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ABSTRACTION 

 

Idrus Muchsin Bin Agil, 2013. Formation of arabic environment to increase 

speaking competency at the Islamic boarding school "Darussa'adah" 

Gubugklakah Tumpang Malang (descriptive evaluative). Thesis for 

Program of study, Arabic language education, Post-graduate of Stade 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Counsellor: I. 

Prof. Dr. Muhaimin, II. Dr. Gareeb Allah Babiker Mustafa. 
 

 

Keyword: Arabic Environment, Speaking Skills 

 

  Improve the four language skills (listening, speaking, reading and writing) 

needed in the Arabic language environment that will help. Islamic Boarding 

Schools which has established arabic language environment is the Islamic 

boarding school "Darussa'adah" Malang. The formulation of the problem are: 

1)What is the role of enviromental and Arabic in improving the skills of speaking 

in islamic boarding school? How the arabic environment at the Islamic boarding 

school "Darussa'adah" Malang? How to perfection at the Islamic boarding school 

"Darussa'adah" Malang?. This research uses a qualitative and descriptive 

approach, a phenomenon presentation method as fact and making conclusion with 

real phenomena. 

 The results of this research are : First, the role or Arabic in improving the 

skills of speaking at Islamic boarding school "Darussa'adah" did not run as 

expected.  Secondly, Environment in the form of the Arabic language boarding 

school Darussa'adah made in accordance with the natural environment. Third, an 

Arabic environment inIslamic boarding school "Darussa'adah crystallizes at some 

activities of language in the classroom and outside class. 
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ABSTRAKSI 
 
Idrus Muchsin Bin Agil, 2013. Pembentukan lingkungan arab untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara di pondok pesantren Darussa’adah 

Gubugklakah Tumpang malang (Deskriptif Evaluatif). Tesis. Program 

Studi Bahasa Arab, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: I. Prof. Dr. Muhaimin, II. 

Dr. Gareeb Allah Babiker Mustafa. 

========================================================= 

Kata kunci: Lingkungan Bahasa Arab, Keterampilan Berbicara. 

 

Mengembangkan empat keterampilan dalam pembelajaran bahasa 

(mendengar, berbicara, membaca dan menulis) butuh lingkungan berbahasa arab 

untuk mampu membantunya. Hal tsb bukan satu atau dua jam dalam sepekan di 

kelas. Pondok pesantren Darussa'adah termasuk salah satu pondok pesantren yang 

membuat lingkungan berbahasa arab. Rumusan masalahnya adalah : bagaimana 

peran lingkungan bahasa arab dalam meninggkatkan keterampilan berbicara 

pelajar di pondok pesantren Darussa'adah? Bagaimana bentuk lingkungan bahasa 

arab di pondok pesantren Darussa'adah? Bagaimana kesempurnaan lingkungan 

bahasa arab di pondok pesantren Darussa'adah?. Metodologi penelitian ini adalah 

metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif evaluatif. 

Hasil penelitian ini adalah : pemerolehan pelajar keterampilan berbicara 

dipengaruhi dua faktor; internal dan eksternal. Bentuk lingkungan bahasa arab di 

pondok pesantren Darussa'adah dibuat sesuai dengan lingkungan alami tetapi 

masih tidak berjalan seperti yang diharapkan. Lingkungan bahasa arab di pondok 

pesantren Darussa'adah mengkristal pada beberapa kegiatan kebahasan di kelas 

dan di luar kelas.  
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 املقدمة -أ
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله  

 :وصحبه أمجعني أما بعد 
فقد ذكر يف . مهارات اللغة األربعثر البيئة اللغوية على استيعاب تؤ 

عدة حبوث ودراسات اللغة أن األطفال الذين يعيشون يف بيئة طيبة 
كان العرب يف املاضي يرسلون . أسرع وأكثر دقة من غريهم ونسيكون

يدة  على الرغم من فهم وقدرة اجلأوالدهم إىل البادية الكتساب اللغة 
ولنجابة األوالد ليكونوا فصحاء  اللغة العربية حتدثا وتعليما آبائهم يف

 .أذكياء أقوياء  ألهنم يشتركون بأنشطتهم
ليست من األمور اليت يصنعها فرد وذكر عبد الواحد وايف أن اللغة  
ها طبيعة االجتماع  وتنبعث عن احلياة علعني أو أفراد معينون  و إمنا جتم

. اجلمعية  وما تقتضيه هذه احلياة من تعبري عن اخلواطر وتبادل لألفكار
فكل فرد منا ينشأ فيجد بني يديه نظاما لغويا يسري عليه جمتمعه  فيتلقاه 

لم واحملاكاة  كما يتلقى عنه سائر النظم االجتماعية عنه تلقيا بطريق التع
لذا إعداد .  األخرى ويصب أصواته يف قوالبه وحيتذيه يف تفامهه وتعبريه

 .بيئة لغوية جيدة سوف تؤثر كثريا على قدرة كل شخص على الكالم
فتعلم اللغة العربية وتعليمها ليس أمرا سهال بالنسبة لألبناء الناشئني غري  

حيتاج كل متعلم و معلم إىل الوسائل املتنوعة للوصول إىل .  هاالناطقني
األغراض الناجحة والبيئة اللغوية املمتازة ألن اللغة والبيئة شيئان متالزمان 

إذا تكلمنا عن اللغة لزم علينا أن نتكلم عن بيئتها اللغوية ألهنا . متالصقان
. ها لدى الطالبأصبحت وسيلة حيوية لتحقيق جناح تعلم اللغة و تعليم
شدها املريب أو املعلم والبيئة التعليمية والتعلمية هي كلية من العناصر اليت حي

                                                             
 6: ص( 891 مكتبة عكاظ  : جدة)  اللغة واجملتمععلي عبد الواحد وايف    
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املدرسي وطريقة التعلم واألنشطة التربوية أثناء الفصل  من الكتاب
الدراسي وقبله وبعده واليت هتدف كلها إىل استراتيجية تربوية واحدة 

 . تشكل استجابة املتعلم بالشكل املرغوب فيه
ويرى بشريي أن تنمية مهارات الطالب اللغوية األربع حتتاج إىل بيئة  

عربية تساعدها وال تكفي الساعة أو الساعتني داخل الفصل يف األسبوع 
 النيب صلى اهلل عليه وسلموروي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن الواحد  

أو  فأبواه يهودانه أو ينصرانه كل مولود يولد على الفطرة: "يقول
األديان يف  زكيرئة تأثري قوي و كبري يف ترسيخ وتلو كان للبي. 1"ميجسانه

نفوس اإلنسان  فما بال تأثريها يف سلوك اإلنسان اللغوي  فإنه ال خيتلف 
  .   فيه اثنان يف أن للبيئة تأثريا قويا وجليا لتكوين لغة اإلنسان

فمعهد دار السعادة من املعاهد اليت تقوم بتكوين البيئة اللغة العربية  
. ملهارات اللغوية هلم خاصة يف مهارة الكالماألجل استيعاب الطالب 

مع ذلك جند بعضهم ال . فيهيئ بيئة اللغة العربية حىت تساعد على ترقيتها
كما هو ومن املالحظ أن البيئة مل تقم . مهارة الكالميستوعبون كثريا 

 .املطلوب  جند هناك مشكلة يف هتيئتها واكتساب اللغة العربية 
من هذه القضايا يهتم الباحث لتحليل املشكالت املوجودة بالبحث  

فجعل  .العلمي وبذلك يقدر على إصالحها وتوظيفها لترقية مهارة الكالم
هدتكوينبيئةاللغةالعربيةيفمع"  رياملاجست ةالباحث موضوعه يف رسال

 ". دارالسعادةلترقيةمهارةالكالم
 

                                                             
   :ص( م 89 مكتبة لبنان  : القاهرة)  تعلم اللغات احلية و تعليمهاصالح عبد اجمليد العريب    
 86  : اجلنائز  رقم:   كتاب :صحيح البخاري  اجلزء  1
مكتبة جامعة موالنا مالك : ماالنق)  تكوينها ودورها يف اكتساب العربية: البيئة اللغويةحليمي زهدي    

 7:ص( 008 إبراهيم  
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 أسئلةالبحث -ب
 : أما أسئلة هذا البحث فهي كما يلي 

دار السعادة ترقية مهارة الكالم يف معهد  دور البيئة اللغوية يف ما - 
 ؟مباالنق

 ؟عربية مبعهد دار السعادة مباالنقن بيئة اللغة الكيف تكو - 
 السعادة مباالنق؟كيف يتم حتسني البيئة اللغوية مبعهد دار  -1

 
 أهدافالبحث -ت

 :حتقيقها هي  البحث اليت يريد الباحثأهداف 
دار عهد مب ترقية مهارة الكالم البيئة اللغوية يف دور عنالكشف  - 

 .السعادة 
 .غة العربية يف معهد دار السعادةبيئة الل معرفة أحوال - 
 .ة يف معهد دار السعادةويغبيئة اللال حتسني معرفة كيفية -1

 
 البحثفروض -ث

 رقية مهارة الكالمية تساعد على تو فروض هذا البحث هو أن البيئة اللغو
 .يف معهد دار السعادة

 أمهيةالبحث -ج
لزيادة املعرفة يف حتقيق تكوين البيئة العربية : ملدرسي اللغة العربية  - 

 .  يف أي مكان كان 
أن تكون نتيجة هذا البحث وسيلة : ملعهد دار السعادة و غريه  - 

 .اللغوية يف ترقية مهارة الكالمإلصالح و توظيف البيئة 
 .كمرجع يستفاد منه: للطالب  -1
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 حدودالبحث -ح

 :حيدد الباحث يف الدراسة كما يلي 
 احلد املوضوعي - 

يقوم الباحث بدراسته هذه املتعلقة بتكوين البيئة اللغوية لترقية 
مهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالب يف معهد دار السعادة 

 .  لتحسني النطق والطالقة يف الكالممباالنق جاوى الشرقية 
 احلد املكاين - 

 مباالنق جاوى الشرقيةه تومفانق وبوك كالكغمعهد دار السعادة 
 .وركز الباحث على الطالب يف الفصول املتفوقة

 احلد الزماين -1
حيدد الباحث البحث مبعهد دار السعادة مباالنق جاوى الشرقية يف 

 .1 0 -  0 من السنة الدراسية  أبريلشهر 
 

 حتديداملصطلحات -خ
 "هّيأ"أو " جعل"مبعىن " كّون"مصدر كلمة : تكوين  - 
املتكلم وما يشاهده من هي كل ما يسمعه : بيئة اللغة العربية  - 

املؤثرات املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية 
املدروسة واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح 

 . هاوتعليم يف تعلم اللغة العربية
ركز على تدريس اسم املعهد اإلسالمي الذي ي:  معهد دار السعادة -1

 .الدينية للدعوة إىل اهلل  اللغة العربية و العلوم
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هي املهارات اليت تتعلق بتنمية النطق و استيعاب : مهارة الكالم  - 
 .املفردات و تركيب اجلملة و الطالقة و الفهم 

 
 السابقةاتالدراس -د

اليت تتعلق بنفس املوضوع   وبعد االطالع  بقةيراد هنا البحوث السا
عن  كبريا من البحوثالنظر إىل البحوث املوجودة وجد الباحث عددا و

 :املدارس   منها البيئة اللغوية يف املعاهد و

زهديدراسة  -  عن البيئة العربية يف  007 يف سنة  حليمي
 (دراسة الوصفية والتقوميية)معهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا 

رسالة ماجستريية يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبرهيم 
ما هى بيئة اللغة (  : )فمشكالتالبحث. احلكومية اإلسالمية مباالنق

كيف يكتسب الطلبة (  )العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب؟ 
اذا مل( 1)املهارات العربية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب؟ 

: ومنهجحبثه. يكون هناك االختالف الكتساب الطلبة املهارات العربية؟
األقوال  واألفعال  واألحوال  : ومصادر البيانات منها. حبًثا كيفًيا ووصفًيا

الباحث نفسه  : وأدوات مجع البيانات. والوثائق  واملصدر اإلحصائي
 الفصل أوخارجه  ودليل املقابلة  والتوثيق امليداين  وتعبريات يومية  يف

وطريقة . والتعبريات املكتوبة الىت كانت يف األوراق  وتعاليق األساتذة
املالحظة املشاركة  واملالحظة بدون املباشرة  واملقابلة  : مجع البيانات

عرض البيانات وتصنيفها وتبويبها : مّث حتليل البيانات. والطريقة الوثائقية
إّن بيئة اللغة العربية مبعهد (  : )تائجحبثهنوأّما . وحتليلها حتلياًل نقدًيا

. بيئة اصطناعية وطبيعية: األمني اإلسالمي برندوان مسنب تنقسم إىل بيئتني
العوامل : هناك عامالن يف كيفية اكتساب طلبة املهارات العربية(  )
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. التشجيع  واملوهب  والذكائية: العوامل الداخلية. الداخلية واخلارجية
ارجية البيئة  واملعّلم  واإلصالحات  واملواد الدراسية  والعوامل اخل

. واحلفظ  والتقليد  والوظيفة  واحلوافز  والتمرينات  والوسائل التعليمية
اختالف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية مبختلف طرائق ( 1)

التدريس املستخدمة  واألدوات املستعملة  واألهداف املتفّرقة  والبيئة 
ة  واألوقات املستغرقة  والنشاطات املهارية املختلفة  واختالف احمليط

اهلوايات واملواهب  والسن  وخلفية الدراسة املتنّوعة  والذكاء املتلكة  
والدوافع املستثارة  واملشاركة ها يف العملية التعليمية يف الفصول 

 .وخارجها  واملمارسة والتكرار يف التعليم  واجلهد واإلجتهاد
اخلرييةة دراس -   األنشطة استخدامعن  008 يف السنة  عّفة

 بوندووسو اإلسالمي دار االستقامة معهد ىف العربية البيئة لتطوير اللغوية
رسالة ماجستريية يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا   الشرقية جباوى

 كيف(  : )فمشكالتالبحث. مالك إبرهيم احلكومية اإلسالمية مباالنق
 ما(  )بوندووسو؟  اإلسالمي "االستقامة دار"معهد  يف العربية يئةالب حال
 العربية البيئة لتطوير والطالبات عند املدرسات املناسبة اللغوية األنشطة هي
 هذه فعالية مدى ما( 1)اإلسالمي بوندووسو؟ " االستقامة دار" معهد يف

معهد  يف العربية لتطوير البيئة الطالبات و املدّرسات عند اللغوية األنشطة
يف تنمية مهارة االستماع  )بوندووسو  اإلسالمي "االستقامة دار"

 وجمتمع .التجريب املنهج: ومنهجالبحث ؟(والكالم  والقراءة  والكتابة
 االستقامة دار معهد ىف طالبات املعهد مجيع هي وعينته البحث هذا

 السادس والصف  العادي الثالث الصف إال بوندووسو اإلسالمي
 املالحظة هي املستخدمة البحث وأدوات .تلميذة 7٧ حوايل وعددهن

 اللغة مدّرسات هي البحث هلذا البيانات ومصادر .واملقابلة واالستبانة



7 
 

 البيئة حالة(  :)نتائجهو .املعهد طالبات و قسم اللغة ومسؤوالت العربية
 والبيئة االصطناعية البيئة :قسمني دار االستقامة اإلسالمي معهد ىف العربية
 لتطوير الطالبات و املدّرسات عند املناسبة اللغوية األنشطة(  . )الطبيعية
 مجيع هي بوندووسو اإلسالمي" دار االستقامة" معهد يف العربية البيئة

 اللغوية األنشطة املمكن مبحاولة ومن املعهد  ىف اجلارية اللغوية األنشطة
ىف  الطالبات رغبة لتنمية املعهد بيئة ىف تعقد مل الىت املرحية األخرى
( املسرحى التمثيل) اللغوية األنشطة هذه إن( 1) .العربية باللغة التخاطب

 دار" معهد يف العربية البيئة لتطوير والطالبات عند املدرسات فعالة
 والكالم االستماع مهارة تنمية بوندووسو ىف اإلسالمي "االستقامة
 .والكتابة والقراءة

 يف ودورها عن البيئة العربية م  0 يف سنة  متيماهللدراسة  -1
دراسة وصفية ) السالم مباالنقعهد مب ترقية مهاريت االستماع والكالم

  رسالة ماجستريية يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك (تقومييةو
بيئة  كيف(  : )فمشكالتالبحث. إبرهيم احلكومية اإلسالمية مباالنق

 ريتكيف يكتسب الطلبة مها(  )؟  السالم مباالنق عهدميف ربية اللغة الع
بيئة اللغة  كيف دور( 1)؟  السالم مباالنق عهدميف  االستماع والكالم؟

. ؟ السالم مباالنق عهدميف ترقية مهاريت االستماع والكالم يف العربية 
حبثه األقوال  : ومصادر البيانات منها. حبًثا كيفًيا ووصفًيا: ومنهج

وأدوات مجع . واألفعال  واألحوال  والوثائق  واملصدر اإلحصائي
الباحث نفسه  ودليل املقابلة  والتوثيق امليداين  وتعبريات يومية  : البيانات

يف الفصل أوخارجه  والتعبريات املكتوبة الىت كانت يف األوراق  وتعاليق 
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. لطريقة الوثائقيةاملالحظة   واملقابلة  وا: وطريقة مجع البيانات. األساتذة
. عرض البيانات وتصنيفها وتبويبها وحتليلها حتلياًل نقدًيا: مّث حتليل البيانات

السالم تتبلور على  إن تتمة بيئة اللغة العربية يف معهد(  : )نتائجحبثهوأّما 
اختالف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية (  . )األنشطة اللغوية

أن دور البيئة العربية ( 1. )مبختلف العملية التعليمية يف الفصول وخارجها
 .مل تقم كما هي املطلوبة

 
بالنظر إىل البحوث السابقة  إن الباحثني درسوا البيئة وعالقتها  

البيئة  باكتساب املهارات العربية  كبحث حليمي زهدي  أو تطوير
  أو دور البيئة الغوية كبحث متيم ألنشطة اللغوية كبحث عفة اخلرييةاب

كيفية  فهذا البحث خمتلف عن الدراسات السابقة ألن الباحث يدرس. اهلل
ة الكالم مع االسترتيجية اجليدة لترقية مهار تكوين بيئة اللغة العربية حتسني
 .والنظر صها بالدراسةفرأى الباحث ضرورة ختص. تكوينهايف 
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 بيئة اللغة العربية: املبحث األول 

 مفهوم البيئة اللغوية - أ
نزل به : ، و له معان عدة، فبوأه منزال(بوأ)البيئة يف اللغة مشتقة من فعل 

( تبوأ)هيأه له وأنزله ومكن له فيه، و: إىل سند جبل، وبوأه له وبوأه فيه 
)نزل وأقام، ومنه يف القرآن الكرمي               

                         )    
( تبوأ)املنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة  اختذوا، واالسم البيئة مبعىنأى 

صالح املكان وهتيئته للمبيت فيه مبعىن إ: األولقريبني من بعضهما، معنيني 
 . النزول واإلقامة: والثاين

وأما تعريف البيئة اصطالحا فقد تعددت تعريفات العلماء هلا، وسبب  
ذلك أن لفظ البيئة شائع االستخدام ونذكر بعضا من هذه التعريفات وهي 

 :كما يلي
تتوافر فيه العوامل يرى بشريي أن البيئة هي الوسط أو املكان الذي  -1

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

مرزوقي يقول أن البيئة هي مجيع األشياء و العوامل املادية و  -2
املعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم و ترغب الطالب 

                                                             
   7:سورة يونس   
 باب اهلمزة، فصل الباء( م 199دار صادر،: بريوت)، الطبعة السادسة لسان العربابن منظور،   
املقالة اليت ألقاها يف )، تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربية ماالنق 2001بشريي،  

 (بايل-الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية جاوى
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ربية و تدفعهم و تشجعهم على تطبيقها يف واقع يف ترقية اللغة الع
 .7حياهتم اليومية

القوي يقول أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات وحممد مجال  -3
للحصول على و اليت ميكنها أن تؤثر على جهوده  ،احمليطة بالفرد

 .9البدين يف معيشتهاالستقرار النفسي و
 يسمعه ما كل فهي دوالي هيدي رأى كما اللغوية البيئة وأما -4

