأىا بطريق مهّذب حىت ال اباحلبة اىتمام كثَت من صاذلذه الط
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سة يف وقت خاص بعد صبلة ادلغرب بتدريب نطق ها ادلدرّ علي يُغضبها. مث أشرفت
 ٕٗاألصوات العربية السليمة حىت تتمكن ىي من نطق األصوات السليمة.

ىو كذلك فكار شام ، أستاذ ذو المدرس اللغة العربيةمع بادلقابلة وبعد القيام 
تساعد يف تنمية مهارة  ية داخل الفصلبأن البيئة العربأّكد ، ىيئة إشراف اللغة رئيس

ادلفردات  ريقة احملاكاة والتكرار عند نطقالطالبات يف نطق األصوات العربية السليمة بط
فوظات( واحلديث، وقراءة النص من ادلطالعة قراءة اسجديدة وكذلك النصوص األدبية )احمل

أما البيئة العربية خارج الفصل فتلعب دورا يف ترقية مهارة الطالبات يف نطق  جهرية.
حيث أن البيئة العربية ، األصوات العربية السليمة أكثر من البيئة العربية داخل الفصل

طبيق نطق األصوات العربية السليمة خارج الفصل متوفرة بالتدريبات اليت تلزم الطالبات لت
تطبيقا مباشرا مثل يف تدريب احملادنثة، وقراءة "حديث كل يوم"، وتدريب اخلطبة باللغة 

 ٕ٘العربية، وقراءة اإلعبلن العريب كإحدى ادلسابقات اللغوية.
 دما قامت الباحثة بادلقابلة مع طالبات الصف اخلامس، يعٍت مخسوكذلك عن

كزي واألخرى ادلختارة حسب كفاءهتن قسم إحياء اللغة ادلر  من منهن، نثبلنثةطالبات 
ربية خارج الفصل تساعدىن يف باللغة العربية، وكن رأين بأن البيئة الع العالية يف التحدث

 ناولاهتن حيباحاخلجل واخلوف من اخلطأ يف نطق األصوات العربية حيث أن ص إزالة
العربية يف احملادنثة اليومية يدفعهن يف  نضباط الستخدام اللغةاال. وأن تطبيقو كما ىو

تطبيق الكبلم بنطق األصوات العربية السليمة دون اخلوف من اخلطأ، ألن ستصلح ذلن 
 الآليت ذلن الكفاءة ادلتفوقة فيها. اتباحىذا اخلطأ ادلشرفات والص

يف  ةت الباحثة أن البيئة العربية يف ىذا ادلعهد فعالمن الظواىر السابقة اكتشف
البيئة العربية إما من  ية مهارة الطالبات يف نطق األصوات العربية السليمة عند الكبلم.ترق

                                      
، وأكدىا أستاذة اسري ليستاري مدرسة ٕٕٔٓمن أبريل  ٖٔادلقابلة مع الطالبة الصف اخلامس  ٕٗ

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٖٔالعربية،  اللغة
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٔٔادلقابلة مع أستاذ ذو الفكار شام رئيس ىيئة إشراف اللغة  ٕ٘
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نطق األصوات  تنمية مهارة الطالبات يفت تلعب دورا مهما يف نكاحيث   داخل الفصل،
متوفرة بالتدريبات  اليت كانت البيئة العربية خارج الفصل وكذلك من. العربية السليمة

مثبل: تزويد ادلفردات يف كل صباح، واحملادنثة وحديث الثبلنثاء، وتدريب  ادلتنوعة وادلتعددة
 النشاطاتاخلطبة العربية يف كل أسبوع، مث التمثيل العريب، وادلسابقات اللغوية. ويف ىذه 

صوات العربية سليمة حىت يتعودن عليها. وكذلك تعويدىن على األ نيلزم عليهن أن ينطق
طرق  صريح حىت يأنثر يف كل يوم بنطق  طوقة باللغة العربيةاالستماع إىل اإلعبلنات ادلن

 الطالبات يف نطق األصوات العربية.
تدريب التحدث  اتلباالبيئة للتحدث باللغة العريبة حىت أمكنت الط هتيئةوأن 

ادلخاطبُت الذين ذلم الكفاءة يف التحدث  مث حضوراللغة العربية مباشرة بعد تعلمها، ب
ديكن ذلن القيام باحملاكاة للمتحدث ادلتفوق يف نطق األصوات العربية حىت  باللغة العربية

 السليمة. 
 

