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ABSTRAK 

Farihin, 2014. “Alih kode pengajar bahasa Arab dan pengaruhnya terhadap 

pembelajaran maharah kalam (studi kasus di pondok pesantren Nurul Hakim Kediri 

Lombok Barat). Thesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Pembimbing:(1). Dr. Muhammad Afifuddin Dimdjati. (2) Dr. H. Uril Bahruddin. MA 

 Kata kunci: Alihkode, pengajar bahasa Arab, maharah kalam 

Alih kode adalah beralihnya satu kode bahasa dari bahasa 1 ke bahasa 2,dan 

alih kode merupakan praktek yang umum oleh  masyarakat dwi bahasa dan demikian 

juga halnya oleh guru yang sedang mengajar bahasakedua. Penggunaan alih kode 

dalam pengajaran bahasa masih tetap jadi perdebatan, pihak yang yang tidak setuju 

dengan penggunaan alih kode mengharapkan agar guru selalu menggunakan bahasa 

sasaran dalarn interaksi belajar mengajar. Pendukung penggunaan alih kode 

berpendapat bahwa praktek alih kode tidak perlu dihindari karena itu adalah suatu hal 

yang biasa terjadi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah alih kode juga 

sering terjadi di di pondok pesantren Nurul hakim Kediri Lombok Barat, karena 

Pondok pesantren tersebut adalah salah satu pondok bahasa yang mengutamakan 

bahasa kedua. Inilah yang menjadi latarbelakang pemilihan judul penelitian ini karena 

dilihat dari beberapa pendapat tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui apakah faktor yang 

melatar belakangi terjadinya alih kode pengajar bahasa Arab pada pembelajaran  

maharah kalam. (2). Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat para siswa tentang 

adanya alih kode dalam pembelajaran maharah kalam. (3). Untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh alih kode dalam pembelajaran maharah kalam.  

Metode peneltian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan 

menggunakan pendekatan Kualitatif, di bantu dengan teknik pengumpulan data yaitu 

Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 

Milles danHuberman. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1.Faktor yang menyebabkan 

alih kode adalah: Faktor Ekstern dan faktor Intern. 2. Pendapat siswa tentang alih 

kode: (a). lebih memahami penjelasan guru. (b). lebih semangat belajar. 3. Pengaruh 

alih kode dalam pembelajaran maharah kalam: sekitar 70% siswa tidak mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Arab baik dikelas maupun di lingkungan pondok. 

Dengan adanya alih kode siswa menjadi  malas mencari makna kosa kata maupun 

kalimat yang sulit, karena mereka selalu menunggu penjelasan dari guru. 

 ط



 ص البحثخلم
دراسة (التحول اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية وأثره ىف تعليم مهارة الكالم  "م. 2102 فارحني

حممد عفيف الدين دمياطي املاجستري.  املشرف األول: د. "(ىف معهد نور احلكيم بكديري لومبوك الغربيةحالة 
 أوريل حبر الدين املاجستري : د. واملشرف الثاين

 مهارة الكالممدرسي اللغة، التحول اللغوي، الكلمات األساسية: 

 التحول اللغوي هو أن يتحول الشخص ثنائي اللغة من لغة إىل لغة أخر ىف املوقف الكالمي الوحيد.
بأن  بالتحول اللغوي ونيوافق ال نالذيأطراف  هناكختالفا، نقاشا وا التحول اللغوي ىف التعليم تكون  خداماست

وأما . اللغة الثانية أثناء التعليم حىت تصل إىل أهداف التعليم املرجوة خدامستاإىل  وناللغة حيتاجمدرس 
. هذه هي األشياء الىت حتدث ىف ىف التعليم التحول اللغوي ال ينبغي جتنبهاملوافقون فيقولون، بأن استخدام 

 اللغة اإلندونيسية ىف التعليم.معهد نور احلكيم بكديري لومبوك الغربية. أكثر املدرسني يستخدمون 
تعليم العربية ىف  معرفة عوامل التحول اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية و أهداف هذا البحث هي:
معرفة أثر التحول اللغوي ىف ، و عن التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم مهارة الكالم، ومعرفة آراء الطالبات