 تشتمله ما وأما املدروسة الثانية باللغة يتعلق مما يشاهده وما املتعلم
 مع احملاورة الدكان، أو املقصف يف األحوال هي اللغوية البيئة

 األحوال اجلريدة، قراءة حني و التلفاز، مشاهدة حني و األصدقاء
 .10غريها و الدروس قراءة حني و الفصل، يف التعلم عملية حني

لكن تتركز ولفاظها أمختلفة يف ف أما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا   
 ةالقوي احمليطوهو أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات و على هدف واحد

ه للحصول على االستقرار النفسي واليت ميكنها أن تؤثر على جهود ،بالفرد
 .البدينو

إذن البيئة هنا  ،للغة العربيةأما البيئة اليت قصدها الباحث هنا هي بيئة ا   
 عملية التعليم يفمجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر 

تدفعهم و تشجعهم على تطبيقها يف   ترقية اللغة العربيةيفوترغب الطالب 
 ن املؤثراتم واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده

                                                             
 :امعة اإلسالمية اكحكومية ماالنق، يف مقالته اليت ألقاها يف اجلالبيئة التعليمية للغة العربية، 2001مرزقي،  7

 .قماالن
 170: ص( دار االعتصام: مصر)، اهقرالتربية اإلسالمية للطفل واملمجال الدين حمفوظ،  9

10
مكتبة جامعة موالنا : ماالنق)، تكوينها ودورها يف اكتساب العربية: البيئة اللغويةحليمي زهدي،  

 99 :ص( 2009مالك إبراهيم، 
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و اليت ميكنها أن  ،اإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسةاملهيئة و
 .ح يف تعلم و تعليم اللغة العربيةتؤثر يف جهوده للحصول على النجا

 

 دور البيئة اللغوية يف اكتساب اللغة الثانية - ب
وأّما مدخل البيئة اللغوية هو أحد املدخل التعليمي . البيئة هى كّل ما حولنا

باستفادة البيئة / باستخدام  الثانيةيهدف ألن يرّقي كفاءة الدارس يف اللغة  الذي
 .كمصدر التعّلم

كفاءة البيئة اللغوية االصطناعية والطبيعية على  أّثرت(: Krashen)يرى كراشن 
البيئة الطبيعية على اكتساب  وبالطريقة املختلفة، أّثرت. يةتكّلم الدارس باللغة الثان

البيئة االصطناعية على كفاءة املراقب أو حتليل  جهة أخرى أّثرتاللغة، ومن 
 .األخطاء

يف الفصل واستخدام البيئة اللغوية الفعالة  الثانيةفاندماج بني عملية تعّلم اللغة 
 .خارج الفصل سريّقي مهارة الكالم للدارسني

لنيل أّن كيفية البيئة اللغوية تلعب دوًرا مهمًّا للدارس ( Dulay)يرى دويل 
البيئة اللغوية هى اجلزء األهّم يف جناح الطالب لتعّلم . النجاح يف تعّلم اللغة الثانية

 .إذن، قال هذا الرأي أّن تعّلم اللغة يتعّلق تعّلًقا شديًدا بالبيئة. الثانيةاللغة 
، وليس (بالتطبيق)أّن الدارس يتعّلم بفعل نفسه ( Mason)يرى ماسون 

ففي تعّلم اللغة، ينبغي للمدّرس أن يرّبي الدارس . دّرسبالكلمات الىت قاهلا امل
هذه اكحالة تدّل أّن البيئة كثري ما تؤّثر على . اكحقيقة/ يف الواقع الثانيةلالتصال باللغة 

 .عملية اكتساب اللغة ال سيما ملهارة الكالم
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 إذن، كّلما اعتاد الدارس. عرفنا أّن أحد العوامل يف اكتساب اللغة هو التكرار
بعض البحوث تقول أّن . باستجابة املثري الذي جاء إليه، زادت عملية اكتساب اللغة

ألّن . تعّلم اللغة العربية بإحياء اكحالة البيئية هو طريقة جيدة لنيل النتيجة يف تعّلم اللغة
. اآلن، توجد كثرة الطرق املنتشرة يف تعليم اللغة، لكن ال ينال النتيجة الكبرية

 .اللغوية هى إجابتها فلذلك، البيئة
َيْفُرُض هذا املدخل بأّن األنشطات التعّلمية ستكون جّذابة لدى الدارسني إذا 
كانت املادة صدرت من البيئة، حىت كانت املادة تتعّلق باكحياة اليومية وتفيد 

 .11لبيئتهم
 

 أقسام البيئة اللغوية - ت
 :هناك قسمان للبيئة اللغوية، ومها كما يلي

 البيئة اللغوية الطبيعية  -1
يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل 

وهذا ما نفعله عندما نتحدث . املعلومات، أي مع التركيز على احملتوى
ويف املقابل، . يف الشارع أو امللعب مثاًل اللغة الثانيةأو  اللغة األوىلمستخدمني 

يف غرفة الصف يف تدريب لغوي، فال شك  الثانيةاللغة عندما يستخدم املعلم 
يصبح هدف . أّن التركيز هناك ال يكون على احملتوى، بل على الصيغ اللغوية

مثل هذه البيئة اللغوية ندعوها بيئة شكلية أو . اللغة يف هذه اكحالة اللغة ذاهتا
 .اصطناعية

                                                             

      Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 
Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/Lingkungan-Bahasa-Dan-

Kemahiran..pada tanggal 8 April 2013 pukul 11.00. 00
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 الثانية للغةولقد دلت البحوث أّن البيئة الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع 
 الثانية كما دلت البحوث أنه كلما زاد زمن التعرض للغة. من البيئة االصطناعية

، وأّنه إذا تساوى الزمن، اللغة الثانيةبصورهتا الطبيعية، حتسن مستوى اكتساب 
فإّن البيئة الطبيعية تعطي نتائج أفضل من البيئة االصطناعية، الىت هى بيئة غرفة 

يف موطنها األصلي أفضل من تعلمها  اللغة الثانيةتعلم  وهذا يعين أّن. الصف
 .كلغة أجنبية يف غرفة صف ما يف مدرسة ما خارج موطنها األصلي

تتقدم بشكل أفضل  اللغة الثانيةكما دلت البحوث أّن املهارة اللغوية يف 
، أي Medium of Instructionكلغة تعليم  اللغة الثانيةإذا استخدمت 

يس املواد األخرى مثل العلوم واالجتماعيات، مقارنة استخدمت يف تدر
 .كلغة فقط اللغة الثانيةباستخدام 

 البيئة اللغوية االصطناعية  -2
 Natural Bilingualismالثنائية الطبيعية : هناك نوعني من الثنائية اللغوية

ويف الواقع، إّن هذين النوعني . Artificial Bilingualismوالثنائية االصطناعية 
البيئة الطبيعية والبيئة : ن الثنائية يتوازيان مع النوعني من البيئتني اللغويتنيم

. يف الصف اللغة الثانيةوالبيئة  اللغوية االصطناعية، هى بيئة تعلم . االصطناعية
ورغم أّن هذه البيئة حمدودة األثر يف تكوين . الثانية وهى سبيل الكتساب اللغة
فاملدرسة تقّدم حاًل . أّن هلا فوائد ال ميكن إنكارهامهارات اتصالية فعالة، إاّل 

 اللغة الثانيةواقعًيا  ملاليني الطالب الذين ال ميكنهم أن يذهبوا إىل موطن 
اللغة ليسمعوها هناك ويكتسبوها يف بيئة طبيعية، إذ تقوم املدرسة بإحضار 

، الثانية كما أّن املدرسة قد هتتّم بعرض األحكام النحوية للغة. إليهم الثانية
اللغة وهذا قد يتناسب مع سن بعض املتعّلمني الذين يرغبون يف اكتشاف أسرار 

أو عن ( من خالل تقدمي أمثلة عديدة سابقة)عن طريق استقراء القوانني  الثانية
إضافة إىل هذا، إّن (. دة الحقةتطبيقها على أمثلة عدي)طريق استنباط القوانني 
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أو  اللغة الثانيةالقوانني اللغوية قد تساعد يف مراقبة املتعلم لنفسه وهو يكتب 
 .كما أهنا تساعده يف تصحيح نفسه إذا أخطأ. يتكلم هبا

ويف الواقع، إّن مدى فعالية معرفة القوانني اللغوية يف جمال تكوين املهارات 
اللغة اك املاليني من الناس يف كل مكان يتكلمون فهن. اللغوية أمر مشكوك فيه

وهم اليعرفون القوانني اللغوية الىت حتكم اللغة الىت  اللغة الثانيةأو  األوىل
 اللغة األوىلوهناك أيًضا املاليني من األطفال الذين يتكلمون . يتكلمون هبا

شيء عن بإتقان يف كل مكان قبل أن يذهبوا إىل املدارس وقبل أن يتعلموا أي 
. هذا يثبت أّن إدراك قوانني اللغة ليس شرًطا يف إتقاهنا. اللغة األوىلقوانني 

 .12ولكن بالطبع هذا ال يثبت أّن تعلم قوانني اللغة ال يفيد يف اكتساهبا
وبالشكل التفصيلي يف سياق تنمية البيئة العربية، هناك مخسة أقساٍم من البيئة 

 :القوية من أّي جهات، وهى كالتايلاللغوية الىت حتتاج إىل املالحظة 
الصور، واإلعالمات، واجملّلة اكحائطية الىت كانت كّلها : ، كمثلالبيئة املرئية .1

 .كتبت باخلط العريب
، الىت تتكون من املكان الستماع اخلطبة، واألناشيد، البيئة السمعية واملرئية .2

 .، والتلفزيون العربية(الراديو)واإلذاعة 
 .عملية التعليم والتعّلم باستخدام اللغة العربية أو بيئة املعاملة .3
، وهى من نظام املدرسة ليوجب كل سكان املدرسة بيئة نظام املدرسة .4

 .باستخدام اللغة العربية يف األيام املخصوصة

                                                             
 ،(م1977التجارية، مطابع الفرزدق : الرياض)الثنائية اللغوية  :اكحياة مع لغتنيحممد علي اخلويل،   01

 .  -  ص
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 .13 ، وهى تكوين صورة إجيابية للغة العربيةالبيئة النفسية الفعالة . 
 

 كيف تكون بيئة اللغة العربية جيدة - ث
واملعلم والبيئة التعليمية واألنشطة غري الصفية وهي جوانب ال ميكن املنهج 

الفصل فيما بينها إذا ما أردنا تطويرًا حقيقيًا وعلميًا حيث أن من مسات التطوير 
والبيئة . جزئيًا خاصة يف تعليم وتعلم اللغة العربية ماًل الاالعلمي أن يكون ش

الظروف بتتعلق لتدريسية والتسيريية واملادية وامجلة من الظروف : " التعلمية هي
املدرسي ، ونوع املواد واألجهزة  م املكان الذي يشغله الصف واملبىنبتصمي: املادية

: والتقنيات واملصادر التعليمية املتوافرة، وباملتغريات الطبيعية اليت يتصف هبا الصف 
 .14كحرارة وإضاءة ورطوبة وما إىل ذل من درجة

داخل التعليمي  التدريسية فتشمل أفعال املعلمني ونشاطهمف وأما الظر
غرفة الصف، سواء ماتعلق منها بتحديد األهداف التدريسية، أو بأساليب التدريس 

ويف الغالب مثة توافق إىل حد كبري بني تصميم املكان وبني الظروف  أو بالتقومي،
قواعد واملعايري اليت يعمل ئدة فيه، فيما الظروف التسيريية  تتعلق بالاالتدريسية الس

ئة التعليمية لضبط سلوك املتعليمن، أو للمحافظة  على انتظامهم يف يهبا يف الب
ولذا يتوقف جناح أي تعليم على البيئة التعليمية اليت حيدث فيها . متابعة تعلمهم

 ذلك التعلم، فالبيئة التعليمية  تلعب دورًا مهمًا يف حتقيق أهداف التعليم جنبًا إيل
جنب مع املنهج واملعلم وطرق التدريس اكحديثة اليت ُتفعل دور املتعلم وجتعله يف 

لية التعلمية، ولكي تتحقق أهدف التعليم، البد أن تكون البيئة التعليمية معالقلب 
                                                             

09
 Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 

9 Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/Lingkungan-
Bahasa-Dan-Kemahiran..pada tanggal 8 April 2013 pukul 11.00. 

، رسالة البيئة العربية ودورها يف ترقية مهاريت االستماع والكالم مبعهد السالم راجاصا بنتور ماالنقمتيم اهلل، 14 
 29:ص. م2012كلية تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبرهيم، : ماجستري غري منشورة، ماالنق
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جاذبة ومشوقة، يشعر فيها املتعلمون بالراحة  واألمن والتحدي وحتفزهم على 
التعليمية اليت جيري فيها تعلم  بالبيئة تربويونومن هذا املنطلق اهتم ال . 1التعلم

 هم، وقد يتساءلوويتحقيق فيها منالطلبة، ويتم فيها تنشئتهم االجتماعية والثقافية، 
كن اإلجابة علي مية، ومييالبعض عن موجبات هذا االهتمام املتزايد بالبيئات التعل

تعليمية اليت يتم فيها ت الن تعلم الطلبة يرتبط ارتباًطا وثيقًا خبصائص البيئاذلك بأ
اًل عن انتشار ظاهرة العنف يف املدرس ونفور كثري من الطلبة من تعلمهم، فض

 .التعليم باملدارس

 
 خصائص البيئة اللغوية اجليدة - ج

 : 1ومن خصائص البيئة التعليمية اجليدة، مايلي

 جذابة وجمهزة باألجهزة والتقنياتأن تكون البيئة املادية مرحية و -1
ية الالزمة، ومنظمة على حنو يتيح واملواد التعليم واملصادر

 .للطالب فرص التعليم الفردي والتعليم يف جمموعات
وجود رسالة واضحة للبيئة، ُتظهر جبالء ما تركز عليه املدرسة وما تسعى  -2

إىل اجنازه  وما هتتم به وتقدره، فيكون للعاملني فيها من إداريني ومعلمني 
 .ات واضحة عن األدوار اليت عليهم تأديتهاولطلبتها وجملتمعها توقع

 .أن تكون بيئة آمنة ال حيس فيها املتعلم باخلوف أو القلق أو التهديد -3
أن تكون بيئة ترعى املتعلم وحترص على تعلمه ومنائه، وتستحثه على بذل  -4

كل جهد مستطاع يف التعلم، وحتاول إشغاله بالتعلم واهنماكه فيه وصربه 
 .قته لتحصيل العلم واملعرفةعليه، وبذل أقصى طا

                                                             
 30: متيم اهلل، املرجع السابق، ص  1

 
 30: متيم اهلل، املرجع السابق، ص  1
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أن يتسم البيئه بالتشاركية ويقصد بذلك أن تكون عملية التعلم فيها عملية  - 
تشاركية يسهم فيها املعلمون والطلبة معًا، ويكون دور املعلم فيها دور 

 .املرشد وليس دور املصدر للمعلومات
الطلبة يف أن تقوم البيئه على الضبط أو  التسيري الذايت، ومعىن ذلك أن  - 

م وتصرفاهتم بأنفسهم، على حنو هذه البيئه يتعلمون أن يضبطوا سلوكه
 .هل تعلمهم ومنائهميس

ركة والينفرد به مدير املدرسة أو املعلم أو اأن يتسم صنع القرار باملش - 
 .املتعلم

إجيابية التفاعل بني املتعلمني أنفسهم وبينهم وبني معلميهم داخل الصفوف  -7
 .وخارجها
برنامج حتسني البيئة التعليمية يهدف إىل زيادة فاعلية البيئة  وباعتبار

الل توفري املتطلبات التقنية  من أجهزة خلتعليمية داخل  الفصل وخارجه من ا
حاسب وسبورات تفاعلية وأجهزة عرض وشبكات اتصال حملية داخل 
د املدرسة وشبكات خارجية من خالل االنترنت فأن البيئة التعليمية اليت تساع

 : 1 يلى على دمج التقنيات  التعليمية جيب أن تتسم مبا

مبعىن أن يشارك الطلبة يف عمليات عقلية : أن تكون بيئة نشيطة -1
خمتلفة وأن يكونوا مسئولني عن النتائج اليت حيصلون عليها، كما 

دام خجياد مصادر متعددة للخربات واستميكنهم استخدام التقنية إل
 سابية واملنطقيةاكحاسب إلجراء العمليات اكح

يف هذه البيئة يقوم املتعلمون بإدخال : أن تكون بيئة بنائية   -2
األفكار اجلديدة على املعرفة السابقة لفهم املعىن ويبنون معارفهم 

                                                             
 32: ، ص  متيم اهلل، املرجع السابق  1
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بأنفسهم مستخدمني املصادر املتعددة للمعرفة واملهارات املتاحة 
 عن طريق اسخدام شبكات اكحاسب واالنترنت

ويف هذه البيئة يعمل الطالب على شكل : ة أن تكون بيئة تعاوني -3
جمموعات تعلم صغرية حيث يساعد كل منهم اآلخر لتحقيق 
التعليم األفضل، ويف هذه اكحالة ميكنهم اسخدام الربجميات املختلفة 
لتعزيز التعلم التعاوين واستخدام شبكات اكحاسب وأدوات التعليم 

 .ملعرفةاإللكتروين كأدوات اتصال فيما بينهم لتبادل ا
وفيما يكون لدى املتعلمني : أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة -4

 .مسبقًا أهداف معرفية وغري ومعرفية يسعون لتحقيقها
وذلك عن طريق استخدام أدوات : أن تكون بيئة حمادثة واتصال - 

التقنية املختلفة لتخطي البعد املكاين واالتصال مع جمموعات 
 .أخرى

ُيقدم إىل املتعلمني واجبات : اكحقيقيةأن تكون مرتبطة بالبيئة  - 
من البيئة اكحقيقية، وميكن استخدام احملاكاة ملساعدة ( مشكالت)

 .17املتعلمني على فهم وحل هذه املشكالت
ميكن للمتعلمني التفكر يف العمليات املعرفة : أن تكون بيئة تفكر  - 

الىت حصلت يف بيئة التعلم وكذلك يف القرارات اليت مت اختاذها 
لوصل للحل املطلوب، وميكن استخدام اكحاسب وأدوات التعلم ل

اإللكتروين املختلفة  كأدوات إنتاج لعرض ذلك أو كأدوات 
 يام بالعمليات املعرفية املختلفةللق
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 االستراتيجية لتكوين البيئة يف تعليم اللغة العربية - ح
كما ويرى بشريي أن تكون البيئة اللغوية حيتاج إيل إستراتيجيات وهي 

 :19يلى
مركزين يف مكان  سكن الطالب، وذلك ليكون الطالب إنشاء -1

واحد ويسهل على املشرفني واملدرسني مراعاهتم  وإرشاداهم 
 .وإقامة األنشطة العربية خارج وقت الدراسة

تعيني األماكن احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية   -2
 .مثل املقصف ومكاتب املدرسة

عربية حيث تتاح للطالب املناقشة حول املوضوع  عقد لقاءات -3
 .املدرسي واالجتماعي والسياسي

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج اكحصة الدراسية  -4
االصطناعية وذلك لسد ثغرات نامجة عن قلة زمن حصة العربية 

 .داخل الفصل الدراسي
األسبوع حبيث أن  شطة عربية يف يوم معني من أيامإقامة أن - 

م الطالب مبيوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات يقو
ات وكل هذه األنشطة جتري حتت ضوء اللغة العربية يومبار

 .وحتت رعاية وإرشاد املشرفني واملدرسني يف اللغة العربية
تدريب الطالب على اللقاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة   - 

 .الوجيزة بعد صالة اجلماعة
تب العربية حبيث تلىب حاجات ن الكهتييئة عدد كبري م  - 

سني حسب مستوياهتم العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع راالد

                                                             
09

املقالة اليت ألقاها يف )ماالنق  تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربية، 2001 بشريي، 
 (بايل-الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية جاوى
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الدراسني ودعوهتم إىل القراءة وختصيص أوقات خاصة خارج 
أو إقامة النشاط )وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 

وتعويدهم على قراءة اجملالت والدورية واجلرائد (. املكتيب
 .ربيةالع

إصدار اجملالت أو املنشورات الطالبية يطبع فيها كتابات  -7
الطالب من االنطباعات والتعبريات الكتابية عن األفكار 