 المفردات استيعابفعالية البيئة العربية في ترقية ب. 
 البيئة العربية داخل الفصل .1

إن تدريس ادلفردات داخل الفصل حصلتو الطالبات خبلل تدريس فروع اللغة  
جديد أو موضوع جديد من ادلادة، قدمت  العربية. عندما دخلت الطالبات إىل درس

منها   ندن أن يستفعكراهتن حىت يستطىذه ادلفردات يف مذ  ديدة. كتنبإليهن مفردات ج
كلما ربتاج إليها. وسوى ىذا، حصلت الطالبات ادلفردات العربية اسجديدة من التمرينات 

كراهتن. عندىن يف مذ فردات العربية الدراسية يعطيهن مدرسو اللغة العربية حىت تتوافر ادل
استخدامها يف  على تدريببالبعد أن علمت الطالبات  ىذه ادلفردات تكّلف الطالبات 

اسجملة. مثبل بعد أن علمت ادلفردات عن أدوات ادلدرسية وجب عليهن استخدامها يف 
، ىذا مكتب )مع اإلشارة إىل ادلسمى(، تلك سبورة، ذلك باب...إخل. وىكذا اسجملة

يف أذىاهنن. وىذا للمستوى  طالبات على استخدام ىذه ادلفردات وترسخحىت تتعود ال
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االبتدائي. أما ادلستوى العايل فاختلف نوع ادلفردات والتدريب أو التمرين لدي 
ىذه ادلفردات بطريقة احلفظ حيث أهنن  استيعابرباول الطالبات يف  الطالبات.

 ريريا. ستحتاج إليها عندما قمن باالمتحان، شفهيا كان أو رب
   

 العربية خارج الفصل البيئة .2
 استيعابإن تزويد ادلفردات الذي يعقد بعد صبلة الصبح يساعد كثَتا يف ترقية 

سنة األوىل يزّودن بادلفردات الشائعة الفإهنن منذ الطالبات على ادلفردات العربية. 
عن األدوات  استخدامها يف ادلواقف الطبيعية عندىن، وادلفردات ادلقصودة ىي ادلفردات

ن فهن يزّود ستوى التايليف ادلالدراسية واألدوات لؤلكل ولبلستحمام وما عدا ذلك. و 
 الطالبات تكوينها يف مجلة مفيدة.  بالكلمات مع اشتقاقها كي تستطيع

دات البد على الطالبات أن تكرر ىذه الكلمات أكثر من كل تزويد ادلفر   عند 
حىت ال ينسينها مث ازدادت  خت يف أذىاهنناسجديدة رس نثبلث مرات لتكون الكلمة
، بعد التكرار واحملاكاة، يطلب من الطالبات استخدام ىذه معارفهن عن ادلفردات العربية

ها يف مذكراهتن وستّفتش ىذه نكتبديدة يف مجلة واحدة أو أكثر وأن يالكلمة اسج
استخدام ب طالبات ف ال. وبعد التزويد، تكلّ اللغة يف كل آخر األسبوع ةادلذكرات مسؤول

ستخدمن الكلمة اإلندونيسية بعد احملادنثة اليومية، إذا ال جيوز ذلن أن ي ىذه الكلمات يف
 أن عرفن لفظها يف اللغة العربية.