 تعليم مهارة الكالم.
املدخل الكيفي، قامت الباحثة  بطريقة  هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي الباحثة يفاستخدمت 

. مجع البيانات للوصول إىل البيانات احملتاجة يف هذا البحث وهي املالحظة، و املقابلة، والطريقة الوثائقية
  هي بطريقة ميلس وحبورمان. وطريقة حتليل البيانات

(. العوامل 0ل التحول اللغوي )عوام. 0: أن تتلخص فيما يلي وأما نتائج هذا البحث فيمكن 
ماسة ىف ب(.اهلاجليد. )فهم ال (.أآراء الطالبات عن التحوا اللغوي: ). 2. الداخليةالعوامل  (.2) ارجيةاخل

من بعض الطالبات منهن  01 %أن حوايل  ،أثر سليب. أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم: 3. التعليم
ويتكسلن ىف حبث املفردات  ال يستطيعن أن يتكلمن باللغة العربية، والطالبات حيصلن على معاير ناقص

 .والكلمات الصعبة وينتظرن الشرح من املدرسني فحسب



ABSTRACT 

Farihin, 2014. The Use of Code Mixing and its Influence on Arabic Speaking Comprehension at 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri West Lombok. Thesis. Arabic Education Departement, 

Graduate School of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advitsors : (1). 

Dr. Muhammad Afifuddin Dimdjati. (2). Dr. H. Uril. Baharuddin, MA. 

Key Words: Code Switching, Arabic Teacher, Speaking Comprehension 

 Code switching is substituting from L1 to L2 during communication. It is commonly used 

by bilingual society is well as Arabic teachers when the teach. Additionally, code switching can 

be achieved to enrich communication comprehension, yet is still on discussion. The disagree side 

expect that Aerabic teacher should always apply the target language on their teaching and 

learning interaction. The other states that code switching is commonly used and shoult not be 

avoided. 

 The objectives of the research: (1). To identify the factors of using code switching by 

Arabic teacher on speaking comprehension learning. (2). To investigate students’ opinion using 

code switching on speaking comprehension learning. (3). To understand the influence of code 

switching on speaking comprehension learning. 

 The reasearch use descriptive analysis research method and qualitative approach. The 

data collected by observation, interview, and documentation. 

 The result of the research point out: (1)  Intern and Extern factors and the reason of using 

code switching. (2) Student’ opinion about code switching: (a) The students gain teacher 

explanation well through code switching, but the can not communicate Arabic language. (b) The 

students get more enthusiasm through code switching. (3) The influence of Arabic teacher code 

switching: because of code switching approximately 70% students are not able to communicate 

well either in classroom or in boarding school area. Due to the code switching, the students be 

lazy to find out difficult word or sentence since the depend on teachers’ explanation. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقات

 
 خلفية البحث -أ

اللغة أوال وقبل كل شيئ هي نظام من الرموز الصوتية، ومتكن قيمة أي رمز ىف إن 
االتفاق عليه بني األطراف الىت تتعامل به، وقيمة الرمز اللغوي تقوم على عالقة بني متحدث 

قارئ هو املتلقي. واللغة وسيلة التعامل ونقل الفكر بني  أو أو كاتب هو املؤثر بني خماطب
 1املؤثر واملتلقي.

تعلق بكفاءة ت ه، وهذهي اختيار اللغة أنشطة التعليم والتعلم ىفومن املشكالت 
. وبالتايل، فإن ، خاصة ىف تعليم اللغة الثانيةالتصال بالتالميذالغة املدرس ىف اختيار 

يف  ويالغ اثنائيون كون املدرسيأن حماوالت املعلم للتغلب على هذه الصعوبات متيل إىل 
بأن عالقة املدرسني بالطلبة تؤثر كثريا ىف أنشطة التعليم، وهذه العالقة  تقدمي املواد الدراسية

 2تتعلق باللغة الىت استخدم املدرسون. 
 