 .املتبادرة على أذهاهنم
إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية  -9

 وكذلك كتابة اللوحات املدرسية
لغة الفصيحة تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج ال  -10

اإلذاعية ونشرات األخبار العربية واستماع احملاضرات 
واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك بالتعاون مع 
سفارات الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية أو 

 الطريق الرمسي اآلخر
التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد   -11

 .وسة باللغة العربية سهلة العباراتالدينية املدر
 

 استراجتيات البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية - خ
من املعلوم أنه ليس لكل مدرسة من املدارس اإلسالمية عوامل البيئة 

لذا البد على املدرس أن يستفيد من عوامل البيئة املوجودة يف . املادية واملعنوية
 .20احملاولة الدائمة لزيادهتا كما ونوعاميكن مع  مدرسته أحسن وأقصى ما

                                                             
 4 : حليمي زهدي، املرجع السابق، ص20
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اللغة  من البيئة يف ترقية وحتسني تعليم خطط مرزوقي كيفية االستفادة
 :21العربية

 .وكالمك فصيحا مؤدبا لينا اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيال -1
التزم بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم  -2

 .ذاهيبة يف أعينهم
التترك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا  -3

أمامهم مل يكن لديك هيبة وبالتايل فهم اليهتمون بتدريسك بل بنفسك 
 .أيضا

فهذا . قلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق -4
 .يانبالنسبة إىل اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريقة الشرح والب

اجعل عالقتك هبم عالقة إنسانية حبيث يقع بينك وبينهم اكحب والرمحة  - 
والرعاية واالهتمام، وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث تكون قريبا منه حىت 

 .شونة وبعيدا عنهم أيضاخيشعر بوحشة و ال
حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية  - 

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

وذلك عن طريق . ع الطالب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغةيشجتحفز  - 
تعريفهم أمهيتها دينيا وعلميا ودنيويا وتقدمي اهلدايا واجلوائز للمتفوقني 

 .واألخذ بأيدي املخالفني
 .كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات -7

                                                             
، يف مقالتته اليت القاها يف اجلامعة اإلسالمية اكحكومية دور البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربيةمرزوقي،  21

  .م2011ماالنج 
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أن لطالب اللغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة سواء يف  أكد -9
 .الناحية الدينية أو العلمية أو السياسية واالقتصادية أو غريها

حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل والشعارات واألنظمة املدرسية  -10
 .مكتوبة باللغة العربية

 .أعط الطالب فرصة وجماال للتدريب على اللغة العربية -11
معهم القوانني واألنظمة اليت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق  ضع -12

 .22اللغة يوميا
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 مهارة الكالم: املبحث الثاين 

 مفهوم مهارة الكالم - أ
الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان  

 .23من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون
اصطالحا هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس والكالم  

واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين 
قع القبول والفهم  ملستمع أواملستقبل أو املخاطب مونقال يقع من ا

 .24والتفاعل واالستجابة
 

 ية مهارة الكالمأمه - ب
اللغة العربية،  الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع 

أما أمهية الكالم . بل هو الغاية من درا سة كل فروع اللغة العربية
 : 2فمنها

 .الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود -1
 .التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار -2

                                                             
19

: ص( م2003دار الشروق، : أردن-عمان)علي حسني الديلمي، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة،  
200 

: ص( 2003مكتبة وهبة، : القاهرة)مىن إبرهيم اللبودي، اكحوار فنياته واستراجتياته وأساليب تعليمية،  24
10 

ـ   7:،ص(م1992داراملسلم،:ضالريا)أمحد فؤادعليان، املهارات اللغوية ماهيتهاوطرائق تدريسها،   2
77 
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واألنثى، نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  -3
حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اكحياة، والتعبري عن مطالبه 

 .الضرورية
اكحياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وإبداء  -4

الرأي واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث 
 .يف النفسالذي سيؤدي إىل التعبري الواضح عما 

الكالم مؤشر صادق ـ إىل حد ما ـ للحكم على املتكلم، ومعرفة  - 
مستواه الثقاىف، وطبقته االجتما عية، ومهنته أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني 
على اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن 

: نطقعملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء امل
 .إن اإلنسان حيوان ناطق

 
 أهداف تعليم الكالم - ت

 : 2أهم أهداف تعليم الكالم هي

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم  -1
 .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا هبة -2
 .ركات القصرية واكحركات الطويلةأن يدرك الفرق يف النطق بني اكح -3
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -4

                                                             
 الناطقني لغري طرائق تدريس اللغوية العربية حممودكامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  2

 130:ص (م2003 والعلوم والثقافة، اإلسالمسة للتربية منشورات املنظمة:إيسيسكو)،هبا
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أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية  - 
 .خاصة يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة  يف التعبري الشفوي مثل التذكري   - 
والتأنيث ومتييز العدد واكحال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم 

 .املتكلم العربية
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته،   - 

 .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال وعصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  -7

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن 
 .التراث العريب واإلسالمي

 رب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف اكحديث البسيطة أن يع -9
هبا بشكل متصل أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث  -10

 .ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 

 مواد تعليم مهارة الكالم - ث
 احملادثة -1

هي عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل 
وكل منهما له دوره يف عملية . للفكرة، ومستمع هو مستقبل للفكرة

االتصال، ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم 
ضها مع بعض يف وحدات حتمل فكرة واالستفسار عن املعىن الكلمات بع

 . 2الغامض يف اكحديث

                                                             
 109:ص سابق،الرجع امل أمحد فؤادعليان،   2
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فإذا . لذلك، أن احملادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار
أضفنا إىل ذلك ما تقتضيه اكحياة اكحديثة من اهتمام باحملادثة وجدنا أن 

علم التلميذ أن احملادثة ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف املدرسة فال بد أن يت
تكون لديه قدرة على جماملة غريه يف أثناء احملادثة، وأن يكون قادرا على 
تغيري جمرى اكحديث، ومعرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها، 

 .27والبد أن يكون قادرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض
 املناقشة -2

وسائل  اكحديث املشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، هي
وفيها . 29وأساس املناقشة هي أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد. وجميب

املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام 
وينبغي أن . للمناقشة اجملاالت بعمل، أوعند تقدمي عمل ما، كل هذه

ا يف نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول اليت جيب أن نستهدفه
 .30تعليمنا

 القصص حكاية -3
هي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما 
معا، وتبىن على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، 
فالقصة خري معني للتدرب على مهارات الكالم، فحب الناس للقصص 

 .31جيعلها عامال من عوامل ترقية الكالم
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 مهارة الكالم طرق تعليم - ج
 األسلوب املـباشر -1

وهو من األساليب الشائعة االستخدام يف تعليم وتعلم اللغات 
والفكرة . ، ولعل هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة املباشرةالثانية

األساسية اليت يقوم عليها هذا األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء الدالة 
مث ربط السياق بالتعرب يف اللغة املتعلمة، عليها، مث ربط األشياء بالسياق، 

ومبا أن السياق قد يكون فكرة أو حديثا حيويا كامال، فإنه يأيت بعد ذلك 
ربط السياق هبذا املعىن باخلربة اكحقيقية اليت أعطت الفكرة بنبضها 

 .32اكحقيقي
 سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية -2

ارسة لغوية على ومن مميزات هذا النمط أنه يقدم للدارسني مم
درجة كبرية من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قليلة ألن تسلسل 
األحداث حيكم التعبري ويوجهه، فكل مجلة تؤدي للجملة التالية، وهذا 
املنطق والتسلسل جيعل الطالب قادرين على إدراك اخلطأ والتصحيح 

 .لبعضهم البعض
لكلمات وكذلك أنه ميكن الدارس من السيطرة على معاين ا

بسهولة ووضوح الرتباط الكلمة مبعناها مباشرة إما يف شكل الشيء الدالة 
مواقف الكالم  عليه، وهذا يساعد الدارس أيضا على أن يذكر اللغة يف

اجلديدة بشكل أسهل مما لو قدمت له معاين الكلمات يف مجل منفصلة أو 
 .33يف مفردات منعزلة

 

                                                             
  13: حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، اجملع السابق، ص 32
 139-137: املرجع نفسه، ص 33
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 األسئلة واألجوبة -3
من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية يف تعترب هذه الطريقة 

تدريس احملادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ املعلم استخدام هذا األسلوب 
بأسئلة وإجابات قصرية ومع منو قدرة الدارسني على االستجابة للمواقف 
الشفوية ينتقل املعلم إىل مراحل أكثر تقدما، فيتقدم من السهل إىل املعقد، 

 .34اقف الصغرية إىل مواقف جوهرية تستغرق عدة دقائقومن املو
 

 تقومي مهارة الكالم - ح
رأت سوهرسيمي أريكونط أنه . هو وسيلة ملعرفة نتائج الطريقة التعليمية  

. وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا إىل نتائج تعلمه
وهتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياته املختلفة، 

اإلجابة يف هذه اكحالة ال بد أن  وقد تكون األسئلة هنا شفهيا أو كتابية ولكن
وخيترب التعبري الشفهي .  3تكون شفهية ألن هدف االختبار هو قياس قدرة الكالم

 : 3بعدة طرق منها

ويقيم على أساس . يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضع مألوف لديه -1
 .الطالقة والصحة

 .ةتوجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصري -2
من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط ويترك بني كل سؤال  -3

 .وآخر وقت كاف لإلجابة
 .تقدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد -4

                                                             
 140-139: املرجع نفسه، ص 34
 113: ص( م2000دار الفالح، : األردن)حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية،   3
   1: ص( م 197اململكة العربية، : الرياض)حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية،   3
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يشترك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة  - 
 .حرة

اختبارات الكالم ويف تقييم هذه املهارة، والشك أن هناك أن صعوبة يف إجراء 
كما أن درجة . حيث أهنا تتطلب يف العادة اختبارات فردية مما يستغرق وقتا طويال

االختبار الكالمي ستكون قريبة من الذاتية بعيدة عن موضوعية يف العديد من 
 . 3اكحاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة

الطالب لنقيس كفاءهتم يف الكالم، وكما  وميكن أن نالحظ إىل احملاورة بني 
أن املالحظة هي أداة من أدوات ( " Ngalim Purwanto)قال عامل فوروانطا 

ويف ضوء تقومي نتيجة التعلم تستخدم املالحظة كتقنية التقومي لقياس . التقومي
 .37عملية التعلم يف ناحية املهارات

 

                                                             
 104: املرجع نفسه، ص  3
91
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung:Remaja Rosda Karya, 2006), H:31 
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 منهجالبحث -أ
 املدخل 1

هو ث املستخدم هنا هو املدخل الكيفي، وإن مدخل البح 
البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما ال ميكن حصوله 

حيث يبدأ الباحث من  بالطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي
ينتهي إىل النظرية ستخدم النظرية العلمية للتوضيح وقد يالبيانات و

 .   قبلها أو تبطلهااجلديدة تؤيد ما 
 املنهج 2

، ألن الباحث حث فهو املنهج الوصفي و التقومييأما منهج البو 
على صورة  دار السعادةسيصف تكوين بيئة العربية يف معهد 

ث املعلومات املوجودة مث يقدر و يقّوم حالتها كما وصفية من حي
 .توجد يف الواقع

  
 اجمتمعالبحثوعينتهوأسلوباختياره -ب

 معاجملت -1
اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطالب الذين يقيمون بالسكن  

يف املعهد من الصف االبتدائي إىل العايل للسنة  واخلارجي الداخلي
 . وعددهم يبلغ مخسمائة شخص  211-2112الدراسية 

 العينة -2
مون بالسكن الداخلي فتكون من الطالب الذين يقي أما عينتهو 

 . ةقوفتملا الفصول يف املعهد يف

                                                             
0 
 Moleong, J Lexi, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997) hal: 2. 
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 متغرياتالبحث -ت

. املتغري املستقل و املتغري التابع، مها إن املتغري يف هذا البحث نوعان 
املتغري التابع هو مهارة و. ملستقل فهو تكوين البيئة اللغويةأما املتغري او

 .دار السعادة مباالنقالكالم للطالب يف السكن الداخلي يف معهد 
 

 أدواتالبحث -ث
املطلوبة هي املقابلة واملالحظة التوثيق البيانات أما أدوات مجع و 

 .امليداين
 املالحظة-1
ملالحظة طريقة املالحظة باملشاركة ويقال أيضا با لباحثستخدم اي

من النشاطات اللغوية جزءا  كون الباحثياملباشرة هي طريقة حبيث 
مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة  قوم الباحثيو. املدروسة

. سجل الباحث البياناتيكتب ويو ،1 شياء ال ى يدرسوهاباألشخاض أو األ
يانات اليت تتعلق بأنشطة قوم الباحث هبذه املالحظة للحصول على البيو
، لبةاالتصاالت بني املدرسني والطىف عملية اللغة العربية واكتساهبا، ولبة الط

ىف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها،  لبةخر، ومجيع الطآو وبني طالب
 .والطريقة التعليمية املستخدمة طريقة تدرجيية

وتقام هذه املالحظة من خالل عملية التعليم والتعلم املباشرة وعملية 
املالحظة ال جتري حنو احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق املسموعة 

نات املعربة ىف بارات والبياوهناك أشياء أخرى مثل الع. واحملسوسة أيضا

                                                             
دار الفكر للنشر والتوزيع، :عمان)البحث العلمي، مفهومه،أدواته،أساسيه، وآخرون،  تيدابذوقان ع 1 

  1 :ص( م 2  1
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البيانات املتعلقة مبواد  هذه الطريقة لطلب ستخدم الباحثيو. عملية التعليم
وها متكن هذه الطريقة لك تار الباحثخيو. ربعة وكيفية اكتساهباهارات األملا

فعال ىف الواقع  دثحيالحظ السلوك كما يميزها ىف متكني الباحث من أن 
البيانات املتعلقة  الباحث هذه الطريقة لطلب ستخدميو. بصورة طبيعية

 .بعملية تكوين البيئة العربية وسلوك املدرس والطلبة فيها
 املقابلة -2

من إجابة  كن الباحثمتكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت ي
طريقة مجع  فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحثتساؤالت البحث أو اختبار 

بحث وجها بوجه بغرض طرح عدد من لل كن الباحثمي املعلومات اليت
ها طريقة إواإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال  سئلة من قبل الباحثاأل

 .1 والفاعل أو اخلبري ريقة احلوار والتساؤل بني الباحثطلب البيانات بط
فاملقابلة املناسبة لكشف البيانات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة، 

فيها الباحث أسئلة على حسب دليل املقابلة وهي مقابلة حرة يوجه 
ويداخل  باملوضوع الذي يدور مث ميسح للمخرب أن يتكلم كما يريد حريا

. الباحث من حني إىل حني آخر ليدفع املخرب ويشجعه على الكالم
ويستخدم الباحث هذه الطريقة لطلب احلقائق والبيانات املتعلقة بالبيئة 

وقد قام الباحث مبقابلة مدرس اللغة .التعليم اللعربية ودورها يف التعلم و
العربية ومدير املعهد وبعض الطالب ألخذ البيانات عن طريق احملاورة 

وقد أعد الباحث نقاط املقابلة معهم، ومن اجلوانب اليت حاور فيها . املباشرة
احملاوالت اليت قام هبا املدرس ومدير املعهد يف حل املشكالت : الباحث هي 

 .العوامل املؤيدة والعوامل املعارضة حلل تلك املشكالتومعرفة 
 

                                                             
   1. صاملرجع السابق،  وآخرون، عبيداتذوقان  1 
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 الطريقةالوثائقية -3
الطريقة الوثائقية هي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق 

ملواد املكتوبة، فبهذه رات وغريها من اكَِّذوالكتب واجملالت والوسائل وامُل
 ترقيةلالعربية  ةاحلقائق أو البيانات عن بيئة اللغ كشف الباحثيالطريقة س
 .الممهارة الك

 
 مصادرالبيانات -ج

، احث حاصال على البيانات املطلوبةهناك طريقة متعددة ليكون الب 
يفهمون عن بيئة اللغة العربية يف ل الباحث باخلرباء الذين يعرفون وفيتص
املصدر الرئيسي : نوعان بيانات أما مصدر الدار السعادة مباالنق، ومعهد 

در يف البحث الكيفي هو األقوال واألفعال ، فاملصالثانوياملصدر و
ر الثانوي مثل املصدر الوثائقي واملصدر أما غريها من املصدواألحوال و
 .اإلحصائي

 فعالقوالواألاأل -1
ر البيانات املهمة ىف هذا البحث أقوال اخلرباء وأفعاهلم أثناء داصمن م
ده جيكتب الباحث مجيع ما يد وقييو أثناء املالحظة املباشرة، حيث املقابلة أ

 مهارة الكالم ترقيةل بيئة اللغة العربيةبمن املخرب ىف املذاكرات املتعلقة 
سجله يأو  مهارة الكالم ترقيةالعوامل من البيئة العربية ال ى تؤّثر على و

وباملقابلة . حتليلها اة املعلومات ال ى جيب عليهدويكون ما باملسجل
أل سينال الباحث املعلومات الكاملة الشاملة مما يواملالحظة املباشرة س

 .  يف معهد دار السعادة مباالنقشاهده ىف ميدان البحث وهو يسمعه ويو
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 حوالاأل -2
ل وحصلاستخدامها لمن من املصادر الرئيسية ال ى البد  األحوال هي

ية وسلوك املتعلمني أحوال األنشطة اللغوعلى البيانات املوثوقة، وهي 
 الحظ الباحثياصر البيئة حيث مجيع الذين يصبحون من عنواملعلمني و

صل على البيانات حيباملشاركة أو بدون املشاركة ح ى حوال مباشرة األهذه 
 .   الصحيحة املضبوطة

 املصدرالوثائقي-3
حتاج ياملطلوبة فصدار البيانات حوال ال تكفي إلفعال واألقوال واألاأل

الوثائقية مثل الوثائق للربامج اللغوية ( املكتوبة)اىل املصادر  الباحث
والكتب واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها املتعلقة بربنامج اللغة 

 .العربية واألنشطة اللغوية
 

 أسلوبحتليلالبيانات -ح
 

                                                  
 

                           
                                                  
                                                   



 مجع البيانات البيانات عرض

 النظرية تصنيف

 التحليل والتقومي
 كشف البحث

( الرسم البياين ألسلوب حتليل )  اخلالصة
 (البيانات 
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(  4 1)أسلوب حتليل البيانات طريقة ميليس وحبورمان  ستخدم الباحثي
، بعد طلب املعلومات وعملية مجع كما كانت يف الصورة ال ى ذكرها الباحث

جدول ر املقابلة وصبح املعلومات متوفرة لدى الباحث من دفاتالبيانات وت
ىف تنفيد حتليل البيانات وتفسريها،  بدأ الباحثياملالحظة وعبارة عن وثائق، 

 . وحتليل البيانات املوجودة ىف هذا يتوقع ىف وقت واحد مع عملية مجع البيانات
وهذا التحليل عمل خطري حيتاج إىل التأمل الدقيق والصرب الطويل ألن طرق 

من  تمكن الباحثيول. بيانات املتوفرةإىل تنوع ال مجع البيانات العديدة تسبب
حتليل املعلومات أو البيانات البد له من هتيئتها أوال للتحليل باختصار، واخلطوات 

 :  لتحليل البيانات كالتايل
 عرضالبيانات  -1

حيتوى عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم ح ى ترتيب 
يانات وتفريقها إىل الفكرة البيانات ىف اجلدول وكذلك عملية اختصار مجع الب

 .والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني
 

 تصنيفالبياناتوتبويبها  -2
أدواهتا ومجع البيانات فيقوم بتصنيفها، والتصنيف  بعد تطبيق الباحث

 ع األشياء ذات الصفات املشتركة يفهو ترتيب نسقي للمعلومات تبدأ بوض
جمموعات كبرية مث تقسم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية إىل أنواع 

فئة  ع كل فرد يفومبعىن آخر فإن التصنيف هو وض. ومن نوع إىل جنس
مث يعمل على نقل البيانات من . خاصة حبيث تسهل معرفته ومتيزه عن غريه

