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 إىل والدي ووالديت
ادلعلمني األولني اللذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول 

مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف نفسهما السماحة والطيبة 
 . وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إجالل وإكرام

ومها والدى احملبوب على أكرب ووالديت احملبوبة سيت أيدار متع 
 .اهلل حبياهتما الشريفة
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 كلمة الشكر والتقدير
 

الشفيع ادلشفع  يف , احلمد هلل رب العادلني لصالة والسالم على رسولو ادلرسلني
 : أما بعد.زلمد وعلى آلو و أصحابو أمجعني,  يوم الدين

ولك احلمد , فلو سبحانو أذلج باحلمد والثناء, قد انتهيت من إعداد ىذا البحث
 . يا ريب حيت ترضي على جزيل نعمك وعظيم عطائك

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف إجناز ىذا البحث 
وال ميكن أن يتم ىذا البحث دون , إىل حيز الوجود  ومل يبخل أحدىم بشيئ طلبت

فما أفرح قلب الباحث وأسعد فؤاده يف تقدمي أمجل الشكر والتقدمي , مساعدة األخر
 :منها,

مدير اجلامعة موالنا مالك , مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرا يوغو .1
 .إبراىيم اإلسالمية  احلكومية ماالنق

عميد كلية الدراسات العليا اجلامعة , مساحة األستاذ الدكتور احلاج مهيمن .2
 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  احلكومية ماالنق

رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية , مساحة الدكتور احلاج شهداء  صاحل نور .3
 .الدراسات العليا اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  احلكومية ماالنق

ادلشرف األول الذي أفاد الباحث , مساحة األستاذ الدكنور زلمد علي الكامل .4
علميا وعمليا ووجو خطوتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث  منذ بداية فكرة 

فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر , البحث حىت االنتهاء منو
 .والتقدير

فحقا يعجز لساين عن , ادلشرف الثاين, مساحة الدكتور احلاج منري العابدين .5
شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا 
, البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهو

 .وجزاه اهلل خريا أجسن اجلزاء



 د

 

مساحة األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  .6
فلهم من الباحث كل , جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

الشكر والتقدير على قدموه من العلوم النافعة وادلعارف والتشحيع وجزاىم اهلل 
 .خريا

مدير معهد الروضة احلسنة بيا , مساحة الكتورندس احلاج راشدين بنا ادلاجستري .7
 .بوندونق ميدان كما يطيب يل أن أتوجو بكل احلب والشكر

أسريت على رأسها والدي الكرمي الذي يعطيين فضل إدتام ىذا البحث مبا  .8
ووالديت , غرسهفي نفسي من حب العلم وادلعرفة واالخالص والصرب يف العمل

 .احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها ادلستمر خري معني يل يف حيايت

لزمالئي  وأصدقائي وكل من أسهم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل حيز  .9
 .ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير, الوجود ولو بكلمة تشجيع

وىاىي كلمة الشكر والتقدير اليت يستطيع الباحث إلقاءىا وإذا وجدمت األخطاء 
وأخريا . فيها ويف كتابة ىذا البحث فيطلب الباحث منكم حبر السماحة والعفو

 .يقول لكم الباحث شكرا جزيال على إىتمامكم وحسن مساعدتكم

 
 الباحث 
 

  رشدي كورنيا
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متسخلص 
 ، البيئة العربية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربية مبعهد الروضة 2012، رشدى كورنيا

رسالة ادلاجستري لربنامج الدراسات العليا . احلسنة بيا بوندونق ميدان
األستاذ الدوكتور : ادلشرف األول.  باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق

. ادلشرف الثاين الدكتور احلاج منري العابدين ادلاجستري, زلمد على الكامل
 .دور البيئة، اكتساب العربية, تكوين بيئة:  الكلمات األساسية 

العربية، تكوين البيئة يف اكتساب  بيئة حالالكشف عن  أىداف ىذا البحث فهي إن
اللغوية، و اختالف الطلبة يف اكتساهبا وتقدمي احللول من مشكلة هتيئتها، والدور نفسها  ادلهارات

فنتيجة ىذا  .يف اكتساب العربية وكذلك إصدار االقًتاحات الًتبوية يف اكتساب ادلهارات اللغوية
. البحث حلل ادلشكالت يف اكتساب ادلهارات اللغوية و هتييئة البيئة اجليدة إلحياء اللغة العربية

. ونظريا تكون معيارا ومصدرا يف اكتساب ادلهارات اللغوية وهتييئة البيئة
 ىو نوع البحث وأما ،يالكيف ادلدخل ىو  حبثذلذا ال ادلستخدم البحث مدخلأما 

 عجز اإلنسانية امر طبيعى اقتضاه الظاىرات على تطبيقو حيث من ي والتقومييالوصف البحث
ومصادر البيانات منها . الظاىرات الطبيعية لدراسة أساسا األخر الذى يهمم البحث منهج

وأما أدوات مجع البيانات اليت . يالوثائق وادلصدر اإلحصائ و واألحوال واألفعال األقوال:
 وتعبريات يومية يف الفصل ينالباحث نفسو ،ودليل ادلقابلة، والتوثيق ادليدا:يستخدمها الباحث ىى 

 أو خارجو و التعبريات ادلكتوبة الىت كانت ىف األوراق، وتعاليق األساتذة
بيئة اللغة العربية مبعهد الروضة احلسنة بيابوندونق تكوين إن  (1) ىي ونتائج ىذا البحث

ىناك عامالن ىف كيفية  (2) والبيئة غري رمسية (الرمسية) البيئة االصطناعيةتنقسم على ميدان 
اختالف الطلبة على  (3). اكتساب طلبة ادلهارات العربية ،ومها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس ادلستخدمة، واألدوات ادلستعملة، واألىداف 
والبيئة احمليطة، واألوقات ادلستغرقة، والنشاطات ادلهارية ادلختلفة، واختالف اذلوايات  ادلتفرقة،

لدراسة ادلتنوعة، والذكاء ادلتلكة، والدوافع ادلستثارة، وادلشاركة هبا ىف ل التمهيدوادلواىب، والسن، و
يتجزأ . العملية التعليمية ىف الفصول وخارجها وادلمارسة والتكرار ىف التعليم، واجلهد واإلجتهاد

 وقليل التدريبات والتعلم وادلناشط الطبيعية، ودون ،الطالب و ادلعلم ادلهارة بادلهارات اآلخرى
وإن دور البيئة العربية يف معهد يتكون  (4. )الًتكيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء ادلهارات

  .على ثالثة أدوار وىي التعويد والتشجيع والتقومي يف اكتساب الطلبة ادلهارات االربع
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ABSTRACTION 
 

 

Rusdi Kurnia, 2012, Arabic Environment : formation and its roles of Arabic 

Language Acquisition at the  Ar-Raudhah Al-Hasanah Islamic 

Boarding School Paya Bundung,  Medan 

A Thesis ..The post graduate works Of UIN University of Maulana 

Malik Ibrahim, Malang. 

First  Consultant : Prof.  Dr. Mohammed Ali Al-kamil 

Second Consultant : Dr. H. Munirul Abidin 

 

 

 

Key words: the formation of environment ,role ,arabic language acquisition . 

 

The aim of this research is for knowing the circumstance of Arabic 

environment, language skill acquirement, student's difference acquirement in 

language skill, giving solution to its creation problems and suggestion in its 

acquirement. The result of this research aims to give solution to problems in 

acquiring language skill and creating language environment which is better and 

more. 

This research uses a qualitative, descriptive and evaluative approach, a 

phenomenon presentation method as fact and making conclusion with real 

phenomena. Sources of data are: informant action and expression, documentation, 

and statistic sources. Research instruments: researcher, interview guidance, 

observation, expressions inside and outside of class, documenter, and teacher 

comment. Data presentation uses: presentation of data, data tabulation, and data 

analysis which uses critical analysis. Validities and credibility of data: researcher's 

participation in some activities, triangulation, and discussion with colleagues, 

negative condition analysis, and checking of data. 

The results of this research are: (1) two types of Arabic environment in Ar-

raudhah Al-Hasanah Islamic boarding school: formal and non-formal 

environment. Here are activities in formal environment: conversation items, 

listening, comprehending books (muthola'ah), composing, translating, Arabic 

lesson, exercise, dictation (imla'), calligraphy, enrichment of terms and 

vocabularies, linguistics (balaghoh science), methods of nahwu and sorrof, 

comprehending Koran, literature texts, wall magazine, writing of papers, and 

language laboratory, (2) non-formal environment is language environment which 

is outside of class such as in canteen, mosque, cooperation, ground, organization, 

and groups. The students, subconsciously (tau'iyah), acquire language through 

this environment such as in these activities: spying (tajassus), dialogue, language 

demonstration, motivation, drama, language competition, tasmi', broadcasting, 

spreading of vocabularies, and language center service, (3) two aspects support 

students in acquiring language skill internal and external, (4( The role of language 

environment in Ar-raudhah Al-hasanah as  habituation of  language , driving of 

language and evaluation the realm of language acquisition  and students' language 

skills. 

. 
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Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui pembentukan lingkungan bahasa 

Arab, pemerolehan kemahiran berbahasa, perbedaan pemerolehan siswa dalam 

kemahiran bahasa, peran lingkungan dalam pemerolehan bahasa. Hasil dari 

penelitian ini untuk memberikan solusi atas problema dalam pemerolehan skill 

kebahasaan dan penciptaan lingkungan yang lebih baik dan lebih hidup. Dan 

secara teoritis, dapat dijadikan sumber pengetahuan tentang pemerolehan bahasa 

dan penciptaan lingkungan.  

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif dan evaluative. Sedangkan sumber data yaitu: ungkapan dan 

tindakan informan, dokumentasi, dan sumber statistik. Instumen penelitian : 

peneliti, pedoman interview, observasi, ungkapan-ungkapan di dalam dan di luar 

kelas, dokumenter, dan komentar guru. Untuk penyajian data mengunakan : 

penyajian data, tabulasi data, dan analisi data yang menggunakan analisis kritis. 

Untuk validitas dan kridebilitas data adalah ; keikutsertaan peneliti dalam 

beberapa kegiatan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kondisi negatif 

dan menggunakan pengecekan data. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Pembentukan Lingkungan bahasa Arab di 

pondok pesantren Ar-Raudah Al-Hasanah Paya Bundung Medan adalah 

lingkungan yang terbentuk (formal) dan alami (non formal) (2) Ada dua factor 

yang eksplisit dalm pemerolehan skill kebahasaan siswa, yaitu; faktor internal dan 

faktor eksternal.(3) Perbedaan siswa dalam pemerolehan kemahiran bahasa, 

disebabkan beberapa faktor,  seperti; metode pembelajaran, sarana yang 

dipergunakan, tujuan yang ingin dicapai, lingkungan, waktu yang digunakan, 

kegiatan kebahasaan yang diikuti, bakat, umur, latar belakang pendidikan, 

kecerdasan, motivasi, keikutsertaan dalam pembelajaran, kebiasaan, pengulangan 

(takrir), kesungguhan, membeda-bedakan skill, latihan dan kekonsentrasian dalam 

mengikuti pelajaran.(4) Adapun peran lingkungan bahasa di pesantren sebagai 

pembiasaan bahasa ,pendorong bahasa dan evaluasi dalam ranah pemerolehan 

keterampilan bahasa siswa di pesantren Ar-raudhoh Al-hasanah Medan. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة- أ
ولقد . اللغة العربية ىي ادلظهر اللغوي لكتاب ادلسلمني اخلالد القرآن الكرمي

كما جعل . أنشأ ىذا بني اللغة العربية و اإلسالم صالت يعز حصرىا ويصعب تعدادىا
ىذا الواقع معلوم عند  . ىذا من تعّلم العربية و تعليمها واجبني ال يسقطان عن مسلم

اجلميع، ألن العربية جبانب أّّنا لغة الدين وىي لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية وادلصادر 
فهي يف ىذا العصر قد أصبحت لغة رمسية الثنني وعشرين دولة . اإلسالمية األخرى

لذلك نرى اآلن أن استعمال العربية ليس زلدودا يف رلال الدين . مشرق األوسط وأفريقيا
فقط، بل قد تطوَر إىل رلاالت أخرى كلغة االتصال العادلي يف أحناء رلاالت احلياة 

 .كاالقتصاد والسياسة والثقافة والصحافة وغري ذلك

ة ينطق هبا القران ييرى اجملتمع االندونسي اللغَة العربية كَفضل كوّنا لغة دين
ىم فعاشت ادلكانة حياة تضمن ُوجودىا منذ األيام .  نبيال يف قلوب اجملتمعاالكرمي مكان

األوىل من دخوذلا يف ىذا البالد مع دخول اإلسالم يف القرن األوىل من اذلـجري  أو 
 .السابع ادلالدي على أيدى الغرب الذين جاءوا مباشرة من ادلكة ادلكرمة

 تعًتض دون ومشكالت عقبات واجلامعات ادلدارس ىف العربية اللغة لتعليم أن

 تتعلق منها أمور باألشياء تتعلق العقبات وىذه . ادلشروعة ادلنشودة الغاية إىل الوصول

 .بالبيئة  تتعلق بالطالب وأمور تتعلق وأمور بادلدرس تتعلق وأمور تدريسها، وطرق بادلادة
                                                             

منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و : إيسيسكو)، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه، رشدي أمحد طعيمة 
 .31. ، ص( م1989/  ىـ1410العلوم و الثقافة، 

 
2
  Ahmad Mansur, Menemukan Sejarah, (Bandung: Mizan, 1998) p.73 
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ذلك بأن  .مث جيب دراستها وتطويرىا يف اندونيسيا, نظرا على أمهية اللغة العربية
 لًتقية تعلم اللغة العربية، فكثري من ادلدارس  . ٪ من سكان اندونيسيا مسلما90

أحد نظام التطوير . وادلعاىد اإلسالمية تنفيذ النظام ادلختلف يف تطوير اللغة العربية
ترقية  اجلهد ىف يتوقف ال . يف تنمية ادلهارات األربعادلستخدم ىو تطبيق البيئة العربية

ىف التنمية  خاصة ومنها تأسيس مؤسسة بإندونيسا، العربية اللغة ىف مهارة الطلبة
 هبانظام يقيد طال وفيها, اإلسالمية وادلدارس واجلامعات ادلعاىد كل ىف لغوية ومؤسسة

 ذلذه اجلهود ادلبذولة . اجلامعة شهادة على قبل حصول اللغة شهادة على للحصول

  .تلك ادلشكالت حل تستطع ومل الغاية ادلنشودة حتقق مل ولكن نتيجة
اللغة  ) كلغة ثانية العربية اللغة دارسوا عليها حصل اليت احلاصالت وأما

متوفرة، يرى  ألسباب ادلطلوب، وذلك ىو كما جيدة تكن مل أجنبية أو لغة (اذلدف 
غبة وادلواىب  والر ادلوقف او والذكاء اجلسمية العناصر من ىذا الفشل أن ادلربون

 مثل عدم العوامل اخلارجية وىي الفشل ىذا أسباب أن وعند بعضهم الناقصة، والدافعية

 وعدم مالئمة لدى ادلدرسني اللغوية الكفاءة نقصان البيئة االجتماعية مثل مساعدة

 .التعليمية الكافية ىناك الوسائل يكن مل أو الدراسية ادلواد
قامت ادلعاىد اإلسالمية بإندونيسيا بتطوير , ولتعويد استخدام اللغة العربية

وفيها يلزم , جبانب أن فيها تدرس الكتب الدينية اليت تستخدم اللغة العربية. البيئة العربية
لتحقيق السيطرة علي , فلذلك. الطالب باستعمال اللغة العربية لالتصال اليومي بينهم

حتتاج األشياء ادلهمة كوسيلة السيطرة عليها وىي , اللغة العربية شفوية كانت أم حتريرية
 .البيئة العربية الفعالة

أن تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقوى بالتدرب والتعزيز أي إن اللغة ىي 
مهارة يكسبها الطفل من البيئة احمليطة بو ويتقنها عن طريق احملاكاة والتقليد والتعزيز 

 والبيئة ىي كل شيئ خارج نفس األوالد وتأثر . الذي يلقاه من الكبار من حولو
                                                             

 2-١ ص ( ,2004:ماالنق) ،ماالنج الحكومية اإلسالمية الجامعة العربية اللغة لتعليم الخاص البرنامج دليل  جلنة، 
4  Syahruddin, Lingusitik terapan: Pengantar Menuju Pengajaran bahasa arab yang sukses, 

(Jakarata: Depdikbud, 1989) p. 7 

 22. ص,( 1981, مكتبة لبنان: القاىرة ), تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق, صالح عبد اجمليد العريب 
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ألن البيئة العربية ىي حالة فيها . والبيئة ذلا دور مهم يف تعلم الطالب اللغة. لتطورىا
مثل , إما احملادثة اليومية وإما النشاطات األخرى, أنواع من النشاطات اللغوية العربية

اخلطابة والندوات وعملية التعلم والتعليم وادلسابقات اللغوية واأللعاب الغربية والنشاطات 
احملاورة مع . تشمل البيئة العربية على األحوال يف ادلقصف أو يف الدكان. ادلؤيدة األخرى

واحوال عملية التعليم يف , وحني قراءة اجلرائد, وحني مشاىدة التلفزيون, األصدقاء
 .وحني قراءة الدروس وغريىا, الفصل

األشياء  مجيع ىنا البيئة إذن العربية اللغة بيئة ىي ىنا نقصد ىا اليت البيئة أما
 يف وترغب الطالب التعليم عملية ىف تؤثر أن انوشأ من الىت وادلعنوية والعوامل ادلادية

 ىي كل أو م اليوميةتوحيا واقع يف تطبيقها على وتشجيعهم وتدفعهم اللغة العربية ترقية

ادلتعلقة باللغة  بو واإلمكانات احمليطة ادلهيئة ادلؤثرات من يشاىده وما ادلتعلم يسمعو ما
 يف تعلم وتعليم النجاح على جهوده للحصول ىف تؤثر أن ميكنها واليت ادلدروسة، العربية

 .العربية اللغة
والكالم،  اإلستماع،)األربع اللغوية الطالب مهارات لتنمية بشريى يرى

 الساعتني داخل أو الساعة والتكفى تساعدىا عربية بيئة إىل حتتاج (والقراءة، والكتابة

 يولد على مولود كل : وسلم عليو الو صلى النيب يقول الواحد األسبوع الفصل ىف

 تأثري لوكان للبيئة . ميجسانو أو ينصرانو أو يهودانو فأبواه لسانو عنو يعرب الفطرة حىت

سلوك  ىف تأثريىا بال فما اإلنسان، نفوس ىف األديان وتزكري ترسيخ يف قوي وكبري
لغة  وجلي لتكوين قوي تأثري للبيئة أن ىف اثنان فيو الخيتلف فإنو اللغوية، اإلنسان
 . اإلنسان

الروضة احلسنة ببايا  معهد العربية اللغة بيئة بتكوين تقوم الىت ادلعاىد ومن
 الطلبة دلهارات استيعاب أجل من ادلعهد ىذا يسعى بوندونق ميدان سومطرة الشمالية،

 او الطلبة ترقيتها ولكن على دلساعدة العربية اللغة بيئة يهيئ ادلعهد للطلبة، وىذا اللغوية

على  يًتكز بوجود البيئة وكأنو األربعة، ادلهارات على كثريا ادلتخرجني اليستوعبون
                                                             

, مجموعة بحوث الندوة الدولية حول تجربة تعليم اللغة العربية في إندونيسيا, مقالة  زلمد على الكامل النقل من  
 255.ص, (2011:ماالنق )
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جيدا،  النصوص بدقة، واليفهمون القواعد على واليستوعبون الكالم، مهارة استيعاب
 .الطيبة الكتابة على واليستطيعون
ادلطلوب، جند  ىو كما تقم مل هتاأ التبدو العربية اللغة بيئة أن ادلالحظ ومن
الطريقة : ىي ادلشكالت ىذه العربية، من اللغة واكتساب هتيئتهاىف  ىناك مشكلة
 .الوسائل وكذلك تقام الىت والربامج واستعماذلا ادلواد تقدمي ادلستخدمة،
بالبحث العلمي  ادلوجودة ادلشكالت لتحليل الباحث يهتم ىذه القضايا، من

أجل اكتساب ادلهارات  من وتوظيفها ادلوجودة العربية البيئة إصالح على يقدر وبذلك
البيئة : اختيار ادلوضوع الباحث ىف جتذب ادلشكلة وىذه. الدراسي اإلنتاج وترقية العربية

الروضة الحسنة بايا بوندونق  بمعهد العربية تكوينها ودورها في اكتساب العربية
 .ميدان

 

 أسئلة البحث- ب
كما ,  فيتبادر يف ذىن الباحث بعض أسئلة البحث دلعاجلة تلك ادلشكلة

 :يلي

 ؟ الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان مبعهد العربية اللغة بيئة كيف تكون .1

 الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان؟ كيف تكوين البيئة اللغوية مبعهد .2

 كيف دور البيئة اللغوية ال كتساب الطلبة ادلهارات العربية؟ .3

 ؟ العربية ادلهارات الطلبة الكتساب االختالف ىناك يكون دلاذا .4

 اهداف البحث -ج
, ويهدف ىذا البحث إىل أشياء مهمة بالنظر إىل أسئلة البحث ادلذكورة

 :وىي 
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 .الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان مبعهد العربية اللغة بيئة الكشف عن حال .1

 .الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان الكشف عن تكوين البيئة العربية مبعهد .2

الروضة  يف معهد ادلهارات االربعة الكشف عن دور البيئة العربية ال كتساب .3
 . احلسنة ببايا بوندونق ميدان

الروضة  يف معهد العربية ادلهارات الطلبة الكتساب االختالف الكشف عن .4
 . احلسنة ببايا بوندونق ميدان

 إفتراضات البحث- د
 الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان على اكتساب معهد طلبة استيعاب

 .العربية البيئة بتهيئة العربية مهارات اللغة

 أهمية البحث- هـ
 :ستكون نتائج ىذا البحث ذلا أمهية نظريا وتطبيقا فيما يلي 

 النظري .1

ادلهارات  اكتساب عملية معايري يف النظرية لزيادة البحث ىذا معطيات: أوال
  . اجليدة العربية اللغة بيئة األربع لتكوين

 . العربية اللغة بيئة تكوين لًتقية البحث ىذا معطيات: ثانيا

اللغة  بيئة لتكوين األربع ادلهارات اكتساب الًتبوية االقًتاحات إصدار: ثالثا
 .العربية اجليدة

 التطبيقى .2
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ىف  ومشكلتها اللغوية ادلهارات اكتساب معرفة البحث ىذا من يرجى: أوال
و  ادلعهد ذلك يف العربية اللغة بيئة تكوين لًتقية النتيجة تكون ادلعهد حىت

 .األخرى تعميمها للمعاىد

ىف  حتليل بعد األربعة ادلهارات اكتساب عملية معايري ىف مصدرا ليكون: ثانيا
 .معهد الروضة احلسنة ببايا بوندونق ميدان

 حدود البحث- و

حدد الباحث مكان البحث يف معهد الروضة احلسنة ببايا :الحدود المكانية .1
نظرا على أن ىذا ادلعهد من أحد ادلعاىد االسالمية . بوندونق ميدان

 .1982لقد أسس ادلعهد يف عام . تأسيساوتعليما للغة العربية يف ميدان

 بيئة ىو البحث ىذا رلال كان السابقة، ادلشكالت من :الحدود الموضوعية .2

األىداف  على للحصول . الروضة احلسنة ببايا بوندونق مبعهد اللغة العربية
مبعهد  العربية ادلهارات اكتساب على الباحث الواضحة فحدد والبيانات ادلرجوة

 .الروضة احلسنة

مارس سنة  إىل فربايريلبحث من شهر ذا ازمن القيام بو: الحدود الزمنية .3
 .م2012

 تحديد المصطلحات- ز
ولتسهيل الفهم , ويستخدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ىذا البحث

 :ىذا البحث فيشرح الباحث تلك ادلصطلحات كاألتية
ىف  تؤثر أنّنا شأ من الىت وادلعنوية ادلادية والعوامل األشياء مجيع ىي البيئة .1

على  وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية ىف الطالب وترغب عملية التعليم
 يسمعو ما كل ىي إذن العربية البيئة ىي أو. اليومية ىف واقع حياهتم تطبيقها

 باللغة احمليطة بو ادلتعلقة واإلمكانات ادلهيئة يشاىده من ادلؤثرات ادلتعلم وما
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 تعلم ىف النجاح على للحصول جهوده ىف والىت ميكنها أن تؤثر العربية ادلدروسة،

 .العربية وتعليم اللغة

  ىى كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده مما يتعلق باللغة الثانية البيئة اللغوية .2
و الدكان، أشتملو البيئة اللغوية ىى األحوال يف ادلقصف  تادلدروسة وأما ما

احملاورة مع األصدقاء وحني مشاىدة التلفاز، وحني قراءة اجلريدة ، واألحوال 
 .ىاحني عملية التعلم يف الفصل، وحني قراءة الدروس وغري

مة انشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن إقا: تكوين البيئة .3
يتصرف الطالب ميوذلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل 

ىذه األنشطة أجريت حتت ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد ادلشرفني 
 .وادلدرسني يف اللغة العربية

 Second Language Acquisition, SLA الثانية اللغةاكتساب ىو : اكتساب اللغة .4

بالطريقة اليت يتعلم هبا الناس لغًة غري لغتهم األم، سواء كان ىذ التعلم بطريقة 
 . واللغة ادلنشودة ىي العربيةداخل الفصل الدراسي أم خارجو

 
 الدراسات السابقة- ح

العربية واكتساب  اللغة بيئة تكوين عن الدراسة تتناول اليت البحوث إن
 اليت البحوث ومن.هبا ختتص الىت البحوث ليست ىي بل قليلة ادلهارات العربية 

  : ىي العربية بالبيئة تتعلق

جامعة موالنا  رسالة ماجستري (2002)خيرى أبو صيرى البحث الذى قام بو  .1
 حتت العنوان قسم تعليم اللغة العربية مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

حبث تقوميى عن طريقة التدريس وتكوين )تدريس البيئة العربية مهارة الكالم 
استخدم ىذا  (ئة العربية ىف معهد رشيدية خالدية آمونتاى كاليمنتان اجلنوبيةيبال

file:///E:\wiki\لغة
file:///E:\wiki\لغة
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وللحصول على البيانات  ، استخدم . البحث على طريقة الوصفية التقوميية
وقد دل ىذا . الباحث طريقة ادلقابلة غري ادلرتبة، وادلالحظة واستبيان اآلراء

أن الطريقة ادلستخدمة ىف تدريس مهارة الكالم لطالب : البحث على النتائج 
اللغوية التدفع  وأن البيئة. الفصل الثالث العاىل الديين ىى طريقة القراءة والًتمجة

عملية تدريس مهارة الكالم وترجع ىذه احلالة إىل األسباب وىى خطاء الطريقة 
ادلستخدمة ىف التدريس وقلة معرفة وخربة ادلدرس عن طريقة التدريس ىذه 

 .ادلهارة

جامعة موالنا مالك  رسالة ماجستري (2003)كوناوان البحث الذى قام بو  .2
 حتت العنوان البيئة العربية قسم تعليم اللغة العربية إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ىف ادلعهد العصري كونتور منتنجان عاوى استخدم الباحث ىف ىذا البحث 
وحصل بو الباحث على الوصفى والبحث  (احلقلي)ادلدخل الكيفي الوصفي 

عن الظاىرت الطبيعية ووقائع السلوك ادلتعلقة بالبيئة العربية ىف ادلعهد العصري 
البيئة  (1واكتشافات فهذا البحث دالة على األمور التالية . كونتور للبنات

العربية ىف ادلعهد العصرى كونتور متكاملة شاملة على البيئة الرمسية والبيئة 
احملاوالت الىت قام هبا ادلعهد لتكوين البيئة العربية  كمثل تكوين  (2. الطبيعية

شيوخ ادلعهد ادلتأىلني ىف اللغة وتثبيت رسالة ادلعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم 
ادلعاملة ادلؤثرة يف تكوين البيئة  (3. اللغة العربية وممارسة النشاطات قدوة صاحلة

 ىف اللغة العربية  وادلنهج الدراسي ينالعربية كمثل ادلدرسني وادلدرسات ادلتأىل
. ومناىج تعليم اللغة العربية ادلناسبة والوسائل التعليمية ادلختلفة 

جامعة موالنا مالك  رسالة ماجستري (2004)جون باميل البحث الذى قام بو  .3
 حتت العنوان ترتيب قسم تعليم اللغة العربية إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اكتساب اجلمل العربية عند طالب قسم تدريس اللغة العربية لكلية الًتبية 
استخدم الباحث . جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بباكن بارو
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ىف ىذا البحث ىو ادلدخل النوعي ورلتمع ىذا البحث طالب قسم تدريس 
اللغة العربية لكلية الًتبية والعينة ىي طالب الفصل الدراسي األول والثالث 

الًتتيب العام او : وبعد القيام بالبحث فوجد الباحث النتائج اآلتية . واخلامس
الًتتيب الطبيعي ىف اكتساب اجلمل العربية ، إن عينات البحث يكتسبون 

األمناط العينة ىف الًتتيب ادلعينة ىف الًتتيب األوائل واألمناط األخرى ىف الًتتيب 
تكتسب األمناط من طائفة النحو اللغوي إىل . األواخر على سبيل التساوى

 .تكتسب األمناط من البسيط إىل ما ىو أكثر عقودا. طائفة أخرى

جامعة موالنا رسالة ماجستري ( 2007) حليمي زهديالبحث الذى قام بو  .4
 حتت العنوان البيئة قسم تعليم اللغة العربية مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

دراسة الوصفية  و  )األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا   العربية  يف معهد
فوجد . الوصفية والتقومييةاستخدم الباحث ىف ىذا البحث ىو ادلدخل  (التقوميية

إن بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي  (1 ): ىيالباحث النتائج االتية
ىناك  (2 ).فرندوان مسنب تنقسم إىل بيئتني بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية

عامالن ىف كيفية اكتساب طلبة ادلهارات العربية ،ومها العوامل الداخلية والعوامل 
و العوامل الداخلية ىي التشجيع وادلوىب والذكائية وأما والعوامل . اخلارجية

اخلارجية ىي البيئة وادلعلم واإلصالحات وادلواد الدراسية واحلفظ والتقليد 
اختالف الطلبة على  (3). والوظيفة واحلوافز والتمرينات والوسائل التعليمية

اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس ادلستخدمة، واألدوات 
والبيئة احمليطة، واألوقات ادلستغرقة، والنشاطات  ادلستعملة، واألىداف ادلتفرقة،

ادلهارية ادلختلفة، واختالف اذلوايات وادلواىب، والسن، وخلفية الدراسة 
ادلتنوعة، والذكاء ادلتلكة، والدوافع ادلستثارة، وادلشاركة هبا ىف العملية التعليمية 

 . ىف الفصول وخارجها وادلمارسة والتكرار ىف التعليم، واجلهد واإلجتهاد

بالنظر إىل البحوث السابقة، إن الباحثني درسوا البيئة العربية و مهارة 
 على ئة العربية فيستنتج الباحثيب عن طريقة التدريس وتكوين الا تقومياالكالم حبث
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قبل أن يبحث اكتساب ,  اكتساب ادلهارات العربيةتكوين البيئة ودورالبيئة يف
ادلهارات العربية ألن اكتساب ادلهارات العربية يتكون على البيئة العربية ودورىا 

األمني  حتت العنوان البيئة العربية  يف معهدمثال حليمى زىدى  كما حبث .معينا
بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي فرندوان  أن اإلسالمي برندوان مسنب مادورا

 تكوين البيئة ودورىا واليبحث فيو. مسنب تنقسم إىل بيئتني بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية
.  بالصفة العامة عن اكتساب ادلهارات اللغوية واختالفهاوركز حليمي زىدي, كامال

ومن مث الباحث يصف دورىا ليعرف .   فيبحث عن تكوين البيئة أوالوأما حبث 
و جيرى يف معهد الروضة احلسنة . ادلعلومات العميقة عن اكتساب ادلهارات العربية

 بايا بوندونق ميدان سومطرة الشمالية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

المبحث ادلبحثُت،  من الذم يتكوف النظرم اإلطار عن الفصل ىذا ُب الباحث يقـو
اكتساب : المبحث الثالث. تكوين بيئة العربية: الثاني المبحث .مفهـو بيئة اللغة: األول
 .دكر البيئة ُب اكتساب اللغة: المبحث الرابع. اللغة

  
   بيئة اللغة مفهوم :ولالمبحث اال

  : كىى كما يليللبيئة متعددة تعريفاتعرض الباحث ىنا 

 ىي الوسط أك ادلكاف الذل تتوافر فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة البيئةكيرل بشَتل أف  .1
كائن حي أك رلموعة كائنات حية خاصة، كذلا عوامل كقوم خارجية تؤثر ُب اإلنساف 

 .كسلوكو
 ىي  مجيع األشياء كالعوامل ادلادية كادلعنوية الىت من شأهنا أف البيئةمرزكقي يقوؿ أف  .2

تؤثر ُب عملية التعليم كترغب الطالب ُب ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على 
  .تطبيقها ُب كاقع حياهتم اليومية

 كاإلمكانات كالقوم احمليطة بالفرد، كالىت ادلؤثرات كل ىى البيئة أف يقوؿ مجاؿ زلمد .3
  .معيشتو ُب كالبدين مالنفس تقراراالس على للحصوؿ جهوده على ديكنها أف تؤثر

.  ىي الطبيعة ،دبا فيها من أحياء كغَت أحياء أم العامل من حولنا فوؽ األرضالبيئة .4
كعلم البيئة ىو العلم الذم حياكؿ اإلجابة عن بعض التساؤالت عن كيف تعمل الطبيعة 

ككيف تتعامل الكائنات احلية مع األحياء اآلخرين أك مع الوسط احمليط هبا سواء 

                                                             

ادلقالة الىت القاىا َب الدكرة التدريبة للمعلمُت اللغة العربية : ماالنج  )العربيةبيئة المساعدة وتطويرها فى تعليم اللغة تكوين بشَتل،  ، 
 (2001 ,باىل- جاكم

 (2001 , َب مقالتو الىت القاىا َب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج)،، البيئة التعليمية للغة العربيةمرزكقي  

 180ص (  دكف سنة, دار االعتصاـ: مصر)،التربية األسالمية للطفل والمراهقمجاؿ الدين زلفوظ ، 
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ذلذا صلد النظاـ البيئي . كىذا الوسط يطلق عليو النظاـ البيئي. الكيماكم أك الطبيعي 
فعلم البيئة ىو دراسة الكائنات احلية . يتكوف من مكونات حية كأخرل ميتة أك جامدة

كالنظاـ البيئي ىو كل العوامل الغَت حية . كعالقتها دبا حوذلا ةتأثَتىا عالقتنا باألرض 
كالطبيعة تقـو تلقائيا بعملية التدكير لألشياء اليت . كاجملتمعات احلية لألنواع ُب منطقة ما

ك سلسلة الطعاـ فوؽ األرض كىي صورة إلظهار . إستعملت لتعيدىا ألشياء نافعة 
ففيها تتوجو الطعاـ من كائن آلخر ليعطي طاقة للحيواف , تدفق الطاقة الغذائية ُب البيئة

كاحليوانات دبا فيها اإلنساف . الذم يهضم الطعاـ ككل سلسلة طعاـ تبدأ بالشمس 
فلهذا البد أف ربصل على طافاهتا من النباتات أك احليوانات . الديكنها صنع غذائها 

كُب هناية حياة احليواف ربللو بواسطة . ذلذا تعترب احليوانات مستهلكة . األخرل
ادليكركبات كالنباتات أيضا ليصبحا جزءا من األرض بالًتبة ليمتصها النباتات من جديد 

  .كىذا ما نسميو سلسلة الغذاء. لصتع غذاء جديد
 التعلم كطريقة مادلدرس كتاباؿ من ادلريب حيشدىا الىت العناصر كل ىى التعلمية البيئة .5

 اسًتاتيجية ىلإ كلها هتدؼ كاليت كبعده، كقبلو مالدراس الفصل ثناءأ تربوية نشطةأك
  .فيو ادلرغوب بالشكل ادلتعلم استجابة تشكل كاحدة تربوية

 ىى كل مايتأخر ُب تنمية الفرد ال اهنا األحواؿ احمليطة الىت تؤثر ُب تنمية الفرد البيئةأف  .6
. كسلوكو

 ىى كل ما يسمعو ادلتعلم كما يشاىده شلا م كما رأل ىيدٌن دكالالبيئة اللغويةكأما  .7
ك أشتملو البيئة اللغوية ىى األحواؿ ُب ادلقصف  تيتعلق باللغة الثانية ادلدركسة كأما ما

الدكاف، احملاكرة مع األصدقاء كحُت مشاىدة التلفاز، كحُت قراءة اجلريدة ، كاألحواؿ 
  .حُت عملية التعلم ُب الفصل، كحُت قراءة الدركس كغَتىا

                                                             

 http://ar.wikipedia.org/wikiD diakses) padaمأخوذ من الشبكة الدكلية ادلوسوعة احلرة، كيكيبيديا، دكف سنة،   

tanggal 12 Januari 2012 ) 

 11ص , تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق, صالح عبد اجمليد العريب 
12

 Nur hadi dan Raikhan , Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar baru,1982) 

hal.21 

http://ar.wikipedia.org/wikiD
http://ar.wikipedia.org/wikiD
http://ar.wikipedia.org/wikiD
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أما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا سلتلفة ُب الفاظها لكن تًتكز على  ىدؼ كاحد 
 على  كاإلمكانات كالقوم احمليطة بالفرد، كالىت ديكنها أف تؤثرادلؤثرات كل ىى البيئة كىو أف
.  كالبدين مالنفس تقراراالس على للحصوؿ جهوده