من أن يكون عارفا أسرار لغته، مدركا  ءكل شي  رس اللغة العربية البد قبلمدإن 
 فإهنم مساهتا وخصائصها متقنا أساسياهتا على األقل، ذلك ألنه هو القدرة واملثال أما طالبه

يقتدون، ولغته يقلدون، فإذا كانت لغته سليمة وأسلوبه مستقيما امتص طالبه السالمة 

                                                           
  11،( ص. 1791)كويت: كالة املطبوعات، علم اللغة العربية، حممود فهمي حجازي.    1

 Artikel, Sultan. Gaya Bahasa Guru Dalam Interaksi Pembelajaran, Universitas مرتجم 2

Negeri Makasar: 2010 
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خ اخلطأ ىف األذهان، وعلمه طالبه رسواالستقامة ىف األسلوب والرتاكيب وإذا ارتكب اخلطأ 
 1سنة واألقالم، وانتقل من جيل إىل آخر.وسرى على األ

، وكذلك ثنائية اللغويةالتنوع اللغوي، و عن من املعروف أن احملادثة عن اللغة تتعلق 
.ىف اجملتمع الثنائي اللغوي، استخدام اللغتني أو أكثر ىف اإلتصال هو التحول اللغويعن 

، وهذا قد حيدث اجملتمع حوهلم الذين يتعلمون اللغة الثانية من ةبوكذلك للطلظواهر عادية. 
يستخدم التحول ، كان املتكلم وبشكل عام، حقيقة.ىف املدارس، وكذلك ىف اجلامعات

املشاعر والعواطف لتعبري كذلك و ، يتم استخدامها غة الىتاللعن  عدم معرفته اللغوي لتغطية
 4.وكذلك للحاجة السامعجتاه 

التحول اللغوي عند علي اخلويل هو أن يتحول الشخص ثنائي اللغة من لغة إىل لغة 
نقاشا  التحول اللغوي ىف التعليم تكون  خداماست 5أخر ىف املوقف الكالمي الوحيد.

 ونمدرس اللغة حيتاجبأن  فيقولون بالتحول اللغوي ونال يوافق نالذياألطراف  ، كانختالفاوا
ه هذ ويسبب ل إىل أهداف التعليم املرجوة.غة الثانية أثناء التعليم حىت تصالل خدامستاإىل 

 منها:
ويستند هذا الطلبة.  ىلدحسنة قدوة غري املعلم جيعل  أن وجود التحول اللغوي أوال:

 . هبا كما يستخدمها الناطقمعجمية   لغة فرتاض على أن اللغة هي اال

                                                           

 1( ص:  1779، )دمشق: جامعة مدشق، ىف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد.  3 
4Hamzah,  jurnal  Lingua Didaktika, (Padang: FBSS Univ. Negeri Padang, 2008),hlm. 9-10 

 19(ص. 1791)بريوت: مكتبة لبنان، معجم علم اللغة التطبيقي، حممد علي اخلويل.  4
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. اللغوية للطالب اإلضافة  من ةيف إعطاء أقصى قدر التحول اللغوي يهدف إىل إثارة  ثانيا:
األوىل أثناء التعليم، التتحق أهداف التعليم  لغةال ستخدميإذا كان املدرس وبالعكس، 

 .خاصة على اكتساب اللغة الثانية
ىف التعليم، بأن  التحول اللغوي ال ينبغي جتنبهوأما املوافقون فيقولون، بأن استخدام 

 يف عام( Eric( وإريك )Cook) كوككما قال  مهارات االتصال،   نميةلت هستخدماملدرس ي
:" وقال، يف تدريس اللغةاألجنبيةالتحول اللغوي  أكدعلى احلاجة إىل إدماج1775-1771

 1س.الدر  وتركيز، املهمةاملفاهيم  عند شرحتدريس اليسهل ميكن أن  التحول اللغوي إن
البحث عن نظرا من االختالف عن جواز التحول اللغوي ىف تعليم اللغة الثانية، كان 

ا دقيقا، خاصة لدى مدرسي اللغة األجنبية. بأن كثريا من هتمامالتحول اللغوي يكون ا
الثانية ىف التعليم، إما ىف تعليم اللغة العربية ىف املدرسني اليستخدمون وال يهتمون باللغة 
 املرحلة الثانوية وكذلك ىف املرحلة اجلامعية.