فعة نات الناىل جدول للتبويب وقفا للنظام بتجديد وتعيني البياإهذه األدوات 
البيانات  فرق الباحثيقى لديه البيانات النافعة، مث بوالبيانات غري النافعة ح ى ت

 .اجملموعة ويفصلها على حسب مشكلة البحث اليت قدمها
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 حتليلالبيانات  -3
البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحليل  وحتليل املعلومات يف

كان  واألحدات اجلارية سواء الكيفي هو التركيز ىف معاجلة التجارب الواقعة
ستطيع تصنيف يفهمه ويدركه الباحث منها وي ىف املاضي أو احلاضر على ما

وحتليل البيانات الكيفية هو حبث . وملح العالقات اليت ميكن مالحظة عقلية
تيان إخر مث آناسبة بناحية بعضها وبعض وصفية ابتدأ بتفصيل البيانات امل

كل بعض من الناحية والعالقة بني الناحية  ت يفاملعلوما الشرح وإعطاء معىن
إذن ىف التحليل والشرح جيري على سبيل اجلمع إىل األسئلة . واألخرى

بالكيفية االستقرائية وىف التحليل األخري على سبيل اجلمع بني الناحية يترقى إىل 
 .  الناحية اخلاصة وهذه اخلطوات هلا دور خاص

نه يهدف لتصور األحوال املنهج الوصفي كما أ ستخدم الباحثي
باملنهج  لل الباحثحيمث  ،2 والوقائع املتعلقة مبوضوع البحث واحلوادث

مبحاولة  قوم الباحثيفسري جمموعة من البيانات أن وت. التحليلي النقدي
ساسية ال ى قد تشكيل هذه البيانات على أساس جمموعة من املصطلحات األ

مؤمنا به سواء تؤيده نتيجة حبث معني أم  ظل الباحثيتكون إطارا نظريا 
 .تعارضه باستخدام التفسري النقدي
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
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 معهد دار السعادة عنحملة  :املبحث األول 
مؤسسة تدور يف اجملال التربوي  1002أسس معهد دار السعادة سنة 

اإلسالمي، ابتدأ التأسيس من زيارة رئيس القرية كوبوك كالكة احلاج منصور إىل 
السيد علوي بن سامل العيدروس، وكان يطلب منه بأن يرسل أحد طالبه للدعوة 

ملا جاهدوا يف دعوة اع 00وقّص احلاج منصور أنه قد جاء . ريتهونشر العلم يف ق
فضال عن . إسالمية يف قريته ال يقوى لشدة البلوى والفنت ظاهرا وباطنا من احلاسدين

 .اجلاوي ييدينون دين اهلندي والبود مطنني يف تلك القرية هاكثرة املو
ذهب إىل قرية نور حسن الدين لي  0سيد علوي األمانة إىل كياهيالفاستودع 
وبرضى شيخه ذهب كياهي نور حسن الدين مع احلاج منصور إىل . كوبوك كالكة
 سفح اجلبل برومو جاوا الشرقية وكان هذه القرية تقع يف. 2992هذه القرية سنة 

 .اهلواء هناك بارد جدا
بدأ كياهي نور حسن الدين دعوته مبعاشرة اجملتمع واشتراك مجعية التهليل  

ويف التايل . رولك القرية وكان يسكن يف البيت الذي أعاره احلاج منصأسبوعية يف ت
علوم البدأ كياهي نور حسن الدين يريب الشباب بالنشاط اإلسالمي وحيّضهم لتعليم 

أيام وشهور  ورمربعد لكن  نيقليل ونيف البداية كان املشارك. الدينية ومالزمة ذكر اهلل
بدأ . يف هذه القرية حىت اآلن ةصليات املوجودميسك مجيع املّم وؤأصبح هذا القليل ي

أيام بعد أيام قام واستقام كياهي نور  تمر. تأسيس املعهد ببناء مسجد دار السعادة
مهما كثرت معاملة السوء ممن . حسن الدين بنشر علومه و جهاد يف دعوة اإلسالم

القرية  كياهي هدون يف تلك اكما العلماء السابقني الذين جي. سده وال حيب املعهدحي
أن أروع الناس " شيخه يف قوله  صدق. نور حسن الدين كذلك مصاب بسحر

بل بعضهم بعني الرضا  ةأتقاهم وأعلمهم من ال ينظر الناس كلهم إليه بعني واحدو
 ".وبعضهم بعني السخط
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الذين ال يرضون حبضور كياهي يف تلك القرية، دعا ولكثرة احلاسدين و
حىت أنه ". راتب احلداد"ن معه من الطالب إىل اهلل بقراءة كياهي نور حسن الدين وم

واحلمد هلل قد : "رئي يف املنام ويرى أن كياهي حامد باسرواين حضر إليه وأوصاه 
ورد علماء السلف السابقني لقراءة راتب احلداد ألنه وردي و دعوت الطالب

اهلل قوته و نصرته يف فإذا واظبت عليه سيعطيك . الصاحلني، فال تترك قراءته كل الليل
 ".        الدعوة و نشر العلم

الكياهيات اآلن دعوة لتشجيعات من مشاخيه من احلبائب وفبربكة الدعوات وا
بح وردا ليس اجملتمع وأن راتب احلداد أص يفكياهي نور حسن الدين تأثر كثريا 

 .بل يف مجيع املصليات املوجودة يف تلك القرية طللطالب يف املعهد فق
طالب من مجيع املدن يف جاوى  000آلن بلغ عدد طالب املعهد حوايل ا

وخارجها وخارج البالد، و قد خترج فيه حوايل مائة طالب، من أحد خرجيه هو 
 . األستاذ احلاج خري األنام الذي أسس معهد منار اهلدى يف ماالنق جاوى الشرقية

تربوية منظمة  واليوم أصبحت مؤسسة معهد دار السعادة يف تقدمها مؤسسة
مبتنوع األنظمة املتفاوت بعضها عن بعض، مع مرور الزمن وتقلب العصور قد تطلب 

ترحيبا هلذا . العصر احلديث ترقية جودة التعليم من ناحية املواد واألسلوب واملدخل 
وليستوعب . الطلب فاحتاج إىل عملية التطوير يف كل املراحل التعليمية إىل حّد مرجّو

على األستاذ أن يكشف مجيع قدرات  املواد الدراسية على أسرع الوقت عاملتعلم مجي
 .طالبه ملستقبلهم الرائع

لتحقق الرسالة التعليمية احلديثة هذه قام املعهد بتأسيس املدارس الرمسية  جبانب 
دراسته إىل املستوى األعلى يف املدارس  واصلاملدرسة الدينية حىت يستطيع الطالب أن ي

بإصدار شهادة   2990بدأ تأسيس املدرسة الثانوية للبنني يف يوليو سنة ف. احلكومية
 : التأسيس من وزارة الشؤون الدينية رقم 

(Wm.06.03/pp.03.2/9118/1994. ) رؤية هذه املدرسة املتوسطة هي
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لتحقيق هذه الرؤية . تكوين اإلنسان املتخلق بأخالق كرمية واملتأهل بالعلوم النافعة
 :املدرسة بأداء الرسالة التالية  املستقبلة قام

  .إعداد رجال البالد متأهلني بعلمهم - أ
 .ر قدرة أساسية ذهنية بشكل ونظام إسالمييطوت - ب
  .غرس األخالق الكرمية - ت
 .كشف التنظيم اإلداري يف إدارة الشؤون التعليمية - ث
إعداد املتعلم كعنصور من عناصر اجملتمع املعتمد على نفسه واملبايل إىل  - ج

 .من حوله

اإلضافية كمادة / ولتحقيق تلك الرسالة وضعت املدرسة اخلطة الدارسية األهلية 
 :خاصة للمدسة كما التايل 

 .تعليم لغة العربية و اإلجنليزية - أ
  .ترتيل القرآن - ب
 .احملاورة بالعربية - ت
 .مهارة اإللقاء بالعربية - ث
 .دروس القرآن - ج
 .تعليم كتب التراث - ح

النافعة ملستقبلهم وضعت املدرسة  مث لتزويد الطلبة باخلربات التعليمية 
 :النشاطات اإلضافية وهي 

 .فن القصيدة بالدفوف البنجاري - أ
 .فن القراءة القرآن بالتغين - ب
  .جتويد قراءة القرآن - ت
 .مناقشة كتب التراث - ث
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 .كّرة املكتب - ج
 .كرة الريشة - ح
 .دفاع عن النفس - خ

 : وقد أعدت املدرسة الوسائل التالية لوصول إىل اهلدف التعليمي 

 .بىن للمدرسةامل - أ
 .احلي اجليد لعملية التعليم - ب
 .إجراءة التعليم يف الصباح واملساء - ت
 .عدم املصروف للبناء والشهرية - ث
 .املواصالت جمانا - ج
 .املكتبة الكاملة - ح
 .غرفة خاصة للحاسوب - خ
  .شبكة دولية - د
 00 .املسجد - ذ
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 عرض البيانات وحتليلها: املبحث الثاين 

 دار السعادة بيئة اللغة العربية يف معهد: األول 
ه األساتذة البيئة العربية يف معهد دار السعادة هي اإلطار الذي يعيش في 

 نوحيصلويها، ف نويؤثرهبا  نيتأثروهر لغوية عربية طبيعية، واوالطالب مبا يضم من ظ
فيه عالقاهتم مع أقراهنم داخل الفصل ن وميارسوعلى مقومات حياهتم من لغة عربية، 

 00.أو خارجه
 

 يف الفصلاألحوال  - أ
م، يهتا يف التعلم والتعلءااملواد الدراسية العربية، وإجرايقدم الباحث هنا عن  

 اهذن املواد الدراسية يف أواحلق . والوسائل التعلمية املستخدمة مبعهد دار السعادة
املعهد التنحصر على املواد العربية فحسب، ولكن يكتفي الباحث بعرض املواد 

تعلم اللغة العربية، : وتلك املواد ما يلي. يتسع البحث ويطولالدرسية والدينية كي ال
، وفهم املقروء، (فويشالتعبري ال)الم كال ةواإلمالء، واإلستماع، والكتابة، ومهار

، والترمجة، ودراسة القواعد النحوية، ودراسة القواعد (التعبري التحريري)واإلنشاء 
 . 0الصرفية، وتزيد املفردات، ودرس القرآن
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 تعلم اللغة العربية -1
ويرجى به  "ةلياة العلإىل املرح ثانويةوالية بتدائاإل ةاملرحل"يبدأ هذا الدرس من  

يف كل  ةكانت أم حتريري ةلعربية ويستطيعوا العربية شفاهيلأن يكون الطالب حمبني 
 :س يف تدريسها كما يلىرواألساليب الىت يسلكها املد .األربع اللغةأنواع مهارات 

 .األدوات باستخدام الصور أو( اجلديدة)ح املفردات الصعبة يشر ( أ
 .ه املعلمأيلفظ املعلم تلك الصور أو األدوات فيتابع الطالب ما قر ( ب
 .يشرح املعلم قليال فقليال ويأمر الطالب ليلخصوا تلخيصا ( ت
 .يكتب املعلم املادة يف السبورة مع التلخيص ( ث
 يقدم املعلم الوظائف  سئلة امللقاةبعد فهمهم الدرس، تبدأ التمرينات بإجابة األ ( ج
 .زليةنامل 
واحلق . الطباشريوواألداوات التعليمية هي الكتاب نفسه، والصور، والسبورة،  

 . 0أن املعلم حياول أن يكون تعلمه مشتمال على كل مهارات اللغة األربع
 
 اإلمالء واالستماع والكتابة -2

ثانوية، واخلطوات الىت يسلكها يبدأ هذالدرس من املرحلة االبتدائية إىل ال 
 :املدرس كما يلى

 .ميلي املعلم بعض الكلمات أوالعبارات، والطالب يستمعون ويكتبون ( أ
مالء النص وفق طول اجلملة وقصرها، إن كانت اجلملة طويلة إاملعلم يف  يكرر ( ب
 .مرتني أو ثالث مرات وإن كانت قصرية يكررها مرة أو مرتني فيكررها 
 .ةبفردات اجلديدة الصعبة والغرييشرح املعلم امل ( ت
  هما يكتبون ، ويفتشونهيقرأ املعلم النص بصفة عامة، والطالب يستمعون ( ث
 .صحيح أم عكسه 
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 مث يأمر املعلم الباقني من الطالب ليشاهدوا ما يف السبورة الصغرية مقارنني  ( ج
 .فيما كتب بعضهم 
 علمويأمر املعلم أحيانا بعض الطالب ليلفظ ما يسمعه من امل ( ح
 .شراف املعلمإتصحيح الكتابة مجاعة حتت  ( خ
والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة . املعلم يستعمل املصحف وغريه 

األسطوانة وغريها لتطوير  احلاسوب أوالطباشري، أو والقلم، والصغرية، والكراسات، 
 . 0تابةككفاءهتم يف مهارة اال ستماع وال

 
 (التعبري الشفوي)مهارة الكالم  -3

، ويرجى " حىت العالية ةاإلعدادي"ميع الطلبة من املرحلة جلتدرس هذه املهارة  
تطعون التعبري عنها افظني املادة العربية، ويسحني ومهيكون هبا الطالب حمبني وفا أن

 :واخلطوات الىت يسلكها املدرس كما يلى . يح والصحيح باللسان الفص
 .التعبري الشفوي كتاب يفالتح املعلم تيف ( أ
 .يسأل املعلم عن الدرس السابق ( ب
 .مث يشرح املعلم املفردات اجلديدة الصعبة والغريبة ( ت
 .املدرسة الفصل، الغرفة، : يكتب املعلم تلك املفردات يف السبورة مثل  ( ث
 .يقرأ املعلم املوضوع الذى سيلقيه ( ج
 .هاوا عنبني املعلم املادة املذكورة حىت يفهمها الطلبة ويعربي ( ح
، ةوجيد ةصحيحطريقة ني أو أكثر ليتحاورا أمام الطلبة تبادال بيأمر املعلم طالب ( خ

 إن كان البحث يتعلق بالفكرة أو القصة فيأمرهم املعلم واحدا فواحدا ليلقوا  
 .املادة اليت ألقاها املعلم 

 .عنيمأحيانا يأمرهم املعلم ليتناقشوا يف موضوع  ( د
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 .وخيتم املعلم درس احملادثة ( ذ
 .قادمألسبوع اللوهي حفظ نصوص احلوار يف الكتاب  يعطيهم املعلم الوظيفة ( ر

 وأما الكتاب. الدرس هي الطريقة املباشرةا والطريقة املستخدمة يف هذ 
ل كتاب احملاورة الذي فيه ثاملستخدم خمتلف وفق املرحلة اليت يتعلم الطالب فيها، م

السبورة، : رس هيالد وأما الوسائل التعلمية املستخدمة يف هذا. احلوار والقصة وغريها
 .09والطباشري، والصورة، والقلم، والكتاب نفسه

 
 فهم املقروء -4

، ويرجى به "االبتدائية حىت العالية" ع الطلبة من املرحلةيتدرس هذه املهارة جلم 
أن يكون الطالب حمبني ومستطيعني قراءة النصوص العربية ومطالعتها وفامهني املواد 

أويلفظوهنا بلغتهم، واخلطوات الىت يسلكها املدرس كما املقروءة بطريقة إجابة السؤال 
 :يلى
 .بقايسأل املعلم سؤاال عن الدرس الس ( أ
 .يد املفردات الواردة ىف املوضوعولقى املعلم تزي ( ب
 .يكتب املعلم املفردات اجلديدة ( ت
 .يتكلم املعلم حول املوضوع ( ث
 .يشرح املعلم النص فقرة بعد فقرة ( ج
 الرئيسية من كل الفقرات ويستنبط من يأمر املعلم طالب ليبحث الفقرة  ( ح

 .صوصنال 
، يدل على "اهلل فهمت أو فهمنااء ش إن" فأجابوا"هل فهمتم؟ " سأل املعلم إذا ( خ

 .أهنم فامهون النصوص 
 .يأمر املعلم طالبا أو طالبني ليقرأ النصوص ( د
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 .يقرأ املعلم العبارات أوالفقرات املكتوبة يف السبورة ( ذ
 ناقش الطلبة مع يوبعد الكتابة، . تبوا ما يف السبورةلبة ليكويأمر املعلم الط ( ر

 أمر املعلم الطلبة ليغلقوا كتبهم، واملعلم يسأل بعض الطالب عن يأصحاهبم مث  
 .املادة املدروسة 

 .االختتام ( ز
وأما الكتاب املستخدم . والطريقة املستخدمة يف هذا الدرس هي طريقة املباشرة 

التعليمية املستخدمية يف  والوسائل. م فيها الطالبخيتلف وفق املرحلة اليت يتعل
  .00الكتاب، والسبورة، والطباشر، والقلم: هذاالدرس هي

 
 (التعبري التحريري)اإلنشاء  -5

يرجى به " الثانوية إىل املرحلة العالية" يدرس اإلنشاء جلميع الطلبة من املرحلة  
ري عنها بالكتابة جيدا وصحيحا، عون التعبيأن يكون الطالب حمبني اللغة العربية ويستط

 :وطريقة تدريس اإلنشاء كمايلى
 .ح املعلم الدرستيفت ( أ
 .يراجع املعلم الدرس ( ب
 .يعني املعلم املوضوع ( ت
  .ه حىت يكون إنشاءواملوضوع املعني ويطور وايأمر املعلم الطالب لكي حيرر ( ث
 .يأمر املعلم الطالب ليجمعوا الكراسات اليت فيها اإلنشاء العريب ( ج
 .املعلم بعض الطالب ليكتبوا تصنيفهم يف السبورة يأمر ( ح
ويصحح املعلم والطالب مجاعة وهناك التصنيفات األخرى اليت صححها املعلم  ( خ

 .نفسه 
 .يعطي املعلم الوظيفة املنزلية ( د
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الدرس وفق حوائج الطالب،  ويستخدم املعلم الكتاب اخلاص يف هذا 
الكراسات، والقلم، واملعجم، والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة، و

 .02والطباشري
 
 الترمجة -6

، "الثانوية حىت العالية"يبدأ درس الترمجة يف معهد دارالسعادة من مرحلة  
عني ترمجة الكلمات أوالعبارات اإلندونسية إىل العربية، يوبعض الطلبة حمبني ومستط

 :والطريقة الىت يسري عليها املدرس كما يلي
 .ح املدرس الدرستيفت ( أ
 .يقدم املعلم املفردات اجلديدة ( ب
 .ويشرح املعلم املفردات الغريبة لديهم ( ت
 .يكتب املعلم اجلمل أو العبارات يف السبورة ( ث
  .يف كراساهتم ويأمر املعلم الطالب أن يترمجوا تلك اجلمل بوقت حمدد ( ج
وبعد انتهائهم من الترمجة، فالتصحيح مجاعة، ويأمر املعلم بعض الطالب لكي  ( ح

 .ترمجة الىت فعلها، واألخرون يسمعونهال اويقرؤ 
" جزعم"اخلاص   املعلم يستعمل الكتاب. وهذا الدرس يستخدم طريقة الترمجة 

الوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة، والكراسات، والقلم، واملعجم، 
 . 01والطباشري
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 دراسة القواعد النحوية -7
" الثانوية إىل العالية "املرحلة لسعادة يف ا هذا الدرس يتعلمه طالب معهد دار 
 :طوات التدريس اليت يقوم هبا املعلم كما يليخو

 .ح املعلم الدرستيفت ( أ
 .يراجع املعلم الدرس السابق ( ب
 .يعني املعلم املادة ( ت
 .حات الواردة يف املوضعصطلملايقدم املعلم املفردات اجلديدة و ( ث
 .حات يف السبورةصطلويكتب املعلم املفردات وامل ( ج
 .لم األمثلة النحوية ويبينها تبيينا واضحايضع املع ( ح
 .السبورة وبعد فهم الطلبة ملوقع اإلعراب مث يكتب الطلبة ما يف  ( خ
األسئلة النحوية  لقاء إلة منهم وأمر باإلعراب أو التمرينات أو ثطلب املعلم األم ( د