بعد يوم حصلت عليها الطالبات من  اىذه ادلفردات لدى الطالبات ستزداد يوم 
شاط "حديث الثبلنثاء". كّلما لغوية أخرى مثل احملادنثة يف يوم الثبلنثاء وكذلك ن نشاطات

 قراءة حديث كل يوم ستزداد  دريب علىتدّرب الطالبات احملادنثة مع األخرى أو ت
 تحدث باللغة العربية.ال ذلن لسهادلفردات اسجديدة لديهن حىت ي

يف البيئة العربية تساعد كذلك على  ادلعاملة اللغوية اليت هتيأرأت الطالبات بأن و  
يف نطق األصوات العربية  ةءاردات اسجديدة، كما يف ترقية الكفادلف استيعابترقية 
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ادلفردات ومن بعضهن من تضعف  استيعابفإن من بعض الطالبات متفوقة يف  السليمة.
كلمة ....، يا ل العربية ما ادلفردةفيو. ديكن على الضعيفة أن تسأل إىل ادلتفوقة مثبل: "

حىت  وىكذا تعّلمت الطالبات يدة أخرى.ذلا مفردة جد يدز يب عنها مث تستجت، و "أخيت
 . ادلفردات العربية يف استيعاهبن ترقى

ر ادلخاطب الذي لو الكفاءة يف التحدث كما ذكر يف ادلبحث السابق أن حضو 
يف استيعاب ادلفردات اسجديدة. وأن  اتلباباللغة العربية يساعد كثَتا يف ترقية مهارة الط

الصف األول إىل الصف الرابع زّودن  ن يفهسو لاخلامس منذ ج طالبات الصف
طول الزمن، فيها  حبمل الكراسة الصغَتة ردات اسجديدة كل يوم. وكن مكّلفاتبادلف

ادلفردات قد تعّلمنها من قبل، ويلزم كذلك بكتابة ادلفردات اسجديدة عندما ربدنثن مع 
 تعرف اآلخر يف ىذه الكراسة حىت تزداد ادلفردات اسجديدة عندىن. وإذا ربدنثت ومل

. وأن واجبانبها إذا حضر  ةهتا أو األساتذاباحادلفردات العربية اليت تريد ذكرىا، فسألت ص
اللغوية مثل ادلسابقة التمثيلية باللغة العربية وكذلك ادلسابقات اللغوية األخرى  النشاطات

 بُت رلموعات اللغة يشجعهن يف ترقية ىذه ادلهارة.
ادلكّونة يف ىذا ادلعهد  ن البيئة العربيةأ ولذا كانت الطالبات موافقات على

  .يف ترقية مهارهتن يف استيعاب ادلفردات العربية ةفعال اإلسبلمي
 

للجملة  العربيةالقواعد فعالية البيئة العربية في ترقية مهارة الكالم في استخدام ج. 
 الصحيحة الفعلية واالسمية

 البيئة العربية داخل الفصل. 1
ن يف الصف هسو للعربية لدى الطالبات حصلنو منذ جاإن تدريس القواعد  

جب على كل االثاين. حيث أن يف ىذا الفصل كان التدريس لدروس اللغة العربية و 
باللغة العربية. ولذا يف ىذا الفصل قد استطاعت الطالبات استخدام اللغة  تقدديو مدرس

 العربية استماعا، كبلما، قراءة، وكتابة.
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قدمها ادلدرس مث  من اسجملة الفعلية ع وتقرأ أمثلة ضلويةكانت الطالبات تستم 
. حىت تتمكن من استنتاج القاعدة منها مع مشاركة الطالبات مثلةادلدرس ىذه األ يناقش

 يف مجلة ةاعدة، كن حياولن استخدام ىذه القاعدوبعد أن فهمت الطالبات ىذه الق
ويعطي ادلدرس لديهن  لفعلية.تأكيدا على ما فهمت الطالبات من القاعدة عن اسجملة ا

وكذلك  فهما عميقا. ةاعدلكتاب حىت تفهم الطالبات ىذه القالتمرينات ادلتنوعة من ا
جيري تدريس النحو عن اسجملة االمسية حىت تتمكن الطالبات من فهمها واستخدامها يف 