 أسئلة البحث -ب
 فبناء على خلفية البحث السابقة، أما  األسئلة  ىف هذا البحث هي:

ىف تعليم مهارة  مدرسي اللغة العربية ما عوامل التحول اللغوي لدى -1
 ؟الكالم

 عن التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم؟آراء الطالبات كيف  -2
 ما أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم؟ -1

 
 

                                                           
 .hamzah. Lingua Didaktika املرجع السابق6
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 أهداف البحث  -ج
 إىل: لبحثيهدف هذا ا ةالسابق مشكلة البحث لتحديد وفقا

تعليم العربية ىف لدى مدرسي اللغة العربيةعوامل التحول اللغوي معرفة  -1
 مهارة الكالم 

 التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم معرفة آراء الطالبات عن -2
 مهارة الكالم تعليممعرفة أثر التحول اللغوي ىف  -1

 فروض البحث  -د
 أسباب ىف تعليم مهارة الكالم له لدى مدرسي اللغة العربية التحول اللغوي -1
 أثر ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم مهارة الكالم التحول اللغوي  -2

 
 أمهية البحث  -ه 

 أمهية النظرية -أ

اعطاء هذا البحث الفهم واملعرفة عن وجود التحول اللغوي ىف أنشطة   .1

 التعليم والتعلم اللغة الثانية. 

 أمهية تطبيقية -ب

يرجى من هذا البحث أن يكون البحث مفيدا جلميع مدرسي اللغة العربية  .1
املدرس عن الذين يعلمون اللغة الثانية لتطبيق اللغة الثانية أثناء التعليم ومعرفة 
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األهداف التحول اللغوي ىف أنشطة التعليم والتعلم وخاصة ىف تعليم مهارة 
 الكالم. 

يرجى من هذا البحث أن يعطي الدوافع واحلوافز للطلبة الستخدام اللغة  .2
الثانية أي اللغة العربية التصال عند التعليم، وجيوز التحول اللغوي ألهداف 

 خاصة.
 د البحثحدو   -و

على حتليل التحول اللغوي من الناحية التعليمية حيدد هذا البحث ضوعية: احلدود املو 
 لدى مدرسي اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالم.

احلدود املكانية: وحيدد هذا البحث على الدراسة امليدانية الىت تقوم هبا الباحثة ىف معهد 
نور احلكيم بكديري لومبوك الغربية للمرحلة الثانوية للمدرسة العامة، 

، واختارت 411للمستوى العاشر، وجمموع الطلبة للبنني والبنات هي
 1. و42ي الباحثة فصل أ وفصل ب للبنات وجمموع الطالبات ه

 مدرسي اللغة العربية. 
احلدود الزمانية: قامت الباحثة هلذا البحث من خالل شهر فرباير حىت شهر مارس عام  

 م.2114-2111فق بالعام الدراسياملوام 2114
 حتديد املصطلحات -ز

التحول اللغوي هو أن يتحول املتكلم من لغة إىل أخرى أثناء حمادثة واحدة  -
 ومقام واحد. 

اللغوي اخلاص ىف هذا البحث هو  أن يتحول املدرس من اللغة العربية  التحول -
 إىل اللغة اإلندونيسية ىف تعليم اللغة العربية
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 الثنائية اللغوية هي: أن يعرف ويتكلم  الفرد لغتني  -
ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة مهارة الكالم هي  -

 األقل يف ذهن املتكلميف ذهن املتكلم والسامع، أو على 
 

 ح. الدراسات السابقة
البحث الذي قامت به ييت سونيلي حتت العنوان "التحول اللغوي والتخليط  -1

 Doremi Excellentاللغوي ىف تعليم العلوم يف املدرسة اإلبتدائية )
School واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي الكيفي، وأما مصادر البيانات .)

الكالم الذي يستخدم املعلمون والطالب يف أنشطة التعليم يف هذا البحث هو 
والتعلم باستخدام اللغة اإلجنليزية واإلندونيسية. واملنهج املستخدم هو  املنهج 

 الوصفي بطريقة مجع البيانات املالحظة واملقابلة.
 ومن نتائج البحث منها: 

( احتياجات اللغوية على العناصر 1أ. العوامل اليت تسبب التحول اللغوي: )
 ( تعبري الشعور مثل الغضب أو الفرح. 2املعجمية، والعبارات، أو اخلطاب. )

 ( العادة.2( املعرفة احملدودة عن اللغة، )1العوامل اليت تسبب التدخل ما يلي: )  .ب
تعليمات الربجمية تبديل املعلمني يف وظائف التحول اللغوي والتدخل اللغوي من ال .ج

 Doremi Excellentتقدمي املادة دروس العلم يف مدرسة اإلبتدائية 
School ( :2( توضيح املادة أو شرحها ، )  1. هذه الوظائف الثالثة هي  )

( التعبري عن املشاعر. من هذه الوظائف، يصف الوظيفة األبرز ألن  1للتأكيد ، ) 
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املعلمني يف كثري من األحيان حيولون اللغة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية 
 لشرح املواد. 