 .عليهم 
 .وخيتتم املعلم ويقدم الوظيفة املنزلية ( ذ

ين للقواعد النحوية وللغة العربية، مطابقا باملادة يرجى أن يكون الطلبة هبا جميد 
ت يف اجلمل املفيدة واملتنوعة، ااملدروسة، ويستطيع الطالب وضع الكلمات أو العبار

موقع اإلعراب يف اجلمل مفصال، ويطبق القواعد النحوية يف املطالعة، إىل ويشري 
نظم  صر جدا أوخمت"واملعلم يستعمل الكتاب . دثة، واإلنشاء التحريرياواحمل

الوسائل التعليمية هي السبورة، والطباشري، والكراسات، والقلم،  أما" العمريطي
  . 0والكتاب املقرر
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 دراسة القواعد الصرفية -8
واخلطوات اليت . درس لطلبة معهد دار السعادة من املرحلة الثانوية إىل العالية 

 :يسلك عليها املعلم كما يلى
 .(القواعد الصرفية) ح املعلم هذا الدرستيفت ( أ
 .يسأل املعلم عن الدرس السابق ( ب
 .رح املعلم املواد التصريفيةشي ( ت
 .يقدم املعلم املفردات اجلديدة من ذلك املوضوع ويكتبها املعلم يف السبورة ( ث
 .يضع املعلم األمثلة التصريفية ويبينها واضحا ( ج
  .ةوبعد فهم الطلبة البيان والشرح فيأمر املعلم بكتابة ما يف السبور ( ح
 . والعكسنيالطلبة ليعرف بني الطالب الفامه يدرب املعلم ( خ
 .قدم املعلم فرصة للسؤالي ( د
 .يقدم املعلم الوظيفة املنزلية ( ذ
 .يف البيت أمر املعلم الطالب أن حيفظوا تلك املواد وتطبيقها يف املعهد أوي ( ر

ب، والوسائل التعليمية هي الكتا. "األمثلة التصريفية"واملعلم يستخدم الكتاب  
 .00لكتاب املقرراوالسبورة، والطباشري، والكراسات، والقلم، و

 تزويد املفردات -9
 إن عملية تـزويد املفردات يف تدريس اللغة العربية خاصة يف معهد دار 

 :السعادة  جتري على حالتني
تزويد املفردات من دراسة املهارات اللغوية األربع، وهو تعليم الطالب : ألوىلا

 و عبارات اصطالحية جديدة مع تصرفاهتا ومشتقاهتا املختلفة  نطقا وكتابةكلمات أ
 .ومعىن، وتدريبهم على استعماهلا يف مجل متنوعة وقرائن خمتلفة شفويا كان أم حتريريا
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تزويد املفردات من مضمونات التدريس الالزمة يف كثري من الدروس، ويراد : والثانية 
رات الغريبة اليت وردت يف موضوع من موضوعات أو العبا به بيان معاين الكلمات

 .00الدرس ملساعدة الطالب على فهم املوضوع فهما صحيحا وسريعا
تزويد املفردات من )وخطوات التدريس تزويد املفردات يف احلالة الثانية  

ري على اخلطوات التالية البد أن جي( مضمونات التدريس الالزمة يف كثري من الدروس
والعرض والربط واالستنباط والتطبيق أو التقدمي ومراعاة سياق الكلمات قدمة وهي امل

( تزويد املفردات من دروس املهارات اللغوية األربع)وأما احلالة الثانية . أو النصوص
 :فخطواهتا كما يلي

 .لقاء السالم والكلمات التمهيديةإ ( أ
 .مراجعة الدرس السابق ( ب
 .تشويق الطالب إىل موضوع جديد ( ت
 .تمهيدي مبقدار معلومات الطالبالتعرف ال ( ث
 .القاء اجلملة اليت فيها كلمة أو عبارة يراد بيانه ( ج
 .إعادة لفظ الكلمة اليت فيها كلمة أو عبارة يراد بياهنا ( ح
 .إعادة لفظ الكلمة و العبارة مرتني فأكثر ( خ
 .أمر املعلم الطالب بتلفيظها فرديا أو مجاعيا ( د
 .سؤاهلم عن معناها، لعل بعضهم يدركه ( ذ
 .م عن معناها مرة أخرىسؤاهل ( ر
 .مساعدة الطالبعلى استنباط املعىن بأنفسهم ( ز
 .تفهيم الطالب معىن الكلمة أو العبارة ( س
 .مناقشة الطالب الستنباط املعىن بأنفسهم ( ش
 .كتابة معىن الكلمة على السبورة ( ص
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 .بقي الوقت أمر بعض الطالب بوضع الكلمة أو العبارة يف مجل متنوعة إن  ( ض
 .ة الكافيةإعطاء الطالب الفرص ( ط
 .أمرهم بوضعها يف مجل متنوعة حتريريا مث التفتيش بالتبادل ( ظ
 حبيث تطبق فيه  ،تكليفهم على اإلنشاء اليومي أو األسبوعي)الوظيفة املنزلية  ( ع
 .(الكلمات أو العبارات اجلديدة اليت سبق تدريسها 
  0.االختتام ( غ
 
 درس القرآن -11

 :كما يلياخلطوات اليت يسلكها املعلم يف تدريس القرآن 
 .يأمر املدرس بفتح القرآن يف صفحة يريدها ( أ
 .(على حسب احلاجة)يكتب اآليات اليت يريد تدريسها على السبورة  ( ب
 .يأمر بعض الطالب بتالوة اآليات ( ت
 .يبني أوجه اخلطأ أو النقصان يف التالوة ( ث
 .التالوة النموذجية من املدرس مرتني أو أكثر ( ج
 .إمالء الكلمات وأمر الطالب بكتابتها ( ح
 .يناقش الطالب األسئلة ( خ
 .يكتب القاعدة املستنبطة على السبورة ( د
يقدم املعلم الفرصة لكتابة ما على السبورة، للتفكري يف القاعدة وتالوة اآليات  ( ذ

 .بأنفسهم، للسؤال عما مل يفهموه
 .يسأل املعلم عن القاعدة وأمثلتها من اآليات ( ر
 .حاتيأمر املعلم بتالوة اآليات واحدا فواحدا مع اإلصال ( ز
 . 0تزويد املفردات ( س
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 األحوال خارج الفصل - ب
يقدم الباحث هنا عن األحوال الدراسية العربية خارج الفصل املتعلقة باملواد  

 :الدراسية وتطبيقها يف معهد دار السعادة نفسه 
 
 تكوين اجمللة احلائطية -1

ءة ن بعض التطبيقات لبعض مهارات اللغة العربية األربع خاصة ملهاريت القرام 
ها احلائطية توضع يف مكان خاص ليقرأوهذه اجمللة . والكتابة تكوين اجمللة احلائطية

، من رئيس التحرير ونواملسؤولون القائمون بذلك يتكون. الطالب بسهولة
اجمللة احلائطية هي من وسائل االتصال . والسكرتري، وأمني الصندوق، وأعضاء التحرير

ومشاعر، اهيم أفكاره، وأن يظهر ما لديه من مفاليت ميكن هبا الطالب أن يعرب عن 
وتدريب الطلبة على الكتابة يف إطار . ويسجل ما يود تسجيله من وقائع وحوادث

قدرة الطلبة على الكتابة الصحيحة : يتركز يف العناية بأمور ثالث . العمل املدرسي
  . 0خارجهوهذه اجمللة توجد يف الفصل و. إمالئيا، وإجادة اخلط، ومهارة القراءة

 التشجيع -2
، وال تكون رغبتهم دائما يكون الطالب مبعهد دار السعادة يف مهة عالية ال 

بل أحيانا تضعف قوية سرمدا، طوال الوقت والزمان يف القيام باألنشطة اللغوية، 
وهذه احلالة قد تدعو إىل إمهال اللغة  .مهمهم وتنقص رغبتهم فيها حىت ال يقوموا هبا
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لذا تعقد التشجيعية اللغوية املتوالية يف . اللغة فسادة وتدعو إىل ظهور ألنشطة اللغويوا
 .09كل أسبوع على األقل مرة

 املسابقة اللغوية -3
وقتها يف آخر . ومن برامج نشاطات اللغة مسابقات لغوية عربية جلميع املراحل 

سؤول واهلدف هو ملعرفة ترقية لغة الطلبة وتقوميها، حىت يستطيع م. السنة الدراسية
، وإما يف طريقة تعليمها أو موادها اللغة تنميتها وإحياءها إن وجد فيها النقائص

وأما بعض املسابقات اللغوية اليت . وغريمها من األدوات الدراسية يف تعليم اللغة العربية
 : عقدت يف معهد دار السعادة كما يلي 

 
 مقدم الربامج/ اخلطابة ( أ

ملبعوث من كل صف أو حجرة، فيلقي يف هذه املسابقة الطالب ا يشترك 
وأما النتيجة . ه جلنة املسابقة أو موضوعا مفوضا إىل املشترك نفسهتموضوعا معينا عين

وأما مسابقة مقدم . ألسلوب، وضبط الوقتامأخوذة من حمتويات املادة واللغة، و
 .0 الربامج جتري كما ورد يف مسابقة أخرى عادة يف الشكل واألسلوب

 
 
 

 ائطيةاجمللة احل ( ب
. هلدف من هذه املسابقة لترقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة والكتابةا 

واملوضوع . هذه املسابقة فرقة من الفرق، ولكل فرقة أربعة أشخاص يفويشترك 

                                                             
09

 م  102مايو   يف مدرسي اللغة العربية املقابلة مع و املالحظة 

 0
 م  102مايو   يف مدرسي اللغة العربية والطلبة املقابلة مع و املالحظة 



47 
 

وأما النتيجة . حسب تعيني اللجنة، وشكل احلائط وزينته مفوضان إىل املشتركني
 .2 فنيةلضوع واللغة والصحافية وامأخوذة من صحة احملتويات وواقعية املو

 
 التسميع -4

واألساليب اليت . قد هذا التسميع املعلم مبعهد دار السعادة هنارا أو ليالع 
 :يسلكها املعلم من هذا التسميع كما يلي 

 أعد املعلم يف املعهد الشريط أو األسطوانة ( أ
 تسجيل املعلم اخلطابة ( ب
 استماع الطلبة استماعا جيدا ( ت

لطالب بذلك التسميع قادرين على استماع احملاورة والتعبري العريب يرجى أن يكون ا
أن  جيدا، وهلم قدرة كاملة على تلخيص ما مسعوا من اللغة العربية، إضافة إىل ذلك

مهم  اليمين والسعودي إليقاظ: عرب مثل املعهد يأيت بالناطق األصلي من جزيرة ال
 .1 الطالب يف تعلم اللغة العربية

 
 تنشر املفردا -5

يف معهد دار السعادة بنشر  وقد اهتم املعلم. املفردات من أهم األشياء يف اللغة 
وأما يف احلجرات يكتبها . املفردات الكثرية يف مكان معني لتعميم املفردات ونشرها
بعد الكتابة يضع . هاعلي مسؤول احلجرة، وهو الذي يراقب كل فرد فيها ويشرف

لطلبة شيئا فشيئا حىت يقدروا على استنباط معىن الكلمة املعلم يف مجلة مفيدة، ويناقش ا
مرهم بالتلفيظ اجلماعي مث يكتبه على يأ بأنفسهم، وإذا أدرك بعض الطلبة معىن الكلمة

 .السبورة
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على استنباط املعىن، يضع املعلم الكلمة يف مجلة أخرى ويناقش  وإذا مل يقدروا 
بعد التكرير، جيوز للمعلم أن يلقن املعىن أو  وإذا مل يفهموا. الطلبة على استنباط املعىن

. حىت يفهموا، مث يكتب املعىن على السبورة بعد التلفيظ يترمجه إىل اللغة اإلندونيسية
وإذا أدرك بعض الطلبة معىن الكلمة باإلندونيسية، ومل يدركوا مرادفها أو نقيضها أو 

بتلفيظها وكتابتها على  تعريفها املوجز، جيوز للمعلم أن يلقن املعىن مث يأمرهم
 .  السبورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتساب الطلبة مهارة الكالم يف اللغة العربية يف معهد دار ا: لثاين ا
 السعادة
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العربية مبعهد دار سيقوم الباحث اكتساب الطلبة مهارة الكالم يف اللغة  
احث قسم البو. اكتساب الطلبة ملهارة الكالم سيقوم كيفية، وقالسعادة ماالن

 :مهاقسمني وإىل  كالماكتساب الطلبة مهارة ال
 

 األسباب الداخلية - أ
توي األسباب حتو)امل اليت تقوم يف أنفس الطلبة األسباب الداخلية و هي العو 

و تلك األسباب اليت وجدها الباحث يف معهد دار (. الذكاءعلى التشجيع، واملوهبة، و
 :السعادة كما يلي

 
 التشجيع -1

 منالكالم يف اللغة العربية بوجود التشجيع الذي صدر  ةيكتسب الطلبة مهار 
ترقية لغتهم العربية وإحيائها الطلبة الذين يتعلمون  يفهذا الدفع يؤثر كثريا و أنفسهم، 

ر مهم يف تنمية لغتهم، و إال فال يكون وجيع له دشيف معهد دار السعادة يعرفون أن الت
 .الكالم ةسبوا مهارتال ميكن أن يكوالعربية  لديهم اهلمة القوية يف تعلم للغة

عمال وتقوية الرغبة القيام باأل أنفسهم يدفعهم على منالتشجيع الذي صدر و 
باألنشطة  أحد ت الرغبات فلم يقمصنقذا ضعفت اهلمم وإو. ةلغوي ةفيها وتقوية مهار

 . الكالم ةالكسل يسبب عدم اكتسب مهار اللغوية إال كسال، و
توجه هذه  .السعادة بالدفع والتشجيع للبنني وللبناتخيطط معهد دار  لذاو 

من بعض أسباب الفشل و. لتعليم رمسيا كان أو غري رمسيالتشجيعات لكل مراحل ا
عكس إجابة من الطلبة على لغة اهلدف  تعلم اللغة و هو عدم التشجيع واألساسي يف

شجيعات على التولذلك، البد للمعلم طاقة ومهارة يف تنمية الدوافع  و. املدروس
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دون امللل يشجعوا على جتربة مستمرة بالطلبة ألن يتعلموا ويالحظوا اللغة العربية و
 .0 قابعالالفشل، بالتشجيعات واإلرشادات واإلشرافات وإن احتاج بالقهر وو

 
 املوهبة -2

الكالم، ألن لكل فرد من األفراد يف معهد دار  ةاكتساب مهار يفؤثر ت ةاملوهب 
أعد معهد  لذا. اللغة العربية خاصة يفترقية طاقتهم يف أي عمل ما،  السعادة ميوال يف

قال بعض الطلبة يف معهد دار السعادة أن و .ات املتوفرةالدراسدار السعادة احللقات و
 .0 دفعه لتعلم اللغة تعلما عميقات ةاللغوي املوهبةالطالب الذي ملك 
 

 الذكاء -3
ن الذكاء يسرع على أم، كما الكالة الذكاء يؤثر كثريا على اكتساب مهار 

 يفر يف تنمية العقل له والفكر ومن يعقل ويفكر وألن الذكاء له د. العمل األخر
فكرته جيدة فاحلاصل مجيل وممتاز وإن  تإن كانول شيئا على قدر التفكري، شيء، ين

كما قال الطالب يف معهد دار السعادة أن . سيئة فنتيجتها قبيحة وفاسدة تكان
تعلم اللغة العربية يؤثر كثريا يف االكتساب، فإن كان الطالب جاهال أو قليل  الذكاء يف

 رغبةاكتساب اللغة العربية السيما اجلاهل و ليس له  منم أو سيئ  احلفظ حيجب الفه
 .   إال قليال ةاملهار ذهقوية يف تعلم اللغة فال يكتسب ه
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 األسباب اخلارجية - ب
ليت تكون خارج الطلبة، واألسباب األسباب اخلارجية وهي األسباب ا 

ليد، قصالحات، واملواد الدراسية، واحلفظ، والتالبيئة، واملعلم، واإل: اخلارجية هي
ولتصبح تلك األسباب اخلارجية . ل التعليميةئات، والوسادريب، والتوافزوالوظيفة، واحل

 :واضحا وجليا سيقدم الباحث البيانات كما يلي
 

 البيئة العربية -1
اإلطار الذي يعيش للغة العربية هي البيئة العربية يف معهد دار السعادة هي بيئة ا 

 نهبا ويؤثرو نلغوية عربية طبيعية، يتأثرو ظواهرالطالب مبا يضم من فيه األساتذة و
فيه عالقاهتم مع أقراهنم  نعلى مقومات حياهتم من لغة عربية، وميارسو نيها، وحيصلوف

أهنا العوامل املادية واملعنوية اليت من شمجيع األشياء و والبيئة. رجهاداخل الفصل أو خ
عهم رقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجترغب الطالب يف تأن تؤثر يف عملية التعليم و

ما يشاهده من املؤثرات ا يسمعه املتعلم وعلى تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو كل م
 . غة العربية املدروسةاملهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة بالل

خارج  أحواهلمداخل الفصل و أحواهلم: اللغوية العربية مثل هناك األنشطةو 
عظيم على اكتساب الطلبة يف ر كثريا وهلا دور مهم وو هذه البيئة تؤث. الفصل

ل الذي حيقق أفضل للغة يف بيئتها هو األسلوب األمثإن تعلم ا. املهارات اللغوية األربع
العلمية  ه يعتمد على رغبة املتعلم نفسه، الذي يلمس يوما بعد يوم الفائدةالنتائج ألن

 .  يساعده على ذلك كثرة عدد معلميهلتعلم اللغة العربية، و
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 املعلم -2
مهارات اللغوية األربع وخاصة لل مااكتساب الطلبة عمو يفللمعلم دور كبري  

قيتهم املهارات كمثل أعلى يف تر املعلمو. م، ألنه مفتاح يف تعلمهم هلاالكالة يف مهار
تكلم اللغة و( وعفهم املسم)يشجعهم على استماع اللغة العربية اللغوية األربع و

أسرع ما ميكن، ويراقب باملهارات األربع العربية و قراءهتا و كتابتها، حىت يكتسبوا 
وجدت األخطاء يف  م إنهليصحح أحواهلم ويشرف عليهم ويوصيهم ويرشدهم و

هناك اخلطوات و. يف املهارات اللغوية مواجههت حيل املشكالت اليتهارات وتلك امل
هي الكالم وة الطلبة يكتسب مهار ار السعادة حىت يكوندمعلم يف معهد املستخدمة لل

 :كما يلي
 

 تزويد املفردات والتصحيحات ( أ
هدف هذا التعليم هنا ليس إىل إعطاء املفردات أو التصحيحات جبمل كثرية و 

املترادف، )ملتعلم على معانيها املتعلم حبفظها فحسب، بل كي يستويل او أمر 
استخدامها ، والتعريف املوجز والترمجة، ومهارة االستماع والكالم والكتابة وةتضاداملو

 . الصرفو يف قواعد النحو( يف أحوال كثرية
 

 تعليم للمهارات اللغوية ( ب
 االستماع (2
 ل التسميع مباشرة من املعلم أو الوسائ عملية تعليمه مهارة االستماع بطريقةو 
 .غريهاالتعليمية، كمسجل أو أسطوانة و 
 املطالعة (1
 يأخذ منها ستماع، عمليتها بقراءة النصوص وهذه ختتلف بتعليم مهارة االو 
 .الفكرة 
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 تعبري شفوي ( 
 وطريقة املتوفرة مثل . وعملية تعليم مساعدة املتعلم على صناعة الفكرة 
 .واملطالعة واحملاضرة والترمجة من اإلندونيسية إىل اللغة العربيةالتسميع،  
 تعبري حتريري (0
 أمر املعلم بكتابة الفكرة يف يي، لكن وتقابل بالتعبري الشف ةية تعليمملعو 
 .أو دفاترهم مهتتقييدا 
 احلفظ (0
 املواد اليت سيحفظها املتعلم مأخوذة من القرآن واحلديث والنصوص األدبية  
 ى حفظها لويشرف املعلم ع. ذكار والدعوات واألشعار واألمثال وغريهاواأل 
 . يف ذلك الوقت تدرجييا 
 التطبيقات ( 
 ك الشيء، لا عرفه، وفق معرفته لذمميطبق شيئا  أنملعلم من الطالب يطلب ا 
بعد ذلك ألمثال بصراحة أمام املتعلمني، وإعطاء اويصحح املعلم قدر احلاجة و 
 .التجربةالفرصة الواسعة هلم يف التطبيق وم يعطي املعل 
 التصحيحات ( 
أن التصحيح له دور مهم يف اكتساب "طلبة قالوا املالحظة مع الوبعد املقابلة و 