 اسجملة.
ام التعليمية تساعد الطالبات يف تنمية مهارهتن يف استخد النشاطاتإن ىذه  

كل   لقواعدىذه ا فظكّلف الطالبات حبوتُ . قواعد اللغة العربية، مع تزويد ادلعلومات عنها
 .مناقشة الدرس كي تتمّكن من استخدامها استخداما صحيحابعد 

 
  البيئة العربية خارج الفصل. 2

يواجهها مسؤول اللغة ومدرسو اللغة العربية لدى  ادلشكبلت اليتمن بعض 
ضمَت اسجملة الفعلية أو االمسية بعهد، ىي عادة الطالبات يف استخدام الطالبات هبذا ادل

، ستستحممذكر مكان ضمَت مؤنث عندما تتحدث. مثبل، قالت: "يف أي ساعة 
أخيت؟" وقد علمت الطالبة اللفظ الصحيح ىو "ستستحمُت". وكذلك قالت: "أنا 

 "."تكنسُت الصحيح ىوأمام احلجرة" و  تكنسسأكنس يف احلجرة أنِت 
حل ىذه ادلاضي. وقد حاول مسؤول اللغة  إن ىذه العادة اخلاطئة قد وقعت منذ

ذكر ضمَت مب اسجملة الفعلية نستخدمين مىت ادلشكلة. واحلقيقة أن الطالبات قد علم
يف زلادنثتهن اليومية. مهما كن حياولن استخدام اللغة  وضمَت مؤنث، لكنهن ال يطبقنها

  العربية يف احملادنثة اليومية.
بعقد التمثيل العريب للطالبات، فيها جيب على الطالبات  مسؤول اللغة قامذلذا 

 مذكر وضمَت ضمَتبالصحيحة اسجملة الفعلية واالمسية  القواعد العربية خاصة استخدام
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لدى الطالبات، كان مسؤل األخطاء اللغوية يف مكاهنما الصحيح. ولتحسُت  مؤنث
ى دل شائعة االستخدام ساليب العربية الصحيحةاألالًتاكيب أو اللغة يكثر إلقاء 

الطالبات. مثل عند إعطاء العقاب، ال بد على متجاوزة اللغة أن ربفظ الًتاكيب أو 
، وىي يف ذىنها نطقة أكثر من نثبلث مرات حىت ترسخوقراءهتا أمام ادل األساليب العربية

  .ُتشجع الستخدامها يف التحدث
ة إصبلح اللغة أي إصبلح األخطاء اللغوية وكذلك حياول مسؤول اللغة بًتقي

يام باحملادنثة يف يوم لدي الطالبات الذي يعقد يف كل آخر النشاط اللغوي. مثل بعد الق
قدم مسؤول اللغة األخطاء اللغوية لدى الطالبات بعد أن راقبتها يوم اسجمعة، الثبلنثاء وي

 يستطيع أن يزيل نطقة الطالبات، مع تقدمي إصبلحها، حىتمبلحظ اللغة يف كل م
  العادات اخلاطئة يف استخدام اللغة العربية.

ادلكّونة يف ىذا ادلعهد  أن البيئة العربيةبالباحثة وبعد القيام بادلقابلة اكتشفت 
يف ترقية مهارة الطالبات يف استخدام القواعد العربية للجملة الفعلية  ةفعال اإلسبلمي

ا البيئة هتيء لديهن ادلعاملة اللغوية، إذىذه ن أكما رأت الطالبات . واالمسية الصحيحة
ليس يف القواعد العربية للجملة الفعلية واالمسية ديكن ذلن ترقية مهارهتن يف استخدام 

يف أربع وعشرين ساعة تقريبا. وديكن  ،ولكن خارج الفصل كذلكفقط داخل الفصل 
الًتاكيب من ذلن تطبيق مباشر على ما وجدن داخل الفصل، مثل تطبيق استخدام 

يف  خيطئن وإن كانت الطالبات .ملة الفعلية يف زلادنثتهن اليوميةاسجملة االمسية واسج
 . ظة اللغة حوذلنأو مبلحِ  اهتنصاحب ستصلحهن، فهماستخداما