ىنا مجيع األشياء  البيئةأما البيئة اليت قصدىا الباحث ىنا ىي بيئة اللغة العربية إذف 
كالعوامل ادلادية كادلعنوية الىت من شأهنا أف تؤثر ُب عملية التعليم كترغب الطالب ُب ترقية 

اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها ُب كاقع حياهتم اليومية أك ىي كل ما يسمعو 
ادلتعلم كما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة كاإلمكانات احمليطة بو ادلتعلقة باللغة العربية ادلدركسة، 

 .كالىت ديكنها أف تؤثر ُب جهوده للحصوؿ على النجاح ُب تعلم كتعليم اللغة العربية

 
 تكوين البيئة: المبحث الثاني

  اللغة تعليم في البيئة تكوينجية لياسترات -أ
:  أف تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسًتاتيجيات  كىي كما يلى كيرل بشَتل

إنشاء سكن الطالب كذلك ليكوف الطالب مركزين ُب مكاف كاحد كيسهل على  .1
 .ادلشرفُت كادلدرسُت مراعتهم كإرشاداىم كغقامة أنشطة عربية خارج كقت الدراسة

تعيُت األماكُت احملظورة فيها التحدث كالكالـ بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف  .2
 .كمكاتب ادلدرسة

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب ادلناقشة األكضاع ادلدارسية كاإلجتماع  .3
كالسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات كادلفردات كادلصطلحات  احملفوظة 

كادلدركسة كذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسى على اإلستماع كالتحدث 
كالتعبَت الشفهى عن انطباعتهم باللغة العربية ذباه األكضاع ادلعاشة كاستماع ذلك من 

 .أصحاهبم

                                                             

  14 ، ص مرجع سابق بشَتل،  



14 
 

إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية كذلك لسد ثغرات  .4
نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسى كذلك لتزكيد الدارسُت بثركة 

 .(إف امكن ذلك)لغوية اكثر من الثركات ادلوجودة داخل الفصل 

مة انشطة عربية ُب يـو معُت من أياـ األسبوع حبيث أف يتصرؼ الطالب ميوذلم إقا .5
النفسية كالفنية من مسرحية كخطابات كمباريات ككل ىذه األنشطة أجَتت ربت 

 .ضوء اللغة العربية كربت رعاية كارشاد ادلشرفُت كادلدرسُت ُب اللغة العربية

 .تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية ُب احملاضرة الوجيزة بعد صالة اجلماعة .6

هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسُت حسب مستوياهتم  .7
العلمية كيقـو ادلدرسوف بتشجيع الدارسُت كدعوهتم إىل القراءة كزبصيص اكقات 

 (اكإقامة النشاط ادلكتىب)خاصة خارج كقت الدراسة لقراءة الكتب العربية ُب ادلكتبة 
 .كتعويدىم على قراءة اجملالت كالدكريات كاجلرائد العربية

اصدار اجملالت اكمنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من  .8
اإلنطباعات كالتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار 

 .األفصل كاألحسن منها لغويات كفكريا

إصدار اإلعالنات كادلعلومات من قبل ادلدرسُت بالعربية ككذلك كتابة اللوحات  .9
 .ادلدرسية

تعويد الطالب على استماع كمتابعة برامج الفصحى اإلذاعية كنشرات األخبار العربية  .10
كاستماع احملاضرات كاألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم كذلك بالتعاكف مع 

 .سفارات الدكؿ العربية باعتماد كزارة الشؤكف الدينية كاجلهاز الرمسي اآلخر

التعاكف مع مدرسى مواد العلـو الدينية على أف تكوف ادلواد الدينية ادلدركسة باللغة  .11
 .العربية سهلة العبارات

خلق احلوافز ضلو اللغة العربية سواء كاف دبنح اجلوائز للمتفوقُت ُب رلاؿ للغة العربية أك 
. بتأديب ادلخالفُت باجلزاءات ادلناسبة حسب سلالفتهم
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 التعليم ككاف الثانية، اللغة اكتساب ُب كتأثَتىا اللغة بتعليم تتعلق اللغوية البيئة هتيئة أف
 البيئة كتكوين للمتعلم التعليمية البيئة أك األحواؿ لتكوين ادلربرلة األنشطة ىو اللغة كتعلم

  .يضاأ الفصل خارج كلكن فحسب الفصل ُب التعليمية األسئلة على زلدكد غَت التعليمية

 اللغوية التعليمية تكمل البيئة كسكَت، ألكاردثورنايك السلوكية النظرية بناء على
 : التالية اخلطوات على بالقياـ االصطناعية

 يقـو أف ادلشجع حيث الفرد كجود فإ الدارسُت، نفوس ُب الدافعغرس ادلشجع ك .1
 سلوؾ بأم الفرد اليقـو ثانويا اـ أكليا أكاف سواء كيدكنو (نشاط)معينة  .باستجابات

 يقـو الذل كىو ،العمل هبذا للقياـ مهما يكوف ادلدرس كجود ؼ.نشاط ام كاليباشر
 على ادلتعلمُت تدفع حية فعالة التعليمية األحواؿ كجعل التعليمية العملية بتخطيط أيضا

 .يتعلموا أف
  .قلغت الدارس من يقلد كاألصدقاء حىت للغة األصلي  الناطقكجود  .2
 . االستجابات كجود اىل تؤدم اهنا دلا كالعقاب التعزير أك الثواب قامةإ .3
هتيئة اجملاؿ للتكرار كادلمارسة أم أنو البد أف يتهيأ الدارس رلاال كاسعا من األنشطة  .4

اليومية الىت تستخدـ فيها اللغة العربية حىت ديارس كل على التكلم هبا كيقـو باحملاكاة من 
 .لغة ادلدرس

استراتيجية البيئة في ترقية تعليم اللغة العربية - ب

من ادلعلـو أنو ليس لكل مدرسة من ادلدارس اإلسالمية كل عوامل البيئة ادلادية كادلعنوية 
فال إمكانات كالوسائل احلديثة كادلعامل ككذلك األبنية كالفصوؿ . كليس ُب قدرة ادلدرس إجيادىا

لذا البد على ادلدرس أف يستفيد من عوامل . ادلمتازة الديتلكها كل مدرسة من ىذه ادلدارس
البيئة ادلوجودة ُب مدرستو أحسن كأقصى ما يكوف من االستفادة مع احملاكلة الدائمة لزيادهتا كما 

:  على كيفية االستفادة من البيئة ُب ترقية كربسُت تعليم اللغة العربية خطط مرزكقى . كنوعا

                                                             

 12ص ،مرجع سابق، مرزكقي   
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.  اجعل تعليمك جذابا كمشوقا كمظهرؾ مجيل ككالمك فصيحا مؤدبا لينا .1
التـز أنت بدكاـ استخداـ اللغة العربية مع طالبك فتكوف أسوة حسنة ذلم ذا ىيبة ُب  .2

. أعينهم
التًتؾ الطالب يعرفوف عيوبك كقصورؾ لغة كعلما كمهنة فتكوف ساقطا أمامهم مل  .3

. يكن لديك ىيبة كبالتايل فإهنم اليهتموف بتدريسك بل بك ايضا
فهذا بالنسبة إىل . أقلل من الشرح كالبياف كأكثر بدال من ذلك التدريب كالتطبيق .4

اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريقة الشرح كالبياف ألهنا تدرب ادلدرس أكثر 
. من تدريب الطالب، كادلقصود من التعليم تدريبهم ىم التدريبو

اجعل عالقتك هبم عالقة انسانية حبيث تتبادؿ معهم احلبة كالرمحة كالرعاية كاالىتماـ  .5
كعاملهم معاملتك ألكالدؾ حبيث تكوف قريبامنو حىت اليشعر بوخشة كحشونة كبعيدا 

. عنهم أيضا حىت اليسيء معك األدب كاليفتقربك
حاكؿ أف تكوف الكلمات كادلفردات ُب السبورة أك ُب الكتب ادلدرسية كاضحة سهلة  .6

. بسيطة كي اليشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرىوا كينفركا عنها
. اجعل النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت .7
كذلك عن طريق تعريفهم . حفز كشجع الطالب على تعلم كتدرب كتطبيق اللغة .8

أمهيتها دينيا كعمليا كدنيويا كتقدًن اذلدايا كاجلوائز للمتفوقُت كاألخذ بأيدم 
. ادلخالفُت

كوف فيما بينهم ركح التنافس عن طريق ادلسابقات فيما بينهم ُب نفس ادلدرسة أك  .9
كحيسن أف تكوف ىذه ادلسابقات دكريا شهريا أك ُب . مع الطالب ُب مدارس األخرل

. كل اربعة أشهر حيث تتبادؿ ادلدارس ُب منطقتك
أكد الطالب أف لطالب اللغة العربية توقعات كطموحات مستقبلة طيبة سواء ُب  .10

. الناحية الدينية أك العملية أك السياسية كاالقتصادية أك غَتىا
حاكؿ أف تكوف اإلعالمات كادلعامل ادلدرسية ككذلك الشعارات كبعض أنطمة ادلدرسة  .11

. العامة مكتوبة باللغة العربية
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أعط الطالب فرصة كرلاال للتدرب على اللغة مثل اخلطابات العربية كاجلرائد كاجملالت  .12
 .احلائطية كغَتىا، كتشرفهم عليها

.  ضع معهم القوانُت كاألنظمة الىت تنظم الطالب ُب استعماؿ كتطبيق اللغة يوميا .13
ىذه كلها ما ديكن للمدرس عملها كربقيقها حسب الظركؼ ادلالية كالطاقات 

بالنسبة إىل العوامل البيئة الىت الديكن ادلدرس إجيادىا . اإلنسانية العامة ُب ادلدارس اإلسالمية
كربقيقها فيمكنو تسجيل ذلك ُب تقييداتو أك ُب تصميم ادلقًتيح ٍب يعرضو كيقدمو دلن يرجي 

 . منو تلبية ذلك

 اكتساب اللغة: المبحث الثالث 

 اكتساب اللغة - أ
إٌف معظم البحوث اليت أجريت ُب رلاؿ اللغة، كاف زلورىا معرفة كيفية اكتساب اللغة 

ففي اخلمسينيات . ككيفية تطٌورىا كشلارسة تدريسها على أسس لسانية كنفسية كاجتماعية كتربوية
. من ىذا القرف كانت ىناؾ نظريتاف قد تطٌورتا كأصبحتا شائعتُت حوؿ كيفية اكتساب اللغة

 كىي اليت (Behaviorism)  األكىل النظرية السلوكية: كىاتاف النظريتاف كانتا متضادتُت ُب األفكار
كالنظرية الثانية،  (Environmental Influences) ترل أٌف اللغة تتطٌور نتيجة عوامل أك مؤثراتو بيئية

كترل أٌف اللغة تتطور بفعل عوامل فطرية تولد مع اإلنساف  (Nativism)ىي النظرية الفطرية
كتصاحبو ُب حياتو، كىي موجودة ُب داخلو، أما األفكار ككجهات النظر احلديثة حوؿ كيفيَّة 

اكتساب اإلنساف اللغة، فًتكِّز على اجلمع أك التفاعل بُت العوامل البيئية كالقدرات الفطرية كىو 
اليت زبتلف ُب تفسَتىا  ( Interactionist Theories )ما يصح أف نطلق عليو النظريات التفاعلية 

( Berk,1998).لعملية اكتساب اللغة
يتعلق اكتساب اللغة الثانية بدراسة الطريقة اليت يصبح فيها الفرد قادران على تعٌلم لغةو 

كما أٌف التحصيل اللغوم . كديكن أف حيصل ذلك دبخاطبة أىل اللغة. أك أكثر، غَت لغتو األكىل
أمره خاضعه للنقاش، قد يبدأ من الطفولة أك بعد سٌن البلوغ، كالفرد ادلاىر ُب تعٌلم لغتُت 

 (.Bilingual)كيستطيع أف يتحٌدث بسجيةو كتلقائيةو ديكن اعتباره ثنائي اللغة 
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 بالطريقة اليت  Second Language Acquisition, SLAالثانية اللغة اكتساب تعريف ديكن
 أـ الدراسي الفصل بطريقة داخل التعلم ىذا كاف سواء األـ، لغتهم غَت لغةن  الناس ابوبيتعلم 
 اللغويات علم فركع احد كيعترب القرف العشرين، من الثاين النصف ُب احلل ىذ نشأ . خارجو

 البشر اكتساب. طريقة دراسة إىل ادلعرفة من احلقل كيهدؼ ىذا Linguistics Appliedالتطبيقية 

 كيعترب . تعليم اللغات ُب منها لالستفادة الطريقة ىذه ُب األـ كالبحث لغتهم غَت للغات

اليت  مجيع اجلوانب على األضواء تسلط حيث احلقل، ىذا ُب األساسي اللغة العنصر دارس
 الثانية طريقة اكتساب اللغة كصف إىل احلقل يهدؼ كما .للغة اكتسابو مرحلة خالؿ تكتنفو

 . أكاألـ األكىل اللغة باكتساب كمقارنتها
 القسم األكؿ :قسمُت إىل اللغة اكتساب موضوع حوؿ الدراسات تقسيم كديكن

 أم  (L2)باللغة الثانية  الثاين يتٌعلق كالقسم األكىل، اللغة أم  (L1)األـ اللغة بدراسات كيتعلق

 باألطفاؿ كتتعلق األـ حوؿ اللغة القسم األكؿ ُب الدراسات معظم كيتعلق . ادلستهدفة اللغة

 اللغة باكتساب ادلتعلقة النظريات األغلب أف بالبالغُت، لكن الثاين بالقسم ادلتعلقة الدراسات

 . اللغة الثانية الكتساب مالئمة األكىل
 إباف ميللر دكالرد كنيل كجوف سَتز ركبرت أمثاؿ األمركيُت االجتماع علماء حاكؿ

 فائدة لتحقيق مفاىيم التعلم مع النفسي التحليل يوحدكا أف كاألربعينيات الثالثينيات عقدم
 لكن السنوات، من لعدد الطريقة شائعة ىذه أصبحت كقد .اإلنساف تطوير سبيل ُب أكرب

 ككانت فحصها، أك تفسَتىا يصعب عسَتة حبيث مسألة بقيت النفسي التحليل تفسَتات
 احلاؿ كبقيت (1979)ككركيك  شابلن . األحواؿ ُب أغلب كمتداخلة غامضة البحوث نتائج

 كطبقت التعلم رلاؿ ُب انقالبا كأحدث سكنر جاء حىت تقدـ أم دكف إحراز من ىي كما

 (.١٩٨٢ )كآخركف   جلفاند "كالفكر اللغة"  كاستعماؿ الصفي، التعليم ُب رلاؿ نظريتو

                                                             

 http://ar.wikipedia.org/wikiD diakses) pada tanggalمأخوذ من الشبكة الدكلية ادلوسوعة احلرة، كيكيبيديا، دكف سنة،  

12 Januari 2012 ) 
 

 15ص (1998:ديب )حتاملة كلية الدراسات العربية واإلسالميةنظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية موسي رشيد،  

http://ar.wikipedia.org/wikiD
http://ar.wikipedia.org/wikiD
http://ar.wikipedia.org/wikiD
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 على لديهم القدرة أف يبدك ، كاألطفاؿ الكبار أف اآلف نعلمو ما كدكليو بَتت يقوؿ
 ذلك فَتجع اللغة، يستطع اكتساب مل شخص كجد إذا كلكن . سن أم ُب اللغة اكتساب

 .الفطرية تواضع قدراتو بسبب كليس خارجي مؤثر أك ألسباب طارئة
 الفرد الفطرية قدرات مدل على يتوقف ال اللغة اكتساب عدـ فإف احلقيقة كُب

 الطالب أٌف فشل إىل تشَت الدراسات بعض أف منها .جدا كثَتة أسباب ىناؾ فقط،بل

 كعلى اللغة، تلك فيو بدراسة بًدئ الذم السن على يعتمد الثانية، اللغة إتقاف األجانب ُب

 من عينة على دراسة أجريت ففي إسبانيا . ادلستهدفة اللغة أبناء بصحبة ديضونو الذم الزمن

 البولنديُت إتقاف أف الدراسة نتيجة فكانت يعيشوف ىناؾ، الذين كادلغاربة البولنديُت الطالب
 الطلبة يواجو بينما ادلدرسي، اجلو ُب الندماجهم مشكلة، كذلك أم يواجو ال لإلسبانية

 أغلب ُب بعضان  بعضهم مع كبقائهم اآلخرين عن النعزاذلم مجة، نظرنا مصاعب ادلغاربة
 .األحياف

 كثَتة أجريت دراسات كقد كبَتة الثانية كاللغة األـ اللغة بُت العالقة أف  كمًت كيرل

 كل أشار .الثانية اللغة ُب تعلم كتأثَتىا األـ اللغة ُب ادلعرَب التطور أمهية بينت الصدد ىذا ُب

 الثانية اللغة  تدريس ُب األكىل اللغة هبا اليت تقـو األساسية ادلسامهة أمهية إىل ككاسرب فارش من

 .استعماذلا أك
 العربية كالًتكية كادلقيمُت اجلنسيتُت من األطفاؿ من عينة على أف دراسة بيكر كأجرل

 .ادلدارس احلكومية ُب االبتدائية ادلرحلة ُب يدرسوف شلن ىولندا، ُب
 كُب السنة األـ بلغتهم األكىل الثالث السنوات ُب التعليمات األطفاؿ تلقى فقد

 اخلامسة تلقوا التعليمات باللغة السنة كبعد اذلولندية، كباللغة األـ بلغتهم التعليمات تلقوا الرابعة
 .فقط اذلولندية

 اللغة عليو تعلم يسهل األكىل للغتو الفرد إتقاف على أف الدراسات بعض دلت كقد
 يتعلموف الذين أف األطفاؿ تبُت كلقد .بشكل عاـ اللغة تعلم ُب خربةن  يكتسب ألنو الثانية،

 .السواء على الثانية كاللغة األكىل ُب اللغة ضعفو  من يعانوف األكىل اللغة إتقاف قبل الثانية اللغة

 .كاحد آفو  ُب اللغتُت صاحل ُب قرارنا يعترب إتقاف األكىل بعد الثانية اللغة تعليم فإف كذلذا
                                                             

 11ص . نفسوادلرجع 
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 ُب مقبوالن  حققوا مستول األطفاؿ أفٌ  إىل الدراسة ىذه ُب ادلشاركوف الباحثوف كخلص
 اذلولندية ُب ادلدارس الذين يدرسوف األطفاؿ مع مقارنة كذلك اذلولندية، اللغة كُب األـ لغتهم

 ذهبو اذلولندية اللغة تعليم فكرة حازت ىنا فقد كمن . الدراسة عليهم ذبر مل كالذين األخرل،

 بو تقـو الذم ادلهم الدكر ـ١٩٩١ عاـ اذلولندية كأقرت احلكومة معقولة، أرضية على الطريقة

 على الًتكيز ًب فقد سبق ما على كعالكة . اذلولندية اللغة دراسة ُب تسهيل األكىل الطفل لغة

 ادلراحل الدراسية ُب أما األكىل، ادلراحل ُب األـ لغتو من ادلزيد كاستعماؿ األصلية ثقافة الطفل

 . فيو يقيموف الذم البلد لغة استعماؿ فالواجب العليا
أف  نتيجتها كانت (1998) كديكاميال انتواف أجراىا دراسة احلديثة الدراسات كمن

  (Target Language) . ادلستهدفة اللغة تعلم ُب  مفيد(Mother language)األكىل  اللغة استعماؿ

 من الثانية جاءت اللغة تدريس ُب األكىل اللغة الستخداـ ادلؤيدة اآلراء كأحدث

 الدراسة ىذه كُب (1994)تكر  مع بالتعاكف دكتشر كأجراىا الدكيل، البنك ا بوقاـ دراسة

 إليها توصلوا اليت األىم النتيجة ذات العالقة، ككانت السابقة الدراسات مجيع ابوراجعا ادلكثفة

 الطفل لغة استعماؿ جيب الثانية، اللغة تعلم ذلك دبا ُب اذلدؼ ىو التعلم يكوف عندما : ىي

 استعماؿ إف .ادلدرسة من األكىل السنوات ُب كذلك التعليمات كوسيطو ُب األـ اللغة أك األكىل

إهنا  .الدراسة موضوع ادلادة ُب االستيعاب أك القراءة تدريس بداية عند األكىل أساسي اللغة
 .الثانية اللغة اكتساب عليها يقـو اليت ادلعرفة، تطور ُب تساعد ضركرية خطوة

كلما  كأنو بنموه اللغوم، منوط لإلنساف العقلي النمو بأف كالًتبية النفس علماء كأكد
كالعكس  كإدراكو، كقوم تفكَته ذكاؤه كمنا العقلية قدراتو ارتقت لغتو كاتسعت تطورت

 . بالعكس
عند  أمر مشجع األجنبية اللغات تدريس عند األـ اللغة استعماؿ إف القوؿ ديكننا لذا

األـ ُب  اللغة الباحث استعماؿ كيؤيد . للمبتدئُت ذلك يكوف أف على الثانية، اللغة تعلم
 أك التدريبات، كذلك لعدـ تفسَت األسئلة ُب كذلك زلدد، نطاؽ كضمن خاصة، األكىل ادلراحل

 .منو كمعرفة ادلطلوب القراءة على القدرة الطفل امتالؾ
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اللغة  أف تدخل ادلصلحة من ليس أنو بدعول باالعًتاض، الرأم ىذا يواجو كردبا
 النظر ىذه كجهة إف على لغتهم، الغيورين ذلؤالء نقوؿ العربية، جانب إىل التدريس ُب األجنبية

 ذلك إال حيدث أالَّ  كجيب .األـ مع اللغة جنب إىل جنبان  الثانية اللغة تدريس ًب إذا صحيحة

نفسيان  الضرر إىل فسيتعرض كإال نظامها، لغتو كيستوعب أساسيات الطفل ديتلك أف بعد
 .كذىنيان 

  ما يقولو كلوس الثانية، اللغة استعماؿ من ادلتخوفُت أك احلريصُت نظر كجهة كيؤيد

 أف تزيح رباكؿ فاللغة دائمنا كشأهنا، بعضنا بعضها يًتؾ أف ديكن ال بأٌف اللغات (1979)

 .كاقتصاديان  جغرافينا األخرل
 ديكن كىذه األجزاء ، اللغة باكتساب ادلتعلقة اللغة على تسيطر الدماغ ُب زلددة مناطق ىناؾ

 . احلياتية اخلربة مع كتتطور تتغَت أف

 (Environmentalist Theory)النظريات البيئية-1

 كحُت كبيئتها االجتماعية، زليطها ضمن كتتطور تنشأ اللغة أف النظرية ىذه اتباع يرل

 كأبرز التٌعلم، إىل يدفع لغوم تشكيل سلوؾ إىل كيؤدم التفاعل حيصل خارجية مؤثرات توجد

 اكتساب عملية أف النظرية ىذه أتباع كيرل .ادلدرسة السلوكية أصحاب النظرية ىذه مؤيدم

 هتاذا كادلبادئ للقوانُت زبضع انوأ كما األخرل، التعلم أنواع من أم نوع عن زبتلف ال اللغة

  كالتعزيز كالعقاب كالثواب كاحملاكاة كافة، التعليم أنواع زبضع ذلا اليت
 ُب نظره فشلوا كجهة من ـنوأل البيئية، النظرية أصحاب (1970) ماكنيل انتقد كقد

 عمره، من الثانية كاخلامسة بُت فيما الطفل عند تتبدل اليت اللغوم االبتكار ظاىرة تفسَت
 غَت اللغوية القواعد بعض كمن استخداـ .بيئتو ُب يسمعها مل عبارات إنتاج من سبكنو كاليت

 اللغة اكتساب عملية تفسَت عن يعجزكف أف الفطريُت كما . بيئتو ُب الراشدين لغة ُب ادلتوافرة

 الكتساب األساسي ادلفتاح تشكالف العمليتُت ىاتُت ألف التقليد كالتعزيز، عملييت دكف من

 .اللغة
 (Behaviorist Theory)النظرية السلوكية -2
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بدأت النظريات السلوكية بالثورة على علم النفس التقليدم كذلك برفضها دلنهج 
كمن ركاد ىذه االذباه إيفاف . االستبطاف ُب البحث، معتمدة على ادلنهج التجرييب ادلخربم

بافلوؼ صاحب نظرية التعٌلم الشرطي الكالسيكي، كسكنر صاحب نظرية التعلم الشرطي 
اإلجرائي كنظرية التعليم الذاٌب ادلعزز كفكرة التعليم ادلربمج، كإدكارد ثورندايك صاحب نظرية 
احملاكلة كاخلطأ، كالذم أضاؼ قانوف انتقاؿ األثر كالتدريب، كتودلاف الذم صلح ُب ادلزج بُت 

كيعترب بافلوؼ رائد ادلدرسة السلوكية التقليدية كمنشئها ُب ركسيا، . أفكار اجملاؿ كالسلوكية
 .1914-1912ككاطسوف منشئ السلوكية التعلمية ُب أمريكا عاـ 

كانت كجهات نظر السلوكيُت حوؿ تعلم اللغة كتعليمها مسيطرة ُب العقدين التاليُت 
أف ىذه األفكار رمست النظريات العامة للتعلم من  (2000كاسم )كيرل. للحرب العادلية الثانية

كشهرتو " التعزيز ُب تكنولوجيا التعليم" صاحب كتاب  (1957)قبل السيكولوجيُت مثل سكنر
/ السلوؾ  اللغوم" ك" Behaviour Modification" "تعديل السلوؾ:" اتسعت بعد إصدار كتابيو

".  علم التعلم كفن التعليم"  كحبث عنوانو"Verbal Behaviour" " اللفظي

فهو مؤسس ادلذىب السلوكي كالرائد ُب رلاؿ علم النفس  (1924)أما كاطسوف
الذم توصل ُب هناية ذباربو إىل ثالثة قوانُت  (1932)التطبيقي كعلم نفس النمو، كثورندايك

- 3 (Law of Exercise)قانوف التدريب  - 2 (Law of Effect)قانوف األثر - 1:رئيسية كىي
(. Law of Readiness)قانوف االستعداد

كيعترب السلوكيوف اللغة جزءان من السلوؾ اإلنساين، كقد أجركا الكثَت من الدراسات 
كالطريقة السلوكية ترٌكز على السلوؾ اللغوم . بقصد تشكيل نظريةو تتعٌلق باكتساب اللغة األكىل

الذم يتحدد عن طريق استجابات ديكن مالحظتها بشكل حسي كعالقة ىذه االستجابات ُب 
كلقد سيطرت ىذه ادلدرسة ُب رلاؿ علم النفس ُب اخلمسينيات كاستمرت إىل . العامل احمليط هبا
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ككاف ذلا تأثَتىا القوم على مجيع النظم التعليمية كعلى مجيع . السبعينيات من القرف ادلاضي
 .ادلختصُت كالعاملُت ُب ادليداف الًتبوم

 :كديكن إجياز التطبيقات الًتبوية ادلتعلقة بنظرية التَّعلُّم الشرطي الكالسيكي دبا يأٌب

: إتقان ما هو متعلم- 1

إف كل تعلم عبارة عن استجابة دلثَت أك باعث كاالستجابات اليت يقـو هبا ادلتعلم 
كال يتحقق النجاح إال إذا قاـ ادلعلم . ىي اليت ربدد مدل صلاحو كإتقانو دلا تعلمو

بتدكين تلك االستجابات لتحديد مدل التقدـ الذم أحرزه ادلتعلم، كبياف الصواب من 
اخلطأ للتلميذ، كإعالـ كل طالب بالتحسن الذم أحرزه، إذ إف ذلك مدعاة الطِّراد 

. التحسن، كال يتم ذلك إال بسلسلة من اإلجراءات كاالختبارات كالتقوًن ادلستمر

: التكرار والتمرين-2

التكرار لو دكر مهم ُب حدكث التعلم الشرطي، حيث يرتبط ادلثَت الشرطي 
إف احملاكاة أك التكرار بٍت عليها ُب اجملاؿ . بادلثَت الطبيعي كينتج عن ذلك االستجابة

ككاف اذلدؼ منها تعليم اللغة عن  "Pattern Drills"التطبيقي ما يسمى بتمارين األمناط 
كىو أسلوب مهم ُب التعلم خاصة ُب . طريق تكوين عادات لغوية بطريقة ال شعورية

ادلراحل األكىل، كليس ُب ادلراحل ادلتأخرة، كلكن جيب أف ييعلىم بأف ليس كل تكرار 
يؤدم إىل التعلم، بل التكرار ادلفيد أك الذم لو معٌت، حيث يلعب دكران مهما ُب 

حدكث التعلم الشرطي، ككلما كانت مرات التكرار أكثر زادت قوة ادلثَت الشرطي عند 
كلكن جيب على ادلعلم حىت يضمن النجاح أف حيسن االختيار كأف يكوف . ظهوره دبفرده

كديكن استخداـ التكرار كالتمرين ُب . ما خيتاره من ضمن اىتمامات التلميذ كمن مستواه
حفظ القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية الشريفة كُب دركس احلساب كاجلغرافيا كخاصة 
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دراسة اخلرائط، كقواعد اللغة العربية كاألناشيد كالقصائد الشعرية كحفظ معاين ادلفردات 
. ُب اللغة كالقوانُت العلمية، باإلضافة إىل األشغاؿ اليدكية كاستعماؿ اآلالت الكاتبة

: استمرار وجود الدوافع-3

توفر الدكافع أمران ال مناص منو إذا أردنا ربقيق تعلم فٌعاؿ، ككلما قوم الدافع 
ربقق التعلم ادلرغوب، كتعود الفائدة ادلرجوة على التلميذ، كصلاح ادلعلم ُب ربقيق 

لذلك كجب إحاطة البيئة الصفية بادلثَتات الفعالة حىت نضمن . األىداؼ ادلرسومة
استمرار التواصل بُت ادلعلم كطالبو، كنكوف بذلك ضمنَّا التواصل بُت عناصر العملية 

التعليمية كُب نفس الوقت رسخ ما تعلمو التالميذ ُب أذىاهنم، كبالتايل يصعب 
 .النسياف

: ضبط عناصر الموقف التعليمي وتحديدها-4

إف ضبط كربديد عناصر ادلوقف التعليمي كربديده كتقدديو بشكل مناسبو ُب 
شكل كحداتو رئيسية أك فرعية كحسب مستول التالميذ يدعو إىل شٌد انتباه ادلتعلم 
كبذلك يتحقق اذلدؼ حبدكث التعلم من دكف إبطاءو أك تأخَت كمن دكف احلاجة إىل 

كعلى ادلدرس أف يدرؾ بأف تنظيم عناصر اجملاؿ . التكرار كالتمرين كىدر الوقت
اخلارجي، يساعد على تكوين ارتباطات تساعد ُب إصلاز االستجابات ادلطلوبة، كما 

كعلينا أف ندرؾ بأف كثرة ادلثَتات ال تعٍت . ذبعل موضوع التعلم ُب حالة نشاط مستمر
 .بالضركرة ربقيق النجاح، بل ردبا تأٌب بنتائج عكسية كال حيدث التعلم ادلرغوب

كمن ادلعارضُت لنظرية السلوكيُت رفرز حيث مل يقتنع باٌدعاء السلوكيُت، بأف 
كطعن ُب القسم ادليكانيكي أك اآليل من . التعٌلم ىو عملية ميكانيكية لتشكيل العادة
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فرضيتهم، كبُت أٌف العادة تتطور فقط عن طريق احلاجة للتواصل مع اآلخرين كُب حالة 
. االسًتخاء

كبٌُت أٌف مفهومي ادلثَت . أما تشومسكي فطعن ُب مفهـو العادة نفسو
فنحن ال نستعمل اللغة استجابة دلثَتو سلوكي زلددٍّ . كاالستجابة مها مفهوماف أجوفاف

. ككاضح

كإمنا ما يتعٌلم بالفعل ىو قواعد ربويلية تعطي القدرة للمتحدث على توليد 
أم أف ما يػيتػىعىٌلمي ليس . أنواع يصعب حصرىا من اجلمل اجلديدة ذات الطابع النحوم

سلسلة من الكلمات ُب حد ذاهتا، كإمنا يتعلمها الفرد كمفاىيم سبثل فئة بعينها تنتمي 
. إليها ىذه ادلفاىيم

كمن كجهة نظر السلوكيُت، فإف عادات اللغة األكىل تكوف مساعدان الكتساب 
كما أف تعلم اللغة الثانية  (Positive Transfer )عادات اللغة الثانية، كىذا ما يطلق عليو

يساعد ُب التغلب على الفركؽ بُت نظاـ اللغة األكىل كنظاـ اللغة الثانيةكقد صاغها 
 Linguistics Across  ")اللسانيات عرب الثقافات" ركبرت الدك صاحب كتاب 

cultures)باآلٌب  :

ديكن مقارنة لغة الدارس األكىل باللغة الثانية اليت يرغب ُب تعٌلمها، كىذا ما يطلق  -1
 .(Contrastive analysis)ادلقابلة التحليلية " عليو 

كمن االختالفات اليت تربز بعد ىذا التحليل، ديكننا أف نتنٌبأ بالعناصر اللغويَّة اليت  -2
تسبب الصعوبة، ككذلك األخطاء اليت يتعٌرض ذلا كىو ما يطلق عليو عادة فرضية 

                       (Contrastive Analysis Hypothesis )التباين التحليلي
ديكننا االستفادة من ىذه االستنتاجات، أٌم العناصر اليت ربتاج إىل مراعاةو خاصةو  -3

. ُب ادلساقات اليت ندرسها أك ادلواد اليت نكتبها
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بالنسبة ذلذه العناصر على كجو اخلصوص، ديكننا أف نستعمل تقنياتو مكثفةو 
كالتمارين اليت تعتمد على التكرار كاإلعادة، حيث يتٌم التغٌلب على ىذا التداخل 

كمن ىذه التقنيات أيضان ما يطلق عليها ادلساقات . كتأسيس عادات ضركرية جديدة
. البصرية- السمعية

كقد طٌور مؤيدك ىذه النظرية التعٌلم عن طريق العالقات اليت تتصل بُت أجزاء 
ادلثَت اللغوم، دبعٌت أٌف قوة ىذه العالقات أك ضعفها قد يزيد أك يقٌلل من السلوؾ 

 .اللغوم 

 كيفية اكتساب المهارات -ب

 .ككضع الباحث كيفية اكتساب ادلهارات اللغوية اليت كتبها أمحد فؤاد زلمود علياف
ضم حركة نافعة بعضها إىل بعض لتؤلف حركة : كرأيو أف  طػػػريقة اكتساب ادلهارة تقـو على 

كاحدة، كالتكسب ادلهارة من ادلهارات، إال عن طريق احملاكلة كالنجاح، كىي تقـو على التكرار 
 .الذل يواصلو ادلتعلم ادلتطلع ضلو النجاح

: كديكن إتباع الطرؽ اآلتية الكتساب ادلهارة 

أف ندرس خواص العملية اليت يود أف يتعلمها الفرد من حيث إف ىذه ادلهارة كل  .1
اليتجزأ، كيتم ذلك عن طريق الشرح الشفول للمهارة، أك ادلالحظة ادلباشرة ذلا، 

فإذا أريد تدريس مهارة القراءة، فالبد من دراسة خواص ىذه ادلهارات، كربديدىا، 
. كي ديكن اكتساهبا
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 .208-205ص ( 1982
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 فلكي تعلم أف سبارس مهارة ُب رلاؿ النشاط الطبيعي ذلا ربت توجيو مشرؼ .2
ادلهارات اللغوية يراعى أف يكوف تعلمها كالتدريب عليها ُب رلاؿ احلقل التعليمي، 

: مناشط الصحافة ادلسموعة كادلرئية : ادلناشط الطبيعية مثل : عن طريق 
، (كاإلذاعة ادلدرسية، كالصحافة اليومية، كاألسبوعية كالشهرية ُب الكليات)

كغَت ذلك، شلا يساعد على األداء الطبيعي . كاإللقاء، كاحملاضرات، كالندكات
 .للمهارة، كيكوف كل ذلك ربت رعاية مشرؼ كاع، فاىم لعملو، كسللص لو

الًتكيز على العملية التعليمية كلها ُب أداء ادلهارات، كذبنب العناية جبزء منها دكف  .3
اآلخر، فإف اكتساب ادلهارات اللغوية حيتاج إىل كعي كامل بعناصر العملية 

التدريب ادلتدرج، كادلستمر كالبعد عن التوترات النفسية، كمراعاة : التعليمية من 
إىل آخر األسس الىت تبٍت عليها ادلهارة، فإف ذبزئة ....النمو العقلي كاجلسمي

العملية التعليمية كاالىتماـ ببعضها كإمهاؿ البعض اآلخر يفقدىا قيمتها، كيقطع 
 .الصلة بينها، كالعملية التعليمية أداء متكامل حيقق ىدفا كاحدا

 

 دور التعليم الرسمي  في اكتساب اللغة الثانية -ج
يرل ىيدم دكالل بيئة اللغة ُب ادلدرسة من البيئة . ادلدرسة كبيئة لغوية خاصة

ُب تعليم اللغة، كانت بيئة اللغة . ىذه البيئة صنعها األساتذة ُب تعليم الطلبة. االصطناعية
اذلدؼ، : هتييئة ىذه البيئة اثرىا العوامل الكثَتة منها. لبةطادلصطنعة موجها لًتقية جودة لغة اؿ

تلك العوامل تؤثر إىل . كجودة ادلعلمُت، كادلدخل، كالطريقة ادلستخدمة، ك حالة الطلبة كغَتىا
 .عملية تعليم اللغة للطالب