كالما أو قراءة أو كتابة اللغة، ألن األساتذة إن وجدوا األخطاء استماعا كان أو 
صحح استماعنا يع أن نفرق بني اخلطأ والصواب ونا تصحيحا حىت نستطصححوه

تصحيح األخطاء هو إصالح العبارات أو الكلمات و. وكالمنا وقراءتنا وكتابتنا
 .  املستخدمة أو وضع الكلمات يف اجلملة املوضوعة بني الطلبة
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 املواد الدراسية -3
من األسباب يف اكتساب املهارات اللغوية األربع اليت تكون يف معهد دار  

ة باللغة احث هنا املواد الدراسية املدروسقصد الب، والسعادة و هو املواد الدراسية
تؤثر كثريا يف اكتساب ى اكتساب اللغة بني الطلبة ولهذه املواد تساعد عو. العربية
أما املواد الدراسية و(. الكتابةالم والقراءة والكاالستماع و: )رات اللغوية األربعاملها
واملطالعة وفهم القراءة ( سموعفهم امل)تماع االستزويد املفردات و: ربية هيعال
واإلمالء ( والكتابة الترمجةو)التعبري التحريري ( اإلنشاء)والتعبري الشفهي ( احملادثة)و

لغوية األربع معهد دار السعادة يف تعليم املهارات ال وأما الطريقة املستخدمة يف. واخلط
الشفهية والبصرية  هي طريقة مباشرة، والطريقة القواعد والترمجة، والطريقة السمعية

 .9 حتفيظ النصوص العربيةو
 

 احلفظ -4
لقدرة عليه، احلفظ من العلميات اليت يقوم هبا الطلبة، و هم يتفاوتون يف ا 

. أسس لغويةسهولة احلفظ ترتبط بأسس نفسية و قد وجد أنبتفاوت استعدادهم، و
للغوية اات يؤثر كثريا على اكتساب املهار" دار السعادة"احملافظة عند طلبة معهد 

أهم شيء يف اللغة بل هي اللغة  هماألربع خاصة يف تزويد املفردات، ألن املفردات عند
املهارات اللغوية، مثل الكالم ال ميكن  وا أن املفردات أساس يف استيعابو ير. كلها

هارات كذلك املردات حتتاج إىل احملافظة وفاملو ،أن يتكلم إال مبعرفة املفردات شخص
 :هيلطلبة معهد در السعادة متنوعة و ريقة احملافظةطو. األخرى

 طريقة الكل ( أ
ذلك بأن ة، ولمامتكدة حووسيلتها أن حياول الطالب حفظ القطعة كلها، و 

 . يف فترات متعاقبة، حىت حيفظهاترة واحدة، وفيكررها مرات كثرية، يف 
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 طريقة التجزئة ( ب
األسباب و. لة فجملة يف النثريتني، أو مجهي حفظ القطعة بيتا فبيتا، أو بيتني فب 

تعانة بأكثر من االسار القطع الشائقة وياختهي التكرار والفهم واملساعدة على احلفظ 
 .0 تأجيل احلفظوعدم  حاسة

 
 التقليد -5

والطالب يف معهد دار السعادة . املهارات اللغوية هي التقليد ومن الطرائق يف اكتساب
وتقليد احملادثة وتقليد الكتابة خاصة يف اخلط  و هناك تقليد القراءة. حملاكاةب بامدر

التقليد له دور و. ارج احلروف يف مهارة االستماعخموتقليد اللهجات اللغوية والنغمة و
. يف مهاريت االستماع و الكلم لمهارات اللغوية األربع خاصةل مهم يف اكتساب الطلبة

ل احملادثة مث يأمر األستاذ الطلبة يستمعون كالتقليد يف معهد دار السعادة،  من طرقو
 . الصحيحةليت قد استمعوا إليها بالطالقة وتقليد احملادثة ا

ز أو فاأو املسجل أو األسطوانة أو التل احملادثة أحيانا تصدر من األساتذةو 
لمهارات ل إن احملاكاة تعطي دورا كبريا يف إتقان الطالب. غريهاالقنوات الفضائية و

هنا مما يستمعونه ولبة والكلمات اليت يرددطصوات اليت ينطقها الألبع، إن األاللغوية ا
 .2 إىل حوهلم
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 الوظيفة -6
مهم  يرى بعض الطلبة و املدرسني أن الوظيفة يف معهد دار السعادة هلا دور 

لبة قبل طال به كلف املعلم ذييراد هبا التكليف اللغوي الو. الكالمة يف اكتساب مهار
الوظيفة خمتلفة بني الطلبة حسب مراحلهم و. خارج الفصل وهانتهاء احلصة لكي يعمل

لبة و املعلم يقوم بتقدمي الوظيفة للط. التعليمية، ألن املقرر الدراسي بني مرحلة خمتلفة
 :رجوة مثلمعتمدا على أساس األهداف امل

 .إعطاء الوظيفة ألجل التأكيد أن الطالب قد فهم الدرس ( أ
 .ثباتب املادة املدروسة بدقة وظيفة حسد املعلم للطالب الويدحت ( ب
ة الزمان املتاح هلم يف إجراء امراعو حسب طاقتهم عطاء التكليف اللغويإ ( ت

 .الوظيفة
 .تساعد الوظيفة على التعلم الذايت ( ث
 .الكالمة ي هدف إليه يف مهارأن تتناسب مع مستوى التقدم الذ ( ج
ترقيتهما ربية واللغة العبم الكالة بة اكتساب مهارهبذه الوظيفة، يستطيع الطل  

 .1 إحياء اللغة العربية عموماوتنميتهما و
 

 احلوافز -7
هنا هي اليت  دواملرا. جلنة املسابقة ملن يفوز فيها احلوافز هي األشياء اليت تعطيها  

ت أو يف احلوافز املقاما. يعطيها املعلم أو املؤسسة للطلبة يف املسابقة اللغوية العربية
يمتهم يف مسابقة ما، مثل الفائز األول، هو الذي قالترتيبات حسب قدر جناحهم و

خرين، فالفائز الثاين، هو الذي على و األقصى بنسبة املسابقني اآلحيصل على النتيجة األ
ت الفائز األول، مث حتخر بعده إال أنه جيدا جدا بنسبة املسابق اآلحيصل على النتيجة 

 زواحلواف. الفائزين السابقنيد فحسب حتت الفائز الثالث، الذي حيصل على نتيجة جي
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دار السعادة معهد قال بعض طلبة . غريهاو موالون من الكتب، أو الكؤوس أو األتتك
ة عربية خاصة يف مهارأن احلوافز تعطي دورا مهما يف إجياد احلماسة يف تعلم اللغة ال

 .  الكالم
 

 التدريبات اللغوية -8
الكالم يف تعلم اللغة ة هارهما يف اكتساب مالتدريبات اللغوية تلعب دورا م  

فوائد يرى بعض الطلبة يف معهد دار السعادة، أن التدريبات هلا ال. تنميتهاالعربية و
التدريبات اللغوية عندهم هتدف إىل متكني الطالب من سيطرة و. الكثرية يف ترقية لغتهم

اليت تعلمها نيل املهارة لفالتدريبات وسيلة . األمناط اللغوية اليت تعلمها الطلبة يف الفصل
. حيحة تتنوع على أنواع الكثريةالصتدريبات اللغوية اجليدة والو. الطلبة و تثبيتها

التسميع األول، اإلمالء و: ور على ما يليالكالم، تتبلة ات اللغوية يف مهارالتدريبو
ع إما أن التسميو(. ينصتون و يستمعون مث يكتبون املعلم يلقي املواد اإلمالئية و الطلبة)

م أمر املعل)الثاين، احملاورة و. فسه أو األسطوانة املسجلة وغريمهايكون بوسيلة املعلم ن
التقدمي أو خر، و املعلم يسمع ذلك ويعطي التقييم والطالب أو الطالبة أن حياور اآل

 .0 (النتائج من احملاورة
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 الوسائل التعليمية -9
العربية  الكالم يف تعليم اللغةة ساب مهارمهم يف اكتالوسائل التعليمية هلا دور   

. حتقيقهاعليم اللغة العربية وهذه تساعد كثريا على إجراء تو. يف معهد دار السعادة
السالفة قة القدمية ويعلى الطر ةوسائل التعليمية يف معهد دار السعادة مل تزل معتمدلاف
ح عن الوسائل املستخدمة إليك التوضيو. أنه يكتفي بالسبورة والطباشري واملعلم نفسهك

 .0 الكالمة خاصة يف تعليم مهاريف معهد دار السعادة 

 مهارة الكالم الوسائل التعليمية
 √ الطباشري

 √ املعلم نفسه 
 √ السبورة

 √ القلم
 √ األسطوانة
 √ احلاسوب

 √ الكتابة
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 يةاالختالفات يف اكتساب الطلبة ملهارة الكالم يف تعليم اللغة العرب -11
الكالم يف اللغة ة قسم الباحث يف هذا اجملال االختالف يف اكتساب الطلبة ملهار 

الكالم يف اللغة العربية بصفته  ةاألول، االختالف يف اكتساب مهار: العربية قسمني
 .الكالم بصفته اخلاصة ةوالثاين، واالختالف يف اكتساب مهار. ةالعام

 
 االختالف العام ( أ

 ةالكالم يف تعلم اللغة العربية بصفته العام ةالطلبة ملهار االختالف يف اكتساب 
. اختالف الدوافع، وخلفية الدراسة، وطريقة التدريس، والسن والوقت: يتضمن

 ةالكالم يف اللغة العربية بصفته العامة ليصبح االختالف يف اكتساب الطلبة ملهارو
 :يقوم الباحث ببيانه ما يليواضحا وجليا و

 
 فعاختالف الدوا (1

ختالف الدوافع يؤثر على يرى بعض الطلبة يف معهد دار السعادة أن اال 
 الدوافع يف نفس الطالبإن كانت . الكالم يف اللغة العربيةة اختالف اكتساب مهار
الدوافع مسيت كذلك باهلمة العالية أو و. الكالم ضعيفاة مهار ضعيفة فيصبح اكتسابه

ضل فيب العربية بل حيال  وهو البلطالرغبة القوية، ألن الباحث سأل بعض ا
ب العربية كثريا، فكان كفاءهتما خمتلفتني خاصة يف حيابه حصأيرى بعض اإلجنليزية و

مهة عالية يف تعلم اللغة العربية، حياول نفسه أن يعاجل كل من له و. الكالم ةمهار
 .   الكالم ةالنقائص اللغوية خاصة يف مهار

 خلفية الدراسة (2
الكالم يف اللغة  ةتؤثر كثريا يف اختالف الطلبة الكتساب مهار خلفية الدراسة 

خلفية الدراسة من  مهل نتقع هذا احلالة يف معهد دار السعادة والطالب الذي. العربية
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 االكالم، فال يكتسبه ةاملدرسة احلكومية أو األهلية العامة وما سبق هلم تعلم مهار
خلفية دراستهم من املدرسة الدينية  وبالعكس، من كانت. بسرعة أو يكتسبها بطيئا

الكالم، فيكتسبها بسرعة  ةقد تعلم العلوم الدينية بالنصوص العربية ويتعلم مهار هوو
اكتساب  يفحول الطالب تؤثر أن خلفية األسرة أو البيئة اليت إضافة إىل ذلك . وجودة
اد املتعلقة واملالكالم مبعىن إن كان الطالب يدرس يف أسرته القرآن أو  ةهارملالطالب 

 .   عكسهيف معهد دار السعادة وبالعربية فيكتسبها بسهولة 
 طريقة التدريس (3

يتعلق اختالف اكتساب املهارات اللغوية باختالف طريقة التدريس اليت  
يستخدمها املدرس يف الفصل، إن كانت الطريقة سيئة غري مناسبة يف استخدامها 

يقة جيدة و جديرة فيكتسب ركانت الطللطالب فال يكتسب الطالب جيدا، و إن 
 ةخاصة يف تعليم و تعلم مهار. الطالب املهارات اللغوية بسهولة و أسرع ما ميكن

ية ولكن يف معهد شفهالسمعية وال والكالم، فعلى املدرس أن يهتم بطريقة املباشرة أ
. خرىة القواعد والترمجة أكثر من الطرائق األيدار السعادة مل يزل معتمدا على الطر

 . الكالم ةؤثر عليهم يف اكتساب مهارتقال طلبة دار السعادة أن طريقة التدريس 
اإللقاء، واملناقشة، واحلوار، وحل : ارات اللغوية األربعطرق تدريس املهومن  

عند ما ال توجد للمدرس . غريهااملشكلة، والقواعد والترمجة، والسمعية البصرية و
اختيارها فيكون فاشال يف اكتساب الطلبة لطريقة واءة اجليدة يف استخدام االكف

تعتمد على  اليت فعلى املدرس أن خيتار طريقة التدريس املناسبة. للمهارات اللغوية
 .   "الطريقة أوىل من املادة"فأحسن من قال . أسس كثرية
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 السن (4
سون يف معهد دار السعادة يف أن السن ال يؤثر يف اختالف راملداتفق الطالب و 
 االكالم بشروط أن يكون التفاوت ليس كثريا جدا و بعيد ةطلبة الكتساب مهارال

من استمع كثريا وميارس . الكالم ةالتطبيق خاصة مبهارألن اللغة هي املمارسة و. جدا
 نلكو. ن غريه رغم أنه صغري يف العمراالتصال، سيعرف أكثر مدائما يف الكالم و

مبعىن أن يكون الطالب البالغ . مثالسنة   2ل يقابسنة  20ني املراد بالتفاوت هنا ب
 .9 هي مهارة الكالميف الكفاءة اللغوية وسنة   2يقابل سنة  20من عمره 

 الوقت (5
 ةجيعل الطالب على االختالف يف اكتساب مهارالوقت أو زمان الدراسة  

ة معهد دار السعادة فيكتسب مهار فالطالب الذي يستغرق وقتا طويال يف. الكالم
هو سيكون متقدما فيها، ألنه يسمع كثريا و. كثر ممن ال يستغرق وقتا طويالم أالكال

رسي اللغة العربية أن اللغة مهارة و وقال بعض مد. للغة العربية ويتكلم هبايف أيامه ا
الطالب الذي يستغرق وقتا و. لى الوقت الذي يتاح ملمارستهاتعلم املهارة يعتمد ع

ربع قليال وضعيفا خاصة يف يف املهارات اللغوية األ قصريا يف تعلم اللغة فاكتسابه
 .0 الكالمة مهار

 
 االختالف اخلاص ( ب

الكالم يف اللغة  ةبعد تقدمي الباحث عن االختالف يف اكتساب الطلبة ملهار 
مهارة الكالم اكتساب  ةوجد الباحث أن طريق. قالعربية مبعهد دار السعادة ماالن

ول يف خاطر اإلنسان من اإلفصاح عما جياإلبانة و لكالم يف أصل اللغة هواف. خمتلفة
م اصطالحا هو فن نقل املعتقدات الكالو. يفهمه اآلخرون حيث مشاعره منأفكاره و
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ص إىل اآلراء من شخواملشاعر واألحاسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار و
هم والتفاعل الفاملستقبل أو املخاطب موقع القبول وآخر نقال يقع من املستمع و

يتضح من هذا التعريف أن أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية و. واالستجابة
و يعتربه أ سيا يف منهج تعلم اللغة األجنبيةفالكالم يعترب جزءا رئي. الكالم ذاته يف اللغة

جلزء ه ميثل يف الغالب اذا امليدان من أهم أهداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنهبالقائمون 
هو له مكان خاص يف معهد دار وضرورات تعلمه و. العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة

السعادة حىت يكون بعض الطالب يف معهد دار السعادة يفضل مهارة الكالم بنسبة 
 :ألنه  أخرىمهارة 

 .خارجهوسيلة االتصال اليومي يف الفصل و (2
 .باإلفهام بني املتكلم و املخاطإلقناع، والفهم وسيلة او (1
 ح فرصة حيث يتياملشايخ وهو نشاط طاليب يقوم به الطالب واملدرس و ( 
 . 2 التعبري عن مطالبه الضروريةو الب أكثر يف التعامل واالتصال،للط 
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يفية دور البيئة العربية يف معهد دار السعادة يف ترقية مهارة ك: الثالث 
 الكالم

ما يتعلق  عربية مبعهد دار السعادة، وبني الباحث فيما سبق عن البيئة اللغوية ال 
 ةر البيانات السابقة عن دور البيئة العربية يف ترقية مهارس، يف هذا البحث، سيفاهب

هذا املعهد ال جيري كما يرام،  ، أن دور البيئة العربية يفشديدالمع األسف . الكالم
 :ذلك لألسباب التاليةو
 

 التعليمية احلديثة عدم الوسائل - أ
لتعليمية هلا دور يف العلمية التعليمية هي الوسائط املادية ان الوسائل ال شك أ 

املناسبة، لنقل املفاهيم واملعلومات واألفكار مما يساعد على استيعاب مقررات املنهج 
لى اعدهتا عسوذلك بنقل احلقائق واملهارات عرب احلواس إىل جانب م. الدراسي للتعلم

الطالب وكفاءهتم يف تعريف معارفهم من شكل إىل ة درزيادة الفهم واإلدراك ورفع ق
 .آخر حسب احلاجة أو املوقف لتعليمي

والحظ الباحث عدم استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف هذا املعهد بل   
مستواهم ال تساعد يف رفع كفاءة الطالب و الوسائل املستخدمة فيها هي وسائل تقليدية

أهنا تسبب امللل وعدم الشعور بالنشاط واحليوية  الكالم إىل جانبة خصوصا يف مهار
من قبل الطالب فكان هذا مباشرا يف عدم التحقق وتبلور البيئة اللغوية العربية كما يرام 

 .  1 يف هذا املعهد
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 قلة املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية - ب
 دثاتحيعتقد بعض الباحثني أن استخدام الوسائل التعلمية وخاصة املست  

دروسه مباشرة دون احلاجة إىل  يالتكنولوجية يلغي دور املعلم حيث ميكن للمتعلم تلق
كمدير وموجه  همعلم، بينما الوسائل التعليمية ال تلغي دور املعلم ولكنها جتعل دور

وجيب أن يكون للمعلم اجتاه . ومرشد للتعليم من خالل ختطيطه للموقف التعليمي
ل العقلي وتنمية الفكر التساؤيل والتجدد الفكري، ويف فكري ناضج للقدرة على التحلي

مقدمة هذا كله التمكن يف اللغة اليت هي الوسيلة لنقل األفكار واملعلومات ومىت ما كان 
ومن . املعلم متمكنا وماهرا باللغة فإنه يستطيع أن جيعل العلمية التعليمية سهلة للطلبة

خصصني يف تهد دار السعادة قلة املعلمني املاملشكالت يف عدم حتقيق البيئة العربية مبع
اللغة العربية الذين لديهم الكفاءة يف اللغة العربية من حيث التكلم هبا والتعبري بألفاظها 
ومن مث استخدامها يف العملية التعليمية فال نكاد جند معلما يدرس أو يعلم داخل الفصل 

رب طريقة القواعد والترمجة إىل بأسلوب عريب و إمنا يعتمد دائما على شرح الدروس ع
 ةاللغة اإلندونيسية األمر الذي ال حيقق الطالب كثريا من اكتساب اللغة العربية يف مهار

 .  حدث بالعربية فيستمعون إليه مث حياكونه يف كالمهتالكالم، ألن املعلم ال ي
 

 عدم وجود قسم إحياء اللغة يف معهد دار السعادة - ت
مة يف حياة الطالب، ويف العادة هم ينظمون أنفسهم إن األنشطة الطالبية مه 

 ةالعلمية اللغوي اتيف شكل مجعيات أدبية عربية وروابط علمية من أجل ممارسة النشاط
الطالب يف فرص النشاط  –م الدراسي كثريا ما خيضع للقيود اظخارج الفصل، ألن الن