القواعد العربية استخدام  تطبيق ابقات اللغوية رباول الطالباتوكذلك عند ادلس
الشروط لبلشًتاك يف ادلسابقات اللغوية. وكذلك ألهنا من بعض للجملة الفعلية واالمسية 

حضور ادلخاطبُت باللغة العربية يساعد كثَتا يف ربسُت مهارة الطالبات يف استخدام 
اللغوية تدفع  النشاطاتالصحيحة. وأن ىذه القواعد العربية للجملة الفعلية واالمسية 

 لصحيحة.الطالبات لًتقية ادلهارة يف استخدام قواعد اللغة العربية ا



44 
 

وذلذا أّكدت مدرسة النحو أن يف البيئة العربية داخل الفصل كانت الطالبات 
ملن التمرينات من ذلك اليوم وكذلك يعْ يف تعّلمنها اليت حياولن حفظ القواعد العربية 

أما يف البيئة العربية خارج الفصل ىناك انضباط لدي الطالبات ألن  الكتاب، وىكذا.
عند التحدث، ولذا طّبقت الطالبات استخدام اسجملة الفعلية تستخدم اللغة العربية 

تعّلمنها داخل الفصل مباشرا يف زلادنثتهن اليومية. حيث أن ىذه  اللتُت واالمسية
لغوية  نشاطات، وىناك الًتاكيب النحوية شائعة االستخدام عند معاملة الطالبات اليومية

ظة اللغة اليت تساعد يف ربسُت  أخرى اليت تساعد يف ترقية كفاءة الطالبات ومبلح
سة يف أن ولذلك وافقت ادلدرّ  .ٕٙكفاءهتن يف استخدام اسجملة الفعلية واالمسية الصحيحة

يف ترقية مهارة الطالبات يف استخدام القواعد العربية للجملة الفعلية  ةالبيئة العربية فعال
 .ما داخل الفصل وخارجوإ واالمسية الصحيحة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٖٔادلقابلة مع أستاذة اسري ليستاري مدرسة اللغة العربية،  ٕٙ
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحثأ. 
وحتليل بياناهتما، قد وصلت الباحثة إىل االستنتاج األخري  بعد القيام باملالحظة واملقابلة

   واستخلصتو كما يلي:
رى يف ميكن أن ي   البيئة العربية يف معهد االستقامة اإلسالمي العصري حال إن .1

أن البيئة العربية داخل الفصل تنعكس يف وخارج الفصل. و  داخل الفصل حالني
التعليمية للمواد الدراسية العربية، أما البيئة العربية خارج الفصل  النشاطات
وىي   بني الطالبات املواقف االتصالية واملعاملة اللغوية باللغة العربية تنعكس يف
الكالم  ترقية مهارةالعربية اليت تساعد يف  متوافرة باألنشطة اللغويةكذلك 

 .لطالباتل
 .يف ترقية مهارة الطالبات يف نطق األصوات العربية السليمة ةن البيئة العربية فعالإ .2

مثال: تزويد املفردات يف كل  متوفرة بالتدريبات املتنوعة واملتعددة ن فيهاحيث أ
يف   ، واحملادثة وحديث الثالثاء، وتدريب اخلطبة العربيةيوم، داخل الفصل وخارجو

سابقات اللغوية. وكذلك تعويدىن عل  كل أسبوع، مث التمثيل العريب، وامل
 صريح حىت يأثر يف كل يوم بنطق  االستماع إىل اإلعالنات املنطوقة باللغة العربية

ر املخاطبني الذين هلم الكفاءة مث حضو  طرق الطالبات يف نطق األصوات العربية.
ن القيام باحملاكاة للمتحدث املتفوق يف يف التحدث باللغة العربية حىت ميكن هل

 نطق األصوات العربية السليمة.
املفردات العربية  استيعابإن البيئة العربية فعالة يف ترقية مهارة الطالبات يف  .3