جودة البيئة اللغويٌة تدكر دكرا ىاما ُب احلصوؿ إىل تعليم اللغة اجلديدة منها اللغة الثانية 
.  تؤكد إىل جودة النتيجة ُب تعليم اللغة(in put)كيكوف ىذا األمر ظاىرا ألٌف جودة الوارد 

الذم يثبت أٌف الطالب ال يكتسب اللغة الثانية إال باستخداـ " الوارد"كىذا يناسب فركض 
كمعناه أٌف الطالب يستطيع أف . الذم يقٌدـ إليو (Pesan)طريقة كاحدة كىي فهم ادلعاىن 

                                                             

 250-249 ص 1979مكتبة النهضة ادلصرية ، :القاىرة)، علم النفس التربوي , أمحد زكي صاحل  
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لذلك أٌف تكوين البيئة اللغويٌة ُب . يستخدـ اللغة الثانية ألنٌو قد ناؿ الوارد الذم يفهم معناه
. ادلدرسة خاصة ُب تعليم اللغة الثانية يوجب مالحظة اجلودة ادلنتوجة

. حبث الباحث عن األمناط ُب تعليم اللغة كتأثرىا ُب اكتساب اللغة الثانية

األنماط في تعليم اللغة وتأثرها في اكتساب اللغة الثانية  . 1
. التعليم كمنو تعليم اللغة ىو العمل ادلخطط لتكوين احلالة التعليمية للطالب

كيناسب ىذا اإلصطالح بنظر ستَتف  الذم يشرح أٌف تعليم اللغة ُب تعريفو ىو العمل 
كتكوين احلالة التعليمٌية ال تكوف ُب الفصل فقط بل تكوف ُب . ادلوجو إىل تعٌلم اللغة

جوؾ ال يقع ُب الفصل . ج.كمن ٍبٌ أٌف تعليم اللغة ادلصطنعة كما بينو ؼ. خارجو أيضا
. فحسب

كالتعليم باستخداـ , أما تعليم اللغة الثانية يتحقق إٌما بالتعليم الذاٌب أك اجلماعي
كالعامل الدافع لعمل التعليم . كاستخداـ كسائل التعليم, كالدراسة الذاتية, احلاسب

كنوع التعليم . ك كادلهارة ُب استخداـ الوسائل كغَتىا, كادلظهر, يشتمل على اإلستعداد
. كالعامل الدافع يتأثر ُب زلاكلة تكوين البيئة اللغويٌة

منط سفولسكي كإنغراف كرلكي : ىناؾ أمناط كثَتة لتعليم اللغة الثانية منها 
:  كذلك كما يلي كبينها ستَتف

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

26 Heidy Dulay, Language Two (New York: Oxford University Press, 1982) p.14 
27 Ibid, p.13 
28 Martutik  , Peranan pengajaran Formal Terhadap Pemerolehan Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar 

baru, 1990)  p.130 
29 Stren.H.H, Fundamental Concepts of LanguageTeaching, (New York: Oxford University Press, 1983) 

p. 38  
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    نمط تعليم اللغة الثانية عند سفولسكي

 

 

 

 

 
كىي , كبالنسبة إىل ىذه الصورة البيانٌية فتعليم اللغة الثانية يتولد من ثالثة أشياء

كنظريٌة تعٌلم . نظريٌة استخداـ اللغة (3)نظريٌة تعٌلم اللغة ك  (2)ك, كصف اللغة (1)
. كيوجد كصف اللغة ُب نظريٌة اللغة. اللغة زبرج من نظريٌة اللغة كنظريٌة التعٌلم على العامة

– األكؿ : كىي , ىناؾ أربعة العلـو اليت تؤسس تعليم اللغة إما اللغة األكىل أك الثانية
. علم اللغة النفسي لتأسيس نظريٌة تعٌلم اللغة- كالثاين. علم النفس لتأسيس نظريٌة التعٌلم

علم اللغة – كالرابع . علم اللغة العاـ لتأسيس نظريٌة اللغة ككصفها– كالثالث 
. اإلجتماعي لتأسيس استخداـ اللغة ُب اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 نظرّية التعلم نظرية اللغة

 نظرية تعّلم اللغة

 نظرية استخدام اللغة

 تعليم اللغة الثانية

 وصف اللغة

 علن اللغة العام

 علن النفس

 علن اللغة النفسي

علن اللغة 

 اإلجتماعي
 علن اللغة التربوي
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 نمط تنمية التطبيق لتعليم اللغة الثانية عند إنغرام (Ingram) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

. بدت مسؤكلٌية مطبقي علم اللغة كمعٌلمي اللغة (Ingram)يظهر ُب منط إنغراـ 
كجبانب ذلك يبٌُت أيضا العلـو اليت يستخدـ مصدرا لتنمية التطبيق ُب تعليم اللغة 

كالطريقة ادلناسبة بتعليم . كعلى تلك العلـو تثبت مبادئ تعٌلم اللغة كتعليمها. الثانية
إذا . كنتيجة ما يراد, كادلنهج التعليمي, كاإلسًتيتيجية, كالطريقة, ادلدخل: اللغة ىي 

 . اتفقت ىذه ادلناىج فالوظيفة األخَتة ىي كظيفة ادلعٌلم ُب القسم

  نمط تعليم اللغة الثانية عند مجكي(Mackey) 

كفٌرؽ مخس العوامل ادلتغٌَتة . عٌلق رلكي بشؤكف احلكومة,  ىذا التعليم اللغومُب
, (كادلسٌجل, كالفيلم, الكتاب: ادلثاؿ  )الكبَتة ُب تعليم اللغة الثانية كىي ادلناىج كادلواد 
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اإلحساس 

 في التطبيق

  

 المنهج

منهج 

 التعليم

أهداف 

 التعليم

 

المبادئ 

لتعليم 

اللغة 

 الثانيةّ 

 

 علن اللغة النفسي

 علن اللغة اإلجتماعي

 علن النفس      

 علن اإلجتماعي

ع التعليم
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 النطاق األولوي لمطبقي علم اللغة

النطاق 

األولوي 

 للمعّلم

النطاق 

األولوي 

 للعلماء
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علم  )كالثقافة اإلجتماعٌية , كالتعليم مايثَت الطالب ُب التعٌلم, كادلعٌلم ما يفعلو ُب التعليم
. كالطالب ما يفعلو, (اللغة اإلجتماعٌي كالثقافة اإلجتماعٌية اللذاف يؤثٌراف إىل بيئة التعٌلم 

, التعليم )كىذا النمط التعليمٌي يدٌؿ على كجود العالقة بُت العوامل ادلتغٌَتة التعليمٌية 
 (كالثقافة اإلجتماعٌية , كالطالب

  

 

 

 

 

 

 

 

كبالنسبة إىل أمناط تعليم اللغة الثانية اليت شرحت من قبل ديكن أف زبٌلص أٌف 
كتعليم اللغة الثانية شامل ألنو . تعليم اللغة خاصة تعليم اللغة الثانية ليس أمرا بسيطا

، كحالة ادلعلم، (كادلنهج الدراسي)األمر احلكومي : ادلثاؿ , حيتول على العوامل األخرل
. كحالة اجتماعية ثقافية، ك نظريات مناسبة بالزمن

. كل العوامل الىت تؤثر ُب تعليم اللغة الثانية تؤيد بيئة اللغة الىت صنعها األساتذة
أف بيئة اللغة . كلذلك أف بيئة اللغة ادلصطنعة ذلا خصائص  إف تقارف مع البيئة الطبيعية

  .ُب ادلدرسة مصطنعة بعدة ادلخططات كاألىداؼ اخلاصة

الحـــكومي 

 
 المجتمع التصّرف التربوي

 التصٌرؼ اللغومٌ 

 منهج التعليم

 الثقافة اإلجتماعٌية الطريقة ك ادلاٌدة

لمعّلما الطالب التعليم  
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اللغة  اكتساب في البيئة دور: المبحث الرابع

 دور البيئة االصطناعية في اكتساب اللغة الثانية - أ
يرل ىيدٌن دكالم أف البيئة اللغوية ذلا دكر كبَت للطالب الذل يتعلم اللغة لنجاح باىر 

تعليم اللغة الذل يقـو بو ادلعلم ُب الفصل يقرر عملية تعلم اللغة . ُب تعلم اللغة احلديثة
. للطالب

البيئة كغَت  (2البيئة االصطناعية،  (1أف البيئة بنقطة كبَتة تنقسم إىل قسمُت 
: ، أما البيئة االصطناعية ذلا دكر ىاـ الكتساب اللغة الثانية كىي  (الطبيعية)االصطناعية 

يكوف متعلم زلسنا ُب  (2يكوف متعلم سلتلفا ُب استخداـ لغتو على حسب الظركؼ، (1
ىذا التعليم يشبع ادلتعلم الذل يريد استيعاب القواعد اللغوية  (3استخداـ اللغة باعتبار القواعد، 

ُب ناحية أخرل، أف سيطرة قواعد اللغة اذلدؼ . اك نظاـ اللغة عن قواعد اللغة ادلدركسة
  . التساعد كثَتا ُب سيطرة ادلهارات اللغوية للغة اذلدؼ

 تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها  .1
البيئة االصطناعية ىى احدل البيئات اللغوية الىت تًتكز على سيطرة القواعد 

التوعية على  (1986إيليس  –1985دكالل،)أكنظاـ اللغة ُب اللغة اذلدؼ مع التوعية 
كادلقصد بادلنهج . قواعد اللغة اذلدؼ ديكن اقامها بادلنهج اإلستنتاجى اك ادلنهج اإلستدالىل

اإلستنتاجى ىو أف يوضح ادلعلم للمتعلم عن قواعد اللغة اذلدؼ ٍب إف كاف ادلتعلم فامها 

                                                             
30 Heidy Dulay, Seluk beluk Belajar Bahasa Indonesia : Alih Bahasa oleh Sumarsono ( Singaraja: FKIP 

Universitas Udayana, 1985) p.35 

31  Rod Ellis, Understanding Second Language Acquistion in Context, (London: Prentice Hall 

Internasional, 1987) p. 21-22  
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اللغوية  (بنية)يعٌت حالة لعرؼ األشكاؿ . كمستوعبا على القواعد فيحمل ادلعلم إىل التطبيق
  .ٍب يسوقو ادلعلم ليكوف كاجد نفسو عن تلك القواعد

:  ككضح كريسن عن خصائص البيئة االصطناعية ىي كمايلى

صناعية قصدية   .أ 
يوجو ادلعلم على ادلتعلمُت لكي يعملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها القواعد  .ب 

كيقدـ ذلم رد الفعل من ادلدرس كىو تصميم األخطاء اك . اللغوية الىت قد تعلموىا
. اصالح خطاء ادلتعلمُت

 . كىي جزء من رلموعات تعليم اللغة ُب ادلدرسة  .ج 

كمعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب كجداهنا بالتعلم الرمسي ُب الفصل، 
أك من كتب القواعد اللغوية أك من األخرين الذين ديلكوف الكفاءة عن معرفة القواعد اللغوية 

 كىذا يدؿ على أف البيئة االصطناعية ذلا تعريف أكسع من التعريف الذل عرفو ادلدركسة
اخلطر . كهبذا تشتمل البيئة االصطناعية  بالفصل أك خارج الفصل. دكالل ك ايليس السابق

   .اخلطَت تؤيد البيئة على سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم بالتوعية

.  دور البيئة االصطناعية في اكتساب اللغة الثانية .2

كقد كضح الباحث تعريف البيئة االصطناعية كعالمتها كُب ىذا الفصل بُت الباحث 
. عن دكر البيئة االصطناعية عند اللغوين

( 1: ديكن نظره على ناحيتُت  (البيئة االصطناعية)يرل إيليس أف اثر التعلم الرمسي 
أف ترتيب النموم ُب . السرعة أك صلاح سيطرة اللغة اذلدؼ (2ترتيب اكتساب اللغة الثانية، 

كقد . اكتساب اللغة ىو ترتيب الطبقات الىت البد لطالب أف ديشيها الستعاب اللغة اذلدؼ
ترتيب النمو ىو . تركيب النمو (2ترتيب النمو ،  (1: قسم إيليس ىذا الًتتيب إىل نوعُت

                                                             
32  Ibid, p. 117 
33  Stepen Kresen D, Second Language Acquistion ,(New York: Oxford University Press, 1983) p. 40 
34  H.G. Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa ,(Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti, 1988) p.171 
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مفهـو النمو الذل دييل إىل ترتيب اكتساب اجلوانب القواعدية بصفة خاصة ُب اكتساب 
كأما تركيب النمو ىو مفهـو النمو ادلستهدؼ اىل رلموعات بنية النمو ُب . اللغة الثانية

يعٌت منو اكتساب اللغة الثانية الىت التأثرىاخلفية اللغة . اكتساب اللغة الثانية بصفة عامة
كسرعة اكتػػساب ىو سػػػرعة اكتػػػػساب ادلتعلم ُب السيطرة على . األكىل، كحالة التعلم للمتعلم

 . اللغة الثانية

إف . ترل نظرية ادلراقبية لكريسن، إف نتيجة التعلم بالتوعية تستخدـ للمراقبية فحسب
ادلعرفة االصطناعية الىت  (1: مهارة استخداـ اللغة الثانية الحيصلو ادلتعلم باألمور التالية 

أك النظاـ  (3النظاـ الذم يتعلمو ادلتعلم ُب الفصل،  (2ديلكها ادلتعلم عن اللغة الثانية، 
 عند نظر ىذه النظرية ادلراقبية أف األساليب الىت .الذل يتعلمو ادلتعلم من كتب قواعد اللغة

كأما ادلعرفة االصطناعية عن . استخدمها ادلتعلم ُب احلوار زلصوؿ من نظاـ الذل قد اكتسبو
. قواعد اللغة بالتوعية التساعد كثَتا دلتعلم اللغة الثانية ُب احلوار

الموجات عن دور البيئة في اكتساب اللغة الثانية  .3

ىناؾ األفكار ادلتعلقة بدكر البيئة ُب اكتساب اللغة الثانية، كيقدـ الباحث فكرتُت 
الفكرة األكىل ىي دكر معرفة قواعد . أساسيتُت مهمتُت  ُب اكتساب اللغة الثانية كتعلمها

 صحابأك. اللغة، كقد انتشر االفًتاض أف معرفة القواعد ىي العنصر األساسي ُب تعلم اللغة
 االتصاؿ مهارةقواعد اللغة يستطيع متعلم اللغة أف يسيطر  سيطرة أف يعتقدكف النظرية ىذه

 السيطرة منو مع تتمشى االتصالية اللغوية الكفاءة أف خرلأ كبعبارة .بنفسو اذلدؼ باللغة
 من للمتعلم ادلوجة "التصحيح  "أف تعتقد الثانية،  كالفكرة.ادلتعلم نفس ُب اللغة قواعد على

 ُب ادلتعلم خطاءأ اصالح ُب الكفاءة تستحق الىت خرلأ ناحية من أك الكتب ادلعلم أك

                                                             
35  Rod ellis,op.cit,p.217 
36  Nur hadi dan Raikhan, op.cit,. p.199 
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 ادلتعلم جيعلأ خط عمل كلما ادلتعلم أخطاء تصحيح فأ السيطرة، على كثَتا تساعد القواعد
   .بالكماؿ اذلدؼ اللغة على السيطرة اىل سرعم

ترقية الفكرتُت السابقة هتيج اللغوين كمعلم اللغة الثانية الختيارىا بالبحث الواقعى 
(Empiris .) 

 النتائج أو الحاصالت الواقعية عن دور البيئة االصطناعية في اكتساب اللغة  .4
.   الثانية

كضع الباحث النتائج عن دكر البيئة االصطناعية ُب اكتساب اللغة الثانية كشرح 
. الباحث ايضا عن النظريات الىت كجدىا اللغويوف فيها

دكر البيئة االصطناعية ُب ترتيب اكتساب اللغة الثانية  - 1.4

ترتيب  بُت البحث عن ترتيب اكتساب اللغة الثانية يبداء باكتشاؼ الًتتيب ادلتشابو
 كتوشُت عاصلليحاف ككاف. (اللغة اذلدؼ)كاللغة الثانية  (األـ)اكتساب اللغة األكىل 

 كاجلاىل الثانية، هتم كلغ اإلصللزية اللغة يتعلموف األطفاؿ الذين عن البحث ُب (1975)
 اللغة متعلمى ُب اإلصللزية كاللغة الكلية اللغة بيئة منو نوع بُت تشاهبا ىناؾ أف على يدؿ

 .( األـ)األكىل  اللغة متعلمي ُب النمو نوع مع الثانية

ىذا اإلكتشاؼ يهيج اللغوين لبحث اكتساب الوحدات الصرفية ُب اكتساب اللغة 
 151 الوحدات الصرفية للغة اإلصلليزية ُب 8دكالم ك يورث ُب حبثهما عن منو . الثانية

كيقسم األكالد  (اللغة الثانية)كلدان من أسبانُت الذين يتعلموف اللغة اإلصلليزية كللغة اذلدؼ 
 الوحدات الصرفية يدؿ على أهنا مساكة ُب 8إىل ثالث فرؽ كبعد حبثهما على اكتساب 

. الًتتيب
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 قاـ دكالم كبركت البحث اإلستمرارم عن ترتيب اكتساب تلك 1974ُب السنة 
 كلدا 115 الوحدات الصرفية للغة اإلصلليزية ُب 11الوحدات الصرفية، كمها حبثا عن 

. متعلموا اللغة اإلصلليزية كلغتهم الثانية، ككانت لغتهم األكىل ىي لغة الصُت كاإلسبانية
كىذا البحث يؤكد بالبحث الذل اقامو . كنتائج البحث تدؿ على ادلساكة ُب الًتتيب

.  فتحاف ، انليجاف ك توجار ُب ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية ُب اكتساب اللغة الثانية

البحوث األعلى ذكرىا ىى البحوث متعلقة بًتتيب اكتساب اللغة الثانية بصفة 
كيف ترتيب اكتساب اللغة الثانية خبلفية "كلذلك ديكن إظهار األسئلة ُب فكرتنا . عامة

ُب حبثو عن ترتيب اكتساب  (1975)تلك األسئلة اجاهبا فتماف " البيئة االصطناعية
كخلفية لغتهم األكيل  ( ُب عمرىم15-6) كلدا 200الوحدات الصرفية للغة اإلصلليزية ُب 

كينقسم األكالد إىل صفُت، الصف األكؿ كاف األكالد اليتناكلوف زيادة ُب القواعد، . سلتلفة
على الواقع، أف فرقتُت ادلذكورتُت . كُب الصف الثاىن يتناكلوف األكالد تعليم قواعد اللغة

 . اليبعد كثَتا ُب ترتيب منو

 12مها حبثا .  على البحث الذل اقامو فتماف (1975)قد اكد فركُت ك لرسُت 
قدـ ذلم . طالبا ُب اجلامعة فينوزيال الذين يتعلموف اللغة ُب تلك اجلامعة على فًتة شهرين

على الواقع،النتيجة ُب . ك تصويف سينيما غَت احلوار (2الًتمجة،  (1: باختبارىين 
اإلمتحاف األكؿ ُب ترتيب اكتساب اللغة تدؿ على أف ىناؾ فرقا كبَتا قبل تعلم اللغة 

 كاحلالة ادلتساكية من البحث قبلو .كبعده، كُب اإلمتحاف الثاىن اليبعد كثَتا ُب اكتساهبا
 متعلم اللغة الثانية، احلاصل ُب 3حبث تورنار . (1978)ىو البحث الذل اقامو تورنار 

حبثو أف ترتيب تعليم الوحدات الصرفية الذل علمو ادلعلم ُب الفصل اليدؿ على أف ىناؾ 
كيرل أف التعليم . (مرفُت)عالقات قوية ُب ترتيب اكتساب متعلم الوحدات الصرفية 
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عندما يًتكز  (مرفُت القواعد)الرمسى ليس ىو كحده ُب ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية 
.      ادلتعلم على عادية استخداـ اللغة كناحية زلتول اللغة

نتائج البحث الثاىن األخرىين الذىين سبق ذكرمها مقبولتاف منطقيا، ألف معرفة التوعية 
ُب عملية ادلراقبة، يستطيع . الىت ملكها ادلتعلم، ُب األساس من احدل ادكات ادلراقب

مىت يًتكز ادلتعلم  (2مىت ىناؾ الفرصة الكافية،  (1: ادلتعلم أف يعملها بأحسن ماديكن، 
كلذلك، فرؽ الًتتيب . مىت ديلك ادلتعلم ادلعرفة الكافية ُب قواعد اللغة (3ُب ناحية البنية، 

 . على اإلمكاف بتأثر ىذه ادلراقبة (تورنَت ك فاركيس ك لرسُت)الذل اكتسبو الباحثوف 

 دكر البيئة االصطناعية ُب سرعة أك صلاح اكتساب اللغة الثانية - 2.4

ىناؾ البحوث ُب اكتساب اللغة الثانية الىت تدخل إىل البحث عن دكر البيئة 
ُب ( إصالح األخطاء)دكر التصحيح  (كىى أ. االصطناعية ُب صلاح اكتساب اللغة الثانية

كدكر التكرار ُب ( دكر التوسيع ُب اكتساب اللغة الثانية، ت  (اكتساب اللغة الثانية، ب
.  اكتساب اللغة الثانية

:   كالشرح عن ما سبق ذكره كما يلى

ُب اكتساب اللغة الثانية  (إصالح األخطاء)دكر التصحيح  1.2.4

ك بعض ادلقاالت .  أسابيع6 مقالة إنشائية دبدة 552( 1977)حبث حنديركسوف 
كاحلاصل ذلذا البحث . اإلنشائية تيصلح ُب كل األخطاء كبعضها تصالح امجاال فحسب

.       يدؿ على أنو العالقة مهمة بُت التصحيح بنظاـ خاص ك صحة استخداـ قواعد اللغة

دكر التوسيع ُب اكتساب اللغة الثانية  2.2.3
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) ىو تقدًن قواعد اللغة لدارسُت باستعماؿ األمثاؿ  (expansion)التوسيع 
بنظاـ، إما ُب حوار ادلتعلمُت صحيحا كاف اك اكمل بدكف  (باستخداـ األمثاؿ لنموذجية

 . طلبة ادلتعلمُت لكي يهتموا على ذلك التوسيع

للمتعلمُت اللغة متعلق بالتوسيع يدؿ على أف التوسيع  (1965)حبث جاسدين 
الذل اعطى ادلدرس للمتعلم ساعة كاحدة ُب كل يـو بفًتة ثالثة أشهر اليتأثر كثَتا ُب 

.   حوارىم

ُب حبثهم أف األكالد الذين تقدـ اليهم  (1973)كأما نتيجة نيلصاف كأصحابو 
 أسبوعا يدؿ على أف من الناحية اللغوية  أهنم 13الدراسة ادلتناسقة بتوسيع اجلمل دلدة 

كيكاد متساكيا ببحث . يظهركف التقدـ ُب مهارات اللغة أكثر من األكالد من فرقة ادلراقب
أنو قسم . (1971)نلصاف كأصحابو على ماسبق ذكره كىو البحث الذم أقامو فلماف 

كُب هناية ذبربتو كجد أف ىناؾ فرقا قليال . األكالد إىل فرقتُت، فرقة للتجربة كفرقة للمراقبة
.  بُت ىاتُت الفرقتُت

كاحلاصل من البحوث األعلى ذكرىا كجدنا أف التوسيع الذل قدـ ادلدرس لدارسُت 
.  اليتأثر كثَتا على ترقية لغتهم

 دكر التكرُّر ُب اكتساب اللغة الثانية  3.2.4

مع التكرار العديد  (تعليم قواعد اللغة)أكثر ادلدرسُت يظنوف أف التعليم الرمسى 
كلذا، اكثر ادلدرسُت يقدموف قواعد اللغة . يستطيع أف يرقى مهارات الدارسُت ُب اللغة

ُب حبثو على أف التكرار ُب بنية  (1976)كجد الرسُت كفردياف . للدارسُت اكثر شلا كاف
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كلما " ككشفا مها . لغوية لو عالقة مًتابطة اجيابية ُب سيطرة ادلتعلمُت  ُب قواعد اللغة
  ".  يكثر ُب استماع البنية اللغوية يكوف سريعا ُب سيطرة البنية اللغوية

كلكن يعارض الباحثوف األخركف على النتائج الىت كجدىا لرسُت كفردياف، بعض 
غوت ك حات ُب - كاغنار. (1975)غوت ك حات - ، كاغنار(1970)منهم بركف 

حبثهما لولد متعلم اللغة اإلصلليزية كلغتو الثانية خيرباف أف اجلملة اإلستفهامية الىت تظهر 
كىذا يدؿ على أف كثرة استماع بنية اللغة ادلعينة . ىناؾ مًتابطة باستخدامها ادلتعددة

. كبتوعيتهم العالية تؤثر لغتهم. فكانت توعية ادلتعلمُت لتلك القواعد تزيد مرتفعة
كنتيجتهما ُب البحث يكوف ىناؾ سؤاؿ كاحد فحسب الذل اليدؿ على ارتباطو اإلجياىب 

. كىو سؤاؿ الذل حصلو ذلك الولد نفسو

ادلكرىة لألكالد  (تطبيق القواعد)كجد بركف ُب مالحظة منو لغة الولد أف األمناط 
كىذا ألف األكالد اليقبلوف القواعد . اٌدت إىل اصدار منط جديد خيتلف بأمناط ادلدركسة

كىذا أدل إىل اصدار . من ادلدرس كلها كلكننو أيضا ليست لو كفاءة كافية ُب قواعد اللغة
.   البيئة الغريبة

 دور البيئة الطبيعية  - ب

فًتياف أف البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل تقـو أما مارينا برت كىايدم دكليو 
: بدكرو مهمٍّ ُب تعلم اللغة

إف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات أمهية إضافية حينما يكوف تركيز ادلتكلم على التواصل  .1
ففي احلديث بُت شخصُت تكوف احملادثة طبيعية، ككذلك . اللغوم ال على اللغة نفسها

إف ادلشاركُت ُب تبادؿ احلديث يهتموف بتبادؿ . ينساب تبادؿ األلفاظ بشكل طبيعي
ادلعلومات كاألفكار، كُب الوقت نفسو يستعملوف أبنية اللغة، كحيدث ذلك علميان دكف 

. كعي أك إدراؾ لبناء اجلمل الذم يستعملونو
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: "  ذلك بقوذلما(1956)إف الكاتبتُت مصيبتاف فيما ذىبتا إليو، كيؤكد بنجامُت ككرؼ  .2
إف الًتاكيب كالعالقة اليت نستعملها لكي نفهم العامل، تأٌب من داخل لغتنا اخلاصة، 

كىكذا فإف ادلتكلمُت للغات سلتلفةو، يفهموف بطرؽ سلتلفةو، كعليو فإف اكتساب اللغة، 
 .يعٍت التعلم كيف نفكِّر، كليس كيف نتكلم

لقد حاكلنا أف نضع ادلتعلم كالبيئة معان  (:1981)كتقوؿ مارينا بَتت كىايدم دكليو 
: لتقدًن حقائق حوؿ تعلم اللغة تكوف قابلة للتطبيق ُب الغالب، كتوصلتا إىل النتائج اآلتية

. البيئة الطبيعية ضركرية لالكتساب األمثل للغة -1
. جيب أف يكوف االتِّصاؿ اللغوم دبستول حصيلة الطفل اللغوية -2
. أف تكوف اللغة ادلستعملة مفهومة للمتعٌلم -3

كلعامل االجتماع العريب ابن خلدكف رأم ُب تعليم اللغة، فقد قاؿ ُب معرض كالمو عن 
:  إٌف اللغة ملكة صناعية: "انتقاؿ األلسن كاللغات من جيلو إىل جيل، كذلك ُب فصلو عنوانو

فادلتكلم من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالـ أىل 
جيلو كأساليبهم ُب سلاطبتهم ككيفية تعبَتىم عن مقاصدىم كما يسمع الصيب استعماؿ ادلفردات 

ُب معانيها فيػيلىقَّنيها أكالن، ٍب يسمع الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذلك، ٍب ال يزاؿ مساعو لذلك 
يتجدد ُب كل حلظة كمن كل متكلم كاستعمالو يتكرر إىل أف يصَت ذلك ملكة كصفةن راسخةن 
. كيكوف كأحدىم، ىكذا تصَتت األلسن كاللغات من جيلو إىل جيل كتعلمها العجم كاألطفاؿ

كىذا ىو معٌت ما تقولو العامة من أف اللغة للعرب بالطبع أم بادللكة األكىل اليت 
ٍب إنو دلٌا فسدت ىذه ادللكة دلضر دبخالطتهم األعاجم . أخذت عنهم كمل يأخذكىا عن غَتىم

". كسبب فسادىم أف الناشئ من اجليل صار يسمع ُب العبارة عن ادلقاصد كيفيات أخرل

ككلٌّ منهم متوصل بلغتو إىل تأدية مقصوده، كاإلبانة عما ُب :" كيقوؿ ُب مقاـ آخر
نفسو، كىذا معٌت اللساف كاللغة، كفقداف اإلعراب ليس بضائرو ذلم، كما قلناه ُب لغة العرب ذلذا 
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العهد، كأما أهنا أبعد عن اللساف األكؿ من لغة ىذا اجليل فألف البعد عن اللساف إمنا ىو 
 . دبخالطة العجمة

يرل ابن خلدكف أفَّ ادللكة صفة راسخةه، كال تتحقق كربصل ىذه الصفة إال بتكرار 
كمن قراءة . كمفهـو ادللكة عند ابن خلدكف ىو قدرة ادلتكلم على امتالؾ ناصية الكالـ. األفعاؿ

ىذا النص البن خلدكف ندرؾ أف آراءىه سليمة كترتكز على قواعد علمية صحيحة، كال تبتعد 
 . كثَتان عن النظريات احلديثة

: ففي النص األكؿ عدة عوامل كتعترب أساسية ُب تعلم اللغة كىي

كجيب أف . التكرار كىو مهم ُب اكتساب اللغة كفهم تراكيبها كمفرداهتا: العامل األكؿ .1
يتم التكرار ُب مواقف طبيعية، كُب مواقف حيوية، كأف يبٌت على الفهم كاإلدراؾ 
للعالقات كالنتائج كإال أصبح من دكف الفهم مهارةن آلية ال تساعد صاحبها على 

. مواجهة ادلواقف اجلديدة
البيئة الصاحلة لتعلم لغة ما، ىي البيئة الطبيعية أم االختالط بأصحاب : العامل الثاين .2

. تلك اللغة الفصيحة حىت يستقيم اللساف
االختالط باألعاجم يفسد اللغة، لذلك اشًتط ابن خلدكف أخذ اللغة : العامل الثالث .3

. باالعتماد على الًتاث اللغوم كاالختالط بأىل اللغة ككاف يقصد العرب الفصحاء
كجوب التقليد كاالقتباس ُب بدايات تعلم اللغة، ٍب تأٌب مرحلة االعتماد : العامل الرابع .4

. على ما كعاه كحفظو كاستعمالو ُب مواقف جديدة
كُب النص الثاين يقرر ابن خلدكف حقيقة علمية أخرل، كىي أف اللغة قد يصيبها 

التغيَت، كتتبدؿ كتتطور تبدؿ الكائن احلي كتطوره سلبان أك إجيابان، كأف العوامل االجتماعية تتأثر 
. بالبيئة كبالتايل تكوف عامالن من عوامل الصراع بُت اللغة كزليطها فإما أف تنتصر اللغة أك تنهـز
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البيئة  (1: البيئة اللغوية تستطيع أف زبتلف بنوعُت بعضهما خيتلف عن  بعض كىو 
كريسن، ) Naturalة البيئة الطبيعي (2توجد ُب عملية التعلم كالتعليم ُب الفصل  االصطناعية

: يرل كريسن أف الطريقة لسيطرة اللغة الثانية حيصل ادلتعلم باستخدـ طريقتُت . (1981 :40
التعلم كالتعليم ىو عملية بالتوعية . Acquisitionك عملية اكتساب  Learning بالتعلم كالتعليم

. كاكتساب ىو عملية متناسبة كوجدنا ُب اللغة األكىل. يًتكز ادلتعلم على بنية اللغة كالقواعد
كىذه العملية هتتم . يسَت اإلكتساب ُب عمل غَت توعية بًتسيب اللغة الثانية ُب نفس ادلتعلم

 .ليست البنية، تسَت طبيعية بدكف التعليم الرمسى (ادلعاىن)كثَتا ُب الوصيا 

تشتمل البيئة الطبيعية ىى اللغة الىت يستخدمها األصحاب ُب نفس ادلرحلة، لغة 
الوالدين أك ادلشرفُت، اللغة يستخدمها قـو ادلتعلم، اللغة ادلستخدـ ُب األخبار ادلطبوعة أك 

.    إيليكًتكنيا ك لغة يستخدـ األساتيذ ُب عملية التعلم كالتعليم ُب فصل اللغة أك غَته

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                             
45 Stepen Kresen, op.cit,. p.40 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

الذي  البحث مبنهج ادلتعلقة القضايا بعض الفصل ىذا يف الباحث يتناول
 مدخل وأسلوب على ويشتمل إجراؤه، يتطلبها تنفيذية خطوات من يطبقو ويتبعو سوف

 فحص حتليل البيانات، و وأسلوب البيانات، مجع وأدوات البيانات، ومصادر البحث،
 .البيانات

 مدخل البحث وأسلوبه-أ
البحث  وىو الكيفي ، ادلدخل ىو الدرس ذلذا ادلستخدم البحث مدخل إن

أو ادلنهج  اإلحصائية بالطريقة حصولو الديكن عما الكشف أو النتائج على للحصول
 العملية للتوضيح وينتهي النظرية يستخدم وقد البيانات من الباحث يبدأ الكمي، حيث

 .تبطل أو قبلها ما تؤيد اجلديدة إىل النظرية
يلى  كما األسباب وأما ادلدخل هبذاالباحث  يستخدم دلاذا األسباب ىناك

يف  العربية اللغة بيئة عن الضابطة الصحيحة ادلعلومات طلب الباحث يهدف: (أ)
 يقصد الباحث (ب) والتعليم، التعلم ىف ودورىا معهد الروضة احلسنة ببايا بوندونق

 موافقا ادلوجودة يعٍت الظاىرات على مؤسسا النتائج على واحلصول عرض ادلعلومات

 مع اتصال ادلخربين ىف يتكرر البحث ن أل (ج) البحث، ميدان ىف على الواقع

 .والتعليم يقومون هبا أثناء التعلم اليت العمليات
الظاىرات  على تطبيقو حيث من الوصفي البحث ىو البحث أسلوب وأما

لدراسة  أساسا مهم األخرالذي البحث منهج عجز اقتضاه طبيعى امر اإلنسانية
 اإلنسانية  للظاىرة صحيح رقيق قياس إىل لتتوصل القدرة الطبيعية عن الظاىرات
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 والرباىن من الدالالت واستنتاج دتاما كما ىو الوصفي الوقائعي ادلنهج وىو

ىف معهد  اللغة بيئة يصف سوف الباحث ألن ويسمى بالوصفي،. وقائع ادلشاىدة
 وصفية من حيث صورة على ادلهارات العربية الطلبة وكيف يكتسب الروضة احلسنة

 الباحث يستخدم. وخارج الفصل يف والتعلم التعليم انشطة يف أثناء ادلوجودة ادلعلومات

 يف ادلعينة األشياء أو وصف لظواىر إىل دفتوىي  الوصفية ألن الطريقة وصفية بطريقة
 حالتها وتقدير ابواخلاصة  ووصف الظروف عنها وادلالحظات احلقائق وادلعلومات مجع

 .الواقع يف عليو توجد كما
 مصادر البيانات- ب

فيتصل  ادلطلوبة، البيانات على حاصال الباحث ليكون متعددة طريقة ىناك
معهد الروضة احلسنة  ىف العربية اللغة بيئة عن ويفهمون يعرفون الذين اخلرباء الباحث

 وادلصدر الثانويي، الرئيسى ادلصدر : نوعان البيانات مصدر وأما بوندونق، ببايا

 من واألحوال وأماغَتىا واألفعال األقوال ىو الكيفي البحث ىف الرئيسي فادلصدر

 .اإلحصائي وادلصدر الوثائقي ادلصدر مثل الثانوي ادلصدر
 

 األقوال واألفعال (1

أفعاذلم  و اخلرباء أقوال ىى الكيفى البحث ىف ادلهمة البيانات مصادر ومن
 مجيع ماجيده من الباحث ويكتب يقيد حيث ادلباشرة، ادلالحظة أثناء أو أثناء ادلقابلة

 الطلبة ادلهارات األربع يكتسب وكيف العربية اللغة بيئة ادلتعلقة ىف ادلذكرات ادلخرب

وبادلقابلة . عليو حتليلها جيب الىت ادلعلومات مادة ويكون أويسجلو بادلسجل
ويسمعو  سألو الشاملة مما الكاملة احلاصالت سينال الباحث ادلباشرة وادلالحظة
 .ىف معهد الروضة احلسنة وىو البحث ميدان يف ويشاىده

 األحوال (2

على  لتحصل باستخدامها البد الىت الرئيسية ادلصادر من ىي األحوال
واجلميع الذى  وادلعلمُت ادلتعلمُت وسلوك اللغوية األنشطة وىى أحوال البيانات،



45 
 

 أو بدون مباشرة بادلشاركة االحوال ىذه الباحث يالحظ وهتييئتها حيث بالبيئة يتعلق

 .الضابطة الصحيحة على البيانات حيصل حىت ادلشاركة
 ادلصدر الوثائقى (3

إىل  فيحتاج ادلطلوبة البيانات لصدر التكفى واألحوال واألفعال األقوال
واجملالت والرسائل  والكتب اللغة لربنامج الوثائق مثل (الوثائقية)ادلصادر ادلكتوبة 