وهبذا . حيوي يريد حتقيقه ىل هدفإميارس اللغة العربية يف دائرهتا الوظيفية فهو متجه 
تزداد فاعليته، نشاطه ومحاسته، وكذلك الحظ الباحث أن جمال التدريب يتجه غالبا 
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إىل طبع الطالب بطابع واحد حيدده املنهج ولكنه يف جمال النشاط جيد فرصا ألشباع 
 .امليول اخلاصة و إبراز املواهب الفردية و تعهدها

املناشط اليت يكون فيها إحياء  هوجود هذ شكالت يف هذا املعهد عدممن املو  
ليس لديهم  دفالطالب يف هذا املعه .اللغة العربية عرب اجلمعيات األدبية والروابط العلمية

ويضيع عليهم فرصة التخاطب  . أدىن رغبة يف ممارسة اللغة العربية خارج املنهج الدراسي
شأنه أن يكون البيئة احلية اليت  واالستماع وممارسة الكالم العريب ألن وجود املناشط من

ميكن االستفادة منها يف إجراء التمارين والتدريبات على ممارسة اللغة العربية خاصة يف 
ة و املتكررة لالستماع ستمرالكالم، ألهنما حتتاجان إىل التدريبات واملمارسة امل ةمهار

 .0 إىل اللغة العربية والتكلم هبا
 

 صلة بينهم واملعلمقلة دوافع الطلبة وانقطاع ال - ث
نا حتقيق تعليم العربية فعاال، توفر الدوافع أمرا مهما ال مناص منه، إذا أرد 
 الطالبالفائدة املرجوة على  عادتالدوافع، حتقق التعلم املرغوب و كلما قويتو
تعليمية باملثريات لذلك وجب إحاطة البيئة ال .مةواملعلم يف حتقيق األهداف املرس حجنو

ل نكون بذلك ضمنا التواصالتواصل بني املعلم وطالبه وضمن استمرار نىت ة حالفعال
يف و. الطالب يف أذهاهنمقت رسخ ما تعلمه ويف نفس البني عناصر العلمية التعليمية و

بينهم أو مع أساتذة ضعيف  هذا املعهد، جند أن دوافع الطلبة حنو التكلم بالعربية  فيما
 .0 للغوي يف البيئة املعهديةهذا يقلل عملية االتصال او. جدا

 
 

 

                                                             
 0

 م  102مايو   يف مدرسي اللغة العربية والطلبة املقابلة مع و املالحظة 
 املرجع نفسه 0 



34 
 

 االستحياء وخوف الوقوع يف اخلطأ - ج
تنمية امللكة قع كبري يف تشكيل الذوق السليم وهلا والبيئة اللغوية أشد أثرا و 
فمىت ما صار ضبط النصوص وإتقان استخدامها وعدم التفريط عة لدى اإلنسان، تداملب

إبداع املتكلم  دليل على حسن أداء كان ذلكحبقوقها من حنو وصرف وبالغة و
ك دل على عدم التمكن مىت ما كان على عكس ذلوامتالكه لناحية اللغة والكالم، و

. ة شيئا فشيئا فإنه خيطئ أحيانا ويصيب أحياناالتعليميلية منسان يبدأ العواإل. من اللغة
ضعف البيئة العربية، يف هذا املعهد ظاهرة استحياء  إىل من املشكالت اليت أدتو
الكالم باللغة  يؤدي إىل احجامهم عن اذهيف الكالم و ألطالب من اللحن واخلطا

ة عبارة عن عقدة نفسية جيب على املعلمني معاجلتها بإرشاد الظاهر هذهالعربية متاما، و
لكي  أصل يف املتعلم أن يصدر منه اخلطاألو. يف الكالم ليس عيبا أاخلطن أالطلبة على 

 .  صوابالو أيصحح ومييز بني اخلط
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 تقومي وتفسري نتائج البحث: املبحث الثالث 
 البيئة العربية يف معهد دار السعادة - أ

من أشكال  أن اللغة شكل: بقوله( plotnik)نرجع إىل تعريف بلوتنك 
د ، توّل(كلمات أو إشارات) ال رموزستعمال قوانني معقدة تشّكالتواصل، نتعلم منه ا

اللغة : فيعرفها بقوله  (pie)أما باي . مجل ذات معىن بدورها عددا غري حمدود من
طريقة اتصال بني أعضاء جمموعة من الناس عن طريق األصوات، تعمل من خالل 

يدون رموز صوتية حتمل معاين معينة، ويعرف و عضوي النطق، و ذلك باستعمال
(weedon)  م ملعقول ألشكال النظااللغة هي املكان احلقيقي و ا: اللغة بقوله

يترتب عليها من أمور اجتماعية وسياسية حمددة، ولكنها أيضا مكان  ماواالجتماعي 
 .   يسنا الذاتية اليت بنيناهاساألح

إال بوجود البيئة اليت حتيطها  من هذين التعريفني يدالن على أن اللغة ال تنمو
ر، توافق لك املعهد يف ما ذكار السعادة اليت قصدها مشرف ذدوالبيئة العربية يف معهد 
ية املادية تتكون من البنية األساسو: أهنا بيئة مشيدة –سابقا  –ما قال بعض العلماء 
جتماعية واملؤسسات اليت أقامها، ومن مث ميكن م االُظُنالمن اليت شيدها اإلنسان و

اليت غريت يت نظمت هبا اجملتمعات حياهتا، وإىل البيئة املشيدة من خالل الطريقة ال رالنظ
اضي رية، و تشمل البيئة املشيدة استعماالت األرخلدمة احلاجات البشالطبيعية  البيئة

ات الطبيعية وكذلك املناطق الصناعية ورنقيب فيها عن الثالتاملناطق السكنية وللزراعة و
 .   اخل...املدارس و املعاهد و الطرق واملراكز التجارية و

ى األنشطة لالسعادة تتبلور ع رإضافة إىل ذلك، أن تتمة البيئة العربية مبعهد دا
األنشطة اللغوية يف الفصل تتحقق على تعلم اللغة العربية و. هاللغوية يف الفصل وخارج

                                                             
. ، كلية الدراسة العربية واإلسالميةنظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاهتا التربويةموسي رشدي حتاملة،    
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هارة ماألربع، واإلمالء، واالستماع، والكتابة، و تلة على نواحي املهارابالصفة املشتم
، والترمجة، (حريريالتعبري الت)نشاء اإلفهم املقروء، و، و(التعبري الشفهي)الكالم 

. ودراسة القواعد النحوية، ودراسة القواعد الصرفية، وتزويد املفردات، دراسة القرآن
لتشجيعية، ااجمللة احلائطية، و نيتكو: اللغوية خارج الفصل تتضح يفاألنشطة و

 . التسميع، و نشر املفرداتواملسابقة اللغوية، و

. السلوكيةمبنهج النظرية  قتتمة البيئة العربية مبعهد دار السعادة توافهذه و
تنشأ وتتطور ضمن حميطها وبيئتها االجتماعية، وحني توجد مؤثرات  ويةالبيئة اللغو
أبرز مؤيدي كيل سلك لغوي يدفع إىل التعلم، ويؤدي إىل تشية حيصل التفاعل وجرخا

ويرى أتباع هذه النظرية أن عملية اكتساب . سلوكيةالدرسة املب اهذه النظرية أصح
مبادئ خر، كما أهنا ختضع للقوانني وعن أي نوع من أنواع التعلم اآلال ختتلف  اللغة

رغم . التعزيزم كافة، كاحملاكاة والثواب والعقاب ويالتعل عذاهتا اليت ختضع هلا أنوا
ة البيئة، ألهنم من وجهة نظره أصحاب النظري( Mc Nail)ذلك فقد انتقد ماكنيل 

نية واخلامسة اى عند الطفل فيما بني الثللغوي تتبدَّا يف تفسري ظاهرة االبتكار الوفش
 . 9 رات مل يسمعها يف بيئتهامن إنتاج عب هاليت متكنمن عمره، و

ائد يف جمال علم رالكي وووهو مؤسس املذهب السل( watson)واطسون و
الذي توصل يف هناية ( thorndike)ثورندايك التطبيقي وعلم نفس النمو، والنفس 

قانون  -1( law of effect)قانون األثر  -2: هيثة قوانني رئيسية واربه إىل ثالجت
(. law of readiness)االستعداد  ونقان - ( law of exercise)التدريب 

بقصد وقد أجروا الكثري من  يعترب السلوكيون اللغة جزءا من السلوك اإلنساين،و
ة تركز على السلوك الطريقة السلوكيو. ة تتعلق باكتساب اللغة األوىلتشكيل نظري

عالقة هذه تجابات ميكن مالحظتها بشكل حسي واللغوي الذي يتحدد عن طريق اس
                                                             

 http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-. موسي رشدي حتاملة، املرجع السابق 9 
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لقد سيطرت هذه املدرسة يف جمال علم النفس يف و. ستجابات يف العامل احمليط هبااال
قوي على  وكان هلا تأثري. رن املاضيسينيات واستمرت إىل السبعينيات من القاخلم
ميكن و. والعاملني يف امليدان التربويخصصني تع امليعلى مجمية وم التعليع النُظيمج

 : 90سيكي مبا يأيتعلقة بنظرية التعلم الشرطي الكالإجياز التطبيقات التربوية املت

 إتقان ما تعلمه -1
االستجابات اليت يقوم هبا بارة عن استجابة ملثري أو باعث وإن كل تعلم ع 

ال يتحقق النجاح إال إذا قام املعلم و. انه ملا تعلمهاملعلم هي اليت حتدد مدى جناحه وإتف
دى التقدم الذي أحرزه املتعلم، وبيان الصواب من بتدوين تلك االستجابات لتحقيق م

ذ إن ذلك مدعاة الطراد إعالم كل طالب بالتحسن الذي أحرزه، إاخلطأ للتلميذ، و
 .التقدمي املستمرختبارات وذلك إال بسلسلة من اإلجرءات واال تمال يالتحسن، و

 التكرار والتمرين -2
املثري الشرطي باملثري يرتبط  ثالتكرار له دور يف حدوث التعلم الشرطي، حي 

إن احملاكاة أو التكرار بين عليها يف اجملال التطبيقي . ينتج عن ذلك االستجابةالطبيعي و
غة عن كان اهلدف منها تعليم اللو" pattern drills"ما يسمى بتمارين األمناط 

لتعلم خاصة يف هو أسلوب مهم يف او. عادات لغوية بطريقة ال شعوريةطريق تكوين 
لكن جيب أن يعلم بأن ليس كل تكرار خرة، وأاحل األوىل، وليس يف املرحل املتاملر

ا مهما يف حدوث يؤدي إىل التعلم، بل التكرار املفيد الذي له معىن، حيث يعطي دور
ثري الشرطي عند مرات التكرار أكثر زادت قوة املكلما كانت التعلم الشرطي، و

أن يضمن النجاح أن حيسن االختيار و لكن جيب على املعلم حىتو. ظهوره مبفرده
وميكن استخدام التكرار . لتلميذ ومن مستواهيكون ما خيتاره من ضمن اهتمامات ا

ساب والتمرين يف حفظ القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة ويف دروس احل
العربية واألناشيد والقصائد الشعرية قواعد اللغة واجلغرافيا وخاصة دراسة اخلرائط، و

                                                             
  20-200: املرجع نفسه، ص 90
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ضافة إىل األشغال اليدوية القوانني العلمية، باإلوحفظ معاين املفردات يف اللغة و
 .استعمال اآلالت الكاتبةو
 استمرار وجود الدوافع -3

الدوافع  كلما قوىتعلم فعال، ونه إذا أردنا حتقيق توفر الدوافع أمرا ال مناص م 
جناح املعلم يف حتقيق حتقق التعلم املرغوب، وتعود الفائدة املرجوة على التلميذ، و

من ك وجب إحاطة البيئة الصفية باملثريات الفعالة حىت نضللذ. األهداف املرسومة
ة ل بني عناصر العمليمنا التواصضاستمرار التواصل بني املعلم وطالبه، ونكون بذلك 

 .بالتايل يصعب النسيانما تعلمه التالميذ يف أذهاهنم، ويف نفس الوقت رسخ التعليمية و
 بط عناصر املوقف التعليمي وحتديدهاض -4

إن ضبط وحتديد عناصر املوقف التعليمي وحتديده وتقدميه بشكل مناسب يف  
م شكل وحدات رئيسية أو فرعية وحسب مستوى التالميذ يدعو إىل شد انتباه املعل

وبذلك يتحقق اهلدف حبدوث التعلم من دون إبطاء أو تأخري ومن دون احلاجة إىل 
وعلى املدرس أن يدرك بأن تنظيم عناصر اجملال . الوقت رالتكرار والتمرين وهد

اخلارجي، يساعد عل تكوين ارتباطات تساعد يف إجناز االستجابات املطلوبة، كما 
وعلينا أن ندرك بأن كثرة املثريات ال  .جتعل موضوع التعلم يف حالة نشاط مستمر

. بوتعين بالضرورة حتقيق النجاح، بل رمبا تأيت بنتائج عكسية وال حيدث التعلم املرغ
د دار السعادة توافق على منهجي هومن هذا التعريف أن البيئة اللغوية العربية مبع

 (.البيئة والسلوكية)النظريتني 
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 الم يف اللغة العربية يف معهد دار السعادةكيفية اكتساب الطلبة مهارة الك - ب

من البيانات السابقة حول هذه الكيفية، خلص الباحث على أن كيفية اكتساب 
األول،السبب الداخلي : سببنيالكالم مبعهد دار السعادة تعود إىل ةالطالب مهار

ة العربيالثاين، هو البيئة و. والذكاء املوهبةالتشجيعية، واألول هو و. والسبب اخلارجي
، زنفسها، واملعلم والتصحيحات، واملواد الدراسية، واحلفظ والتقليد والوظيفة، واحلواف

 . الوسائل التعليميةوالتمرينات، و

 يف معرض كالمه عن انتقال األلسن رأى ابن خلدون يف تعليم اللغة، فقد قال  
فاملتكلم ": يةإن اللغة ملكة صناع: "ذلك يف فصل عنوانهاللغات من جيل إىل جيل، وو

وجودة فيهم يسمع كالم أهل جيله من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية م
كيفية تعبريهم عن مقاصدهم كما يسمع الصيب استعمال وأساليبهم يف خماطبتهم و

املفردات يف معانيها فيلقنها أوال، مث يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، مث ال يزال 
أن يصري ذلك استعماله يتكرر إىل حلظة ومن كل متكلم و يف كل مساعه ذلك يتحدد

ملكة وصفية راسخة ويكون كأحدهم، هكذا تصريت األلسن اللغات من جيل إىل 
هذا هو معىن ما تقول العامة من أن اللغة للعرب و. طفالجيل وتعلمها العجم واأل

إنه ملا فسدت  مث.  يأخذوها عن غريهمملبامللكة األوىل اليت أخذت عنهم وبالطبع أي 
سبب فسادهم أن الناشئ من اجليل صار يسمع مللكة ملضر مبخالطاهتم األعاجم وهذه ا

 . 92يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى

ده، واإلبانة عما وبلغته إىل تأدية مقص لكل منهم متوصو: و قال يف نص آخر
يف لغة  م، كما قلناهل إلعراب ليس بضائرفقدان ايف نفسه، وهذا معىن اللسان واللغة، و

أما أهنا أبعد عن اللسان األول من لغة هذا اجليل فألن البعد عن العرب هلذا العهد، و

                                                             
 10 :، ص(م2992دار املعارف، : تونس)، املقدمةابن خلدون،  92
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بن خلدون أن امللكة صفة راسخة، وال يرى ا.  91اللسان إمنا هو مبخالطة العجمة
مفهوم امللكة عند ابن خلدون هو و. هذه الصفة إال بتكرار األفعالحتصل تتحقق و
بن خلدون ندرك أن من قراءة هذا النص الو. على امتالك ناصية الكالمكلم قدرة امل

عد كثريا عن النظريات ال تبتآراءه سليمة وترتكز على قواعد علمية صحيحة، و
الكالم قد وافق ما قال  ةما وقع مبعهد دار السعادة عن كيفية اكتساب مهارو. احلديثة

باب اليت تعترب من ذلك القول عدة األسابن خلدون يف تعليم اللغة العربية الذي يتضمن 
 : هيأسس تعلم اللغة و

جيب و. التكرار وهو مهم يف اكتساب اللغة وفهم تراكيبهم ومفرداهتا: السبب األول -
النتائج و ن يتم التكرار يف موقف طبيعية، وأن يبىن على الفهم واإلدراك للعالقات أ
 بها على مواجهة املواقف اجلديدةإال أصبح من دون الفهم مهارة آلية ال تساعد صاحو

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

االختالط باألعاجم يفسد اللغة، لذلك اشترط ابن خلدون أخذ اللغة : السبب الثالث -
 . كان يقصد العرب الفصحاءختالط بأهل اللغة واالاللغوي و ثباالعتماد على الترا

يت مرحلة االعتماد االقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأوجوب التقليد و: السبب الرابع -
 . 9استعماله يف مواقف جديدةعلى ما وعاه وحفظه و

علمية أخرى، وهي أن اللغة يصيبها  ويف النص الثاين يقرر ابن خلدون حقيقة 
وامل أن العائن احلي وتطوره سلبا وإجيابا، وكتتطور تبدل الل والتغيري، وتتبد

حميطها فإما مال من عوامل الصراع بني اللغة وبالتايل تكون عااالجتماعية تتأثر بالبيئة و
 .90أن تنتصر اللغة أو نتهزم

                                                             
 11 : املرجع نفس، ص 91
 http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-. موسي رشدي حتاملة، املرجع السابق  9

3.html-69-00/311-36-09 
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90 
 كيفية دور البيئة العربية يف معهد دار السعادة يف ترقية مهارة الكالم - ت

سبق عن البيئة اللغوية العربية مبعهد دار السعادة، وما يتعلق بني الباحث فيما  
به، يف هذا البحث سيفسر البيانات السابقة عن دور البيئة العربية يف ترقية مهارة 

عرفنا أن البيئة العربية . الكالم ولكن دور البيئة العربية يف هذا املعهد ال جيري كما يرام
 :البيئة التعليمية اجليدة فيما سبق، وهي مبعهد دار السعادة ال تتضمن خصائص 

واملصادر  جذابة وجمهزة باألجهزة والتقنياتأن تكون البيئة املادية مرحية و -2
للطالب فرص التعليم الفردي ية الالزمة، ومنظمة على حنو يتيح واملواد التعليم

 .والتعليم يف جمموعات
ملدرسة وما تسعى إىل اجنازه  وجود رسالة واضحة للبيئة، ُتظهر جبالء ما تركز عليه ا -1

وما هتتم به وتقدره، فيكون للعاملني فيها من إداريني ومعلمني ولطلبتها وجملتمعها 
 .توقعات واضحة عن األدوار اليت عليهم تأديتها

 .أن تكون بيئة آمنة ال حيس فيها املتعلم باخلوف أو القلق أو التهديد - 
ه ومنائه، وتستحثه على بذل كل جهد أن تكون بيئة ترعى املتعلم وحترص على تعلم -0

مستطاع يف التعلم، وحتاول إشغاله بالتعلم واهنماكه فيه وصربه عليه، وبذل أقصى 
 .طاقته لتحصيل العلم واملعرفة

أن يتسم البيئه بالتشاركية ويقصد بذلك أن تكون عملية التعلم فيها عملية تشاركية  -0
املعلم فيها دور املرشد وليس دور  يسهم فيها املعلمون والطلبة معًا، ويكون دور

 .املصدر للمعلومات
التسيري الذايت، ومعىن ذلك أن الطلبة يف هذه البيئه أن تقوم البيئه على الضبط أو  - 

 .هل تعلمهم ومنائهمم وتصرفاهتم بأنفسهم، على حنو يسيتعلمون أن يضبطوا سلوكه
 .أو املعلم أو املتعلمركة والينفرد به مدير املدرسة اأن يتسم صنع القرار باملش - 
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 .إجيابية التفاعل بني املتعلمني أنفسهم وبينهم وبني معلميهم داخل الصفوف وخارجها - 

ة الوسائل والطرائق اجانب حتسني البيئة وتكميلها مبراع إضافة إىل ذلك، هناك 
 :احلديثة، فيجب أن تتسم البيئة العربية مبا يلي 

يف عمليات عقلية خمتلفة، وأن يكونوا مسؤولني أن تكون بيئة نشيطة، مبعىن أن يشارك  -2
عن النتائج اليت حيصلون عليها، كما ميكنهم استخدام التقنية إلجياد مصادر متعددة 