هتيء لدى الطالبات املواقف االتصالية الستخدام كما أهنا  اجلديدة بسرعة.
يوم داخل املفردات يف كل ها عند تزويد علي صلتحت اليت املفردات اجلديدة
ر املخاطب الذي لو الكفاءة يف التحدث باللغة حضو ، وأن الفصل أم خارجو
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 النشاطات وكذلكاملفردات اجلديدة.  استيعابيف  اتلباالعربية يساعد الط
اللغوية مثل املسابقة التمثيلية باللغة العربية واملسابقات اللغوية بني جمموعات 

 استيعابن الطالبات من ترقية حىت تتمك ىذه املهارةاللغة يشجعهن يف ترقية 
 .بسرعة املفردات

إن البيئة العربية فعالة يف ترقية مهارة الطالبات يف استخدام قواعد اللغة العربية  .4
متوفرة فيها حيث أن  .خصوصا اجلملة الفعلية واجلملة االمسية الصحيحة

باملواقف االتصالية واألنشطة اللغوية يف أربع وعشرين ساعة تقريبا. ميكن هلن 
تطبيق مباشر عل  ما وجدن داخل الفصل، مثل تطبيق استخدام الًتاكيب من 

عند املسابقات اللغوية حتاول و اجلملة االمسية واجلملة الفعلية يف حمادثتهن اليومية. 
اللغة العربية ألهنا من بعض الشروط لالشًتاك الطالبات تطبيق استخدام قواعد 

يف املسابقات اللغوية. وكذلك حضور املخاطبني باللغة العربية يساعد كثريا يف 
 القواعد العربية للجملة الفعلية واالمسيةحتسني مهارة الطالبات يف استخدام 

 الصحيحة. 
 

 توصيات الب. 
 ت كما يلي:توصياالالباحثة انطالقا من نتائج البحث قّدمت 

هتم لتدريب كفاء لدى الطلبة البيئة اللغوية ترقية مهارة الكالم حيتاج إىل هتيئةإن  .1
 النشاطاتاملصطنعة وكذلك  املواقف االتصاليةيف الكالم، حيث أن فيها متوفرة ب

ولذا من املمكن أن هتيأ يف  .اللغوية اليت تساعد يف ترقية مهارة الكالم للطلبة
 .لدى الطلبة اإلسالمية البيئة العربية املدارس أو املعاىد

إن تفعيل البيئة العربية يساعد كثري يف تعليم مهارة الكالم لدى الطلبة. ولذا من  .2
 عقدىا.ة العربية هتيئتها إذا أمكن هلم اللغ املمكن عل  مدرسي
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 مقترحاتالج. 
 الباحثة املقًتحات التالية: تمقدّ بناء عل  نتائج البحث 

تفعيل البيئة العربية املكّونة يف معهد االستقامة اإلسالمي  رأت الباحثة أنّ  .1
. وىي حتسني  ويرهوتط ىناك شيء مهم حيتاج إىل حتيسنوالعصري جّيد. لكن 

كفاءة مدّرسي اللغة العربية، حيث أن كفاءة الطالبات تعتمد كثريا عل   
س اللغة ترقية كفاءهتم يف تدريحتسني و كفاءهتم، ولذا ميكن هلم أن حياولوا يف 

 العربية.
 تمكنات، كي تلباإصالح األخطاء اللغوية لدى الطتكثيف  ينبغي ملسؤول اللغة .2

 من استخدام اللغة العربية يف التحدث بأحسن ما ميكن. الطالبات
جعا يف تكوين وتطوير وتطبيق البيئة العربية يف مر  ىذا البحث يكونيرج  أن  .3

املعارف واملعلومات الًتبوية حول إصدار وكذلك  املدارس واملعاىد اإلسالمية.
 ترقية مهارة الكالم للطلبة بتفعيل البيئة العربية.
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 في معهد االستقامة اإلسالمي العصريهيئة إشراف اللغة المقابلة مع 
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في معهد االستقامة اإلسالمي  الطلبة( )لمنظمة اللغة قسم إحياءالمقابلة مع 
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 الخامس  طالبات الصفقابلة مع الم
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