 . اللغوية واألنشطة العربية اللغة بربنامج وغَتىا ادلتعلقة وادلذكرات
 ادلصدر االحصائي (4

 البحث ىف من ادلصادر الزائدة االحصائية البيانات الباحث استخدمها وقد 

 ترقية األنشطة العامة الصورة عرض ىف الباحث الكيفى، البيانات االحصائية تساعد

 .أونقصانو وغَتىا اللغة متجاوزات نظم وزيادة ،هتااللغوية أواحنطا
 أدوات جمع البيانات- ج

ادلالحظة  منهج ىي البحث ىذا ىف ادلستخدمة البيانات مجع أدوات طريقة
 . الوثائقية والطريقة ادلقابلة ومنهج. ادلشاركة بدون ادلالحظة ومنهج ادلشاركة،

 ادلالحظة (1

بادلالحظة  أيضا يقال و بادلشاركة ادلالحظة طريقة الباحث يستخدم
.  ادلدروسة اللغوية النشاطات من جزءا الباحث يكون حبيث ادلباشرة ىى طريقة

أو  باألشخاص مباشرة اتصالو خالل من معُت مبالحظة سلوك الباحث ويقوم
 . البيانات ويسجل الباحث ،ويكتبيدرسها الىت األشياء

بأنشطة  تتعلق اليت البيانات على للحصول ادلالحظة ىذه الباحث ويقوم
بُت  واإلتصال والطلبة، ادلدرس بُت واالتصال واكتساهبا، اللغة عملية يف الطلبة
التعليمية  والطريقة وتعلمها، اللغة تعليم عملية يف الطلبة أنفسهم، ومجيع الطلبة

التعليم  عملية خالل من ادلالحظة ىذه وتقام .طريقة تدرجيية يعٌت ادلستخدمة
                                                             

 ص  (1992,والتوزيع للنشر الفكر دار :ن عما) ،واساليبه وأدواته مفهومه : العلمى البحث ،ذوقان وأخرون, عبيدات 
١٤٩ 
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حنو  بل فحسب، ادلنظورة احلقائق حنو جتري ال ادلالحظة  عملية. ادلباشرة والتعلم
والبيانات  العبارات مثل أخرى أشياء وىناك. أيضا واحلسية ادلسموعة احلقائق
  التعليم عملية ىف ادلعربة

ادلهارات  مبواد ادلتعلقة البيانات لطلب الطريقة ىذه الباحث ويستخدم
دتكُت  يف ميزىا دتكن انولكو الطريقة ىذه الباحث وخيتار. ابواكتسا وكيفية األربع

. طبيعية بصورة الواقع ىف فعال حيدث كما السلوك يالحظ أن من الباحث
 البيئة تكوين عملية ادلتعلقة البيانات لطلب الطريقة ىذه الباحث ويستخدم

 .. فيها والطلبة ادلدرس العربية وسلوك
 ادلقابلة (2

تساؤالت  إجابة من الباحث دتكن اليت ادلعلومات مجع مبوجبها يكمل
 ادلعلومات جلمع طريقة الباحث مقابلة على وتعتمد فروضو، أو اختبار البحث

 قبل من من األسئلة عدد طرح بغرض بوجو وجها الباحث للبحوث الىت ديكن

 طلب البيانات طريقةهنا أ يقال أو ادلبحوث من قبل عليها الباحث واإلجابة

 .اخلبَت أو والفاعل الباحث بُت احلوار والتساؤل بطريقة
 الدقيقة، ادلقابلة ىى البحث ىذا ىف البيانات لكشف ادلناسبة فادلقابلة

 بادلوضوع ادلقابلة دليل حسب على أسئلة الباحث فيها حرة يوجو وىى مقابلة

 من الباحث ويتدخل يريد كما يتكلم أن للمخرب احلرية يًتك مث حول الذى يدور

 ىذه الباحث ويستخدم . الكالم على ويشجعو ادلخرب أخر ليدفع حُت حُت اىل

 .والتعليم التعلم ىف ودورىا العربية بالبيئة ادلتعلقة احلقائق والبيانات الطريقة لطلب
 الطالب وبعض ادلعهد ومدير العربية اللغة مدرس مبقابلة الباحث قام وقد

 ادلقابلة أسئلة دليل الباحث اعد وقد .ادلباشرة احملاورة طريق عن البيانات ألخذ

 ا ادلدرسبوقام  الىت احملاوالت : ىى الباحث حياورىا الىت اجلوانب ومن معهم،
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 حلل ادلعارضة والعوامل ادلؤيدة العوامل ومعرفة ادلشكالت ىف حل ادلعهد ومدير

 . ادلشكالت تلك
 الطريقة الوثائقية (3

الوثائق  من والبيانات احلقائق لطلب البحث طريقة ىى الوثائقية الطريقة
 . ادلكتوبة ادلواد من وغَتىا وادلذكرات والرسائل والكتب وجملالت

 اللغة بيئة عن بيانات أو احلقائق الباحث سيكتشف الطريقة فبهذه

 .اجليدة اللغوية العربية واكتساب ادلهارات
 أسلوب تحليل البيانات- د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ١٩٨٤)وحبورمان  ميليس بطريقة البيانات حتليل طريقة الباحث يستخدم
  .أعالىا ذكرنا قد الىت الصورة كانت كما

 متوافرة لدى ادلعلومات وتصبح البيانات مجع عملية و ادلعلومات طلب بعد
 تنفيذ الباحث ىف يبدأ وثائق، عن وعبارة ادلالحظة وجدول ادلقابلة دفًت الباحث من

 وقت ىف البحث يتوقع ىذا ىف ادلوجودة البيانات وحتليل . وتفسَتىا حتليل البيانات
الدقيق  حيتاج إىل التأمل مشكل عمل التحليل ىذا البيانات مجع عملية مع واحد

 .ادلتوفرة البيانات إىل تنوع تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن الطويل والصرب

 عرض البيانات

 الخالصة

 تصنيف البيانات

 جمع البيانات

لنظريةا  

 كشف البحث
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 يئتها أوالتو من لو البد البيانات أو ادلعلومات حتليل من الباحث وليتمكن
 : كالتايل البيانات حتليل خطوات بأن القول ديكن للتحليل باختصار

 عرض البيانات (1

البيانات  ترتيب حىت والتنظيم التحرير عملية من البيانات عرض حيتوى
والفصيلة  الفكرة إيل وتفريقها البيانات مجع اختصار عملية وكذلك ىف اجلدول

ادلنتظمة  البيانات كمجموعة البيانات فغرض .ادلعُت ادلوضوع أو إىل ادلعينة
يقوم  العمل فبهذا منها، خطوة أية وختطيط استنباطها ديكن من حىت وادلرتبة

 .تلك البيانات وتنظيم بتحرير الباحث
 تصنيف البيانات وتبويبها (2

بتصنيف  فيقوم البيانات، من وجيمع أدواتو الباحث يطبق أن بعد
 تبدأ للمعلومات نسقى ترتيب ىو والتصنيف . جبمعها البيانات اليت تقوم

 كل تقسم مث كبَتة رلموعات ىف ادلشًتكة األشياء ذات الصفات بوضع

 مبعٌت و . أجناس اىل واألنواع أنواع إىل إىل الوحدات الصغَتة كبَتة رلموعة

 معرفتو تسهل حبيث هبا خاصة ىف فئة فرد كل وضع التصنيف ىو فإن آخر

 .غَته عن ودتيزه
وفقا  للتبويب جدول اىل األدوات ىذه من البيانات نقل على يعمل مث

لديها  تبقى حىت النافعة غَت والبيانات النافعة البيانات وتعيُت بتجديد لنظام
حسب  على وتفصيلها اجلموعة البيانات الباحث يفرق مث النافعة، البيانات
 .قدمها اليت البحث مشكلة

 حتليل البيانات (3

والتحليل  فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىف ادلعلومات وحتليل
ىف  سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة ىف الًتكيز الكيفي يعٌت أن

تصنيفو ودلح  ويستطيع ويفهمو منها الباحث مايدركو احلاضر على أو ادلاضي
 .عقلية مالحظة ديكن مالحظتها اليت العالقات
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ادلناسبة  البيانات بفصيلة ابتدأ وصفة حبث ىو الكيفية البيانات وحتليل
من  بعض كل ىف ادلعلومات معٌت وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها بالناحية
سبيل  على والشرح التحليل ىف إذن. واألخرى الناحية بُت والعالقة الناحية
سبيل  على يستعمل األخَت التحليل وىف االستقرائية بكيفية األسئلة إىل اجلمع
 . خاص كدور اخلطوات وىذه اخلاصة الناحية إىل يًتقى الناحية بُت اجلمع

واحلوادث  األحوال لتصور يهدف أنو كما الوصفي ادلنهج الباحث يستخدم
 النقدي التحليلي بادلنهج الباحث حيلل مث  البحث، مبوضوع ادلتعلقة والوقائع

. 
تشكيل  مبحاولة الباحث يقوم أن يعٍت البيانات من رلموعة وتفسَت
 تكون قد الىت األساسية ادلصطلحات من رلموعة أساس على ىذه البيانات

تعارضعو  أم معُت حبث نتيجة تؤيده سواء بو مؤمنا الباحث يظل إطارا نظريا
 .النقدي التفسَت ويستخدم

 فحص البيانات- هـ
 .يفسرالبيانات و حيلل أن قبل حبثو نتائج صدق يفحص أن للباحث البد

 كانوا سواء ادلتخصصُت مع سيذاكر و مرات عدة على الباحث سيكررىا عملية ىذه

بعض  ىناك أن موليونج قالو مبا يوافق ىذا و .ا خارجو أم ادلدرسة داخل يف
والتثليثي , ادلالحظة وعمق ,ك اإلشًتا طول : وىي,البحث نتائج لتصديق اخلطوات

(Triangulation) , ومراقبة ,وكفاية ادلراجع ,السلبية احلالة وحتليل ,األصحاب ومناقشة 

 (. Auditing)وحسابة , الشرح تفصيل و األعضاء
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 (ب اإلشًتاك، طول (أ :ىى البيانات صحة لفحص الطرق بعض وىذا
السلبية،  احلالة حتليل (ه ب، األصحا مناقشة (د ادلالحظة، عمق (ج ، التثليثي

 .حسابة (ط الشرح، تفصيل (ح ، األعضاء مراقبة (ز ,ادلراجع كفائة(و
 :مايليق ببحثو وىي الباحث فاختار البيانات صحة لفحص الطرق ىذه ومن

 طول االشًتاك ( أ

وىذا , صحيحة ال ادلعلومات على جدا للحصول مهم االشًتاك طول
العربية  بالبيئة ادلتعلقة والعملية امج لرب وا النشاطات سائر يف مطلوب االشًتاك
 .عليها الطلبة اكتساب وكيفية والتعلم التعليم يف ودورىا

 التثليثي ( ب

أو  عامل باستخدام البيانات صحة صدق لفحص الطرق احدى من ىو
واستخدم الباحث  للموازنة، أو البيانات تلك لفحص ىا نفس البيانات خارج شيء
 ادلالحظة والوثائق،أو من اجملموعة البيانات بُت االختالفات وجد عندما الطريقة ىذه

 .وادلقابلة ادلالحظة بُت أو وادلقابلة، الوثائقية بُت
 عمق ادلالحظة (ج

اليت يريد حلها و   بادلشكالت ادلالئمة الظروف يف اخلصائص لكشف
 .الدقيقة العميقة ادلالحظة إىل حاجة ففي ، البيانات دلعرفة صحة

 مالحظة األصحاب (د
البيانات  صحة اىل حاصال ليكون ادلصاحبة طريقة ايضا الباحث ويستخدم

هبذه وجدوا، و اذا حو إصال يلزم ما ويصلحوا ليناقشوا األصحاب بعض على فعليو
 . الضابطة الصحيحة ادلعلومات عن فيها ستكشف ادلناقشة

 هيكل البحث- و
البحث،  وأسئلة البحث، من خلفية حيتوي التمهيدي، :األول الفصل

وحتديد  ,البحث، وحدود البحث وأمهية البحث، وفروض وأىداف البحث،
 .والدراسة السابقة, ادلصطلحات
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ادلبحثُت، ادلبحث  من الذي يتكون النظري اإلطار  عن:الفصل الثاني
: ادلبحث الثالث. تكوين بيئة العربية: الثاين ادلبحث .مفهوم بيئة اللغة: األول

 . دور البيئة يف اكتساب اللغة: ادلبحث الرابع. اكتساب اللغة
يتحدث الباحث يف ىذا الفصل من ,  منهجية البحث:الفصل الثالث 

البيانات، وأسلوب  مجع وأدوات البيانات، ومصادر أسلوبو، و مدخل البحث
 .البحث وىيكل البيانات وفحص حتليل البيانات،
ويتكون حيللها، يعرض الباحث يف ىذا الفصل البيانات و:  الرابع الفصل

 تأسيس معهد الروضة احلسنة، :حيتوى على    ادلبحث األول:ذلك عن ثالثة مباحث
و اذليكل التنظيمي للمعهد، و ادلناىج الدراسية، وىيئة التدريس، و أحوال الطلبة، 

: وادلبحث الثاىن حيتوى على . واخلصائص يف معهد الروضة احلسنة، ومراحل الدراسة
 الروضة احلسنة، واكتساب الطلبة على ادلهارات اللغوية،  مبعهدبيئة اللغة العربية 

حيتوى على تفسَت  وادلبحث الثالث. واختالف الطلبة يف اكتساب ادلهارات اللغوية
 .نتائج حتليل البحث ومناقشة نتائجو

والثاىن  البحث، نتائج األول : قسمُت من يشمل: الفصل الخامس
 .االقًتاحات
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رابع الفصل ال
  ومناقشتهاعرض البيانات و تحليلها

 
ويتكون ذلك عن ثالثة حيللها، يعرض الباحث ُب ىذا الفصل البيانات و

 تأسيس معهد : حيتوى على   عن معهد الروضة اٟتسنةنبذة المبحث األول :مباحث
الروضة اٟتسنة، و ا٢تيكل التنظيمي للمعهد، و ا١تناىج الدراسية، وىيئة التدريس، و 

 والمبحث الثانى. أحوال الطلبة، وا٠تصائص ُب معهد الروضة اٟتسنة، ومراحل الدراسة
 الروضة  ٔتعهدبيئة اللغة العربية :  حيتوى على تكوين البيئة العربية ٔتعهد الروضة اٟتسنة

اٟتسنة، واكتساب الطلبة على ا١تهارات اللغوية، واختالف الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات 
حيتوى على تفسَت  دور البيئة العربية ُب اكتساب العربية  والمبحث الثالث. اللغوية

. نتائج ٖتليل البحث ومناقشة نتائجو
                         

 عن معهد الروضة الحسنة نبذة: المبحث األول 
 تأسيس معهد الروضة الحسنة -أ

 أكتوبر 18بيا بوندونق ميدان ُب تاريخ " الروضة اٟتسنة " أسس معهد 
ل زوذلك بدئ بعقد حلقة التعليم األوىل ُب من,  مؤسسة تدور ُب اجملال الًتبوي 1983

و كان ا١تشاركون فيها من أعضاء  ,األستاذ عثمان حسن وإفتتاح مدرسة الدينية األوىل
وأما ُب الواقع عدد الطالب ستة عشر . ه٣تلس تفسَتالقرأن وٚتيع الطلبة الذي يتعلم ُب

 منّظمة ٔتتنوّع كلية ا١تعلمُتٍبّ صارت ىذه ا١تؤسسة ُب تقّدمها مؤسسة . أشخاص
وا١تدرسة الثانوية ,  وا١تدرسة ا١تتوسطة :وىي . األنظمة ا١تتفاوت بعضها عن بعض

 ا١تعلمُت ىي ا١تؤسسة اليت تركز تعليمها كلية إّن .بيا بوندونق ميدان"  الروضة اٟتسنة"
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 باألنظمة ا١تهمة بوجود كّلية 1976ُب اجملال الًتبوي والتعليمي ًب تأسيسها سنة 
تفق على ي1989ففي سنة , ٍب لوجود ا١تشاكل اإلجتماعّية. ا١تعلمُت غونتور فونوروغو

ولكن ُب اجملال التطبيقي أّن ,  مدرسة الثانوية1990وُب سنة مدرسة ا١تتوسطة  إفتتاح
ا١تعهد ا١تناىج التعليمية ا١تستخدمة ُب ىذه ا١تؤسسة ىي ا١تناىج ا١تكملة من أنظمة 

 .سهل تناو٢تا وتطبيقها ُب اجملتمعي حىت العصري دار السالم غونتور
 تساوي با١تدرسة ا١تتوسطة الروضة اٟتسنةتربية معهد الأما الدراسة ا١تشروعة ُب 

اٟتكومّية و ا١تدرسة الثانويّة اٟتكومّية اليت تؤدَّي بسّت سنوات وتزاد ذلك بوجود 
األنشطة اإلضافّية اليت توجب إىل تزويد ا١تهارات األساسّية للطاّلب اليت يرأسها ٞتنة 

معهد  للبنُت ورابطة طالبات معهد الًتبيةرابطة طاّلب  )تربية معهد الا١تنظمة لطاّلب 
عملّية التعّلم والتعليمّ  و ا١تنّظمة تنفذ تفصيلّيا بُت , وكل ذلك الربامج. ( للبنات الًتبية

.  والطالباتطالبُتال
. بلغ معهد الروضة اٟتسنة على معادلة شهادة من داخل البالد وخارج البالد

كانت وزارة الشؤون الدينّية اإلندونيسّية أقرت على معادلة شهادة , 2006 السنةوُب 
 التصريح 1995 دٝتبَت 19ٍب ُب التاريخ . "أ " معهد الًتبية با١تدرسة الثانوية ٔترتبة 

ٍب . بعميد تسجيل الطالب اٞتدد جامعة ا١تدينة  الدكتور عبد الرٛتن ابن عبد اهلل الزيد 
شهادة  على 29رقم  جامعة األزىار بالقاىرةأقّرت   1996 أغسطس 22ُب التاريخ 

 أقرّ  2005 يناير 28ٍب ُب التاريخ , معهد الًتبية بقلم الدكتور ٤تمد عبد الرٛتن العريب
  ا١تعلمُت تربية على معادلة شهادة مدير عام التعليمي ُب ا١تستوى اإلبندائى والثانوي

 .األخرى  الثانوية ارس با١تدمعهد الروضة اٟتسنة تستوي
كانت كلية ا١تعلمُت من أىم ا١تكاتب ُب ا١تعهد بل ىو روح ا١تعهد ألنو مركز 
ٞتميع الربامج الًتبوية ٔتعهد الروضة اٟتسنة اليت هتدف إىل ترقية ا١تعلومات وا١تمارسات 

الدراسية ٨تو الطلبة ويستمر ىذا ا١تكتب على إصالح ا٠تطوة لًتقية إ٧تاز ا١تعهد ُب 
وبذلك . ٖتمل كلية ا١تعلمُت مسؤلية جادة ُب احملافظة علي جودة ا١تعلم للطلبة. ا١تستقبل
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يسعي كلية ا١تعلمُت دائما إىل ٖتفيز خرجي ا١تعهد من أجل اٟتصول على ا١تزيد من ا١تزايا 
ىي , ثالثة مفاىيم ُب صدر الطلبة ورسخت. وا٠تربة مقارنة مع خرجيي ا١تدارس األخرى

التأديب  ,(Transfer of Rabbani Values)الًتبية , (Transfer of Knowledge)التعليم : 
(Transfer of Adab). 

ىي واحدة من ا١تؤسسات اليت تتعامل مع التعليم الثانوي ُب  كلية ا١تعلمُت
 مؤسسات التعليم إعطاء األولوية لتشكيل موقف ىي. ميدان اٟتسنة معهد الروضة

برنامج التعليم نوعان من الدورات اليت ىناك  . ة وم العلوترسيخوالشخصية النفسية، 
  : كما يلي برنامج  العادية وا١تكثفةمها,ىا الطالب ُبيتخذ

ا١تدارس   ىذا الربنامج لطالب ا١تدارس االبتدائية أو من خريج,الربنامج العادي .1
 السادس  اىل الصف األول اليت تتخذ من الصف  سنوات6، مدة الدراسة ةالديٍت

 .باالدور

، يتساوي معها  أو خاصا ٠تريج ا١تدرسة ا١تتوسطةىذا الربنامج , كثفاملبرنامج ال .2
كثف عقد ُب الربنامج امل.  6-5-3-1تسلسل مب سنوات، 4 مدة الدراسة

ُب الربنامج  يدرسون  ا٠تامسبينما ُب الصف. الصف األول والصف الثالث فقط
،  ا٠تامس كان جيلس ُب الصفوغَتىا خريج ا١تدارس االبتدائية  أالعادي مع

 ال يدرس من (3 و 1 الصف)كثف املبرنامج الُب , ُب الصف السادسوكذلك 
 من بنصف زمان حُت يتم تدريس الرياضيات واٟتساب  بعض ا١تواد العامة

 الفصول الدراسية اال٧تليزية  متوازنة مع   أن يتعلم ال تزا .  العاديةالربنامج
  .العادية
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 الهيكل التنظيمى للمعهد -ب
،  ومعهد ت حيتوي على معهد تربية ا١تعلمُت وا١تعلماالروضة اٟتسنةمعهد 

واجمللس األعلى ُب نطاق  . (ٚتعية اٟتفاظ)  للبنات، معهد ٖتفيظ القرآنلروضة للبنُت وا
 ىو ٣تلس ديوان الرئاسة الذى يعمل ُب ٣تاالت الًتبية والدعوة  الروضة اٟتسنةمعهد

والرفاىية وإعداد الكوادر وفقا ٔتا نص عليو القرآن الكرًن واٟتديث النبوي، يصدر على 
 ثالثة، وتتكون عضويتو من روضة اٟتسنةيده كل القرارات ذات العالقة ٔتسَتة معهد ال

أشخاص ا١تسمى ٔتجلس الشيوخ وىذ اجمللس لو دور ىام ُب تنفيذ سائر برامج أعمال 
ا١تؤسسة وشأن عظيم ُب توجيو اسًتاتيجية ا١تعهد وسياستو الًتبوية داخلية كانت أم 

خارجية ويأتى ذلك كلو انعقاد ا١تشاورات فيما بُت أعضاء ىذا اجمللس كما ينص عليو 
. نظام ا١تعهد

 :  برامج أساسية وىي أربعةٙتة 
 .ٖتقيق العمل على أساس روح اإلخالص من كل ناحية .1

 د الروضة اٟتسنةؤسسة معومل األساسية  ا١تناىج وا٠تطواتتنظيم  .2
 . ٚتيع األطرافبُت العمل والعالقات والتعاون  تقوية .3
مالحظة تنفيذ ا٠تطوات األساسية والقرارات الصادرة، النهوض  .4

 .لروضة اٟتسنةٔتستويات األفراد أعضاء الشئون التابعة ١تؤسسة معهد ا
 ُب القيام بالوظائف والنشاطات الًتبوية وغَتىا وىو  يساعد ىذا اجمللس

يقوم . مشرف ومسهل ومستشار ُب مؤسسة معهد الروضة اٟتسنة  وٚتيع رؤساء الشؤون
ىذا اجمللس بإدارة ا١تنظمة على شكل إنفرادي باعتباره أعلى ىيئة ُب ا١تعهد تدفع رؤساء 

.   الشؤون وأعضائهم إىل إدارة ا١تنظمة
وتوجد أيضا مؤسسة معهد الروضة اٟتسنة و٢تا دور ُب اجملاالت اإلجتماعية 

استشارة   قسم الًتبية،قسم:  وىي أقساموتشتمل ا١تؤسسة ٜتسة . والدينية واإلنسانية
وقسم ا١تنشأة اإلقتصادية ١تعهد الروضة   وقسم البحوث والتنمية, قسم الرفاىية، والطلبة
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 و رئيس ا١تؤسسة ونائبو والسكرتَت  من أما ىيكل التنظيمى ٢تذه ا١تؤسسة يتكون. اٟتسنة
 .    وقسم ا١تالية٣تلس الرعاية

 
 المناىج الدراسية  -ج

كانت ا١تناىج ُب ترتبية , "مستعد للرئاسة وا١ترؤوسة" انطالقا من شعار ا١تعهد
فالًتبية فيو مؤسسة . ا١تعلمُت توىل اإلىتمام باٞتوانب ا١تـلية والقدوة بعد اٞتوانب النظرية

على النظم ا١تدرسية ا١تدروسة مع االستفادة ٔتا استحدث واخًتع من النظم والوسائل 
فكان الحيرص على تطبيق أحدث الوسائل ُب تلقُت الدروس . الًتبوية والتعليمية العصرية

ولكنو يعَت كذلك جانبا عظيما من اىتمامو . وا١تعلومات إىل أذىن التالميذ فحسب
بتنمية القدرات القيادية واإلدارية والتنظيمية واالجتماعية، كما يعَت اىتمامو باٞتوانب 

الرياضية والفنية والكشفية بالدورات التدريبية على ٥تتلف أصناف األعمال وا١تهن 
- عرب مناىج الكفاءات األساسية واالختيارية– وبتطوير ا١تهارات والقدرات وا٢تويات 

. األمر الذى يكون لو جدواه ١تستقبل حياة الطلبة وىي اٟتياة ا١تستجية ١تتطلبات العصر
 وتطور على أساس الًتبية الروضة اٟتسنةتنظم ا١تناىج الدراسية ١تعهد 

الصحيحة وا١تناسبة، منها تًتكز على الدارسُت ومناسبة مع حاجيات اٟتياة، وٕتيب على 
تنمية العلوم والتقنولوجية والفنون، والعامة واالستمرار َب طول اٟتياة، والتوازن باٞتوانب 

  .كلها ُب الدنيا واألخرة، فردية واالجتماعية، ومتطلبات اٟتياة ُب اجملتمع وغَتىا
 
 
 

األىداف  . 1

                                                

57
 http://raudhah.ac.id/Informasi-Profil/kmi.html  diakses pada tanggal 2 februari 2012 

58 Ringkasan dari buletin :Sekilas tentang Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, p.10  

http://raudhah.ac.id/Informasi-Profil/kmi.html
http://raudhah.ac.id/Informasi-Profil/kmi.html
http://raudhah.ac.id/Informasi-Profil/kmi.html


57 

 

بصفة عامة، أن أىداف الًتبية َب تربية ا١تعلمُت َب معهد الروضة اٟتسنة 
دييل إىل غرض تربية الوطٍت وغرض الًتبية االبتدائية وا١تتوسطة الذي قرره القوانُت، 

:  يتوجو على استعداد الطالب ليكونوا 
، والقيادية، والتعليمية (الفكرية والعقلية)استيعاب زواد أساسية العلماء  .1
لدى اإلرادة والطاقة لًتقية الزواد األساسية ا١تذكورة حىت ا١ترحلة من ا١ترحالت  .2

مستقال بنفسو  (الغاية)العليا 
 استعدادا لقيامها ُب اجملتمعات بالصحيح .3

 
المواد الدراسية .2

با٠تطوط التقريبة، ُب معهد الروضة اٟتسنة تضم على سبعة انواع، وىي كما 
:  يلي 

 العقيدة والشريعة .1
األخالق الكردية  .2
الوطنية واٟتقوق اإلنسانية  .3
الفكرية  .4
الفنون  .5
الرياضية والصحية والبيئة  .6
 . وا١تعهدية .7

والكفاءات األساسية . 1.2
الىت البد أن يستوىل الطلبة  (Kompetensi Dasar)والكفاءات األساسية 
وأما الكفاءة األساسية أ تتكون من ثالث  , أ و بتتكون من الكفاءات األساسية 

:  عشرة مادة وىي 

                                                
59 Ibid, p.10 
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القرآن وعلومو، اٟتديث وسَتة النبوية، وعلم التوحيد )علوم التنزلية  .1
  (واألخالق، وعلم الفقة وأصولو

البنجاسيال، والرياضية وا١تنطق، وعلم اٟتياة، وعلم )علوم الوطنية  .2
  (اإلجتماعية، واللغة اإلندونيسة وآداهبا، واللغة اإل٧تليزية

اللغة العربية وآداهبا، علوم الًتبية والتعليمية، وأساس )علوم ا١تعهدية  .3
.  (البحوث والصحافة
: تتكون من ٜتس مواد وىي ب وأما الكفاءات األساسية 

 (الدعوة والقيادية التعليمية)ا١تعهدية  .1
الوطنية  .2
الرياضية والصحية والبيئية  .3
الفنون   .4
.  تربية النسائية .5

الكفاءات االختيارية . 2.2
ىى الكفاءات ا٠تاصة  (Kompetensi Pilihan)وأما الكفاءات االختيارية 

تضم . الىت البد للطلبة ا١تعينة أن يستولوا وفق ا٢توايات وا١تواىب وا١تيول واالختيار
. بوالكفاءة أ ىذه الكفاءة على قسمُت ومها الكفاءة  

:  وأما الكفاءة أ تتكون من أربعة أنواع 
العلوم التنزيلية واللغة العربية  .1
 (العلوم)الرياضية وعلم اٟتياة  .2
علم اإلجتماعية  .3
.  اللغة اإلندونسية وأدهبا .4

:  وأما الكفاءة ب ٖتتوي من ٙتانية أنواع 
الكشفية  .1
حلقة البحوث ودراسة العلمية  .2
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حلقات اللغات االختيارية  .3
حلقات الرياضة االختيارية  .4
حلقات الفنون االختيارية  .5
الصليب األٛتر للشباب  .6
حلقة البيئية  .7
                .األعمال اليدوية .8

كانت اللغة ا١تستخدمة فيو ىى اللغة العربية بالنسبة للمواد الدينية والعربية 
وأما لغة التخاطب بُت . واللغة اإل٧تليزية للمواد ا١تتفرعة منها واللغة اإلندونسية لبقية ا١تواد

منسوبيو فهي اللغتان العربية واإل٧تليزية، حيث أجرب الطلبة على ا٠تاطب هبما على مدار 
. أسبوع عن طريق التناوب ُب ثالثة وأربعة أيام بنظام صارم

 
المواد الدراسية للمدرسة المتوسطة والثانوية 

 الرقم المواد الدراسية المتوسطة الثانوية

الثان الثالث
 ي

   األول الثاني الثالث األول

 1   وتفسره القرآن 2 2 2 2 2 2

 2 الحديث 2 2 2 2 2 2

 3 مصطلح الحديث - - - 2 2 2

 4 الفقو علم  2 2 2 2 2 2

 5 أصول الفقو - 2 2 2 2 2

 6 علم الموارث - - 2 - - -

 7 مقارنة األديان - - - 2 - -

 8 علم التوحيد - - - 2 2 2

                                                
60 Ibid, p.11 
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 9 علم المنطق - - - - - 2

 10 تاريخ اإلسالم - - 2 2 - -

 11 اللغة العربية      

 12 ا١تطالعة 2 2 2 2 2 2

 13 اإلنشاء 2 2 2 2 2 2

 14 الًتٚتة - 2 2 2 2 2

 15 التمرينات اللغوية - - 2 2 2 -

 16 النصص األدبية 2 2 2 2 2 -

 17 القواعد النحوية - 2 2 2 2 2

 18 القواعد الصرفية 2 2 2 2 2 2

 19 علم البالغة - - 2 2 2 -

 20 اإلمالء 2 2 2 - - -

 21 اللغة اإلنجليزية 2 2 2 3 3 3

 22 اللغة اإلندونيسية 2 2 2 2 2 2

 23 علم التربية - - 3 3 3 3

 24 علم التجويد 2 2 2 - - -

 25 تربية الرياضة والصحصة 2 2 2 2 2 2

 26 القواعد اإلنجليزية - - - 2 2 2

 27 علم الحياة 2 2 2 2 2 2

 28 علم فيزياء 2 2 2 2 2 2

 29 علم الرياضيات 2 2 2 2 2 2

 30 علم كيمياء - - - 2 2 2

 31 علم اإلجتماع - - - 2 2 2

 32 علم جغرفيا 2 2 2 2 - -
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 33 علم االقتصادى 2 2 2 2 - -

 34 الخط 2 2 2 - - -

 35 علم الحساب - - - - - 3

 36 علم المحاسبة - - - 2 2 -

 
 ىيئة التدريس -د

  168 يبلغ عدد أعضاء ىيئة ا١تدرسُت ُب تربية ا١تعلمُت ٔتعهد الروضة اٟتسنة
: أستاذا يتكونون من عناصر 

 وُب الدول واٞتامعات اٞتامعة اٟتكومية سومطرة الشماليةُب  خرجيي اٞتامعات .1
. ُب إندونسيا اٟتاملُت لشهادة الليسانس 

ا١تدرسُت ا١تتخصصُت ُب التخصصات العلمية ا١تختلفة، خرجيي ا١تدارس العامة  .2
.  واألىلية ُب إندونسيا

ا١تدرسُت وا١تدرسات ا١تعينُت بناء على القرار السامي الصادر من وزارة الشئون  .3
. الدينية

خرجيي ا١تدارس الثانوية األىلية واٟتكومية ومن تربية ا١تعلمُت على اختالف  .4
  .سنوات التخرج

 

 1الجدول 
عدد المدرسين ووظيفتهم 

 مجموع الوظيفة الرقم

 128األساتذة الثابتة  1

 30 "ا٠تدمة"األساتذة  2

 10 األساتذة من ا٠تارج 3

                                                

  2012مارس 18 ا١تقابلة مع قسم اإلدارية واألساتذة ُب التاريخ 
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 168 اجملموع الكلى

 2الجدول 
 عدد المدرسين ومستوى دراستهم 

 ٣تموع مستوى الدراسة الرقم

 10 ا١تاجستَت من داخل البالد 1

 21 الليسانس من خارج البالد  2

 94 الليسانس من داخل البالد 3

 30 خرجيي  الثانوية 4

 13 ا٠تدمة  5

 168 ٣تموع

 
أحوال الطلبة  -ىـ
  عدد الطالب والطالبات .1

كان الطلبة ُب معهد الروضة اٟتسنة جييئون من أ٨تاء إندونيسيا وأكثرىم من 

م   2012-2011وعددىم ُب العام الدراسي . جزيرة أتشيو و سومطرة الشمالية

: ويضع الباحث عدد الطلبة وفق الفصول كما يلى .   نسمة 2495

 
 3جدول 

 عدد الطالب والطالبات لكل الفصل
 ا١تدرسة الثانوية  ا١تدرسة ا١تتوسطة

 بنات بنُت الفصل  بنات بنُت الفصل

 46 59 اعدادي  305 319 األول 

 158 139 الرابع  196 196 الثاين
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 184 155 ا٠تامس  158 154 الثالث

 150 137 السادس  78 61 اعدادي

 549 487 المجموع  737 730 مجموع

 
   نسمة 1467 : (البنُت والبنات)اجملموع الكلي ُب ا١تدرسة ا١تتوسطة 
 نسمة 1036  : (البنُت والبنات)اجملموع الكلي ُب ا١تدرسة الثانوية 

   نسمة 2503موع الطالب والطالبات ومعهد الروضة اٟتسنة ُب تربية ا١تعلمُت مج
 منظمة الطلبة والطالبات  .2

 حياة الطلبة اليومية ُب خارج الفصل ادارة  كلمعهد الروضة اٟتسنة  إن
ومن ىذه فلسفة أن حياول ا١تعهد ".مستعد للرئاسة وا١ترؤوسة" أنفس على فلسفة 

 نفذت منظمة .تربية الطلبة ليكونوا مستعدين بالرئاسة وخاضعُت ١تن كان رئيسا ٢تم
وىي رابطة طلبة تربية ا١تعلمُت  ورابطة  (Organisasi santriwan-santriwati)الطلبة 

 .طلبة تربية ا١تعلمات ، وكل الطلبة البد أن يشًتكوا ُب  ىذه ا١تنظمة عمليا
: بصورة منظمة، ٢تا ثالث وظائف أولية وىي 

كمساعد ا١تشايخ ُب عملية الًتبية  .1
كتدريبات التنظيمية و تطبيق تربية القيادية و اإلدارية  .2
.   كإلقاء طموحات الطلبة و ا١تقيمُت ُب ا١تعهد .3

رابطة طلبة تربية ا١تعلمُت ىي عبارة عن منظمة داخلية يدار من خال٢تا 
نشاطات الطلبة والطالبات اليومية بالفصل التام بُت اٞتنسُت، انتخبت رئاستها 

وعضوية ٣تلس إدارهتا سنويا بطريقة دديوقراطية تربوية سليمة ٖتت إشراف ا١تدرسُت 
. وا١تدرسات وخاصة ٣تلس الشورى للمنظمة وإدارة ا١تعهد

                                                

 2012 مارس 19 أكده قسم اإلدارة َب تاريخ  

 2012 مارس18 َب تاريخ رابطة طلبة تربية ا١تعلمُتا١تقابلة مع رئيس  
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وىي تضم أقسام السكرتارية وشؤن العبادة والشؤن ا١تالية واألمنية والصحية 
والعلمية واألخالقية واحملافظة على البيئة بإلضافة إىل أقسام النشاطات الفٍت والرياضي 

. واستقبال الضيوف واٞتمعية التعاونية وقسم االستعالمات
ومن األقسام ا١تنبثقة من ىذه الرابطة اٟتركة الكشفية الىت تعترب إحدى 

وسائل الًتبية الالصفية ا٢تادفة إىل إعداد الكشافة واٞتوالة وتنمية القدرات وا١تهارات 
 .والعادات اٟتسنة ُب نفوس األجيال

الرابطان ا١تذكوران ٖتت اشراف قسم طلبة ا١تعهد وىو اجمللس الشورى 
٣تلس ا١تسؤل ا١تركزي و٣تلس ا١تسئول الفريعي و٣تلس : للمنظمة ولو ثالثة عضو وىو 