 .للخربات واستخدام احلاسب إلجراء العمليات احلسابية واملنطقية
ى أن تكون بيئة بنائية، ويف هذه البيئة يقوم املتعلمون بإدخال األفكار اجلديدة عل -1

املعرفة السابقة لفهم املعىن ويبنون معارفهم بأنفسهم مستخدمني املصادر املتعددة 
 .ستخدام شبكات احلاسب واإلنترنيتللمعرفة واملهارات املتاحة عن طريق ا

أن تكون بيئة تعاونية، ويف هذه البيئة يعمل الطالب على شكل جمموعات تعلم صغرية  - 
علم األفضل، ويف هذه احلالة ميكنهم استخدام حيث يساعد كل منهم اآلخر لتحقيق الت

الربجميات املختلفة لتعزيز التعلم التعاوين واستخدام شبكات احلاسب وأدوات التعليم 
 .اإللكتروين كأدوات اتصال فيما بينهم لتبادل املعرفة

وذلك عن طريق استخدام أدوات التقنية املختلفة : أن تكون بيئة حمادثة واتصال -0
 .املكاين واالتصال مع جمموعات أخرىلتخطي البعد 

من البيئة ( مشكالت)ُيقدم إىل املتعلمني واجبات : أن تكون مرتبطة بالبيئة احلقيقية -0
 .احلقيقية، وميكن استخدام احملاكاة ملساعدة املتعلمني على فهم وحل هذه املشكالت

حصلت يف بيئة ميكن للمتعلمني التفكر يف العمليات املعرفة الىت : أن تكون بيئة تفكر - 
ل للحل املطلوب، وميكن استخدام والتعلم وكذلك يف القرارات اليت مت اختاذها للوص

احلاسب وأدوات التعلم اإللكتروين املختلفة  كأدوات إنتاج لعرض ذلك أو كأدوات 
 .يام بالعمليات املعرفية املختلفةللق



34 
 

 ية وحتسني تعليممن البيئة يف ترق كيفية االستفادة يف مرزوقيفأحسن ما قال  
  :  9اللغة العربية

 .وكالمك فصيحا مؤدبا لينا اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيال -2
التزم بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم ذاهيبة يف  -1

 .أعينهم
التترك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا أمامهم مل  - 

 .يك هيبة وبالتايل فهم اليهتمون بتدريسك بل بنفسك أيضايكن لد
فهذا بالنسبة إىل . قلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق -0

 .اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريقة الشرح والبيان
اجعل عالقتك هبم عالقة إنسانية حبيث يقع بينك وبينهم احلب والرمحة والرعاية  -0

يشعر بوحشة  حىت ال ماالهتمام، وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث تكون قريبا منهو
 .شونة وبعيدا عنهم أيضاخو
حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية واضحة سهلة  - 

 .بسيطة كي اليشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا وينفروا عنها
وذلك عن طريق تعريفهم . وتدرب وتطبيق اللغة ع الطالب على تعلميشجتحفز  - 

 .أمهيتها دينيا وعلميا ودنيويا وتقدمي اهلدايا واجلوائز للمتفوقني واألخذ بأيدي املخالفني
 .كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات - 
أكد أن لطالب اللغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة سواء يف الناحية الدينية  -9

 .العلمية أو السياسية واالقتصادية أو غريها أو
حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل والشعارات واألنظمة املدرسية مكتوبة  -20

 .باللغة العربية
                                                             

 القاها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ، يف مقالتته اليتدور البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربيةمرزوقي،   9
  .م1022



34 
 

ضع معهم القوانني و .أعط الطالب فرصة وجماال للتدريب على اللغة العربية -22
 .واألنظمة اليت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق اللغة يوميا

 
هذه اإلستراتيجيات البيئوية العربية، الحظ الباحث وقّوم أن الدور البيئة يف  من 

معهد دار السعادة مل يزل بعيدا من املستوى املطلوب وحيتاج إىل اإلصالح والتحسني 
 .حىت يصل إىل ما يرام
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 النتائج -أ
ري كما أن دور البيئة العربية يف ترقية مهارة الكالم يف معهد دار السعادة ال جي -1

عدم الوسائل التعليمية احلديثة، وقلة املعلمني : وذلك ألسباب، وهي . يرام
دوافع املتخصصني يف اللغة العربية، وعدم وجود قسم إحياء اللغة يف املعهد، وقلة 

 .اخلطأبينهم واملعلم، واالستحياء وخوف الوقوع يف الطلبة وانقطاع الصلة 
هي اإلطار الذي يعيش فيه األساتذة أن بيئة اللغة العربية مبعهد دار السعادة  -2

 نلوصوحيعليها،  نويؤثرهبا  نيتأثرولغوية عربية طبيعية،  ظواهروالطالب مبا يضم من 
أقراهنم داخل الفصل  فيه عالقاهتم معن وميارسوعلى مقومات حياهتم من لغة عربية، 

 .أو خارجه
إن تتمة بيئة اللغة العربية يف معهد دار السعادة تتحقق على تعلم اللغة العربية  -3

، واإلمالء، واالستماع، والكتابة، بالصفة املشتملة على كل نواحي املهارات األربع
والترجة،  ،(التعبري التحرير)، وفهم املقروء، واإلنشاء (التعبري الشفوي)ومهارة الكالم 

واألنشطة . ودراسة القواعد النحوية والصرفية، وتزويد املفردات، ودراسة القرآن
كتابة اجمللة احلائطية، والتشجيعات، واملسابقة : اللغوية خارج الفصل تتضح على 

 .اللغوية، والتسميع، ونشر املفردات
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 :التوصيات -ب
 .هذا البحث حيتاج إىل االستمرار للتعمق والتحقق -1
ألن . كل معلم ومتعلم يف اكتساب اللغة حباجة إىل بيئة لغوية لتحقيق أهدافهم -2
 .البيئة هلا دور مهم يف ترقية املهارات اللغوية األربع 
 البيئة تلعب دورا كبريا يف اكتساب املهارات اللغوية األربع، فال بد ملعلم  -3
 .ومتعلم أن حيسنها ويصلحها حىت تقوم كما املطلوب 
 على كل طالب وطالبة أن يوقظوا مهمهم وحيفظوها خاصة يف تعليم اللغة  -4
 .العربية، ألن تعلمها حيتاج إىل مهة عالية وقوية 



 
 :االقتراحات -ت

على كل من يشرف تعليم اللغة العربية وترقيتها، أن يهيئ بيئة عربية بطريقة  -1
 .جيدة مع مراعة خصائصها واستراتيجياهتا

 .بيئة لغوية أن يهتم هبذا البحث لتصحيح النقائصعلى كل معهد أنشأ  -2
 .على كل معهد يريد أن ينشئ بيئة عربية أن يراجع هذا البحث ليستفيد منه -3
 .ةديجلا ةئيبلا صئاصخب ةفصتم ةيوغللا هتئيب نوكت نأ على معهد دار السعادة -4
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 املصادر واملراجع
 

 املصادر - أ
 القرآن الكرمي -1
 صحيح البخاري -2
دار : بريوت)، الطبعة السادسة لسان العربابن منظور،  -3

 (م1991صادر،
 

 العربية املراجع - ب
 كتب-

 ( م1991 املعارف، دار: تونس) ،املقدمة خلدون، ابن -1
، املهارات اللغوية ماهيتهاوطرائق تدريسهاأمحد فؤادعليان،  -2

 (م1992داراملسلم،:الرياض)
دار : مصر)، هقراالتربية اإلسالمية للطفل واملظ، مجال الدين حمفو -3

 ( االعتصام
تكوينها ودورها يف اكتساب : البيئة اللغويةحليمي زهدي،  -4

 (2009مكتبة جامعة موالنا مالك إبراهيم، : ماالنق)، العربية
البحث العلمي، مفهومه،أدواته،أساسيه، وآخرون،  بيداتذوقان ع -5

 (م 1992دار الفكر للنشر والتوزيع، :عمان)
: القاهرة)، تعلم اللغات احلية و تعليمهاصالح عبد اجمليد العريب،  -6

 (م1991مكتبة لبنان، 
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علي حسني الديلمي، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة، طه  -1
 (م2003دار الشروق، : أردن-عمان)

مكتبة عكاظ، : جدة)، اللغة واجملتمععلي عبد الواحد وايف،  -9
1993) 

مكتبة : الرياض)، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبرهيم اخلطيب،  -9
 (م2003التوبة، 

: الرياض)حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية،  -10
 (م1996اململكة العربية، 

دار الفالح، : ردناأل)حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية،  -11
 (م2000

: الرياض)الثنائية اللغوية  :احلياة مع لغتنيحممد علي اخلويل،  -12
 (م1999مطابع الفرزدق التجارية، 

طرائق تدريس اللغوية  حممودكامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، -13
اإلسالمسة  منشورات املنظمة:إيسيسكو)،هبا الناطقني العربية لغري

 (م2003 والثقافة،والعلوم  للتربية
فنياته واستراجتياته وأساليب مىن إبرهيم اللبودي، احلوار  -14

 (2003مكتبة وهبة، : القاهرة)، تعليمية
 ونشرات حبوث-

تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة ، 2001بشريي، -15
املقالة اليت ألقاها يف الدورة التدريبية ملعلمي اللغة ) العربية ماالنق
 (بايل-العربية جاوى
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البيئة العربية ودورها يف ترقية مهاريت االستماع متيم اهلل،  -16
، رسالة ماجستري غري والكالم مبعهد السالم راجاصا بنتور ماالنق

كلية تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك : منشورة، ماالنق
 م2012يم، إبره

، يف مقالته اليت البيئة التعليمية للغة العربية، 2001مرزقي،  -11
 .ماالنق: ألقاها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق 

 وتطبيقاهتا الثانية اللغة اكتساب نظريات حتاملة، رشدي موسي -19
 .واإلسالمية العربية الدراسة كلية ،التربوية

-09-10-02-http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009

3.html-69-00/311-36 

 
 املراجع األجنبية - ت

 كتب-
1 Moleong, J Lexi, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997) 
2 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung:Remaja Rosda Karya, 2006) 
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) 

 نشرات-
4 http://mahyudinritonga1.blogspot.com 
5 www.wildlife-pal.org/environment.htm 

 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
http://mahyudinritonga1.blogspot.com/
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 بلةانقاط املق: امللحق األول 

 االنقمبالسعادة  مع رئيس معهد دار - أ

 السعادة؟ ماهي بيئة اللغة العربية مبعهد دار -1

 اليت قام هبا املعهد لتهيئة البيئة العربية؟ ما احملاوالت -2

 ما األمور اليت تساعد على هتيئة البيئة العربية؟ -3

 البيئة العربية؟ما نشاطات املعهد داخل الفصل وخارجه لتهيئة  -4

 مهارة الكالم؟كيف يكتسب الطلبة  -5

 ما دور البيئة العربية يف اكتساب الطلبة مهارة الكالم؟ -6

 هل هناك االختالف يف اكتساب الطلبة مهارة الكالم؟ -7

 ملاذ خيتلف الطلبة يف اكتساهبا؟ -8

 العربية؟ يةما الذي حيث حىت يكون هذا املعهد مهيأ البيئة اللغو -9

 املدرسات اللغة العرابيةمع املدرسني أو  - ب

 عن املادة يف الفصل - أ

 ما املادة اليت تقوم بتدرسها؟ -1

 هل هناك املنهج الدراسي هلذه املادة؟ -2

 ما الوسائل التعليمية املستخدمة؟ -3

 س؟يما الطريقة املستخدمة يف التدر -4
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 س؟يما اخلطوات اليت تسلك عليها يف التدر -5

 ما الكتاب املستخدمة يف تلك املادة؟ -6

 هل توجب الطلبة باستخدام اللغة العربية يف إجراء التعلمية؟  -7

 عن اختالف الطلبة يف اكتساب مهارة الكالم - ب

 هل وجدت االختالفات على اكتساب مهارة الكالم؟ -1

 ما األسباب احمليطة يف اختالفهم على اكتساب مهارة الكالم؟  -2

 كثر؟أما املهارة اليت حيبها الطلبة على  -3

 لك املهارة؟ملاذا حيب الطلبة ت -4

 ما الذي يؤثر على اختالفهم يف اكتساب؟ -5

 ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تلك املهارة؟ -6

 عن اكتساب الطلبة على مهارة الكالم -ج

 كيف يكتسيب الطلبة مهارة الكالم؟  -1

 ما العوامل اليت تؤثر على اكتساب الطلبة يف مهارة الكالم؟ -2

 لطلبة يف مهارة الكالم؟ما النشاطات اليت تعقد يف اكتساب ا  -3
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بعد مجع البيانات عن اكتساب الطلبة فقابل الباحث مع املدرسني و املدرسات  
 :كما يلي

 .كيف يكتسب الطلبة مهارة الكالم يف الفصل ويف خارجه

 التشجيع ( أ

  .هل التشجيع بؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟ 

 .كيف طريقة التشجيعات؟ 

  . يصدر من الطلبة أنفسهم أو من خارجهم؟هل التشجيع 

 .ما النشاطات اليت تكون فيها التشجيعات؟ 

 .إىل أي مدي يؤثر االتشجيع؟ 

 الذكاء.2

 .هل الذكاء يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟ 

  .إىل أي مدي يؤثر الذكاء؟ 

 .كيف تنظر أن الذكاء يؤثر يف االكتساب؟ 

  املوهبة .3

. يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟هل املوهبة 

 .إىل أي مدى يؤثر املوهبةة؟ 

 .مبا تعرف أن املوهبة يؤثر يف االكتساب؟ 
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 العمر .4

 .هل العمر يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟ 

 .إيل أي مدي يؤثر العمر؟ 

 .ألساس أن العمر يؤثر يف االكتساب؟ا ما 

 النظر و املالحطة .5

 .املالحظة يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟هل النظر و 

 .إىل أي مدي يؤثر النظر واملالحظة؟ 

 .أن النظر واملالحظة من األسباب اليت  يكتسب هبا الطلبة مهارة  ىكيف تر
 الكالم؟

 التقليد  .6

 .هل التقليد يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟ 

 .إىل أي مدي يؤثر التقليد؟ 

 . طريقة التقليد؟كيف 

 .كيف يقلد الطلبة حيت  يكتسب  مهارة الكالم؟ 

 احلفظ .7

.كيف احلفظ من األسباب يف االكتساب؟ 

 . االكتساب؟ يفإىل أي مدي يؤثر احلفظ 
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 .كيف طريقة احلفظ؟ 

 .؟هل هناك طريق خاص يف للحفظ 

 البيئة  .8

 .هل البيئة يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟ 

 .مدي تؤثر البيئة يف االكتساب؟ إىل أي 

.هل هناك البيئة اخلاصة يف اال كتساب ؟ 

 

 مع الطالب  والطالبات. ج

 كيف تكتسب مهارة الكالم؟  . 1

 كيف تكتسب مهارة الكالم يف الفصل وخارجه؟. 2

 ما الذي يؤثرك يف االكتساب؟.3

 هل هناك العوامل يف االكتساب ؟.4

 

 البيئة ( أ

 . اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟هل البيئة يؤثر يف 

 .إىل أي مدي تؤثر البيئة يف االكتساب؟ 

.هل هناك البيئة اخلاصة يف اال كتساب ؟ 
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 األستاذ ( ب

.هل األستاذ يؤثر يف اكتساب مهارة الكالم ؟ 

 .إيل أي مدي يؤثر األستاذ االكتساب؟ 

 .األستاذ يف االكتساب؟ ما دور 

 .  مهارة الكالم؟كيف طربق األستاذ حيت تكتسب 

 املواد الدراسية  ( ت

.  ؤثر يف اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟تهل املواد الدراسية 

 . االكتساب؟يف إيل أي مدي يؤثر املواد الدراسية 

 .ما دور املواد الدراسية يف االكتساب؟ 

 .ما املواد الدراسية  اليت تؤثر يف اال كتساب؟ 

 التصحيح ( ث

. اكتساب مهارة الكالم للطلبة؟هل التصحيح  يؤثر يف 

 .؟ما دور التصحيح  يف االكتساب 

 . كيف يكتسبك يف التصحيح ؟ 

 .كيف طريق التصحيح ؟ 
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 الوظيفة   ( ج

.هل الوظيفة  يؤثر يف اكتساب مهاةالكالم ؟ 

 .إىل أي مدي يؤثر الوظيفة ؟ 

 .كيف الطريقة الوظيفة ؟ 

 .الكالم ؟ أي وظيفة اليت تسرعك يف اكتساب مهارة 

 احلوافز ( ح

.  ؤثر يف اكتساب مهارة  الكالم ؟تهل احلوافز 

 .إىل أي مدي يؤثر احلوافز ؟ 

 .كيف الطريقة احلوافز ؟ 

 .أي احلوافز اليت تسرعك يف اكتساب مهارة الكالم ؟ 

 إلختالف يف اكتساب مهارة الكالما

 هل وجدت اإلختالفات يف اكتساب مهارة الكالم؟ .1

 كتساب؟ف يف االكيف حتتل. 2

 ما العومل اليت تسبب االختالفات؟.3

 ما املهارات اليت حتبك يف االكتساب ؟.4

 ملا حتب تلك املهارات والحتبك االخرى؟. 5
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 االدراةقسم مع . د

 ؟كيف منظمة املعهد( 1

 ؟(يف كل قسم)ما وظيفتهم ( 2

 هلم؟اكم عدد املدرسني و املدارسات و كيف أحو( 3

 أكثرهم ومتخرجون؟ومن أين ( 4

 و كيف تكالفهم؟( 5

 وكم من مستوى دراستهم؟( 6

 وكيف أحوال الطلبة؟( 7

 من أين جاؤوا؟( 8

 كم عدد الطالب و الطالبات؟( 9
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 الصور املتعلقة بالبحث: امللحق الثاين 

 
 املقابلة مع مدير معهد دار السعادة، فضيلة األستاذ نور حسن الدين

 
 

 

 



89 
 

 املكتبة      املعهداألنشطة يف 
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 :امللحق الثالث 

 خطاب مدير كلية الدراسات العليا إىل مدير معهد دار السعادة - أ
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 خطاب مدير معهد دار السعادة إىل مدير كلية الدراسات العليا - ب
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 بطاقة اإلشراف - ت
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  ةيتاذلا ةريسلا ( خ
 ليقع نب نسحم سورديع :    مسالا
 1985 ويام 20 ،اياباروس :  داليملا خيراتو ناكم
 قنالام 1/334 ينايرس امرإ يدأ عراش :   ناونعلا
 idrus@ymail.com :  ينورتكلإلا ناونعلا
  081332784631/087853763211 :    فتاهلا
 جوزتم :  ةيعامتجالا ةلاحلا
 :  ةيميلعتلا تاربخلا
 

    موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية جامعة * 2011 -2013
 ماجستري يف تعليم اللغة العربية 

2008-2010  (لبنان –بريوت )امعة العاملية جلا * 
 (دراسة مكثفة يف اللغة العربية  قبل اجلامعة)قسم اللغة العربية و أدهبا 

2004-2008  كلية اآلداب   –جامعة سونن أمفيل اإلسالمية احلكومية  * 
 قسم اللغة العربية و أدهبا 

  ممتاز : التقدير
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 :   ةينهملا تاربخلا

اآلن -2012  ىواج – قناالم  ةيكوماحلية مالساإل ميهبرإ كالم ناالمو ةعماج * 
 ةيقرشال

 (ة العربيةللغيم التعل صااخل جمانربلا يف ةربيالعة اللغس ردم) 
اآلن -2012  (مدرس اللغة العربية) قنالامب يمالسإلا ديحور التاد دعهم * 

اآلن -2012   ةيمالساإل يقرتلا الثانوية ةسردم * 
 (مدرس اللغة العربية والتاريخ اإلسالمي)

اآلن - 2011   فاسوروان – بانقيل جامعة دار اللغة و الدعوة اإلسالمية *   
 (العربية يف كلية التربية و الشريعةمدرس اللغة )

 2010-2011  سورابيا درسة الدينية للبنني ملسسسة اخلريية اإلسالمية امل * 
 (مدرس اللغة العربية و األخالق و الفقه) 
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