. نواب الطلبة
ا١تسئول ا١تركزي اليومي يتكون من  رئيس الرابطة ونائبو، وسكرتَت، مسؤل 
ا١تايل، ومنسق احملكمة، و٤تكمة القانون، و٤تكمة الشريعة، و٤تكمة اللغة، و٤تكمة 

.  البيئة، ومنسق الفريعات
: وىناك الشؤون وىى كما يلى 

شؤن األمن والًتتيبات وتتكون ىذه الشؤن من قسم األمن، وقسم  .1
البيئة، وقسم ا١تاء والكهرباء، وقسم الرياضة، وقسم الصحة،وقسم  

.    الضيافة
 شؤن اللغة والعلومية والفنون ويتكون ىذا الشؤن على قسم مكتبة  .2

ومن برامج . ا١تركزية، وقسم اللغة، وقسم الفنون، وقسم اٞتارية واإلعالن
ىي هتيئة البيئة اللغوية للطلبة وا١تسئولُت، وترقية وإحياء  ()قسم اللغة 

والقلم، , الوفاء)وتبنئة اللغة، وحضور ا١تعمل وعمل بو، وإصدار اجملالت 
.    و هتيئة ٤تركو اللغة وحالقاهتا ونشر ا١تفردات وغَتىا (وزيال

يتكون على قسم  (Syari’at dan Akhlaq) شؤن الشريعة واألخالق .3
. العبادة وترقية علوم القرآن وقسم ٦تارسة ا٠تلوقية

                                                

 2012 مارس 23 رابطة طلبة تربية ا١تعلمُتا١تقابلة مع مسؤول  
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 شؤن الكشفية يتكون على قسم ا١تنهجي والتدريبات وقسم اٞتاىزات  .4
. وقسم الًتبية وقسم الفرق اٟتاصة

.      (Koperasi dan Wirausaha)شؤن اٞتمعية التعاونية .5
وأما ٣تلس مسؤل الفَريعي ىو بصيفة تنفيذ كل الربامج الىت خططها رابطة 

رئيس الفريعة ونائبو، وسكرتَت : وا٢تيكل التنظيمى كما يلى  .الطلبة ُب مستوى الفريعة
قسم ٤تكمة الفريعة، وقسم األمن، وقسم : ونائبو، وأمُت الصندوق ونائبو، و األقسام 

اللغة والعلومية، وقسم الشريعة واألخالقية، وقسم الكشفية، ومسهلو اٟتجرات، 
.     ورئساء ومسؤلو اٟتجرات

وأما ٣تلس نواب الطلبة للمسؤل الفَريعي ىو بصيفة تنفيذ كل الربامج الىت 
: وا٢تيكل التنظيمى كما يلى . خططها رابطة الطلبة ُب مستوى ا١تركزي والفريعة 

ٞتنة أ : رئيس الفريعة ونائبو، وسكرتَت ونائبو، وأمُت الصندوق ونائبو، واللجان 
قسم اللغة )، وٞتنة ث (قسم األمن والسالم )، وٞتنة ب  (للمسئول اليومى)

) ، وٞتنة و(قسم الكشفية)، وٞتنة ىـ (قسم الشريعة واألخالقية)، وٞتنة د (والعلومية
(. حالقات الطلبة)، و وٞتنة ح (الفريعات) ، وٞتنة ز (قسم اٞتمعية التعاونية

وحالقات الطلبة تتكون من حلقتُت ومها حلقة واجبة وحلقة اختيارية، وأما 
و  ،(ٖتت اشراف إدارة ا١ترحلة)حلقة واجبة تتكون على الفصول والصفوص 

، (ٖتت إشراف قسم الصحة)، وقنصلية (ٖتت إشراف رئيس منظمة الطلبة)اٟتجرات 
ٖتت قسم ترقية علوم )، وتدارس القرآن (ٖتت اٞتمعية التعاونية الدائرية)وا١تطبخ 

. ، و الكشفية(ٖتت قسم اللغة)، واحملاضرة أو التعبَتات (القرآن
 

وحلقة اللغة، وحلقة , وأما حلقة اختيارية تتكون من حلقة العلوم والبحوث 
الصحافية، وحلقة الرياضية، وحلقة الفن، وحلقة البيئة، وحلقة ٚتعية القراء، وحلقة 

         .ٚتعية اٟتفاظ وغَتىا

                                                

 2012 مارس 19 ا١تقابلة مع رئيس رابطة الطلبة وسكرتَت وبعض من رئيس األقسام ُب تاريخ 
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 لروضة الحسنة الخصائص في معهد ا-و

، كانت تربية ا١تعلمُت تستوى (عصر الدراسة)التفات النظر من مراحل الًتبية 
با١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية و ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية أو ا١تدرسة ا١تتوسطة  وا١تدرسة 

٥تتلف با١تدارس ا١تذكورة، ىناك  (تربية ا١تعلمُت) الروضة اٟتسنةلكن معهد . الثانوية
: اإلختالف األساسى وأما ا٠تصائص كما يلى 

 بالقيم الروضة اٟتسنةسوى القيم واإلندونسية وا١تعهدية، يأسس معهد  .1
. النضالية اليت ٖتول األعمال فيو

.  كاألسوة اٟتسنة والطلبة حيًتموهنم ويطيعوهنمةٚتيع ا١تشايخ واألساتيذ .2
. وليس ٢تم الراتب الرٝتي شهريا إال االحتياجات اليومية

ُب تربية ا١تعلمُت ليس ٔتعٌت ا١تعلم الرٝتى فحسب لكن " ا١تعلمُت"معٌت  .3
حيتوى على اجملال الروحية والنفسية واألخالقية والفكرية الىت البد أن ديلكها 

. ٚتيع الطلبة
 ساعة 24 الروضة اٟتسنةيلزم ٚتيع الطلبة واألساتذة أن يسكنوا ُب معهد  .4

ُب حالة اٟتياة وا١تعهدية والًتبية إال بعض األساتذة الذى كان من خارج 
. ا١تعهد

عند اإلسالم السيما النية األويل " طلب العلم"من األول، يعًتف معٌت  .5
. وا٢تدف األخَت لطلب العلم وىو تعبد إىل اهلل ونيل العلوم النافعة

تأول بالتعلم والتعليم الرٝتى، حىت " اٟترية والتقوية والتعويدية"الًتبية ٔتعٌت  .6
. تكون األسوة، والصحبة والدعوة إىل ا٠تَت كاألساس اليومي ُب ا١تعهد

العام الدراسي ُب تربية ا١تعلمُت يبدء ُب شهر شوال وينتهى ُب شهر  .7
شعبان، باستخدام الدور، وتكون العطلة مرتُت ُب السنة وىي ُب ربيع 

. األول ورمضان 
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جهة الًتبية ُب تربية ا١تعلمُت ليست ٣تردا إلتصال إىل ا١ترحلة األعلى لكن  .8
. ا٠تطر ا٠تطَت وجهة الًتبية الستعداد الطلبة ٠تدمة اجملتمع

وقبل التحاقهم إىل ا١ترحلة  (الفصل السادس)بعد انتهائهم ُب الدراسة  .9
حواىل السنة الواحدة ُب ا١تعاىد أو " ا٠تدمة"العليا، البد ٞتميع ا١تتخرجُت 

ا١تدارس ٖتت مراقبة قسم الكوادر وا٠ترجيُت مؤسسة معهد الروضة 
 .اٟتسنة

 
مراحل الدراسة والفترة الدراسية                          -ز

ىى ا١تدرسة ا١تتوسطة والثانوية الىت أسست على  (للبنُت والبنات)تربية ا١تعلمُت 
: الفًتة الدراسية كما يلى  ٔتراحل الًتبية و" ا١تعهد اإلسالمى"تأسيس
. أما ا١تتخرجون ُب اإلبتدايئة الدراسة فيها ١تدة ست سنوات .1
. أما ا١تتخرجون ُب ا١تتوسطة الدراسة فيها ١تدة أربع سنوات .2

 
 بمعهد الروضة الحسنة بيا بوندونق تكوين البيئة العربية: المبحث الثاني 

  الروضة الحسنة عهدمب العربية البيئة -أ
َب  تؤثر أنهنا شأ من الىت وا١تعنوية ا١تادية والعوامل األشياء ٚتيع ىيإن البيئة 

على تطبيقها  وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية َب الطالب وترغب عملية التعليم
ا١تتعلم وما يشاىده  يسمعو ما كل ىي إذن العربية البيئة ىي أو. اليومية َب واقع حياهتم

العربية ا١تدروسة، والىت ديكنها  باللغة احمليطة بو ا١تتعلقة واإلمكانات ا١تهيئة من ا١تؤثرات
 الوسط أو وإهنا. العربية وتعليم اللغة تعلم َب النجاح على للحصول جهوده َب أن تؤثر

كائنات حية  ا١تكان الذى تتوافر فيو العوامل ا١تناسبة ١تعيشة كائن حي أو ٣تموعة
 .خاصة، و٢تا عوامل وقوي خارجية تؤثر ُب اإلنسان وسلوكو

.    وقسم الباحث البيئة ُب ىذا اجملال بقسمُت البيئة اإلصطناعية والبيئة غَت رٝتية
                                                

 4-3 عن  تربية ا١تعلمُت ص نبذة 
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 وأحوالها في معهد الروضة الحسنةالبيئة االصطناعية .  1
الروضة ويقدم الباحث َب ىذا الصدد أحوال البيئة االصطناعية ُب معهد 

، وتشمل على عملية التعلم والتعليم ُب الفصل لدروس اللغة اٟتسنة بيا بوندونق
التمرينات اللغوية، واحملادثة ، واإلمالء، وا١تطالعة، واإلنشاء، والًتٚتة، /العربية 

 , ، والقواعد النحوية، والقواعد الصرفية، والبالغة، وا٠تط(احملفوظات)والنصص األدبية 
اجمللة  واحملاضرة ووالنشاطات اللغوية ا١تتعلقة هبا مثل معمل اللغة، وكتابة ا١تقالة،

. اٟتائطية
 األحوال في الفصل   1.1

يعرض الباحث ىنا عن ا١تواد الدراسية العربية، وإجراءهتا ُب التعلم والتعليم، 
: وا١تواد الدراسية العربية اليت سيعرضها الباحث ىي . والوسائل التعليمية ا١تستخدمة

، (فهم ا١تقروء)،  وا١تطالعة (التعبَت الشفوي)احملادثة , (التعبَت التحريري)واإلنشاء 
، (فهم ا١تسموع)واالستماع  التمرينات اللغوية،/والًتٚتة ودروس اللغة العربية 

، والًتٚتة، والنصص (التعبَت التحريري)، واإلنشاء (فهم ا١تقروء)واإلمالء، وا١تطالعة 
، والقواعد النحوية، والقواعد الصرفية، والبالغة، وا٠تط، ودرس (احملفوظات)األدبية 

. القرآن، وتزويد ا١تفردات، وفهم الكتب
 
 
 

 (التعبير التحريري)اإلنشاء . 1.1.1
 من الفصل األول إىل  ٔتعهد الروضة اٟتسنةدرس اإلنشاءٚتيع الطلبة يدرس 

الفصل السادس، ورجاء  بو يكون الطالب ٤تبُت على الفكرة وفامهُت هبا وحافظُت 
 :عليها ويعربوهنا بالكتابة ّتيد وصحيح، وطريقة تدريس اإلنشاء كما يلى

 

  4جدول 
 (التعبير التحريري)الوصف في تعليم اإلنشاء 
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الطريقة 
 المستخدمة

 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

السبورة، والكراسات،   الطريقة ا١تباشرة
 .ا١تعجم،والطباشَتوالقلم،

يفتتح ا١تعلم الدراسة   .1
يراجع ا١تعلم الدرس السابق  .2
 (فوائد النار ومضارىا)يعُت ا١تعلم ا١توضوع  .3
يأمر ا١تعلم الطالب لكي حيرر ا١توضوع  .4

ا١تعُت ويطوره حيت يكون تأليفا أو إنشأ  
يأمر ا١تعلم لكي جيمعوا الكراسات فيها  .5

اإلنشاء  
يأمر ا١تعلم بعض الطالب ليكتب تصنيفو ُب  .6

السبورة 
وىناك )ويصحح  ا١تعلم والطالب ٚتاعة  .7

التصنيفات األخري اليت صححها ا١تعلم 
 (نفسو

 يعطي ا١تعلم الواجبات ا١تنزيلية  .8
 

 
واليستخدم ا١تعلم الكتاب ا٠تاص ُب ىذا الدرس، ولكن للمعلم ا١توضوعات 

 . ا١تتعلقة بو، ويعطيها للطالب ليكونوا متطورينها حىت يصبح ذلك ا١توضوع  إنشاء
   (التعبير الشفوي)المحادثة . 2.1.1

، ورجاء  هبا سادس من الصف األول إىل الصف ال ىذه ا١تهارةدرس الطلبةي
يكون الطالب ٤تبُت على الفكرة وفامهُت عليها وحافظُت هبا، ويعربوهنا باللسان ّتيد 

: وا٠تطوات الىت يسلك عليها ا١تدرس كما يلى . وصحيح
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 5جدول 

 (التعبير الشفوي)الوصف في تعليم المحادثة 
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

، والصورةالسبورة،  الطريقة ا١تباشرة
 .ا١تعجم،والطباشَتوالقلم،

  (التعبَت الشفوي)يفتتح ا١تعلم دراسة احملادثة  .1
 يسأل ا١تعلم الدرس السابق .2

الصعوبة )ٍب يشرح ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  .3
 (والغريبة

يكتب ا١تعلم تلك ا١تفردات ُب السبورة مثل  .4
 ا١تواد، عطلة، العام الدراسي :

الدراسة )يقرأ ا١تعلم ا١توضوع الذى سيلقيو  .5
 (أفضل من العمل

يبُت ا١تعلم ا١تادة ا١تذكورة حىت يفهمها الطلبة  .6
 ويعربىا

يأمر ا١تعلم الطالبُت أو أكثر ليتكلما أمام الطلبة  .7
بصحيح وجيد، إن كان البحث  (تبادل اٟتوار)

يتعلق بالفكرية أو القصة فيأمر ا١تعلم واحدا 
 .فواحدا ليلقيو ا١تادة الىت القاىا ا١تعلم

 أحيانا أمر ا١تعلم ليناقشوا با١توضوع ا١تعُت .8

وخيتم ا١تعلم درس احملادثة  .9
ا الكتاب  ا١تستعمل ٥تتلفا وفق ا١ترحلة اليت جيلسها الطالب، مثل كتاب أم

.  احملادثة الذي فيو اٟتوار والقصة وغَتىا
 (فهم المقروء)المطالعة . 3.1.1



71 

 

من ٔتعهد الروضة اٟتسنة  ٞتميع الطلبة (فهم ا١تقروء)يدرس درس ا١تطالعة 
، ورجاء  بو يكون الطالب ٤تبُت ومستطعُت على سادس إىل الصف الولالفصل األ

 على ا١تواد ا١تقروءة بطريقة إجابة ونفاىموالقراءة ومطالعة ا١تواد الدراسية بالصحيح، 
: السؤال أو يلفظوهنا بلغتهم ، وا٠تطوات الىت يسلك عليها ا١تدرس كما يلى 

 
 6جدول 

 (فهم المقروء)الوصف في تعليم المطالعة 
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

القلم، والسبورة،  الطريقة ا١تباشرة
 .ا١تعجم،والطباشَتو

يسأل ا١تعلم سؤاال الطالب عن الدرس  .1
السابق 

إلقاء ا١تعلم تزويد ا١تفردات  الواردة َب  .2
ا١توضوع 

يكتب ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  .3
الطبيعة )يتكلم ا١تعلم حول ا١توضوع معُت  .4

 (ا١تتفائلة
يشرح ا١تعلم النص فقرة ففقرة   .5
يأمر ا١تعلم الطالب ألن يطلب الفكرة  .6

الريئسية ُب كل الفقرة  
ألن يستنبط الطالب على النص ا١تذكور  .7
فأجابوا " ىل فهمتم؟"فإن يسأل ا١تعلم  .8

. ( النص ا١تذكورونوىم فاىم)" نافهم"
فأمر ا١تعلم ألن يفتحوا كتبهم، ويسمعون 

قراءة ا١تعلم من األول إىل األخر 
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يأمر ا١تعلم طالبا أو طالبُت ليقرأ النص  .9
ا١تذكور 

 (العبارات أو الفكرات)يقرأ ا١تعلم الكتابة  .10
ا١تكتوبة ُب السبورة 

ويأمر ا١تعلم الطلبة ألن يكتبوا ماُب  .11
السبورة  

وبعد كتابة مافيها، يناقش الطلبة مع  .12
أصحاهبم ُب ا١تكتبة نفسها ٍب يفتح ا١تعلم 

 الفرصة ألسئلة 
وبعد انتهاء ا١تناقشة، أمر ا١تعلم الطلبة  .13

ألن يغلقوا كتبهم وا١تعلم يسأل طالبُت أو 
ثالثة طوالب والسؤال متعلق با١تادة 

 ا١تدروسة 

 االختتام .14
 
 
 
 

ولكن . أما الكتاب  ا١تستعمل ٥تتلفا وفق ا١ترحلة اليت جيلسها الطالبو
للمعلم ا١توضوعات ا١تتعلقة بو، ويعطيها للطالب ليكونوا متطورينها حىت يصبح ذلك 

 . ا١توضوع
الترجمة . 4.1.1
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، وٚتيع الطلبة ٤تبُت سادسيبدأ درس الًتٚتة من الفصل الثاىن إىل الفصل ال
ومستطعُت ترٚتة الكلمات أو اصطالحات أو العبارات اإلندونسية إىل العربية،  

:    يسَت عليها ا١تدرس كما يلى لذي االتنفيذ
 

 7جدول 
 الوصف في تعليم الترجمة

الطريقة 
 المستخدمة

 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

طريقة النحو 
 والًتٚتة

السبورة، والكراسات،  
 ا١تعجم،والقلم،و

 .والطباشَت

يفتتح ا١تدرس الدرس  .1
تزويد )يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  .2

 (ا١تفردات
ويشرح ا١تعلم ا١تفردات الغريبة لديهم   .3
يكتب ا١تعلم اٞتمل أو العبارات ُب  .4

السبورة  
ويأمر ا١تعلم الطالب ألن يًتٚتوا تلك  .5

اٞتمل بوقت ٤تدد ُب كراستهم 
وبعد انتهائهم ُب الًتٚتة، فالتصحيح  .6

ٚتاعة، وأمر ا١تعلم بعض الطالب لكي 
يقرأ الًتٚتة اليت فعلها، واألخرون يسمعون 

عليو  
 و يأتيهم ا١تعلم ترٚتة من ْتث ".الًتٚتة" الكتاب ا٠تاص  ا١تعلم يستعمل

 . واحد إىل ْتث أخر
 (االستماع والكتابة)اإلمالء .  5.1.1
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وا٠تطوات الىت تسلك . ثالث الدرس من الفصل األول إىل الفصل الايبدأ ىذ
: عليها ا١تدرس كما يلى 

 
 8جدول 
 (االستماع والكتابة)الوصف في تعليم اإلمالء 

الطريقة 
 المستخدمة

 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

الطريقة السمعية 
 الشفهية

السبورةالصغَتة،  
والكراسات، القلم، 
١تهارة )والطباشَت، وا١تعمل 

 (االستماع

الصعوبة )يشرح ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  .1
تزويد ا١تفردات  /(والغريبة

يقرأ ا١تعلم النص بصفة عامة، والطالب  .2
يسمعونو، ويكتبونو 

يأمر ا١تعلم بعض الطالب ليكتب ما يسمعو  .3
ُب  (الذي كتبو الدارس بعد التسميع )

واألخرون يفتحون . السبورة الصغَتة 
تقييداهتم ُب كراساهتم استعدادا للتقدًن على 

السبورة الصغَتة ال تتوجو إىل ). ما يسمعهم
 (الطالب

يقرأ ا١تعلم كلمة بعد كلمة، ٚتلة بعد ٚتلة،  .4
ويأمر الطالب ليكتبوا ُب . فقرة بعد فقرة

كراساهتم، يكرر ا١تعلم النص وفق طول 
اٞتملة وقصَتىا، إن كانت اٞتملة طويلة 

فيكرر ثالث مراتوإن كانت قصَتة يكرر مرة 
أو مرتُت، أحيانا يأمر بعض الطالب ليلفظ 

ما يسمعو من ا١تعلم 
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بعد انتهاء ا١تعلم قراءة  النص ا١تعُت وبعد  .5
فيقرأ ا١تعلم النص من . انتهاء الطالب بكتابو

األول إىل األخَت، ويأمر الطالب لينظروا 
كتابتهم اليت كتبوىا 

يقدم الطالب كراستهم إىل ا١تعلم للتصحيح،  .6
ويصحح الكتابة اليت كانت ُب السبورة 

الصغَتة 
تصحيح الكتابة باٞتماعة ٖتت اشراف  .7

ا١تعلم 
ا١تعلم يستعمل الكتاب ا٠تاص الذي وجده من ا١تعلم األىلي، والديلك 

 .الطالب ذلك الكتاب
التمرينات اللغوية / دروس اللغة العربية. 6.1.1

وترجى هبذه . امس إىل الصف اخللثالث الفصليبدأ ىذ الدرس من ا
التمرينات أن حيبوا إجابة األسئلة ويستطعوا عليها شفاىيا كانت أم ٖتريريا ُب كل 

 :واألساليب الىت يسلك عليها ا١تدرس ُب تدريسها كما يلى. أنواع مهارات اللغوية
 

 9جدول 
  التمرينات اللغوية/الوصف في دروس اللغة العربية

الطريقة 
 المستخدمة

 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

الصور،والسبورة،  الطريقة ا١تباشرة
 .والقلم, الطباشَتو

 (اٞتديدة)يشرح ا١تفردات الصعوبة  .1
باالستخدام الصور أو األدوات أو بإشارة 

اآلالت ا١تستعملة 
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 (بالتلفيظ)يقرأ ا١تعلم تلك الصور أو اآلالت  .2
ويتابع الطالب ٔتا قراءه ا١تعلم 

يشرح ا١تعلم قليال فقليال ويأمر الطالب  .3
 (االستنباط)ليلخصوا 

يكتب ا١تعلم ا١تادة ُب السبورة مع التلخيص  .4
 على الدرس ا١تذكور فتبدأ أن يفهموابعد  .5

التمرينات بإجابة األسئلة اليت وجدت ُب 
الكتاب 

يقدم ا١تعلم بالواجبات ا١تنزلية   .6
 

 " .2-1دروس اللغة العربية " ا١تعلم يستعمل الكتاب 
المحفوظات /  النصوص األدبية.7.1.1

 من الصف األول لروضة اٟتسنة للطلبة ُب معهد ااحملفوظاتيدرس درس 
ويرجى ٚتيع الطلبة أن حيبوا وحيفظوا النصوص األدبية بالصحيح، . امسإىل اخل

وإجراء تعليم النصص . ويستطيعوا أن يًتٚتوا نصوص اٟتديث, والفصيح، والطلقة
: الذي جيرى ُب الفصل كما يلي 

 
 10جدول 

  المحفوظات/الوصف في تعليم النصوص األدبية
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

 ,والقلم, ة السبور الطريقة ا١تباشرة
 والكراسات ، والطباشَت،

يسأل ا١تعلم إىل الطلبة عن الدرس  .1
السابق  
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يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة أو  .2 .وا١تعجم
الصعوبة ويكتبها ُب السبورة 

مثل اآليات ُب )يعُت ا١تعلم ا١توضوع  .3
  (أركان اإلديان

يشرح ا١تعلم بيتا فبيتا من النصوص وال  .4
يكتبها ُب السبورة قبل أن يفهمواىا 

يقرأ ا١تعلم عبارة من النصوص ويكررىا  .5
تكريرا حىت كان بعض الطالب 

حيفظها، ويكتبها ا١تعلم ُب السبورة أو 
الطالب يكتب بيتا فبيتا من النصوص  

إن كانت كل النصوص مكتوبة ُب  .6
. السبورة، فقرأ ا١تعلم تلك النصوص

وبعد كتابة الطلبة النصوص، يكرر  .7
ا١تعلم بيتا فبيتا من النصوص أو ٚتلة 
فجملة منها، ويتابعو الطلبة ، وديسح 

قليال فقليال حيت التوجد النصوص ُب 
 السبورة

ويأمر ا١تعلم الطالب ليعيد العبارة  .8
ا١تذكورة 

 ". النصوص"الكتاب ا١تستخدم ىو كتاب 
البالغة . 8.1.1
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 من الفصل الرابع إىل لروضة اٟتسنة خيتص لطلبة معهد ا إن درس البالغة
وهبذا الدرس يرجى الطلبة مستطعُت قواعد علم البالغة مطابقا با١تادة . امساخل

: وأما خطوات التدريس ُب ىذا الدرس ٕتري كما يلي .  ا١تدروسة
 
 11جدول 

 الوصف في تعليم البالغة
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

   السبورة ، والكراسات ، الطريقة ا١تباشرة
 .  والطباشَت,والقلم

يراجع ا١تعلم عن الدرس السابق  .1
 (ا١تراجعة)

 (فن البديع)يعُت ا١تعلم ا١توضوع  .2
يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة أو الصعوبة  .3

ويكتبها ُب السبورة 
يكتب ا١تادة ُب السبورة  .4
يشرح قليال فقليال لكي يفهم الطلبة تلك  .5

ا١تادة 
يأمر ا١تعلم ليكتبوا ا١تادة ُب السبورة بعد  .6

أن فهموا ٔتا شرحو ا١تعلم 
 (يصنع الشعر وغَته)٘ترينات  .7
  ةات ا١تنزيلبيقدم ا١تعلم الواج .8
اإلختتام  .9
 .الكتاب ا١تستخدم ىو كتاب علم البالغة
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القواعد النحوية . 9.1.1
 إىل الصف ثاين من الصف اللروضة اٟتسنةىذا الدرس يتعلمو طلبة معهد ا

: وأما خطوات التدريس اليت يستخدما ا١تعلم كما يلي . سادسال
 12جدول 

 الوصف في تعليم القواعد النحوية
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

الطريقة ا١تباشرة 
والطريقة النحو 

 والًتٚتة

أما الوسائل التعليمية   . 
السبورة، والطباشَت، 
والكراسات، والقلم، 

 .والكتاب ا١تقرر

يفتتح ا١تعلم الدرس   .1
يراجع ا١تعلم الدرس السابق  .2
, اسم)يبُت ا١تعلم عرض تدريس ا٠تصة  .3

( حروف , فعل
يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة واإلصطالحات  .4

الواردة من ذلك ا١توضوع 
ويكتب ا١تعلم ا١تفردات واالصطالحات ُب  .5

السبورة 
يضع ا١تعلم األمثلة النحوية ويبينها تبيينا  .6

واضحا ويْعرهبا 
 (اسم)  محمد أنا: مثل  

 (فعل) ٤تمد إىل ا١تسجد يذىب : 
 (حرف) ا١تسجد إلىيذىب ٤تمد  : 
وبعد فهم الطلبة على موقع اإلعراب ٍب  .7

يكتبو الطلبة ما ُب السبورة  
طلب ا١تعلم األمثلة منهم وأمر باإلعرب  .8

 (التمرينات)
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وخيتتم ا١تعلم ويقدم الوظيفة ا١تنزيلية  .9
وبو يرجى الطلبة ٤تبُت القواعد النحوية وفامهُت عليها، مطابقا با١تادة 

ُب اٞتمل ا١تتنوعة، ويشَت موقع  (الكلمة ا١تفيدة)ا١تدروسة، يستطيع أن يصنع األمثلة 
اإلعراب ُب اٞتمل بصحيح وتفصيل، ويطبق القواعد النحوية ُب ا١تطالعة، واحملادثة 

 ".3 و2و1القواعد النحوية، " ا١تعلم يستعمل الكتاب  .واإلنشاء التحريري
القواعد الصرفية . 10.1.1

 إىل لثاين من الصف الروضة اٟتسنةالقواعد الصرفية تدرس لطلبة معهد ا
: وا٠تطوات الىت يسلك عليها ا١تعلم كما يلى . رابعالصف ال

 13جدول 
 الوصف في تعليم القواعد الصرفية

الطريقة 
 المستخدمة

 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

أما الوسائل التعليمية   .  الطريقة ا١تباشرة 
السبورة، والطباشَت، 
والكراسات، والقلم، 

 .والكتاب ا١تقرر

 (القواعد الصرفية)يفتتح ا١تعلم ىذا الدرس  .1
 (اسم الفاعل)يسأل ا١تعلم الدرس السابق  .2
اسم )يشرح ا١تعلم عرض تدريس ا٠تصة  .3

 (الفعول 
يقدم ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة من ذلك  .4

 ويكتبها ا١تعلم ُب السبورة ,ا١توضوع
يضع ا١تعلم األمثلة الصرفية ويبينها واضحا   .5
وبعد فهم الطلبة البيان والشرح فيأمر ا١تعلم  .6

بكتابة ما ُب السبورة 
يدرب ا١تعلم الطلبة ليعرف بُت الطالب  .7

الذي يفهم وال يفهم 

                                                

  2012مارس  21 ا١تقابلة مع مدرس اللغة العربية والطالب ُب تاريخ  



81 

 

تقدًن ا١تعلم فرصة للسؤال  .8
يقدم ا١تعلم الواجبات ا١تنزيلية  .9

 (علم الصرف) كتاب الصرف "القواعد الصرفية" ا١تعلم يستخدم الكتاب 
 .والكتاب ا١تقرر

الخط  . 11.1.1
وا٠تطوات الىت تسلك . ثالثيبدأ ىذ الدرس من الفصل األول إىل الفصل ال

:  عليها ا١تعلم كما يلى 
 14جدول 

 الوصف في تعليم الخط
الطريقة 

 المستخدمة
 اإلجراءات الوسائل المستخدمة

أما الوسائل التعليمية   .  الطريقة ا١تباشرة 
السبورة، والطباشَت، 
 .والكراسات، والقلم

يفتتح ا١تعلم ىذا الدرس   .1
مراجعة كتابة ا٠تط السابق،بأمر الطالب  .2

لكتابتو ُب السبورة ٍب بيان ا١تعلم  تدريس 
ا٠تط اآلٌب  

يقدم ا١تعلم كتابة ا٠تط اٞتديد بكتابتو ُب  .3
السبورة ويأمر الطلبة ليهتموا طريقة الكتابة 

يأمر ا١تعلم الطالب بكتابة ا٠تط ا١تكتوب ُب  .4
السبورة بالطريقة اليت يعملها ا١تعلم على أقل 

ثالث مرات 
يأمر بعض الطالب ليكتب ُب السبورة  .5
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يرشدىم إىل طريقة الكتابة الصحيحة  .6
التمرينات ويأمر ّتمع الكراسات  .7
ويقدم ا١تعلم الواجبات ا١تنزيلية  .8

وال يلتزم .  وا١تراجع األخرى ٦تا يتعلق بوا١تعلم يستخدم كتاب ا٠تط ا١تستعد
 . بكتاب واحد

دروس فهم الكتب والمقررات . 12.1.1
جيري تدريس ىذه ا١تادة على نفس ا٠تطوات اليت يتبعها ا١تدرس ُب درس 

:  غَت أن  (من دروس ا١تهارات اللغوية)ا١تطالعة 
تلخيص عناصر ا١توضوع ُب ىذه ا١تادة  .1

البد أن يكون شامال ٞتميع العناصر بل أوسع ٦تا ُب الكتاب - 
 (إذا قتضت اٟتال)

البد أن يستعُت ا١تدرس عن التلخيص بأنواع من وسائل - 
 (ا٠تريطة والتخطيطات وغَت ذلك )اإليضاح 

البد أن يكتب ا١تدرس النكت اٞتوىرية على السبورة ليكون - 
فهم التالميذ راسخا 

فرصة التالميذ للتفكَت والتفهيم بأنفسهم  .2
البد أن تكون كافية واسعة حىت يكون الفهم راسخا - 

األسئلة عن مضمون ا١توضوع عند التطبيق  .3
 البد أن تكون شاملة ٞتميع عناصر ا١توضوع- 

درس القرآن  . 13.1.1
 ٞتميع الطلبة ٔتعهد الروضة اٟتسنة من الصف األول إىل القرآنيدرس درس 

: ا٠تطوات اليت يسلكها ا١تعلم  ُب تدريس القرآن كما يلي . الصف الثاين
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يأمر ا١تدرس بفتح القرآن ُب الصفحة اليت يريدىا  .1
يكتب األيات اليت يريد تدريسها على السبورة  .2
يأمر بعض التالميذ بتالوة اآليات  .3
يبُت أوجو ا٠تطأ أو النقصان ُب التالوة  .4
 (مرتُت أو أكثر)التالوة النموذجية من ا١تدرس  .5
إمالء الكلمات وأمر التالميذ بكتابتها  .6
يناقش التالميذ باألسئلة التجاىلية واإليثارية  .7
يكتب القاعدة ا١تستنبطة على السبورة  .8
لكتابة ما على السبورة، للتفكَت ُب القاعدة : يقدم ا١تعلم الفرصة   .9

وتالوة اآليات بأنفسهم، للسؤال عما مل يفهموه 
يسأل ا١تعلم عن القاعدة وأمثلتها من األيات ا١تتنوعة  .10
 يأمر ا١تعلم بتالوة اآليات واحدا فواحدا مع اإلصالحات .11

  
األحوال خارج الفصل  . 2.1

يعرض الباحث ىنا عن األحوال الدراسية العربية خارج الفصل متعلقا با١تواد 
الدارسية اليت قد عرضها الباحث وىي من البيئة االصطناعية وتلك األحوال كما يلي 

  :
كتابة المقالة   .1.2.1

وىذا . ومن الواجبات الىت اجربىا ا١تدرس ىي كتابة ا١تقالة العلمية بالعربية
وا٢تدف هبذا . د الروضة اٟتسنةاإلجبار خيص للطالب الذى ستنتهى دراستهم ُب معو

وأما . عوا أن يعربوا على ما ُب فكره بطريقة الكتابةيليكونوا ماىرين ُب الكتابة ويستط
ا١توضوعات الىت اعطاىا ا١تدرس ٢تم اختالفا أوا١تفوض عليهم، ا١تهم موافق على 

  .العناصر العلمية
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 المجلة الحائطية.2.2.1
ومن بعض التطبيقات ١تهارات اللغوية خاصة ١تهارة الكتابة، هتيئة الفصل 

.  الطلبة سهال أاجملالت اٟتائطية الىت تضع ُب مكانات ا٠تاصة والسًتاتيجية ليقر
وتتكون ىذه اجملالت اٟتائطية على ا١تسؤولُت مثل رئيس التحرير، 

.  والسكرتَت، وأمُت الصندوق، وأعضاء التحرير وغَتىا
اجمللة اٟتائطية ىى من وسائل اإلتصال الىت بواسطتها ديكن للطالب أن يعرب 

عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غَته، وأن يربز مالديو من مفهومات ومشاعر، 
وتدريب الطلبة على الكتابة ُب إطار . ث ووقائعيويسجل مايود تسجيلها من حواد

قدرة الطلبة على الكتابة الصحيحة : العمل ا١تدرسى، يًتكز ُب العناية بأمور ثالث 
. إمالئيا، وإجادة ا٠تط، وقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار ُب وضوح ودقة

ىذه اجملالت توجد ُب الفصل وخارج الفصل، وكان ا١توضوع ٥تتلفا ُب كل 
  .اصدار، حسب اإلتفاق بُت اعضاء التحرير

معمل اللغة . 3.2.1
معمل اللغة غرفة مصممة خصصيا لتعليم اللغات األجنبية جيلس طالب 

، فيها مقصرات صغَتة يفصل بعضها عن بعض جدر ال مانعة روضة اٟتسنةمعهد ال
وىذا ديسع لو بالتمرن . للضوضاء ْتيث يسمع الطالب ما يقول الطالب اجملاور لو

على التكلم باللغة اليت يتعلمها دون أن يزعج اآلخرين أو يزعجو اآلخرون ونتيجة 
. ذلك إمكانية قيام طالب الفصل ٚتيعا بالتمرن ُب وقت واحد

مواجهة ١تقصرات الطالب، . وللمعلم منصو مكاهنا ُب مقدمة ا١تخبترب
. مزدوجة ّتهاز تسجيل والعب اسطوانات
 ىذا ا١تعمل ١تهارة االستماع لروضة اٟتسنةوقد استخدم الطلبة ُب معهد ا

والكالم، بوسيلة االستماع من ا١تسجل الصوتى أو مشاىدة شاشات التلفاز حىت 
. ديارسوا ويتحاكوا بالكالم والعبارات اٞتميلة
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وأما استخدامهم ا١تعمل حسب . ويراقبهم ا١تعلم او ا١تشرف ُب عملية التعلم
، وأيضا من الربنامج الثابت الذى عقده ذةاٟتاجة وفق ا١تهارات الىت يعلمها األسات

.   وا٠تميسربعاءمركز اللغة حضور ا١تعمل أسبوعُت يعٌت يوم األ
عملية معمل اللغة عامة هتدف على قدرة طلبة على استماع احملادثة أو 

التعبَت العريب صحيحا، وقدرهتم على اعادة تعبَت مادة اللغة العربية شفويا وطالقة، 
. وقدرهتم على تلخيص أمناط مادة اللغة العربية كامال

ومن ا١تواد فيو تسجيل ا٠تطابة العربية وتسجيل احملادثة بطرق متوفرة مثل 
 .السمعية أو ا٠تطابة أو التوظيف أو األسئلة

 

 في معهد الروضة الحسنة غير رسمية وأحوالهاالبيئة . 2
 ىي ما كان غَت رٝتيةُب ىذا اجملال يعرض الباحث أحوال البيئة اللغوية 
:  اىتمام ا١تتعلم يًتكز فيها إىل ٤تتوى االتصال، وىو كما يلى 

   اللغةاستعراض 1.2
من برامج قسم إحياء اللغة ٖتت رابطة طلبة تربية ا١تعلمُت، استعراض  اىذ

 بعد تدريب على ا٠تطابة بعد صالة الصبح ُب كل يوم السبت ستعراض اللغةعقد اي
.  وا٠تميس واإلثنُت

 لو دور ىام لتقدم اللغة وإحيائو ألن فيو التذكرة والوصية االستعراض
واإلرشادات والتشجيعات ليكون الطالب مستخدمُت اللغة اللعربية ومستفيديو 

.  ومتعمقيو
روضة  ىو الدعوة للتكلم باللغة العربية ُب معهد الستعراضا١تضمون ُب اال

اللغة "و "  اللغة العربيةنتحدثىيا " ، مثل القول الذى يصاح ا١تظاىرون اٟتسنة
واليكفي . وغَتىا من العبارات ا١تهمة" ىذا اليوم يوم عريب"و " العربية لغة القرآن
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بالصياح والصراخ ولكنهم حيملون اللوح فيو العبارات  ا١تهمة للتذكرة والدعوة على 
.  إحياء اللغة العربية واىتمامها كل اإلىتمام

وأما طريقتها أن يصفوا صفوفا أمام كل فصلهم ٖتت مراقبة األساتذة أو 
ٍب بعد ساعة يدورون حول ا١تعهد أو الفصول . األستاذات وإرشادهتم وإشرافهم

وكانت عملية تلك ا١تظاىرة ٜتسة عشر . بصياح الكلمات أو العبارات الشائعة
 .دقيقا
المحادثة الليلية  .2.2

ىذا الربنامج الذى . تعقد ىذه احملادثة قبل النوم ليال حوىل نصف الساعة
وىذا . وىم يتكلمون أمام حجراهتم وجها بوجو. يشجع الطلبة للتكلم اللغة العربية

: وطريق تنفيذه كما يلى . موجو للطلبة ُب الفصل األول وا٠تامس
ّٚتع مسهل اللغة الطلبة أمام غرفهم    .1
. (وجها بوجو)أمر ا١تسهل أن يتوجو الطالب مع األخر  .2
وبعض الطلبة حيملون ا١تعجم أو التقييدات اللغوية أو كتاب ا١تفردات  .3

. لتسهيلهم ُب الكالم 
. الطلبة يتكلمون ٔتوضوع خاص الذى عينو مسهل اللغة .4
ا١تسهل يرافقهم ويشرفهم ويراقبهم وإن وجد الطالَب اليتكلم اللغة العربية  .5

وإن وجد ا١تشكالت أو ا١تفردات . فيوصيو مباشرة وإن كررىا فأعطاه العقاب
.  الغريبو فسأل إليو

وىذ الربنامج يساعد كثَتا على الطلبة ُب ترقية لغتهم خاصة ُب مهارة 
وىم ينالون ا١تفردات كثَتة حىت يسرعهم على تكلمهم . والكالم لو دور ىام . الكالم

   .اللغة العربية بالطالقة
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التجسس .3.2
، ألن لروضة اٟتسنةالتجسس لو دور ىام إلحياء اللغة العربية ُب معهد ا

.  ساعة، والطلبة اليتجاوز ُب تكلمهم اليومى 24اٞتاسوس يالحظ ٚتيع الطلبة 
ومن بعض وظيفتو أن يبحث الطالب الذى اليتكلم اللغة العربية أو يفسدىا أو 

يالعبها ٍب يقّيده ُب الكتاب ا٠تاص الستالمو إىل مسؤل اللغة وىذا على مراقبة ٤تكم 
. اللغة

ويوصيو ألن " أي لغة تتكلمت يا أخى"وأحيانا يقول اٞتاسوس إليو 
. اليتكلم اللغة غَت العربية ويكتبو ُب القرطاس ويساقيو إىل ٤تكم اللغة ليعطى العقاب

. و٤تكم اللغة يسأل إليو عن اجملاوزة الىت فعلها، ويعطى العقاب موافقا على ما فعلو
 نتجاوز عن ٨تن"ومن بعض العقابات ىو وضع مسؤل اللغة لوحا فيو الكتابة مثل 

  .ويدور حول البئية، أو قائم ُب مكان خاص الذى عينو مسؤل اللغة " اللغة
 التشجيعات .4.2

 ال تكون مهمهم فيها عالية والتكون رغبتهم روضة اٟتسنةالطلبة ٔتعهد ال
فيها قوية طول وقت وزمان ُب القيام باألنشطة اللغوية، بل تضعف مهمهم وتنقض 
رغبتهم فيها فلم يقوموا باألنشطة اللغوية إال وىم كسالن وىذه اٟتالة قد تدعو إىل 

.  إمهال اللغة واألنشطة اللغوية وتدعو إىل ظهور فساد اللغة
وألن ال تكون ىذه اٟتالة واقعة ُب األنشطة اللغوية، فتعقد التشجيعات 

للبنات ُب كل أسبوع مرة يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس ُب الساعة الثامنة والنصف حىت 
الساعة التاسعة والنصف ليال وتوجو ىذه التشجيعات للفصل ا٠تامس إىل السادس، 

وأما للبنُت من الفصل األول إىل السادس ُب ا١تسجد كل يوم األحد وا٠تميس قبل 
. صالة ا١تغرب

:  ومن طرق التشجيعات الىت عقدت فيو ىى 

                                                

 2012 مارس 25 ومع رئيس ا١تؤسسة ورئيس مركز اللغة تاريخ 2012 مارس 24ا١تقابلة مع قسم إحياء اللغة تاريخ  
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إلقاء ا١تفردات الىت اختارىا مشرف اللغة إىل الطلبة ٍب امرىم لوضع تلك  .1
ا١تفردات ُب اٞتملة 

وضع ا١تشرف ُب الكلمات ٍب سأل إىل الطلبة عن ا١تعاين فيها وبعد  .2
٧تد ىنا العبارة أو "مثل . ذلك امرىم لكي يضعوا  ُب اٞتمل ا١تتوفرة

" ؟......من منكم الذي يعرف عن معانيها..........الكلمات 
احملادثة بُت الطالبُت أو اكثر  .3
.  أحيانا تقدًن ا٠تطابة، أو ا١تسرحية، أو اٟتكاية .4

  :وأما ُب ا٠تطابة وا١تسرحية واٟتكاية ىناك طريق مستقل وىو
يعُت مسؤل اللغة على موضوع ا١تسرحية أو اٟتكاية أو ا٠تطابة وعلى  .1

. األحيان يفوض إىل الطالب أو الطالبات
يعُت مسؤل اللغة اعضاء ا١تسرحية   .2
البد للطالب ا١تذكور أن يكتب شيئا الذى سيقدمو      .3
بعد ذلك أن يفوض نصوص ا١تسرحية إىل ا١تعلم للتصحيح  .4
ٍب يعرض  أما الطلبة ُب وقت معُت  .5

وىدف ىذه التشجيعات أيضا تشجيع الطلبة ألن الخيافوا أن يتكلموا 
. باللغة العربية ولو خطاء، وان ال خيافوا بقيامهم أمام أصحاهبم باستخدام اللغة العربية
والربنامج فيها أيضا إصالح األخطاء وىو إصالح العبارات أو الكلمات 

وأما طريق . ا١تستخدمة  أو خطاء وضع الكلمات ُب اٞتملة ا١تتداولة بُت الطلبة
: إجرائو وىو كما يلى 

يُظهر ا١تدرس تقييداتو الىت فيها العبارات أو الكلمات ا١تخطئة ا١تنشورة  .1
 :ا١تثال . بُت الطلبة
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 15جدول 
 العبارات المخطئة وتصحيحها

 

 الصحيح العبارات المخطئة
 َأَكْلتُ  َخاَلْص َأِكلُ أَنَا 

 َىَذا ُىَو َصِحْيحٌ  َلْو َىَذا نـََعْم َصِحْيحٌ 
الَ َأَحَد ُب اٟتُْْجرَِة َما ُب َأَحْد ُب اُٟتْجرَِة 

أَنَا ُب َحاَجٍة ِإلَْيَك أَنَا َأْحَتاُجَك 
ُخْذ يل الَقميْص ِمْن َفْضِلْك َساِعْدين ُخْذ َقِميْص 

 َغَْتِ َفِصْيح ْنتَ اَ  نَاِقٌص َفِصْيح ْنتَ اَ 
        

. ويقرأىا أمام الطلبة ويقلدوهنا .2
يلفظ ا١تدرس الكلمات الصحيحة ويقلده الطلبة  .3
أمرا١تدرس الطلبة لكي يكتبوا الكلمات ا٠تطئية ويليها بالكلمات  .4

الصحيحة 
وىذا الربنامج يؤثر كثَتا إىل ترقية لغة الطلبة وجيعلهم على إصالح مهارات 
لغتهم، ألن ىناك التصحيح واإلصالح  ُب كالمهم حىت اليؤثر إىل ا١تهارات اللغوية 

 .األخرى
 التمثيلية . 5.2

التمثيلية من برامج قسم إحياء اللغة  ٖتت رابطة طلبة تربية ا١تعلمُت، تعقد 
.   مساءسبتا١تسرحية أسبوعُت يعٌت يوم ال

وىذه التمثيلية من تدريبات لغوية، خاصة مهارة الكالم واالستماع ويليها 
مهارة الكتابة والقراءة ألن مهارة الكتابة تساعد كثَتا على كتابة النصوص قبل التمثيل 

                                                

 2012 مارس 23ا١تقابلة مع رئيس إحياء اللغة ورئيس مركز اللغة  
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وىذه التمثيلة ٢تا . أو العرض، ومهارة القراءة ُب قراءة النصوص ا١تستخدمة ُب التمثيلية
دور مهم لتكوين الطلبة مشجعُت على عرض لغتهم أمام أصحاهبم و١تمارسة على 

.  إلقاء الكلمات بلهجة صحيحة وحركة مطابقة مع اللغة
:  وأما ا٠تطوات الىت تسلك ُب ا١تسرحية كما يلى 

اختيار األستاذ الطلبة ُب كل الصف من الصفوف ويشَتىم لعرض  .1
التمثيلية 

تعيُت موضوع التمثيلية،أحيانا يفوض األستاذ على الطلبة الختيار  .2
ا١توضوع  

تعيُت أعضاء ا١تسرحية   .3
تفويض الطلبة النصوص إىل ا١تعلم للتصحيح ولتدريب اللهجات  .4

واٟتركات ليكون العرض كامال 
عرض ا١تسرحية أمام الطلبة ُب يوم اٞتمعة مساء  .5

فإن مل يعملوا عن ىذا  (متبادال بُت الطلبة)وىذه التمثيلية تدور كل الفصول 
.  وموجو ىذه التمثيلية لفصل األول إىل الفصل ا٠تامس. األمر فلهم العقاب

المسابقة اللغوية . 6.2
ومن برامج نشاطات اللغة ا١تسابقات اللغوية، وخصت ىذه ا١تسابقات 

.  ووقت عقدىا وفق اٟتاجة. اللغوية للفصل األول إىل الفصل ا٠تامس
وىدف عقد ا١تسابقات اللغوية لتعريف ترقية لغة الطلبة  ولتقوديها، حىت 

يستطيع مسؤل اللغة ُب تنميتها وإحياءىا إن وجدت النقصان إما ُب طريقة تعليمها 
.   أو موادىا وغَتىا من األدوات الدراسية ُب تعلم اللغة العربية

:    كما يلى لروضة اٟتسنةوأما بعض ا١تسابقات اللغوية الىت عقدت ُب معهد ا
  ا٠تطابة

يشًتك ىذه ا١تسابقة الطالب ا١تبعوث من كل صف أو فريعة أو من 
كل حجرة ٖتت اختيار ا١تسهل ، ويلق ا١تسابق موضوعا وفق التعيُت الذى 
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وأما النتيجة مأخوذة من . عينو ٞتنة ا١تسابقة أو موضوعا يفوض إىل ا١تشًتك
.  ٤تتويات ا١تادة واللغة وتغَت الوجو واٟتركة وضبط الوقت و تأثَت ا١تستمعُت

  قراءة الشعر
وا٢تدف من ىذه ا١تسابقة لتنميتهم ُب األداب واللغة وتؤثر إىل 

ويلق ا١تسابق موضوعا وفق التعيُت الذى عينو .  حساساهتم ُب الكتابة و القراءة
وأما النتيجة مأخوذة من اللهجة والنغمة والتصورات واٟتركة . ٞتنة ا١تسابقة

. وتأثَتا١تستمعُت
  ٣تلة اٟتائط

ويشًتك من . وا٢تدف من ىذه ا١تسابقة لًتقيتهم ُب مهارات الكتابة
وا١توضع . ىذه ا١تسابقة فرقة من الفرق، ولكل فرقة تضم على ٜتسة افراد

وأما النتيجة مأخوذة من صحة . ٥تتلف بينهم، واٟتائط يفوض إىل ا١تشًتكُت
. احملتويات وواقعية ا١توضوع واللغة والصحافية والتعاونية والفنية

   مطالعة الكتب الًتاثية واٟتديثة
يقراء ا١تشًتك .وا٢تدف من ىذه ا١تسابقة لًتقيتهم ُب مهارات القراءة 

وأما النتيجة . والكتاب استعده اللجنة. الكتب الًتاثى أو كتاب اٟتديث
. مأخوذة من صحة القراءة، صحة الشرح وصحة الًتٚتة والنحوية

  (اللغة العربية واإل٧تليزية)سباق األغنية األجنبية 

 سباق التمثيل ا١تسرحي بُت الطلبة ُب معهد الروضة اٟتسنة. 

 التسميع. 7.2
عقد ىذا التسميع قسم استعالمات من رابطة الطلبة ُب تربية معلمُت 

 (احملاضرة)ويعقد ُب الصباح بعد تدريب ا٠تطابة . لروضة اٟتسنةوا١تعلمات ُب معهد ا
.   يعٌت ُب يوم اإلثنُت والسبت وا٠تميس

: واألسالب الىت تسلك من ىذا التسميع كما يلى 
أعد ا١تسؤل على الشريط أو األسطوانة  .1
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تسجيل ا١تسؤل على ا٠تطابة أو احملادثة أو األسئلة وغَتىا  .2
استماع الطلبة استماعا جيدا  .3

وهبذا التسميع يرجى الطالب والطالبات لقدرة على استماع احملادثة والتعبَت 
 .العربِت جيدا وصحيحا وقدرة على كتابة خالصة مادة اللغة العربية كامال

اإلذاعة . 8.2
ىذه اإلذاعة مهمة جدا إلعالن األشياء الضرورية إما من النشاطات اللغوية 

. أو من النشاطات األخرى متعلقة بأمور الطلبة
وجائت اإلذاعة من مكرب الصوت الذى وجد ُب غرفة الضيوف، وا١تسؤل 

تعمل ىذه اإلذاعة ُب .هبذه اإلذاعة ىو قسم اإلستعالمات ٖتت رعاية رابطة الطلبة
. الساعة السادسة صباحا إىل ا٠تامسة والنصف مساء

وطريقة اإلذاعة ىي القى الطالب أو الضيف األخبار إىل ا١تذيع اللقائو إىل 
٨تن "من الذى يقصده، فأخرب ا١تذيع ا١تعلومات أو الوصية وفق ا١تقصود، ا١تثال 

".  اخل.....من قسم االستعالمات/مبعوثات أو مبعون من قسم مقابلة الضيوم
وهبذه اإلذاعة مرجوا الطلبة ديارسوا استماع اللغة العربية ويهتمواىا اىتماما 

       .كبَتا حىت يتعلموا العبارات أو الكلمات الىت اليفهمواىا
 

نشر المفردات .9.2
ا١تفردات أىم شيئ ُب اللغة بل ىي اللغة كلها ويقسمون مهارة  متعلمي 

. اللغة األجنبية ٔتدي مااستظهروه من كلمات من ا١تعجم وكتب القراءة

                                                

 23 و الطالب 2012مارس  24 وا١تقابلة مع رئيس إحياء اللغة 2012مارس  23ا١تالحظة ُب اجراء التسميع تاريخ  
 2012مارس 

 22 و الطالب 2012 مارس21 وا١تقابلة مع رئيس رابطة الطلبة  2012مارس  19ا١تالحظة ُب اجراء اإلذاعة تاريخ  
 2012مارس 
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 على نشر ا١تفردات ُب لروضة اٟتسنةوقد اىتم قسم احياء اللغة ُب معهد ا
مكان معُت وُب األماكن كثَتة لتعميم ا١تفردات ولنشرىا،كتاهبا كل يوم ويبد٢تا بعد 

. اليوم 
وأما ُب اٟتجرات يكتبها مسهل اٟتجرة وىو الذى يراقب افرادا فيها 

بعد الكتابة يضع ا١تسهل ُب اٞتملة ا١تفيدة، ويناقش الطلبة شيئا فشيئا . ويشرفهم
وإذا أدرك بعض الطلبة معٌت . حىت يقدروا على استنباط معٌت الكلمة بأنفسهم

الكلمة يأمرىم ا١تسهل ليتحقق الفهم، ويأمرىم بالتلفيظ اٞتماعي ٍب يكتبو على 
إذا مل يقدروا على استنباط ا١تعٌت يضع ا١تسهل الكلمة ُب اٞتملة أخرى . السبورة

وإذا مل يفهموا بعد التكرير جيوز للمسهل أن . ويناقش الطلبة على استنباط ا١تعٌت
يلقن ا١تعٌت أو يًتٚتو إىل اللغة اإلندونيسية حىت يتقنوا الفهم، ٍب يكتب ا١تعٌت على 

وإذا أدرك بعض الطلبة معٌت الكلمة باإلندونيسية ومل يدركوا . السبورة بعد التلفيظ
مرادفها أو نقيضها أو تعريفها ا١توجز جيوز للمدرس أن يلقن ا١تعٌت، ٍب يأمرىم 

 .بالتلفيظ ويكتبو على السبورة
مركز اللغة . 10.2

قد ًب استخدام اللغة العربية ُب معهد الروضة اٟتسنة كلغة احملاضرة واحملادثة 
لذلك حاول مركز اللغة إدخال التحسينات ُب نظم . اليومية منذ بداية تأسيسو

سعى مركز اللغة ترقية لغة , للحصول على األغراض ا١تنشودة. استخدام اللغة العربية 
 .واألغنية األجنبية وغَتىا, والتمثيل, ا٠تطابة: منها, الطلبة من خالل األنشطة الكثَتة

يًتكز على تزويد الطلبة الروضة اٟتسنة كان تعليم اللغة األجنبية ُب معهد 
الكفاءات اللغوية األساسية الىت تشمل ٜتس مهارات لغوية وىي االستماع والكالم 

 قسما خاصا الروضة اٟتسنةٖتقيقا ٢تذا األمل أنشأ معهد . والقراءة والكتابة والًتٚتة
. للنهوض ٔتستوى اللغات ٖتت إشراف شؤون الًتبية والثقافة وىو قسم اللغة ا١تركزية

وّتانب الكفاءات األساسية قام مركز بتنفيذ النشاطات الالفصيلية مثل التشجيعات 
                                                

  مارس22 وا١تقابلة مع مسهل ورئيس إحياء الطلبة 2012 مارس 26 إىل 20ا١تالحظة ُب احوال ا١تنطقة تاريخ  
 2012 مارس 25 و الطالب 2012
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والتزويدات واٟتوار، وتقسيم األسبوع إىل أيام العربية وأيام اإل٧تليزية والتمثيلية وأسبوع 
. اللغة وإصدارات اجملالت والنشرات واٞترائد عربية كانت أو ا٧تليزية

وجيب على ٚتيع منسوىب ىذا ا١تعهد من الطالب وا١تدرسُت أن يتكلموا 
باللغة العربية واإل٧تليزية حيث عقد ا١تركز ومدير ا١ترحلة العقاب ا١تباشر مل يتجاوز عن 

. نظام اللغة وارشادىم إىل أمهية اللغة نفسها
علما بأن ١تعهد عددا من ٥تربات اللغات كما أن اللغة العربية ىي لغة 

التدريس للمواد العربية والدينية ابتدأ من السنة الثانية ا١تتوسطة خاصة لًتبية ا١تعلمُت 
.  ومعهد ٖتفيظ القرآن

:  ومن نشاطاهتم كما يلى  
م ووي. أسبوعُت باللغة العربية يعٌت يوم الثالثاء، األربعاء)تزويد ا١تفردات : اليومية  .1

. ( واألحد قبل النومتالسب
االسبوعية  .2

  ا٠تميس بعد صالة  هنار باللغة العربية يعٌت اأسبوع) طابةاخل٦تارسة
 ( قبل النومليلة األحد، و أسبوعا  باللغة اإل٧تليزية يعٌت الظهر

  أسبوعُت اللغة العربية يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس، وأسبوعا )التشجيع
 (اللغة اإل٧تليزية يعٍت يوم اإلثنُت وا٠تميس قبل صالة ا١تغرب

 أسبوعُت اللغة العربية يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس، وأسبوعا ) مظاىرة اللغة
 (اللغة اإل٧تليزية يعٍت يوم اإلثنُت وا٠تميس قبل دخول الفصل

 أسبوعُت اللغة العربية يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس، وأسبوعا اللغة  )التمثيلية
،  (اإل٧تليزية يعٍت يوم اإلثنُت وا٠تميس بعد صالة العصر

  أسبوعُت اللغة العربية يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس، )إىل معمل اللغة
،  (وأسبوعا اللغة اإل٧تليزية يعٍت يوم اإلثنُت وا٠تميس قبل صالة العصر

 اللغة العربية يوم ا٠تميس، واللغة اإل٧تليزية يوم اإلثنُت واللغة  )٤تاضرة
، ( ظهراإلندونسية يوم السبت بعد صالة ال
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  (أسبوعُت اللغة العربية وأسبوعا اللغة اإل٧تليزية يوم السبت)إعالن اللغة .
.  ( ُب الشهر15 و 1التاريخ )مرة ُب أسبوعُت، مسابقة اللغة  .3
الشهرية   .4

  ( كل الشهر1التاريخ )اصدار اجملالت اٟتائطية  ،
 إعطاء ا٢تدية إىل احملاضر اٞتيد  .

ُب نصف السنة ىى دورة التدريبة  .5
    (مسابقة اللغات)مرة ُب سنتُت  .6

األحوال األخرى . 11.2
 مثل األحوال َب غَت رٝتيةىناك األحوال اليت تؤيد على هتيئة البيئة اللغوية 

.  ا١تطعم، وا١تسجد، واٟتلقات، والرياضة، وُب اٟتمام، واٟتركة الكشفية
كما جرى ُب معهد الروضة اٟتسنة عما يتعلق بالبيئة غَت رٝتية أن بعض 

وبذلك يكتسب الطلبة  . الطلبة يتعلم  من خالل األنشطة اللغوية شخصيا وٚتاعيا
اللغة العربية ُب البيئة غَت رٝتية سلبيا أو إجيابيا حسب تشجيعهم ورغبتهم ووعيهم ُب 

 .٨تاح تعلم اللغة
 اليت وجدت ُب معهد الروضة اٟتسنة البيئة غَت رٝتيةالبيئة اإلصطناعية و

ليست جزأ يتجزء لكن بينهما متفاويتان ويقويان لسرعة الطلبة على اكتساب 
ا١تهارات اللغوية، البيئة اإلصطناعية ٕتعل الطلبة ُب استخدام القواعد اللغوية وىم 

اليتكلمون على مايريدون بدون بنية اللغة وقواعدىا وحيسنون لغاهتم ُب تلك البيئة 
 تسرع الطلبة على غَت رٝتيةوالبيئة . ألن فيها اإلصالحات وا١تراقبُت للتصحيح

اكتساهبم ُب ا١تهارات اللغوية ألن حو٢تم األصحاب وا١تراقبون ومشرفون الذين حياولون 
  على سياق ُب اكتساب ا١تهارات العربية

تكوين البيئة ُب  ومن التبيان ٔتا سبق عليو فعرض الباحث االكتشاف عن
 :شكل النمط كما يلي 

                                                

    2012مارس  22ا١تقابلة مع رئيس مركز اللغة تاريخ  

 2012 ابريل 19ا١تالحظة ُب التاريخ  
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 نمط تكوين البيئة العربية بمعهد الروضة الحسنة (1)الرسم 
 

ويستطيع أن يقال معهد الروضة اٟتسنة بالبيئة العربية ألن فيو هتيئة بيئة اللغة 
 :العربية  ىذا مطابقا على ما خططو بشَتى ُب اسًتاتيجيات تكوين بيئة اللغوية مثل

ُب مكان واحد ويسهل على ا١تشرفُت وا١تدرسُت مراعتهم كون الطالب مركزين   (1 
تعيُت األماكُت  (2وإرشاداىم وغقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة، 

احملظورة فيها التحدث والكالم بغَت اللغة العربية مثل ا١تقصف ومكاتب 
 .ا١تدرسة

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب ا١تناقشة األوضاع ا١تدارسية واإلجتماع  (3 
والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات وا١تفردات وا١تصطلحات  احملفوظة 

وا١تدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسى على اإلستماع 

هؤسسخ الزوضخ 

 الحسنخ

 اليئخ االصطنبػيخ

 نظبم الوؼهذ

 
 الونبهح الذراسيخ

 الجيئخ غيز رسويخ

 أسبتذح هذيز

 

 

 األالد الوذرسيخ

 الثقبفخ اللغىيخ

 الطبلت

 الثقبفخ اللغىيخ

 التصزف اللغىي
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والتحدث والتعبَت الشفهى عن انطباعتهم باللغة العربية ٕتاه األوضاع ا١تعاشة 
 .واستماع ذلك من أصحاهبم

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج اٟتصة الدراسة الرٝتية وذلك لسد ثغرات  (4 
ناٚتة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد 

 .الدارسُت بثروة لغوية اكثر من الثروات ا١توجودة داخل الفصل
اقامة انشطة عربية ُب يوم معُت من أيام األسبوع ْتيث أن يتصرف الطالب  (5 

ميو٢تم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل ىذه األنشطة 
أجَتت ٖتت ضوء اللغة العربية وٖتت رعاية وارشاد ا١تشرفُت وا١تدرسُت ُب 

 .اللغة العربية
تدريب الطالب على القاء ا٠تطابة بالعربية ُب احملاضرة الوجيزة بعد صالة  (6 

 .اٞتماعة
هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تلىب حاجات الدارسُت حسب  (7 

مستوياهتم العلمية ويقوم ا١تدرسون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم إىل القراءة 
وقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية ُب ا١تكتبة أوٗتصيص 

وتعويدىم على قراءة اجملالت والدوريات واٞترائد  (إقامة النشاط ا١تكتىب وأ)
 .العربية

اصدار اجملالت اومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من  (8 
اإلنطباعات والتعبَتات الكتابية عن األفكار ا١تتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار 

 .األفصل واألحسن منها لغويات وفكريا
إصدار اإلعالنات وا١تعلومات من قبل ا١تدرسُت بالعربية وكذلك كتابة اللوحات  (9 

 .ا١تدرسية
تعويد الطالب على استماع ومتباعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات  (10 

األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 
وذلك بالتعاون مع سفرات الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية واٞتهاز 
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التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون  (11الرٝتي اآلخر، 
.  ا١تواد الدينية ا١تدروسة باللغة العربية سهلة العبارات

البيئة اللغوية ُب معهد الروضة اٟتسنة عند الباحث موافقا على النظريات  تكوين وحال 
ا١توجودة ُب الكتب اللغوية والكتب الىت تبحث عن اكتساب ا١تهارات اللغوية باستخدام 

 .البيئة غَت رٝتيةالبيئة اللغوية إما اصطناعية و 
 

بيا  الروضة الحسنة معهد فيالعربية   المهاراتالطلبة   اكتساب-ب
 بوندونق 

وسيعرض الباحث ُب ىذا اٟتقل اكتساب الطلبة ا١تهارات العربية ُب معهد 
.  وسيعرض كيفية الطلبة على اكتساب ا١تهارات اللغوية الروضة اٟتسنة

: وقسم الباحث اكتساب الطلبة على ا١تهارات العربية  بعاملُت 
 
العوامل الداخلية   . 1  

اٞتوانب النفسية )العوامل الداخلية وىى العوامل الىت تكون ُب داخل الطلبة 
وتلك . ، وا١توىب، والذكائيةدافعيةوٖتتوى العوامل الداخلية على ال (ا٠تاصة بالدارس 

 :الروضة اٟتسنة وىي كما يلى العوامل وجدىا الباحث ُب معهد
 دافعيةال. أ

 الذى صدر من يةيكتسب الطلبة ا١تهارات العربية على وجود الدافع
.  ؤثر كثَتا على ترقية لغتهم العربية وإحيائهاالدافعية ت هنفسهم، وىذأ

 دور ا لوعيةيتأكدون أن الداف الطلبة الذين يتعلمون ُب معهد الروضة اٟتسنة
مهم ُب تنمية لغتهم، وإن التوجد فعلى اإلمكان ليست ٢تم ا٢تمة القوية ُب تعلم اللغة 

 .العربية والديكن أن يكتسبوا ا١تهارات اللغوية

                                                

   12ص ,  مرجع سابق بشَتى،

 2012 مارس 24ا١تقابلة مع الطالب  
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ة اليت صدرت من أنفسهم تدافعهم على القيام باألعمال وتقوية يالدافع
 فلم يقم باألنشطة ةوإذا ضعفت ا٢تمم ونقضت الرغب. رغبتة وترقيات ا١تهارات اللغوية

.  اللغوية إالبكسل، والكسل يسبب إىل عدم اكتساب ا١تهارات اللغوية
 ولذا خيطط معهد الروضة اٟتسنة بالدافعات والتشجيعات للبنات ُب كل 
أسبوع مرة يعٌت يوم اإلثنُت وا٠تميس ُب الساعة الثامنة ونصف حىت الساعة التاسعة 
والنصف ليال وتوجو ىذه التشجيعات للفصل ا٠تامس إىل السادس، وأما للبنُت من 

وأما .الفصل األول إىل السادس ُب ا١تسجد كل يوم األحد وا٠تميس قبل صالة ا١تغرب
الرقم الرابع من البيئة غَت  ). طرق التشجيعات قد وضح الباحث ُب ا١تذكور أعاله

ومن بعض مصادر الفشل األساسى ُب تعلم اللغة وىو عدم التشجيع  ،(رٝتية
ولذلك، البد للمعلم طاقة وماىر . وقلبية إجابية من الطلبة على اللغة ا٢تدف ا١تدروس

ُب تنمية الدوافع و التشجيعات على الطلبة ألن يتعلموا ويالحظوا ويشجعوا على 
ٕتربة مستمرة بدون ا١تلل والفشل، بالتشجيعات واالرشادات واإلشرافات وإن احتاج 

وقد فعل . التشجيع ا١تستمر ُب تعلم اللغة ٤تتاج حق احتياج. بالقهر والعقاب
: األساتذة  ُب معهد الروضة اٟتسنة كما يلى 

: اجبار الطلبة باالنضباط ُب اللغة مثل . أ
 (بدون اٟتياء)اليستحي ُب استخدام اللغة  .1
الخياف ُب ا٠تطاء  .2
شاجع ُب افتتاح الفم وصوت صريح   .3
شاجع ُب السؤال   .4
سامح على اإلصالح والنقد من ا٠تطيئات الىت فعلها  .5

ابعاد االستهزاء والضحك على الطالب ا١تخطيئ ُب اللغة  .  ب
العقاب والتعزير ١تن يستهزئ عقابا شديدا  .1
بُت الطلبة البد بالتنمية  " التواصوا"جو  .2

                                                

   2012مارس  24ا١تقابلة مع ا١تدرس   
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األساتذة يعرفون كثَتا على ا١تشكالت الىت يواجهها الطلبة     .3
: واألساتذة أن يكرىوا نفسهم باالنضباط، مثل . ج

 ةاستخدام اللغة الفصح .1
ٔتارسة على اصالح ا١تباشر   .2
يكلف الطلبة على القاء فكرهتم   .3

 الىت تصدر من نفس الطالب ىى ا٠تطَت من ا٠تطَت واألىم افعيةولكن الد
  .من األىم

الموىب . ب
ا١توىب يؤثر على اكتساب ا١تهارات اللغوية، ألن لكل فرد من األفراد ُب 

. الروضة اٟتسنة ميوال ُب ترقية طاقتهم ُب أي األعمال، خاصة ُب لغتهم اللغوية معهد
. لذا اعد معهد الروضة اٟتسنة اٟتلقات والدراسات ا١تتوفرة و الكفاءة اإلختيارية

ىى الكفاءات  (Kompetensi pilihan)الكفاءة اإلختيارية وجدت ىناك 
. ا٠تاصة الىت البد للطلبة ا١تعينة ان يستولوا وفق ا٢تواية وا١توىب وا١تيول واختيارىم

تتكون أ وأما الكفاءة . تضم ىذه الكفاءة على قسمُت ومها الكفاءة أ والكفاءة ب
، (العلوم)الرياضية وعلم اٟتياة  (2العلوم التنزيلية واللغة العربية،  (1: على أربعة انواع 

وأما الكفاءة ب ٖتتوي على ٙتانية . اللغة اإلندونسية وأدهبا (4علم اإلجتماعية،  (3
حلقات اللغات  (3حلقة البحوث ودراسة العلمية،  (2الكشفية،  (1: انواع 

( 6حلقات الفنون اإلختيارية،  (5حلقات الرياضة اإلختيارية،  (4اإلختيارية، 
. الدرس اإلضاُب اليدوي (8حلقة البيئية،  (7الصليب األٛتر للشاب، 

ا١توىب ُب معجم اإلندونسي ىو أساس أو صفة الذكائية من الوالدة، أو 
وقال بعض الطلبة ُب . عبارة أخرى، الطاقة الىت ملكها الطالب أوٛتلها منذ والدتو

الروضة اٟتسنة أن الطالب الذى ملكو ا١توىب اللغوي يدافعو لتعلم اللغة تعلما  معهد
فإن كان لو روح لغوي فيتعلم . عميقا وكل عملو الخيلوا هبا ألن ُب نفسو روحا لغويا

                                                

 مارس 19 راشدين بنا  اٟتاج معهد الروضة اٟتسنة مدير وا١تقابلة مع 2012مارس  23ا١تقابلة مع مدرس اللغة العربية  
2012 



101 

 

كل اٞتهد ويسهلو ُب تعلمها وىناك أيضا الطرق اليت تساقيو التصال إىل شارع 
                          .اللغة

الذكائية . ج
الذكائية تؤثر كثَتا على اكتساب ا١تهارات اللغوية، كما كانت الذكائية تسرع 

ألن الذكائية ٢تا دور مهم ُب تنمية العقل والفكر ومن يعقل ويفكر . على العمل األخر
إن كانت فكرتو جيدة فاٟتاصالت ٚتيلة . على شيئ فينال شيئا على قدر التفكَت

. و٦تتازه وإن كانت سيئة فنتيجتها قبيحة ومفسدة
أن الذكائية ُب تعلم اللغة العربية تؤثر   كما قال الطالب ُب معهد الروضة اٟتسنة

كثَتا ُب االكتساب، فإن كان جاىلة أو قليل الفهم أوسوء اٟتفظ حيجب على اكتساب 
يكتسب  ما الطالب جاىل وليس لو إرادة قوية ُب فتعلم اللغة فاليالسواللغة العربية 

      . ا١تهارات اللغوية إال قليال

العوامل الخارجية    . 2

العوامل ا٠تارجية وىى العوامل الىت تكون ُب خارج الطلبة، وٖتتوي العوامل 
البيئة، وا١تعلم، واإلصالحات، وا١تواد الدراسية، واٟتفظ، والتقليد، : ا٠تارجية ىي 

ولتصبح تلك العوامل ا٠تارجية . والوظيفة، وا٢تدية، والتمرينات، والوسائل التعليمية
: واضحا وجليا سيعرض الباحث البيانات كما يلى 

البيئة  . أ

ىي ٚتيع األشياء والعوامل ا١تادية وا١تعنوية الىت من شأهنا  (اللغة العربية)البيئة 
أن تؤثر ُب عملية التعليم وترغب الطالب ُب ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجيعهم 

على تطبيقها ُب واقع حياهتم اليومية أو ىي كل ما يسمعو ا١تتعلم وما يشاىده من 

                                                

 2012مارس  23 ومدرس اللغة العربية 2012مارس  24ا١تقابلة مع الطالب  

  2012مارس  23 ومدرس اللغة العربية 2012مارس  24ا١تقابلة مع الطالب  



102 

 

ا١تؤثرات ا١تهيئة واإلمكانات احمليطة بو ا١تتعلقة باللغة العربية ا١تدروسة، والىت ديكنها أن 
.  تؤثر ُب جهوده للحصول على النجاح ُب تعلم وتعليم اللغة العربية

الطالب ُب معهد الروضة اٟتسنة يسكن ُب بيئة اللغة العربية، ىم يتكلمون 
وىناك األنشطة اللغوية .  هباأُب أيامهم اللغة العربية ويسمع هبا ويكتب هبا ويقر

. 2تزويد ا١تفردات واإلصطالحات، . 1أحوا٢تم ُب داخل الفصل : مثل  (العربية)
، (فهم ا١تقروء)ا١تطالعة . 4، (فهم ا١تسموع)االستماع . 3، (التعبَت الشفوي)احملادثة 

التمرينات .8، (للمبتدئُت)الكتابة . 7الًتٚتة ، . 6، (التعبَت التحريري)اإلنشاء .5
دروس فهم . 12دروس اٟتفظ واإلستظهار، . 11ا٠تط، . 10اإلمالء، . 9اللغوية، 

اجمللة .16النصوص األدبية، . 15دروس ا١تهارات القرآنية، . 14الكتب وا١تقررات، 
. األحوال ُب خارج الفصل. ، بمعمل اللغة. 19، كتابة ا١تقالة. 18، اٟتائطية

. 6التمثيلية، . 5التشجيعات، . 4مظاىرة اللغة، . 3التجسس، .2احملادثة الليلية، .1
مركز اللغة وغَتىا . 10نشر ا١تفردات، .9اإلذاعة، . 8التسميع، . 7ا١تسابقة اللغوية، 

. من نشطات اللغة العربية
وىذه البيئة تؤثر كثَتا و٢تا دور مهم وعظيم على اكتساب الطلبة ُب 

يقصد الباحث ُب البيئة . ا١تهارات اللغوية إما البيئة االصطناعية أو البيئة غَت رٝتية
االصطناعية ىى احوال الطلبة وانشطاطهم ُب داخل الفصل، وأما البيئة غَت رٝتية ىى 

وىذه البيئة تساعد كثَتا على نيل الدوافع . احوال الطلبة وانشطاطهم ُب خارج الفصل
واٟتث من األصحاب واألساتيذ واأللواح ا١تكتوبة فيها العبارة ا١تهمة ا١تنبهة حىت جيعل 
الطالب دافعا لًتقية مهاراهتم اللغوية خاصة ُب الكالم ألهنم يتكلمون اللغة العربية ُب 

 .أيامهم والكالم أكثر استخدامهم
إن التعلم اللغة ُب بيئتها ىو األسلوب األمثل الذي حيقق أفضل النتائج ألنو 
يعتمد على رغبة ا١تتعلم نفسو، الذى يلمس يوما بعد يوم الفائدة العملية لتعلم اللغة 

                                                

 ورئيس 2012 مارس 21  وريس رابطة الطلبة2012مارس  23 ومدرس اللغة 2012مارس  24 ا١تقابلة مع الطالب 
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ويساعده على ذلك كثرة عدد معلميو، اٞتو ا١تشجع ا١تساند الذى يتجاوز . العربية
. عن األخطاء الشكلية ويركز على أمهية ٤تتوى الرسالة اللغوية

 
المعلم . ب

ا١تعلم لو دور كبَت على اكتساب الطلبة ُب ا١تهارات اللغوية، ألنو مفتاح ُب 
ويشجعهم على تكلم . وىو كا١تثل األعلى ُب ترقيتهم ا١تهارات اللغوية. تعلمهم عليها

وكتابتها وقراءهتا، حىت يكتسبوا ا١تهارات على  (فهم ا١تسموع)اللغة العربية واستماعها 
ويراقبهم على احوا٢تم ويشرفهم ويوصيهم ويرشدىم ويصحح عليهم إن . سرعة

 .ىا ُب ا١تهارات اللغويةهوجدت ا٠تطاءات ُب ا١تهارات وحيل ا١تشكالت الىت يواج
وىناك ا٠تطوات ا١تستخدمة للمعلم ُب معهد الروضة اٟتسنة حىت يكون 

: الطلبة يكتسب ا١تهارات الغوية وىي كما يلى 
تزويد ا١تفرات واإلصالحات  .  (1

وىدف ىذا التعليم ىنا ليس إعطاء ا١تفردات أو اصطلحات ّتملة 
كثَتة وأمر ا١تتعلم ْتفظها فحسب، لكن ا٠تطر ا٠تطَت أن يستوىل ا١تتعلم 

ومهارة االستماع  (ا١تًتادف والتضاد وتعريف موجزا والًتٚتة)على معانيها 
، ويستويل (ُب قواعد النحو)ىا ُب أحوال كثَتة موالكالم والكتابة واستخد

. (الصرف)أيضا على تغَتات الكلمات 
 ( Language Skills)تعليم مهارات اللغوية .  (2

إستماع   . أ
وعمليتو بطريقة التسميع مباشرة من ا١تعلم أو الوسائل التعليمية، 

وىذه العملية التستقل على نفسها البد . نة وغَتىااكا١تسجل أو األسطو
. جتماعها بدروس التعبَت، إما شفويا أو ٖتريرياإب
ا١تطالعة . ب
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ا١تطالعة ٥تتلف باالستماع، عمليتها بقراءة النصوص ويأخذ منها 
جتماعها بدروس إوىذه العملية التستقل على نفسها البد ب. الفكرة

.         التعبَت، لتقوًن ا١تتعلم ُب أى بعد يفهم النصوص
تعبَت شفوي . ت

وطرقة متوفرة . وعملية تعليمها مساعة ا١تتعلم على صناعة الفكرة
مثل التسميع، وا١تطالعة، واحملاضرة، استذكار التجربة سالفة أو ترٚتة من 

.  اإلندونيسة إىل اللغة العربية
تعبَت ٖتريرى . ث

وعملية تعليمها مساويا بالتعبَت الشفوي، لكن أمر ا١تعلم بكتابة 
.  الفكرة ُب تقييداهتم أو دفًتىم

اٟتفظ واإلستظهار .  (3
ا١تواد الىت سيحفظها ا١تتعلم مأخذة من القرآن واٟتديث والنصوص 

ويشرف ا١تعلم على . األدبية واألكار والدعوات واألشعار واألمثال وغَتىا
. وحيفظها ُب ذلك الوقت( Gradual Memorize)حفظو بالتجدرجيى 

 
مطالعة الكتب وفهما .  (4

عمليتها يًتكز ا١تعلم على مهارة القراءة ويقرء النصوص بنفسهم 
وفهمهم مباشرة، وا١تعلم اليكثر ُب الكالم ألن ىذه ا١تهارة ليست مهارة 

. الكالم واحملاضرة
التطبيقات  (6

ليطلب ا١تعلم إىل الطالب لكي يطبق شيئا الذى سيعلمو، وفق 
ويصحح ا١تعلم قدر اٟتاجة واعطاء ا١تثال بصراحة . معرفتو على ذلك الشيئ

وبعد ذلك أن يعطى ا١تعلم إليهم الفرصة الواسعة للتطبيق . أمام ا١تتعلمُت
.  والتجربة
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٘ترينات  (7
ا١تواد الىت سيحفظها ا١تتعلم مأخذة من القرآن واٟتديث والنصوص 

ويشرف ا١تعلم على . األدبية واألكار والدعوات واألشعار واألمثال وغَتىا
. وحيفظها ُب ذلك الوقت (Gradual Memorize)حفظو بالتجدرجيى 

 
اإلصالحات  . ج

أن التصحيح لو دور مهم ُب "وبعد ا١تقابلة وا١تالحظة مع الطلبة قالوا 
 إن وجدوا منا ا٠تطيئات إما ُب الكتابة أو الكالم أو ةاكتساب اللغة، ألن األساتذ

القراءة  فيصححوا تصحيحا حىت نستطيع أن نفرق بُت ا٠تطيئات والصواب ونصلح 
 ".كالمي وقراءتى وكتابىت ويزيد منا ا١تعارف عن تلك ا١تهارات ونكتسب هبا 

إصالح األخطاء وىو إصالح العبارات أو الكلمات ا١تستخدمة  أو خطاء 
وضع الكلمات ُب اٞتملة ا١تنتشرة بُت الطلبة أو ا٠تطاء ُب القراءة ويصلح مباشرة، أو 

وأما طريق إجرائو ُب . ُب الكالم ينتظر ا١تعلم بعد اإلنتهاءه فيصلحو، أو ُب الكتابة  
: الكالم كما يلى 

يُظهر ا١تدرس التقييدات الىت فيها العبارات أو الكلمات ا١تخطئة ا١تنشورة  .1
 :ا١تثال . بُت الطلبة

  16جدول 
 العبارات المخطئة لدي طلبة معهد الروضة الحسنة وصوابها

 الصواب العبارات المخطئة
 ىل ُب الفصل أستاذ؟  ُب الفصل؟ أستاذىل موجود

 اآلن؟ يومأي  ؟ ماذا اآلنيوم
دق اٞترس اضرب اٞترس 

ما أٚتل ىذا ٚتيل جدا ىذا 
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 إدام يزيدين زيادة إدامأنا 
  

. ىا أمام الطلبة ويقلدىاأويقر .2
يلفظ ا١تدرس الكلمات الصحيحة ويقلدىا الطلبة  .3
 ويليها بالكلمات خطئةأمرا١تدرس الطلبة لكي يكتبوا الكلمات امل .4

 الصحيحة
اإلطالع واإلصالح من الواجبات ُب معهد الروضة اٟتسنة ألن هبما 

يستطيع ا١تدرس على ترقية مهارات اللغوية، مثل طريق اصالحات ُب مهارات الكتابة 
: وىوكما يلى
دات ييضع ا١تدرس مكانا فارغا ُب كل صحيفة من صحوف لتقي .1

ا١تصحح 
وضع ا١تدرس عالمة ا٠تطاء ُب الكلمات ا٠تطيئة ، ليست كتابة  .2

التصحيح، لكي يفكروا ويسألوا على ا٠تطيئات قبل اإلصالح 
ويعطى ا١تدرس النتيجة بعد اإلصالح   .3
ويضع ا١تدرس التوقيع وتاريخ التصحيح  .4
وبعد اصالح الطلبة على الكلمات الىت وضعها ا١تدرس  عالمة ا٠تطاء  .5

 . مرة اخرى لوضع التوقيع اٞتديدشفيفت
المواد الدراسية  . د

عامل من العوامل ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية الذى يكون ُب معهد الروضة 
.  اٟتسنة وىو ا١تواد الدراسية، وقصد الباحث ىنا ا١تواد الدراسية ا١تدروسة باللغة العربية
وىذه ا١تواد تؤيد على اكتساب اللغوية بُت الطلبة وتؤثر كثَتا ُب اكتساب 

: وأما ا١تواد الدراسية العربية ىي  (االستماع والكالم والكتابة والقراءة)ا١تهارات اللغوية 
التعبَت )واحملادثة  (فهم ا١تقروء)وا١تطالعة  (فهم ا١تسموع)تزويد ا١تفردات واالستماع 

                                                

  2012مارس  23ا١تقابلة مع الطالب  
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والتمرينات ( اإلمالء وا٠تط)والًتٚتة والكتابة ( التعبَت التحريرى)واإلنشاء  (الشفهى
وىناك أيضا الكفاءة اإلختيارية . اللغوية والنصص األدبية والقواعد النحوية والبالغة

الىت كانت ا١تواد الدراسية تتكون على ا١تطالعة واالستماع واحملادثة والًتٚتة واإلنشاء 
. والنصص األدبية والقواعد النحوية والبالغة

القرآن وعلومو، )علوم التنزلية وا١تواد الدراسية األخري الىت تتعلق بالعربية ىي 
علم , اٟتديث وسَتة النبوية، علم التوحيد واألخالق، وعلم الفقة وأصولو واٟتضارة ة

 .ىذه كلها تستخدم اللغة العربية ُب التعلم والتعليم ( التجويد
وأما الطريقة ا١تستخدمة ُب معهد الروضة اٟتسنة ُب تعليم ا١تهارات اللغوية 

وا١تراد هبا أن جيري التدريس على الطريقة الىت  (لفصل األولا)ىي طريقة ا١تباشرة 
وأما الفصل الالحق تستخدم بأي .يقًتن فيها االسم با١تسمى والفعل باٟتركة مباشرة

طريقة كانت وفق االحتياج مثل طريقة القواعد والًتٚتة، والطريقة السمعية الشفهية، 
.  والطريقة االنقائية، والطريقة التواصلية االتصالية

كان الكتاب ا١تقرر و البيان والشرح والتساؤالت  (الدينية)والعلوم التنزيلية 
 .والتفاعل استخدام اللغة العربية

وىذه كلها سياق الطلبة على اكتساب ا١تهارات اللغوية، وا١تواد الدراسية 
 .    التنزيلية ٕتعل الطلبة على توسيعهم ُب ا١تواد العربية ولتدريبهم على ٦تارستها

 
الحفظ . ىـ

الطلبة، وىم يتفاوتون ُب القدرة   كثَتعناٟتفظ من العمليات الىت تنشق 
عليو، بتفاوت استعدادىم، وقد وجد أن سعولة اٟتفظ ترتبط بأسس نفسية وأسس 

. لغوية
واٟتفظ عند طلبة معهد الروضة اٟتسنة يؤثركثَتا على اكتساب ا١تهارات 

اللغوية خاصة ُب تزويد ا١تفردات، ألن ا١تفردات عنهم أىم شيئ ُب اللغة بل ىي اللغة 
                                                

 2012 مارس 24ا١تقابلة مع مدرس اللغة العربية  

 2012مارس  26ا١تقابلة مع رئيس مركز اللغة ومدرس اللغة العربية  
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ويروا أن ا١تفردات أساس ُب استيعاب ا١تهارات اللغوية، مثل الكالم الديكن . كلها
الشخص يستطيع أن يتكالم إال ٔتعرفة ا١تفردات وا١تفردات ٖتتاج إىل اٟتفظ وكذلك 

 .ا١تهارات األخري
: طريقة اٟتفظ لطلبة معهد الروضة اٟتسنة متنوعة وىي 

طريقة الكل  .1
ووسيلتها أن حياول لطالب حفظ القطعة كلها، وحدة متكاملة، 

وذلك بأن يكررىا مرات كثَتة، ُب فًتة واحدة، أو ُب فًتات متعاقبة، حىت 
. حيفظها

طريقة التجزئة  .2
وىي حفظ القطعة بيتا بيتا، أو بيتُت بيتُت، أوٚتلة ٚتلة ُب النثر، 

والمندوحة عن الطريقة إذا كانت القعة صعبة، أو طويلة، ومقياس الصعوبة 
. والطول، ىو حال الطلبة

طريقة اٞتمع بُت الكل والتجزئة   .3
أن يبدأ الطالب ْتفظ القطعة جزءا جزءا، دون أن  (أ): و٢تا حالتان 

يربط كل جزء قبلو أو ٔتا بعده، ٍب يعود إىل ىذا الربط فيفصل إىل حفظ 
أن حياول  (ب). القطعة كاملة، فالنتقال ُب ىذه اٟتالة من اٞتزء إىل الكل

التلميذ حفظ كلها من مبدئها على حسب طريقة الكل، ٍب يعود إىل بعض 
األجزاء الصعبة فيؤثرىا ٔتزيد من العناية والتكرار، وُب ىذه اٟتال ينتقل 

. الطالب من الكل إىل اٞتزء
التكرار والفهم واختيار القطع الشائقة : والعوامل ا١تساعدة على اٟتفظ وىي 

واالستعانة بأكثر من حاسة وحث اإلرادة وعدم تأجيل اٟتفظ واإلكثار من الشعر 
 .لصغار الطلبة وحسن نظم الكالم وتأليفو

التقليد . و
                                                

 2012 مارس 25 ومع ا١تدرس ُب تاريخ  2012 مارس 21ا١تقابلة مع الطالب تاريخ  

 2012مارس  23 ومع ا١تدرس ُب تاريخ 2012 مارس  22ا١تقابلة مع الطالب تاريخ  
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والطالب ُب معهد . ومن الطرق ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية ىى التقليد
ىناك تقليد القراءة وتقليد احملادثة وتقليد الكتابة . مدرَّب باحملاكاةة الروضة اٟتسن

.  خاصة ُب ا٠تط وتقليد اللهجات اللغوية  و٥تارج اٟتروف
والتقليد لو دور مهم ُب اكتساهبم ُب ا١تهارات اللغوية خاصة ُب ا١تهارة 

الطلبة يستمعون كل احملادثة ٍب :  ومن طرق التقليد ُب معهد الروضة اٟتسنة. الكالم
واحملادثة على . أمر األستاذ على تقليد احملادثة الىت قد ٝتعوا إليها بالطالقة والصحيحة

األحيان تصدر من األساتذة أو ا١تسجل أو األسطوانة ا١تًتاصة العربية أو التلفاز 
.  وغَتىا

إن احملاكاة تلعب دورا كبَتا ُب إتقان الطالب ُب ا١تهارات اللغوية، إن 
األصوات الىت ينطقها والكلمات اليت يرددىا ٦تا يسمعو حولو وبالطريقة الىت يسمعها 

 .هبا، واألمر نفسو يصدق ُب تعلم ا١تهارات اللغوية
 

الوظيفة .ز
ويرى بعض الطلبة وا١تدرسُت أن الوظيفة أو الواجب ُب معهد الروضة 

يقصد بالواجب ذلك القدرة من . اٟتسنة ٢تا دور كبَت ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية
التكليفات الىت يسندىا ا١تعلم للطالب قبل هناية اٟتصة من أجل أدائو خارج 

  .الفصل
. الواجبات فيها متفرقة بُت الطلبة على قدر ا١ترحلة وا١تواد فيها ايضا ٥تتلفة

: وا١تعلم يقدم الواجبات على أساس األىداف ا١ترجوة مثل 
. الطالب قد فهم الدرس ومل يعد لديو ما يسألوإىل إعطاء الواجب  .1
حيدد ا١تعلم للطالب حدود الواجب بدقة  .2
إعطاء التكليف ُب حدود طاقاهتم، وُب حدود الزمن ا١تتاح ٢تم  .3
ويكون فيو ما يساعد على التعلم الذاتى  .4

                                                

 2012مارس  24 ومع ا١تدرس ُب تاريخ 2012 مارس 22ا١تقابلة مع الطالب تاريخ  

  2012مارس  22ا١تقابلة مع الطالب  
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مناسب الواجب مع مستوى التقدم الذى قطعو الطالب ُب ا١تهارات  .5
اللغوية  

 .إعطاء ا١تعلم اىتماما خاصا للواجبات اليت ترد إليو ُب كل حصة .6
وبالواجبات يستطيع هبا الطالب على اكتساب ا١تهارات اللغوية وترقيتها 

 .وتنميتها واحيائها وفق جهدىم ونشاطهم ُب عمل الواجبات الىت اعطاىا ا١تعلم
الحوافز .ح

اٟتوافز ىي إعطاء ا١تعلم او ا١تشرف شيئا بعد ٧تاح الطلبة ُب العمل 
كالواجبات ا١تنزلية الىت عملها الطالب بصحيح وجيد، أو ُب ا١تسابقة الىت يشًتكها 
الطالب وىو فائز فيها، أو ُب مفموم القراءة والطالب فهما جيدا فيعطي إليو ا١تعلم 

اٟتوافز ، أو إجابة الطالب األسئلة الىت اعطلى ا١تعلم وىو يستطيع على إجابتها 
بصواب، أو طالب شاجع ُب عمل شيئى الذي امره ا١تعلم واألخرون خائفُت، 

.       وغَتىا
وُب اٟتوافز ىنا الًتتيبات على قدر ٧تاحهم وقيمتهم ُب ا١تسابقة أو غَتىا، 

مثل الفائز األول لنتيجتو ا١تمتاز والفائز الثاين لنتيجتو جيد جيدا والفائز الثالث 
أو بدون الًتتيبات، ١تن يستطيع على عمل الشيئ فأعطى اليو اٟتوافز . لنتيجتو جيدا

.   ٟتوافز ٥تتلفة مثل الكتب أواٟتلوي أوالكأس أو اجمللة  أو العقود غَتىاواوا١تواد .
ويرى الطالب ٔتعهد الروضة اٟتسنة أن اٟتوافز تلعب دورا عضيما ُب 
ترقيتهم اللغوية وُب اكتساهبم على مهاراهتا، ألن فيها الدوافع القوية حىت يعمل 

الطالب النشاطات اللغوية باٞتهد واإلجتهاد ويكتسبوا على ا١تهارات اللغوية على 
      .قدر جهودىم واجتهادىم

التمرينات .ط
ويرى . التمرينات تلعب دورا كبَتا ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية وتنميتها
والتدريبات . بعض طلبة معهد الروضة اٟتسنة أن فيها األفوائد الكثَتة  ُب ترقية لغتهم

                                                

  2012 مارس 25ا١تقابلة مع ا١تعلم  

 2012مارس  22 ورئيس مركز اللغة 2012مارس  24 ا١تقابلة مع الطالب 
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اللغوية عندىم تستهدف ٘تكُت الطالب من أن يسيطر على األمناط اللغوية الىت 
فالتدريب وسيلة ٟتفر ا١تهارة اليت تعلمها الطالب وتثبيتها وتدعيم . تعلمها ُب الفصل
. وُب التدريب على ا١تمارسة اٞتيدة من الطالب للمهارة اللغوية. ما تعلمو بشأنيها

: والًتيبات الىت عقدت ىناك متنوعة، وقسم الباحث عليها نوعُت رئيسُت مها 
التدريبات النمطية ىي عبارة عن ٣تموعة من التمرينات اليت تثبت على  .1

وىدف ىذه . ويتطلب طريقة واحدة ُب االستجابة ٢تا. شكل واحد
التدريبات تثبيت األمناط اليت تعلمها الطالب، وتشيع ُب ٣تال النحو 

. وتعليم الًتاكيب
التدريبات االتصالية وىي اليت تدور ُب موقف اتصايل عن طريق اٟتوار  .2

من اآلخرين، والتتبع شكال واحدا، كما التنىبء باستجابة واحدة من 
 .الطالب

 ذلك النوع من التدريبات ,وىناك ايضا ما يسمي بالتدريبات ا١تيكانيكية
الذي يهدف إىل مساعدة الدارسُت على اتقان ا١تهارات اللغوية، سواء أكانت 

يضا أو.خاصة ُب ا١تراحل األويل من تعليم اللغة العربية . أصواتا أم مفردات أم تراكيب
دريبات ا١تعنوية وىذ النوع من التدريبات الذي يهدف على تقدًن ا١تساعدة الالزمة تال

لربط الكثَت من اٞتزئيات والتفاصيلة ا١تتعلقة بتعلم األصوات أو الكتابة أو القواعد 
وٚتل الباحث نوعا من انواع التدريبات الرئيسية الثالثة . وتثبيتها ُب ذاكرة الطالب 
: السابقة ُب اٞتدوال التايل

   
 17الجدول 

 التمارين اللغوية في معهد الروضة الحسنة

 اتصالية معنوية  ا١تيكانيكية 

استعمال اللغة استعمال ا١تهارات اللغة السيطرة األوتوماتيكية  العرض

                                                

 2012 مارس 23 (وىو مدرس اللغة العربية) وويل الفصل 2012 مارس 24ا١تقابلة مع الطالب وا١تدرس 
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على ا١تهارات اللغوية 
األصوات وا١تفردات )

 (والًتاكيب

ا١تكتوبة استعماال ٤تدودا 
 على نطاق ضيق

استعماال طبيعيا حرا 
 وعلى نطاق واسع  

استماع  .1 النوع
تكرار  .2
تصريف  .3
تبديل  .4
 ٖتويل .5

اكمال  .1
جواب -سؤال .2
تكوين األسئلة  .3
تكوين اٞتمل  .4
٤تادثة ٖتت اشراف  .5

ا١تعلم 
إمالء  .6
أم خطاء  صواب .7
ترٚتة  .8
تلخيص  .9

ربط  .10
تكوين األسئلة  .11

 ٖتويل

مناقشة عامة  .1
إنشاء حر  .2
٤تادثة حرة  .3
تقارير شفهية  .4

 وكتابية

 
الوسائل التعليمية  .ي

الوسائل التعليمية ٢تا دور مهم ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية للطلبة ُب معهد 
الروضة اٟتسنة وتساعد كثَتا على إثراء تعليم وٖتقيق اقتصادية التعليم واستثارة اىتمام 

الطالب وإشباع حاجتو للتعلم وزيادة خربة الطالب ٦تا جيعلو أكثر استعدادا للتعلم 
  واشًتاك ٚتيع حواس ا١تتعلم ُب عملية التعليم وٖتاشي الوقوع ُب اللفظية وُب زيادة

الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ُب تدريس . مشاركة الطالب اإلجيابية ُب اكتساب ا٠تربة
.  ا١تهارات اللغوية واليت تعترب مرحلة تطبيقية و٦تارسة مباشرة للغة
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: وتوضيح ىذه الوسائل ا١تستخدمة ُب معهد الروضة اٟتسنة ُب الرسم التايل 
 

 18  جدول 
 المهــــارات اللغـوية

 الكتابة القراءة الكالم االستماع

 السبورة بطاقات القراءة   ا١تتسلسلةالصور التسجيالت الصوتية

 الشرائط ا١تسجلة بطاقات التكلمية األلعاب اللغوية األلعاب اللغوية

بطاقات األسئلة  لوحة العرض الصوار الثابتة
 واألجوبة   

الكلمات 
 ا١تطقاطعة

الرسومات 
 التخطيطية

 اجملالت بطاقات ا١تفردات فرص الساعة

الصوار  اجملالت والصحف األفالم إذاعة مسموعة
 والرسومات

 اللعاب اللغوية السبورة الرحالت ا١تيدانية 

 ا١تعجم عجمامل  

 
، (التعبَت الشفهي)ا١تثل ُب الوسائل ا١تستخدمة ُب تعليم مهارة الكالم 

تشتمل معينات الكالم باإلضافة إىل معينات االستماع على برامج األنشطة مثل 
 ,واإلذاعة ا١تسموعة, الرحالت ا١تيدانية، واأللعاب اللغوية، ولوحة العرض، والصور

وتقوم ا١تعينات ا١تستخدمة ُب أنشطة الكالم والىت تشتمل احملاكاة واإلعادة . واألفالم
مساعدة على ابتطار  (2تشجيع الطالب الكالم،  (1: وا١تعاٞتة بالوظائف التالية 

توفر ا١تعلومات الىت تستخدمها الطالب  (3السياق الذى جيعل لكالم الطالب معٌت، 
. ُب كالمو
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: ، وىي (التعبَت التحريري)  والوسائل ا١تستخدمة ُب تعليم مهارة الكتابة 
جهاز العرض العلوي والسبورة الوسيلتان البصريتان األساسيتان، وبصفة عامة أوجب 
ا١تعلم بعد أن يقدم اٟتروف كتابة أن يدرب الطالب على عملية ا٠تط ٖتت إرشاده، 

ومن الوسائل الىت . ٍب يوزع عليهم كراسات ا٠تط حملاكاة ما فيها من مناذج كتابية
تساعد التالميذ الشرائط ا١تسجلة والكلمات ا١تتقاطعة والربامج التليفزيونية والصور 

  .الرسومة

 قد بُت الباحث فيما سبق عليو ٦تا يتعلق با كتساب ا١تهارات العربية ُب 
 : فيصف ُب شكل النمط كما يلي, معهد الروضة اٟتسنة بيا بوندونق ميدان

 اكتساب الطلبة ا١تهارات العربية ُب البيئة االصطناعية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نمط اكتساب الطلبة المهارات العربية في البيئة االصطناعية. (2)الرسم 
 

 اكتساب الطلبة ا١تهارات العربية ُب البيئة غَت رٝتية 

 

                                                

مارس  23 وا١تدرس ُب تاريخ 2012 مارس 25 ومع رئيس ا١تركز 2012 مارس 24ا١تقابلة مع الطالب تاريخ  
2012 

 طبلت

 الجيئخ االصطنبػيخ

الطزيقخ والىسبئل 

 والوبدح

 هنهح التؼلين

 خبرج الفصل في الفصل

 الؼىاهل الذاخليخ الؼىاهل الخبرخيخ
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 نمط اكتساب الطلبة المهارات العربية في البيئة غير رسمية. (3)الرسم 
 

 اإلختالف في اكتساب الطلبة على المهارات العربية -ج
قسم الباحث ُب ىذا اٟتقل عن االختالف ُب اكتساب الطلبة على ا١تهارات 
العربية بنوعُت، االختالف على اكتساهبم ا١تهارات العربية بصفة عامة واالختالف على 

.  (الكالم، واالستماع،والقراءة، والكتابة)اكتساهبم ا١تهارات اللغوية بصفة خاصة 
االختالف بصفة عامة .1

االختالف ُب اكتساب الطلبة على ا١تهارات العربية بصفة عامة تتكون على 
خلفية الدراسة، الدوافع، والتقليد، وا١تمارسة، الفهم،وترتيب ا١تهارات اللغوية، : 

. والبيئة، والوقت، وموقف التعلم، واحملتوى اللغوي، التدخل اللغوي، وطريقة التدريس
وليصبح االختالف ُب اكتساب الطلبة على ا١تهارات العربية بصفة عامة واضحا 

: وجليا سيعرض الباحث البيانات كما يلى 
اختالف الدوافع .أ

بعض الطلبة معهد الروضة اٟتسنة أن اختالف الدوافع يسبب على  يرى
إن كانت الدافعية ُب نفس الدارس ضعيفا . اختالف اكتساب ا١تهارا ت اللغوية

 الدوبػي

 األنشطخ اللغىيخ

 الجيئخ غيز رسويخ 
 الذاتي

 الطبلت

 إيدبثيب سلجيب

 الؼىاهل الخبرخيخ الؼىاهل الذاخليخ
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فيصبح الدارس ضعيفا ُب اكتساب ا١تهارات، وإن كانت ُب نفس الدارس الدافعية 
 .القوية فيصبح قويا على اكتساهبا

إن كان وراء الدارس دافع يستحثو، "وقال ا١تدرس ُب معهد الروضة اٟتسنة 
وحافز يشده إىل تعلم شيئ ما، كان ذلك أدعى إىل إ٘تامو وٖتقيقو ا٢تدف منو ُب 

أشكالو ا١تعقدة ومهاراتو ا١تتشابكة، وراء الكثَت من حاالت الفشل ُب التعلم 
 ."فقدان الدافع (اكتساب)

والدوافع للطلبة معهد الروضة اٟتسنة متفرقة، بعض يتعلم اللغة ويكتسبها 
لقضاء حاجة ما، كأن تكون سعيا وراء وظيفة، أو رغبة ُب قضاء وقت يستمتع فيو، 
أو استجابة ١تتطلبات مقرر درسي أو بكتابات معينة، أو لفهم لغة التنزيلية كالقرآن 
واٟتديث، وا١تهم ُب ذلك أن الدارس الذي توجهو ىذه التوافع يقتصر األمر عنده 
على اكتساب القدر الذي يلزمو من ىذه ا١تهارات والشكل الذى حيقق لو ىدفو 

. ويشبع حاجتو ويستوُب معو غرضو
وخيتلف بُت الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية باختالفهم على الدوافع 

ُب نفسهم الدوافع فليس ٢تم  (فقدان)اليت كانت ُب نفس الطلبة وإن التوجد 
.  وىذه الدوافع تسبب على اكتساب الطلبة فيها. االكتساب اإل قليال

اختالف البيئة .ب
ُب معهد الروضة اٟتسنة الفريعات ا١تختلفة، ولكل فريعة ٢تا جو خاص، إما 

وىذه البيئة من األسباب على اختالفهم ُب اكتساب ا١تهارات . جو اللغة واٞتو األخر
.  إلن البيئة تؤثر على اكتساهبا. اللغوية

وبعض الفريعات تؤدى على تعميم اللغة وتطبيق مهاراهتا ّتهد واجتهاد 
فهذا يؤثر على الطلبة لكي يقوموا على النشاطات اللغوية، مثل احملاورة اليومية، 

وبعض األخرى اليعمل النشاطات اللغوية إال . والكتابة ُب اجملالت اٟتائطية وغَتىا
. ب ضعيف الطلبة ُب  اكتساب ا١تهارات العربيةبقليل فهذا يس

                                                

 2012مارس  23ا١تقابلة مع الطالب  

 2012 مارس 23 واكده الطالب ُب تاريخ 2012مارس 24ا١تقابلة مع ا١تدرس  
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يتعلم الطالب اللغة ُب الفريعة ٔتعهد الروضة اٟتسنة اليت تنتشر فيها وبُت 
األصحاب الذي يتحدثوهنا، يتلقى منهم ا١تفردات الكثَتة، ويتعلم الًتاكيب 

ىذا يؤثر على سرعة اكتساهبم ُب ا١تهارات . الصحيحة، ويدرك ا١تفاىيم الدقيقة
.  اللغوية وعكسو

فاٟتاصل البيئة  تؤثر على اختالف الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات العربية، إن 
كان اٞتو العريب  قويا ُب تلك البيئة فيصبح الطالب مكتسبا ا١تهارات اللغوية بسرعة 
وجيد وإن كان ضعيفا فيصبح مكتسبا عليها ببطيئ وسيئ وإن اليوجد جو اللغوي 

 .فال يكتسبها الطلبة على ا١تهارات اللغوية
لدراسة  ل التمهيد.ج

لدراسة تؤثر كثَتا ُب اختالف الطلبة على اكتساهبم ُب ا١تهارات التمهيد لو
من ٢تم  التمهيد للدرسةوىذه اٟتالة وقعت ُب معهد الروضة اٟتسنة، ١تن كان . اللغوية

واليتعلم فيها ا١تهارات العربية فاليكتسبها بسرعة  (عامة)ا١تدرسة اٟتكومية أو اىلية 
 (فيها )ومن كانت خلفية دراستهم من ا١تدرسة الدينية . أو يكتسبها لكن بطيئ

.  فيكتسبها بسرعة وجيد (العربية)العلوم الدينية ويتعلم ا١تهارات اللغوية 
. وتؤثر أيضا خلفية األسرة أو البيئة الىت حيو٢تا الطالب ُب اكتساب ا١تهارات
إن كان الطالب يدرس ُب أسرتو القرآن أو ا١تواد متعلقة بالعربية فيكتسبها سهلة ُب 
. معهد الروضة اٟتسنة، وإن كان ُب اسرتو ال يتعلم القرآن أو غَته فيكتسبها بصعوبة

 .وىذا يؤثر على اختالفهم ُب اكتساب ا١تهارا ت اللغوية
 

طريقة التدريس .د
يستلزم اختالف ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية باختالف طريقة التدريس اليت 
يستخدمها ا١تدرس ُب الفصول ، إن كانت الطريقة سيئة وغَت مناسبة ُب استخدامها 
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للطالب فال يكتسبها باٞتيد، وإن كانت الطريقة جيدة وجديرة فيكتسب الطالب 
.  ا١تهارات اللغوية بسهولة وسرعة

اإللقاء، وا١تناقشة،و اٟتوار، : وىناك الطرق ُب تدريس ا١تهارات اللغوية منها 
وحل ا١تشكالت، طريقة ا١تشروع، وا١تباشرة، القواعد والًتٚتة، والسمعية والبصرية 

إن التوجد للمدرس الكفاءة ُب استخدام الطريقة وُب اختيارىا فيكون فاشال . وغَتىا
فياختار ا١تدرس طريقة التدريس . ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية أو يكتسبها لكن قليال

خصائص ( طبيعة ا١تادة اليت تدرس، ب (أ: ا١تناسبة تعتمد على أسس كثَتة منها 
مدى اقتصادية  (النمو التالميذ ونوع ومستوى التعليم الذي ينشد ا١تدرس ٖتقيقة، ج

. الطريقة جهدا ووقتا وتكلفة
يرى الطالب ُب معهد الروضة اٟتسنة أن طريقة التدريس ٢تا أثر كبَت ُب 

اكتساب ا١تهارات اللغوية وسيختلف الطالب ُب اكتساهبا على ٥تتلف الطرق خاصة 
    .مستخدمها وىو ا١تدرس ُب تطبيق الطريقة

السن  . ىـ
وُب ىذا اٟتقل، قد اختلف بعض الطالب وا١تدرسُت ُب معهد الروضة 

اٟتسنة على أن السن يؤثر على اختالف الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية بعض 
. اخر يرى أن السن اليؤثر ىا

ىجة الىت استدللها بعض الطلبة وا١تدرسُت على أن السن يؤثر على للاو
اختالف الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية أن الصغَت ذو قدرة على نطق األصوات 
٘تاما كما ينطقها اصحاهبا لتوافر عنصر التقليد بصورة تفوق ما لدى الكبَت، ومنها أن 
الصغَت يلعب باللغة، وىو ُب لعبو باللغة يسلك بطرقة عادية غَت مصطنعة، فيها من 
الرباءة ما جيعلو خيطئ فيصحح لو ا٠تطأ فيعيده صحيحا دون شعور بالضيق أو باألمل 

ىجة الىت استدللها بعض الطلبة لوأما ال. النفسي الذى قد يصيب رجال أصلح لغتو
وا١تدرسُت على أن السن اليؤثر على اختالف الطلبة ُب اكتساب ا١تهارات اللغوية 
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أن دوافع الكبار ُب تعليم ا١تهارات اللغة قوية، إذ لديهم من األىداف  (1:وىي 
يستطيع الكبار استخدام  (2والغايات ما يدفعهم لذلك، وىم على وعي هبا، 

األجهزة واآلالت الالزمة لتعلم اللغة مثل ا١تسجالت ومعامل اللغات والكمبيوتر 
أن الكبَت لديو إطار مرجعي ٓتصوص الًتاكيب واألمناط اللغوية  (3والشرائح وغَتىا، 

. واالصالحات النحوية ٦تا يسهل عنده تعلم تراكيب وقواعد جديدة
والباحث الحيكم على تلك اختالفات اليت تدور بُت الطلبة وا١تدرسُت لكن 
الباحث يقتصر على أن السن يؤثر ُب اختالف الطلبة على اكتساب ا١تهارات اللغوية 

        .ولو قليال
الوقت .و

الوقت أو زمان الدراسة جيعل الطالب  على االختالف ُب اكتساب 
الطالب الذي يستغرق وقتا طويال ُب معهد الروضة اٟتسنة فيكتسب . ا١تهارات اللغوية

يامو اللغة العربية ويتكلم هبا أا١تهارات اللغوية بكثرة ويكون متقدما فيها، ألنو يسمع ُب 
اليفقد كثَتا اذامل يفهم كلمة ٔتجرد ٝتاعها، بأنو سوف يسمعها مرة بل مرات، يري 

. بعض ا١تدرس أن اللغة مهارة وتعلم ا١تهارة يعتمد على الوقت الذي يتاح ١تمارستها
والطالب الذي يستغرق وقتا قصَتا ُب تعلم اللغة فاكتسابو ُب ا١تهارات 

.   جهودىم واجتهادىم ُب تعلم اللغةةيضا على قدرأاللغوية قليال وىذا 
ا١تتخرجون عصر الدراسة ُب معهد الروضة اٟتسنة ينقسم إىل قسمُت، األول 

الثاين ا١تتخرجون من ا١تتوسطة عصر .من اإلبتدايئة كان عصر الدراسى ست سنوات
  .الدراسى أربع سنوات

 
العوامل األخرى  . ز

ب الطالب اختالفا ُب اكتساب بقد شرح الباحث عن العوامل الىت تس
ا١تهارات اللغوية بصفة عامة، ويضاف إىل ماسبق عوامل أخرى كثَتة تلعب دورا ُب 
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اكتساب ا١تهارات اللغوية، منها الذكاء والفروق الفردية، والقدرة اللفظية والقدرة 
  .التذكر، واستعداد اللغوي عنده، واٟتاجات اليت يريد إشباعها بتعلم اللغة

االختالف بصفة خاصة .2
 وبعد تدقيق الباحث على االختالف ُب اكتساب الطلبة على ا١تهارات 

 فوجد الباحث أن طريقة اكتساب بُت  بيا بوندونقالعربية ُب معهد الروضة اٟتسنة
الكالم، )ا١تهارة وا١تهارات األخري ٥تتلفة، وفيما يلى العرض عن ا١تهارات اللغوية 

:  واكتسبها ُب معهد الروضة اٟتسنة  (واالستماع،والقراءة، والكتابة
 (التحدث)الكالم .أ

:  الكالم لو مكان خاص ُب معهد الروضة اٟتسنة، ألنو 
كوسيلة اليومية مثل ُب ا١تطبخ وا١تطعم واٟتجرة وا١تكتبة و ا١تسجد  .1

والشركة التعاونية والنشاطات ا١تعهدية والفصل وخارجو واإلدارة وغَتىا 
وا١تخاطب  (الطالب)والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بُت ا١تتكلم  .2

ويبدوا ذلك واضحا من تعدد القضايا ا١تطروحة  (والطالب األخر)
للمناقشة بُت ا١تتكلمُت، أو ا١تشكالت ا٠تاصة والعامة اليت تكون 

وىذا يوجد ُب الفصل أو ُب خارجو . للخالف
والكالم وسيلة لتنفيس الطالب عما يعانيو، ألن التعبَت الطالب عن  .3

عالج نفسي خيفف من حدة  (إما ا١تتعلقة بالدراسة أو غَتىا)نفسو 
األزمة الىت يعانيها 

والكالم نشاط طالىب يقوم بو الطالب وا١تدرس وا١تشايخ حيث يتيح  .4
. للطالب اكثر ُب التعامل، والتعبَت عن مطالبو الضرورية

والكالم وسيلة رئيسية ُب العملية التعليمية ُب ٥تتلف مراحلها، الديكن أن  .5
من ا١تواد  (ا٠تاصة ا١تواد الدينية أو التنزيلية)يستغٍت عنو معلم ُب أية مادة 

.   للشرح والتوضيح
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ولذلك أكثر الطلبة يتسابقون على تعلم ا١تهارة الكالم لكي يستطيعوا أن 
يعربوا على ما ُب فكرهتم، وإن ال يتكلمون بالعربية فعاقبهم ا١تشرف ألهنم من 

وىذه الدافيعة الىت ٖتث الدارس ُب اكتساب مهارة الكالم باٞتهد .  ا١تتجاوزين
وأيضا األصحاب تؤثر عليهم ُب اكتساهبم ىذه ا١تهارة، ألهنم يتكلمون . واالجتهاد

  .وينطقون هبا كل يوم ومكان ُب بيئة معهد الروضة اٟتسنة
االستماع  .ب

االستماع شيئ مهم ُب حياة الطلبة ُب معهد الروضة اٟتسنة إما ُب الفصل 
أو ُب خارجو، ألن فيو البيئة اللغوية وىم يتكلمون العربية وأما ا١تخاطبون البد 

.  ألن الكالم واالستماع عند الطلبة مهاراتان متفاويتان. باستماعها تلك اللغة
وكان ُب معهد الروضة اٟتسنة الدراسة ١تهارة االستماع واٞتاىزات أو 

الوسائل التعليمية متعلقة هبا،منها استخدام الطلبة على ا١تعمل بوسيلة االستماع من 
ا١تسجل الصوتى أو مشاىدة شاشات التلفاز حىت ديارسوا باستماع من العريب األصلى 

. والعبارات اٞتميلة منو
عملية ىذا ا١تعمل عامة هتدف على قدرة طلبة على استماع احملادثة أو 

التعبَت العريب صحيحا، وقدرهتم على اعادة تعبَت مادة اللغة العربية شفويا وطالقة، 
. وقدرهتم على تلخيص أمناط مادة اللغة العربية كامال

ومن ا١تواد تسجيل ا٠تطابة العربية وتسجيل احملادثة بطرق متوفرة مثل 
. السمعية أو ا٠تطابة أو التوظيف أو األسئلة

ومن برامج الىت تتعلق باالستماع ىي التسميع ٖتت رعاية قسم استعالمات 
.  من رابطة الطلبة ُب تربية معلمُت وا١تعلمات ُب معهد الروضة اٟتسنة

وهبذا التسميع يرجى الطالب لقدرة على استماع احملادثة والتعبَت العربِت 
. جيدا وصحيحا وقدرة على كتابة خالصة مادة اللغة العربية كامال
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واإلذاعة أيضا ٢تا دور كبَت ُب مهارة االستماع، وجائت اإلذاعة من مكرب 
الصوت الذى وجد ُب غرفة الضيوم، وا١تسؤل هبذه اإلذاعة ىو قسم اإلستعالمات 

  السادسةتعمل ىذه اإلذاعة ُب الساعة السادسة صباحا حىت .ٖتت رعاية رابطة الطلبة
. مساء

ورجاء هبذه اإلذاعة على الطلبة ديارسوا استماع اللغة العربية ويهتمواىا 
       .اىتماما كبَتا حىت يتعلموا العبارات أو الكلمات الىت اليفهمواىا

القراءة  .ج
القراءة مهارة رئيسية ُب معهد الروضة اٟتسنة، ألن هبا الطالب قادرون على 

وىناك دراسة القراءة لكي يكون الطالب ماىرا ُب القراءة . افتتاح الفكرة وتطويرىا
دروس فهم الكتب وا١تقررات، ودروس ، و (فهم ا١تقروء)مثل درس ا١تطالعة . وفهمها

.  وقراءة الشعر، وقراءة النشرات، ومطالعة الكتب الًتاثية واٟتديثةا١تهارات القرآنية،
وىذه الدروس لتنميتهم ُب القراءة وفهمها، وبالقراءة تساعد الفرد ُب 

فعن طريقها يتمكن الطالب من التحصيل العلمى الذى يساعده . اإلعداد العلمى
على السَت بنجاح ُب حياتو ا١تدرسية، وعن طريقها ديكن أن حيل الكثَت من 

   .ا١تشكالت اليومية، وُب ٖتقيق عملية تعلم ناجحة لبقية ا١تواد الدراسية
الكتابة .د

قد اىتم افراد ا١تعهد ٔتهارة الكتابة ألهنا وسيلة اتصال بُت أفراد الطلبة 
وا١تدرسُت وا١تشايخ با١تؤلفات وخطابات وغَتىا، وأهنا أدة للتعلم ّتميع أنواعو 

ومراحلو، واألخذ عن اآلخرين فكرىم وخواطرىم، وأهنا ٟتفظ الدروس اليت علمها 
 .ا١تدرس ُب الفصل، وأهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو والتعبَت عما جيول ٓتاطره

، والكتابة (التعبَت التحريري)ولتطبيق ىذه كلها فعقد ا١تعهد بدراسة اإلنشاء 
.  ، واإلمالء، وا٠تط، واجمللة اٟتائطية، وكتابة ا١تقالة(للمبتدئُت)
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الكالم واالستماع والقراءة )قد اختلف الطلبة على اكتساب ا١تهارات اللغوية 
ٔتختلف طرائق التدريس ا١تستخدمة، واٞتاىزاد ا١تستعملة، واألىداف  (والكتابة

ا١تتفرقة، واألوقات ا١تستغرقة، والنشاطات ا١تهارية ا١تختلفة، واختالف ا٢توايات 
وا١تواىب، وخلفية الدراسة ا١تتنوعة، والذكاء ا١تتلكة، والدوافع ا١تستثارة، وا١تشاركة هبا 

.  ُب العملية التعليمية ُب الفصول وخارجها
 

 دور البيئة العربية في اكتساب اللغة العربية: المبحث الثالث 
تنقسم إىل بيئتُت البيئة االصطناعية  إن بيئة اللغة العربية ٔتعهد الروضة اٟتسنة

والنشاطات اللغوية ُب بيئة اصطناعية ٖتتوى على تزويد ا١تفردات . بيئة غَت رٝتيةالو
فهم )وا١تطالعة  (فهم ا١تسموع)واالستماع  (التعبَت الشفوي)واحملادثة واالصطالحات 

الكتابة و( من العربية إىل اإلندونيسية)والًتٚتة ( التعبَت التحريري)واإلنشاء  (ا١تقروء
والتمرينات اللغوية و اإلمالء ووا٠تط وودروس فهم الكتب وا١تقررات ودروس  (للمبتدئُت)

 وأما البيئة .اجمللة اٟتائطية وكتابة ا١تقالة و معمل اللغةا١تهارات القرآنية والنصوص األدبية و
 ىي األحوال اللغوية الىت كانت فيو مثل َب ا١تطعم وا١تسجد والشركة التعاونية غَت رٝتية

وا١تيدان والتنظيف العام وا١تنظمات واٟتلقات وغَتىا َب خارج الفصل الذى اليتعلق 
بتعليم اللغة العربية بالتوعية، يقصد الباحث أن الطالب يكتسب اللغة فجأة بدون 

احملادثة الليلية والتجسس ومظاىرة اللغة : التوعية مثل النشاطات الىت توجد فيو
 .والتشجيعات والتمثيلية وا١تسابقة اللغوية والتسميع واإلذاعة ونشر ا١تفردات ومركز اللغة

 
 معهد فيالعربية   المهاراتالطلبة   اكتسابدور البيئة كالتعويد في - أ

 الروضة الحسنة

ىناك البحوث ُب اكتساب اللغة منطلقا من النظريات، أن دور البيئة اللغوية 
. الثانية الىت تدخل إىل البحث عن دور البيئة االصطناعية ُب ٧تاح اكتساب اللغة الثانية
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 دور التوسيع ُب وُب اكتساب اللغة الثانية،  (إصالح األخطاء) دور التصحيح  وىى
إمنا ىي نتائج ا١تالحظة  .دور التكرار ُب اكتساب اللغة الثانية اكتساب اللغة الثانية، و

إن اللغة تسَت . وتطبيق ُب ميدان البحث وىي قابلة للتوسيع والتصغَت على صورة بسيطة
مع ناطقها فعال، وإذا يزداد الناطق ترتقى اللغة والعكس ألجل كياهنا ُب وسط اجملتمع 

 .عن البالد ا١تعُت
اإلنسان حياول أن جيعل أنفسهم تتناسب مع غَتىم من األحوال والظروف، 
ومن ىنا تظهر شىت االفًتاضات أمامهم من تطور اللغة وتوسيعها ودورىا اليت يعيشون 

وعلى علماء اللغة أن يبذلوا جهودىم من خالل إخًتاعاهتم من طريقة، وأسلوهبا، . فيها
 .وكتابة النسخة حيث يستفيدىا الناس قوال وفعال

البيئة اليت تلعب دورا مهما ُب وسط اجملتمع سواء أكان اصطناعية مع أىدافها 
كلما تنمو البيئة أىدافا . ا٠تاصة أو اليت ىي ظواىر اجملتمع البد أن تكون أكثر مفيدة

ترتقى حسناهتا ومن أمثا٢تا انتشار نطق العربية ُب ا١تعاىد العصرية و ا١تعاىد السلفية، 
 .و٢تذا ينطلق من ٥تتلف األىداف بالطبع

ذىب الباحث من البيان السابق وبعد أن الحظ ُب ميدان البحث يعٌت ُب 
معهد الروضة اٟتسنة وجد أن البيئة ال تنحصر على التوسيع والتكرار والتحسُت، وإمنا 

تكون البيئة وسيلة التعويد ُب معهد الروضة اٟتسنة، وذلك عندما يتعود األحد اللغة 
الفصحة ُب البيئة ا١تعينة تًتسخ تلك العادة ُب نفسو وكلما خيتلط اجملتمع والعكس 

 .  تفهيما
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اكتساب الطلبة ا١تهارات العربية بالطريقة اليت يتعلم بالنسبة لدور بيئة كالتعويد ُب  
هبا الطالب لغًة غَت لغتهم األم، سواء كان ىذ التعلم بطريقة داخل الفصل الدراسي 

 . أم خارجو

 :شرحا ٢تذا نستطيع أن ننظر ُب الرسم البياين كما يلي
 
 
 
 
 
 

 نمط دورالبيئة كالتعويد في اكتساب العربية. (4)الرسم 
 

 فيالعربية   المهاراتالطلبة  اكتسابدور البيئة كتشجيع اللغة في  - ب
 الحسنةالروضة  معهد

لتحسُت الروضة اٟتسنة أن البيئة ىي قادرة على تقدًن التشجيع للطالب ُب 
 ومن . الرغبة ا١تستمرة لفرض لغتهم العربية ُب أنشطتهم اليوميةتكون العربية حىت تىاراامل

بعض مصادر الفشل األساسى ُب تعلم اللغة وىو عدم التشجيع وقلبية إجابية من الطلبة 
، بل والتشجيع الديكن أن يصدر دائما من النفس الطالب. على اللغة ا٢تدف ا١تدروس
ا١تهارات  طاقة ُب تنمية طالب لل يدور التشجيعولذلك، .إنو من البيئة اللغوية أيضا

 على الطلبة ألن يتعلموا ويالحظوا ويشجعوا على ٕتربة مستمرة بدون ا١تلل العربية
.  التشجيع ا١تستمر ُب تعلم اللغة ٤تتاج حق احتياج، و والفشل
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يوجد القهر كضرب ولطم وألنو ٦تنوع ١تشرف،  الواآلن ُب معهد الروضة اٟتسنة
وعند الباحث القهر مهم ولو اليكون كثَتا، ألن القهر خاص للمجاوز الشديد، بدونو 

يكون الطالب جياوز على الدوام وليس لو ا٠توف ُب ٣تاوزتو، ألن ا١تشرف يكفي 
وُب معهد . باإلشارة واإلشارة تكفي للواع ُب تعليم اللغة وال يكفي للمجاوز الشديد

 صدر من غَته ليس العوامل ٌب اللبيئةوا. الروضة اٟتسنة ٥تتلف األنواع ىناك واع و غَته
.  الداخلية لكنو مؤثر كثَتا على التشجيع ُب نفس الطالب

ىناك االفًتاض والدعاء الذى يرى أن الشخص يكون  ناجحا ُب تعلمو إن 
كان ُب نفسو التشجيع وا٢تدف الذى سينالو بذلك التعلم، وخيتلف بشخص ليس لو 

يرى أن متعلم اللغة يكون  (1959)المبَتت و غاردير . والتشجيع أو ا٢تدف ا١ترجو
ناجحا إن كان ُب نفسو التشجيع ويؤيد ىذا الرأى دوكالس برون وإيليس وكريسان  

العوامل اليت يكتسبها الطالب ا١تهارات اللغوية بعاملُت، األول  (1986)يقسم  إيليس 
ويشرح ىو أن  (General factor)و العوامل العامة  ( Personal factor)العوامل النفسية 

العوامل النفسية ىي نشاطو ُب الفصل و موقفو للمواد الدراسي وللمعلم، والعوامل العامة 
 . ائية ا١توقف أو التشجيع والشخصية كو ا١توىب والذ ىي العمر

 للمتعلمُت ليحث وليدافع الطالب ُب البيئة ُبوىناك طريقة  التشجيع اٞتيدة 
اكتساب ا١تهارات العربية مثل امر األستاذ لو بأن اليستحى ُب استخدام اللغة، والخياف 

ُب ا٠تطاء والخياف ُب السؤال و كذلك يعطى العقاب والتعزير ١تن يستهزئ لصاحبو 
.  وغَتىا

و ُب ىذا الصداد يراى الباحث أن التشجيع يؤثر كثَتا ُب اكتساب الطلبة 
أن التشجيع أحد سائقُت مثل  (1995)ا١تهارات العربية، وىذا يضاف إىل رأى اٟتيب 

أن التشجيع ىو شيئ لنيل ا٢تدف كلو  (1972)الطاقة اليت ٖترك العمل و يرى المربيت 
واإلرادة الىت  التشجيع دفع من الداخلى، ودفع ٟتظة، (1981)يستمر دوغالس بروت 

                                                
126 Rod Ellis, op.cit,. p.152 
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أن التشجيع ىو الدوافع، واألمنية،  (1964)ٖترك شخصا لعمل شيئ، وهبذا يؤيد قفار 
      .واإلرادة، و الرغبة، وا٢تدف لتحريك الشخص لعمل شيئ

 اللغة ُب معهد الروضة اٟتسنة وىو قليل بيئةومن بعض القضايا الىت يوجهها 
حىت يؤثر على عدم قوهتم ُب ترقية اللغة  التعاون ُب تشجيع الطلبة ُب تعليم اللغة العربية،

العربية وتنميتها وىذا نظره الباحث على قليل أساتذة ُب توصية على ٣تاوز اللغة مثل 
وكذلك قليل التشجيع من اصحاب متعلم . الطالب اليتكلم اللغة العربية مع أصحابو

.   اللغة، وىم الحيثوا اصحابو ليتكلم اللغة العربية خاصة وإلتقان ا١تهارات األخرى
ليس يكفي أن يكون لدى ا١تتعلم دافع تكاملي أو تشجيع داخلي، وإمنا البد 

أن يكون ىذا الدافع وذلك التشجيع من العمق والشدة ْتيث يضمنان لو مواصلة التعلم 
واجتياز عثراتو، أن تعلم لغة ثانية أمر ليس باليسَت، وإمنا يتضمن من العمليات العقلية 

 التشجيعاتومن أشكال اٞتهد وا١تعاناة ما يتطلب الصرب وا١تثابرة، ومن ىنا تلعب 
ولقد إنتهى كثَت من الباحثُت إىل أن شدة الدافع لتعلم لغة ثانية يتوقف عليها . دورىا

٧تاح ا١تتعلم ُب تعلمها، ففي دراسة أجراىا كارول، على ٚتاعتُت من جنود القوات 
 انتهى إىل أنو باستخدام التحليل اٞتوية األمريكية الذين يتعلمون اللغة ا١تاندرية 

العاملي أمكن التعرف على ستة عوامل تعترب رئيسة للتحثيل الناجح ُب تعلم اللغات 
األجنبية، ومن ىذه العوامل الستة شدة الدوافع، ووجود الرغبة، وا١تيل ُب التعلم، وُب 

دراسة ألرسن وزمالئو أجَتت على عينتُت من طالب اٞتامعة ٦تن يدرسون اللغة األ١تانية 
، وجد أن أكثر الطالب ٖتصيال ىم أولئك الذين يوكانوا على مستوى واحد من الكل

 .يتمتعون ٔتيل قوي واىتمام شديد لتعلم ىذه اللغة األجنبية

فإن عدم اكتساب اللغة ال يتوقف على مدى قدرات الفرد الفطرية فقط، بل 
منها أن بعض الدراسات تشَت إىل أّن فشل الطالب األجانب . ىناك أسباب كثَتة جداً 

                                                
127 Nur Hadi, op.cit,. p153  
128 Carrol, A Factor Analysis of Tho Foreign Language Batteries, (Journal of General 

Psychologi:1985) p.50 
129 Diane Larsen, Faktor Contributing to acthievemant in the Study of first semester 

cpllege vermin, (Journal of Experimental Education: 1942) p.10 
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الذي بُِدئ فيو بدراسة تلك اللغة، وعلى  التشجيع ُب إتقان اللغة الثانية، يعتمد على
.  الزمن الذي ديضونو بصحبة أبناء اللغة ا١تستهدفة

وقد ْتث كثَتا الباحث عن البيئة اللغوية ُب السابق الذكر، لكن يهتم الباحث 
والبيئة ٢تا دور كبَت ُب .  البيئة اللغوية الىت يكتسبها الطلبةدورُب ىذا الصدد عن 

 . ٟتثهم ُب اكتساب ا١تهارات العربيةالتشجيعاكتساب الطلبة ألن حو٢تم 
 مثل ُب ٣تال التعبَت، شجيعاتوىناك ا١تدرسون باستخدام صور متنوعة لت

فبعض ا١تدرسُت يقومون بتحديد األخطاء اليت يقع فيها الطالب ُب مهارات لتعبَت كما 
يقومون بتصويب ىذه األخطاء، ٍب يردون كرسات التعبَت إىل الطالب، إلعادة ىذه 

وبعض ا١تدرسُت يناقشون . اٞتمل أو العبارات الىت وقع فيها ا٠تطاءُب صورة سليمة
الطالب ُب أخطائهم حىت يهتدوا إىل سبب خطائهم، فيتحاشوه ُب موضوعات 

تالية،باعتبار أنو الخَتُب إصالح اليدرك الطالب أساسو، والُب صواب اليكتبو الطالب 
.  بنفسو

علب دورا على اكتساهبم ُب اللغة العربية ألهنم يكتسبواىا ُب ي التشجيع
.  األحوال كثَتة ُب تلك البيئة

ديكن نظره على ناحيُت  (البيئة اإلصطناعية) أن اثر تعلم الرٝتي يرى إيليس 
أن ترتيب . السرعة أو ٧تاح سيطرة اللغة ا٢تدف (2ترتيب اكتساب اللغة الثانية،  (1: 

النموى ُب اكتساب اللغة ىو ترتيب الطبقات الىت البد لطالب أن ديشيها الستعاب 
تركيب  (2ترتيب النمو ،  (1: وقد قسم إيليس ىذا الًتتيب إىل نوعُت. اللغة ا٢تدف

ترتيب النمو ىو مفهوم النمو الذى دييل إىل ترتيب اكتساب اٞتوانب القواعدية . النمو
وأما تركيب النمو ىو مفهوم النمو ا١تستهدف اىل . بصفة خاصة ُب اكتساب اللغة الثانية

يعٌت منو اكتساب اللغة الثانية . ٣تموعات بنية النمو ُب اكتساب اللغة الثانية بصفة عامة
وسرعة اكتساب ىو سرعة . الىت التأثرىاخلفية اللغة األوىل، وحالة التعلم للمتعلم

وايضا دور البيئة االصطناعية ُب ٧تاح . اكتساب ا١تتعلم ُب السيطرة على اللغة الثانية

                                                
130 Nurhadi dan Raikhan, op.cit,. p.119   
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ُب اكتساب اللغة ( إصالح األخطاء)دور التصحيح  (وىى أ. اكتساب اللغة الثانية
ودور التكرار ُب اكتساب اللغة ( دور التوسيع ُب اكتساب اللغة الثانية، ت  (الثانية، ب

. الثانية
 فظهر من خاللو  دور البيئة كالتشجيع ُب اكتساب العربية ،الشرح من ىذه  و

الروضة اٟتسنة نستطيع أن ننظر ُب معهد ه الحظ الباحث أن دور. ٔتعهد الروضة اٟتسنة
 :ُب الرسم البياين كما يلي

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 نمط دورالبيئة كالتشجيع في اكتساب العربية. (5)الرسم 

 
 دور البيئة كالتقويم اللغوي في اكتساب العربية  -  ج

ُب ٣تال التعليم، نعرف أن ىناك نوعُت من نتائج التقييم التعليمية، 
ىذا يعٍت أنو من خالل زمنية معينة التعليم فعقد دائما تقييم النتائج الذي ًب 
ٖتقيقها سواء أكان  أن يقوم هبا ا١تعلمون وكذلك من قبل ا١تتعلمُت لقياس 

 . مدى النجاح ُب عملية التعليم

                                                
131 Martutik, op.cit,. p.120-125 
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ىو تلك العملية اليت ٘تكن األخصائي من اٟتصول على معلومات القياس 
أو   الطريقة ولوىو وصف السلوك لفئات الًتبية ا٠تاصة رقمياً أو كمياً  عن ظاىرة ماكمية 

القياس ىو أحد  .األسلوب الذي تقاس بو صفة ما أو ظاىرة ما أو موضوع ما
االجراءات ا١تعتمدة ُب التقوًن،كانت البيئة العربية إحدى أجهزة قياس ُب 

 من  الطالبإذا ٘تكن. االنشطة اللغوية كما جيري ُب معهد الروضة اٟتسنة
 التعلم ٖتقيقا قد أًب فإنو  اللغويةاستخدام اللغة العربية وفقا لألحكام هبا ُب تلك البيئة

: ، ولكن البيئة تعُت اٞتودة اللغوية عند الطلبة، كما قال مدير ا١تعهدبالعكساللغوي و
 . تلعب البيئة  ٧تاح الطلبة ُب اكتساب العربية وجودة اللغة ٔتعهد الروضة اٟتسنة

وجدير بذكر أن التقوًن الذي ينطلق من البيئة ا١تعينة قد خيتلف حصول نتائجو 
قد يكون الطالب ملما باللغة االجنبية ُب بيئة من البيئات ومل يلم . من البيئات االخرى

لقد أثر جودة البيئة رجال تأسيسها وغَتىا من متحركُت . عندما خيتلط ُب بيئة غَتىا
 .  وأخذينها

 ُب البيئة اللغوية ا١تدرس يستطيع أن يقوم الكفاءة اللغوية عند الطلبة، إن
وأما . ويعرف معيار اللغة ا١تستخدمة اليت يتحدث الطلبة ُب أنشطتهم اليومية فيها

معلمون قادرون على أن يالحظ مباشرة على مستوى اللغة اليت يتم استخدامها من 
 ذىب الباحث من الشرح على مايرام وبعد أن الحظ ُب ميدان البحث ، لذلك.الطالب

يعٌت ُب معهد الروضة اٟتسنة وجد أن البيئة ال تنحصر على التعويد و التشجيع، وإمنا 
 .تكون البيئة وسيلة التقوًن ُب معهد الروضة اٟتسنة

 فظهر من خاللو  دور البيئة كالتقوًن ُب اكتساب العربية ،انطالقا من الشرح 
 :البيئة كالتقوًن يرسم كما يليالحظ الباحث أن دور. ٔتعهد الروضة اٟتسنة
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الفصل الخامس 
نتائج البحث والتوصيات و المقترحات 

 
, ادلبحث األول يتكون على نتائج البحث: يتناول الفصل اخلامس على ادلبحثني 

. وادلقًتاحات البحث , و توصيات البحث
نتائج البحث  

اعتمادا على ما سبق من عملية البحث وادلناقشة حول البيئة العربية تكوينها 
فيستخلص الباحث , ودورىا يف اكتساب العربية مبعهد الروضة احلسنة بيا بوندونق ميدان

: إىل نتائج البحث كما يف جدول
إن بيئة اللغة العربية مبعهد الروضة احلسنة بيا بوندونق ميدان تنقسم إىل بيئتني بيئة  .1

والنشاطات اللغوية ىف بيئة اصطناعية حتتوى على تزويد . اصطناعية وبيئة غري رمسية
 (فهم ادلسموع)واالستماع  (التعبري الشفوي)واحملادثة ادلفردات واإلصطالحات 

من العربية إىل )والًتمجة  (التعبري التحريري)واإلنشاء  (فهم ادلقروء)وادلطالعة 
والتمرينات اللغوية و اإلمالء واخلط ودروس فهم  (للمبتدئني)الكتابة و (اإلندونيسية

وأما  البيئة اللغوية غري .الكتب وادلقررات ودروس ادلهارات القرآنية والنصوص االدبية
رمسية ىي األحوال اللغوية الىت كانت فيو مثل ىف ادلطعم وادلسجد والشركة التعاونية 

وادليدان والتنظيف العام وادلنظمات واحللقات وغريىا ىف خارج الفصل الذى اليتعلق 
بتعليم اللغة العربية بالتوعية، يقصد الباحث أن الطالب يكتسب اللغة فجأة بدون 

احملادثة الليلية والتجسس ومظاىرة اللغة : التوعية مثل النشاطات الىت توجد فيو
والتشجيعات والتمثيلية وادلسابقة اللغوية والتسميع واإلذاعة ونشر ادلفردات ومركز 

 .اللغة

أن تكوين البيئة مبعهد الروضة احلسنة بيا بوندونق يتكون على األنشطة اللغوية سواء  .2
أكانت يف الفصل وخارج الفصل أو كل مايشاىد الطالب وما يسمعو حول معهد 
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التعلم والتعليم ىف معهد الروضة احلسنة  ليس مقصورة ىف الفصل .الروضة احلسنة
لكن ىناك األنشطة اللغوية خارجو لتقوية على دراسة ىف داخل الفصل مثل رللة 

 . احلائط ومعمل اللغة و تزويد ادلفردات ونشاطات األخرى

 أن دور البيئة العربية يف معهد الروضة احلسنة يتكون على ثالثة أدوار يف اكتساب  .3
 .التعويد والتشجيع والتقومي يف اكتساب الطلبة ادلهارات االربعالعربية وىي 

اختالف الطلبة على اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس ادلستخدمة،  .4
واجلاىزات ادلستعملة، واألىداف ادلتفرقة،والبيئة احمليطة، واألوقات ادلستغرقة، 

والنشاطات ادلهارية ادلختلفة، واختالف اذلوايات وادلواىب، والسن، وخلفية الدراسة 
ادلتنوعة، والذكاء ادلتلكة، والدوافع ادلستثارة، وادلشاركة هبا ىف العملية التعليمية ىف 

وعلى احيان . الفصول وخارجها وادلمارسة والتكرار ىف التعليم، واجلهد واإلجتهاد
يتجزأ الطالب و ادلعلم ادلهارة بادلهارات اآلخرى ىذا يسبب على االختالف فيو، 
وقليل التدريبات والتعلم وادلناشط الطبيعية، والًتكيز على العملية التعليمية كلها ىف 
أداء ادلهارات وجتنب العناية جبزء منها دون اآلخر، اكتساب ادلهارات اللغوية حيتاج 
إىل وعي كامل بعناصر العملية التعليمية من التدريب ادلتدرج، وادلستمري والبعد عن 
التوترات النفسية، ومراعة النمو العقلي واجلسمي إىل أخر األسس اليت تبٌت عليها 

 . ادلهارة

المقتراحات  
انطالقا على نتائج البحث، فيتبادر على ذىن الباحث أن يقدم بعض 

: ادلقًتاحات حول ما يتعلق بالبحث فهي 
فمن ادلمكن أن ىف ىذا البحث نقصانا حول ما يتعلق بإجاء البحث بالرغم منو  .1

. قد بذل الباحث كل جهده ىف إكمال البحث حىت يكون مرغوبا فيو
وىذا البحث حيتاج إىل االستمرار لتعمقو كل العمق، فمن لو فرصة  للبحث  .2

. عن اكتساب مهارات العربية فمن احملسن أن يلمو
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ىف اكتساب ادلهارات العربية البد دلشرف ومراقب ومعلم ومتعلم أن يهتم البيئة  .3
. اللغوية ألهنا دورا عظيما ىف االكتساب

أن يهيئ البيئة اللغوية العربية بطريقة جيدة وانشاطات صاحلة ليكون أىلها  .4
. مكتسبا ادلهارات بسرعة وصحيحة وطالقة وملمة

لتكوين البيئة حيتاج إىل التعاون بني أفرد ادلعهد، ألن التعاون أساس النجاح  .5
. لتهيئتها

البيئة تلعب دورا  كبريا ىف اكتساب ادلهارات العربية، فالبد للمعلم وادلتعلم أن  .6
. حيسنها ويصلحها

أن متارس مهارة ىف رلال النشاط الطبيعي ذلا حتت توجيو مشرف فلكي تعلم  .7
ادلهارات اللغوية يراعى أن يكون تعلمها والتدريب عليها ىف رلال احلقل 

. التعليمي
الًتكيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء ادلهارات، وجتنب العناية جبزء منها  .8

دون اآلخر، فإن اكتساب ادلهارات اللغوية حيتاج إىل وعي كامل بعناصر العملية 
. التعليمية
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نقاط المقابلة 
رئيس مؤسسة معهد الروضة الحسنة بيا بوندونق  : مصدر البيان . أ

كيف تكون بيئة اللغة العربية مبعهد الروضة احلسنة ؟  .1
ما احملاوالت اليت قام هبا ادلعهد لتهييئة البيئة العربية ؟  .2
ما األمور اليت تساعد على هتييئة البيئة العربية ؟  .3
ما نشاطات ادلعهد داخل الفصل وخارجو لتهييئة البيئة العربية ؟  .4
كيف يكتسب الطلبة ادلهارات العربية ؟  .5
ما دور البيئة يف اكتساب الطلبة ادلهارات اللغوية ؟  .6
ىل ىناك االختالف ىف اكتساب الطلبة ادلهارات اللغوية ؟  .7
دلاذا خيتلف الطلبة يف اكتساهبا ؟  .8
ما الذي حيث حىت يكون ىذا ادلعهد مهيأ البييئة اللغوية ؟  .9

رئيس مركز اللغة : مصدر البيان . ب
ما دور مركز اللغة لتكوين البيئة العربية ؟ 

دلاذا يأسس مركز اللغة ؟ 
ما الوظائف الرئيسية دلركز اللغة ؟  .1
ما النشاطات اللغوية اليت يقوم هبا مسؤولو مركز اللغة ؟  .2
كيف تنفيذ ىذه النشاطات ؟  .3
ما احملاوالت اليت يقوم هبا مسؤولو مركز اللغة ؟  .4
ما الدوافع اليت تدفع الطلبة على التكلم باللغة العربية كل وقت ؟  .5
ما العقاب للطلبة ادلتجاوزين عن النظام ؟  .6
. ىل ىناك قانون لتكون النشاطات جتري كما ادلطلوب ؟ .7
كيف يكتسب الطلبة ادلهارات العربية ؟  .8

ىل ىناك االختالف ىف اكتساب الطلبة ادلهارات اللغوية ؟  .10
دلاذا خيتلف الطلبة يف اكتساهبا ؟  .11



  (رابطة الطلبة )قسم إحياء اللغة : مصدر البيان . ج
 ما وظائف رابطة الطلبة .1

 ما النشاطات لرابطة  الطلبة ادلتعلقة بًتقية اللغة العربية ؟ .2

 ما وظائف قسم إحياء اللغة الذي يكون يف  رعاية رابطة الطلبة ؟ .3

 كيف تنفيذ النشاطات العربية ؟ .4

 ما الدوافع اليت تدفع الطلبة علي تنفيذ ادلهارات اللغوية ؟  .5

 ما النشاطات ليكونوا مكتسبني ادلهارات اللغوية ؟ .6

 ىل ىناك االختالفات يف االكتساب ؟ .7

 ما الذي يسبب على اختالف الطلبة يف ادلهارات اللغوية ؟ .8

ما دور قسم إحياء اللغة يف ترقية مهارات الطلبة اللغوية ؟  .9
دليل األسئلة الجراء المقابلة مع المدرسين لتحقيق على األهداف . د

: كاألتي,السابقة
عن ادلادة يف الفصل .  أ

 ما ادلادة اليت تقوم بتدريسها ؟ىل ىناك ادلنهج الدراسي ذلذه ادلادة ؟ .1

 ما الوسائل التعليمية ادلستخدمة ؟ .2

 ما الطريقة ادلستخدمة ىف التدريس ؟ .3

 ما اخلطوات الىت تسلك عليها ىف التدريس ؟ .4

 ما الكتاب ادلستخدم يف تلك ادلادة ؟ .5

 ىل توجب الطلبة باستخدام اللغة العربية يف إجراء التعليم ؟ .6

 .اختالف الطلبة يف اكتساب ادلهارات اللغوبة. ب

 ما دور البيئة يف اكتساب الطلبة ادلهارات اللغوية ؟ .1

 ىل وجدت االختالفات على اكتساب ادلهارات اللغوية ؟ .2

 ما األسباب احمليطة يف اختالفهم على اكتساب ادلهارات اللغوية ؟ .3

 ما ادلهارة اليت حيبها الطلبة على اكثر ؟ .4



 ماذا حيب الطلبة تلك ادلهارة ؟  .5

 ما الذي يؤثر على اختالفهم ىف اكتساب ؟ .6

 ما الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تلك ادلهارة ؟ .7

اكتساب الطلبة على ادلهارات اللغوية  . ج
كيف يكتسب الطلبة على ادلهارات اللغوية ؟  .1
ما العوامل اليت تؤثر على اكتساب الطلبة ىف ادلهارات اللغوية ؟  .2
ما النشاطات اليت تعقد يف اكتساب الطلبة يف ادلهارات اللغوية ؟  .3

 

 الطالب والطالبات : مصدر البيان .هـ 
كيف تكتسب ادلهارات اللغوية ؟  .1
كيف تكسب ادلهارات يف الفصل وخارجو ؟  .2
ما الذي يؤثرك يف االكتساب ؟  .3
ىل ىناك العوامل يف االكتساب ؟  .4

  
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 2ادللــــحق 
البيانات 

النشاطات اليومية واألسبوعية  .1
 (الشهادة األخرية)عن ادلعلمني  .2
 (طول خدمتهم)عن ادلعلمني  .3
عدد الطالب  .4
 ىيكل ادلنظمات   .5
ىيكل منهج تربية   .6

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3ادللــــحق 

 اء النشاطات اللغوية صور إجر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 صور إجراء النشاطات اللغوية
 

                 

إجراء تعليم العربية في معمل                        حركة الكشافة  
 

 

                 عملية التدريس في المسجد  فرقة الطبل أثناء االستعراض

 

 

 
 

 

 

 

 معرض الفن                      المناقشة اللغوية في المكتبة المركزية
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