البحث الذي قام به مرغانا على العنوان "التحول والتدخل اللغوي ىف تعليم اللغة  -2
اإلجنليزية ىف املدرسة الثانوية جوكجاكرتا." استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 ي بأسلوب األساسي و االستمرار. ومن نتائج البحث هي: باملدخل الكيف
إن مدرسي اللغة اإلجنليزية يستخدمون ثالث لغات ىف التعليم منها: اللغة  .أ

 اإلجنليزية، اللغة اإلندونيسية واللغة اجلاوية. 
التحول اللغوي ىف التعليمله توجيه منه: من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية،  .ب

 اإلندونيسية إىل اللغة اإلجنليزية ومن اللغة
التحول اللغوي من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية ىف التعليم يتكون من  .ج

 القاعدة وهي القاعدة النحوية.
استخدام التحول ىف التعليم ل: السهولة ىف إعطاء املادة، إدارة الفصل، توسيع  .د

 9ىف التعليم. املعلومات واملعارف واملواد،و تكون أسرتاتيجية
م، " أثر استخدام اللغة 211البحث الذي قام به مصباح احلاج عيسى عام  -1

اإلجنليزية كوسيلة اتصال تعليمية ىف تعليم تقنيات التعليم، ىف جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا من جهة نظر الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية". ومن أهداف البحث: 

غة اإلجنليزية كوسيلة اتصال تعليمية ىف تدريس برنامج ملعرفة مشكلة استخدام الل

                                                           
م، مقدم لنيل درجة 2112، التحول ىف تعليم اللغة اإلجنليزية ىف املدرسة الثانوية جوكجاكرتامرغانا. 7

 الدكتورة 
 UGMىف جامعة 
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تقنيات التعليم ىف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. وأما املنهج املستخدم فهو: 
استخدم الباحث املنهج التجرييب باملدخل الكمي. وأسلوب مجع البيانات منها: 

قضية استخدام اللغة (. إن 1املقابلة، املالحظة، والوثائق. ومن نتاج البحث هي: )
أجنبية بديلة عن استخدام اللغة األم ىف التدريس عامة وىف تدريس العلوم 
والتكنولوجيا خاصة األهداف الىت أدت إىل استخدام اللغة غري لغة األم ىف تدريس 
العلوم والتكنولوجيا، إذ أن استخدام اللغة غري األم جيب أن يكون هلا ما يربرها. 

بني أمهية اكتساب لغة أجنبية واحدة أو أكثر، والىت الخالف  (. جيبب التفريق2)
على أمهيتها ىف أي مكان من العامل، وبني أن نستبدل اللغة األم بلغة أجنبية 
استخدامها ىف التدريس ىف مجيع مراحل التعليم ومنها التدريس ىف املدارس واملعاهد 

 9واجلامعات.
على املوضوع: "التحول اللغوي ىف تعليم  2111عام  البحث الذي قام به موجيونو -4

اللغة اإلجنليزية ىف اجلامعة." ومن أهداف البحث هو: ملعرفة استخدم التحول 
اللغوي، ملعرفة أنواع التحول اللغوي،  ملعرفة وظيفة التحول اللغوي، ومعرفة العوامل 

املنهج املستخدم  ية.اإلجنليز التحول اللغوي يف تدريس اللغة اليت تسبب يف استخدام 
هو: استخدم الباحث املنهج والوصفي باملدخل الكيفي، وأسلوب مجع البيانات 

(. التحول من اللغة 1)منها: املقابلة، واملالحظة، والوثائقية. ونتائج البحث هي: 
اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية، من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية، من اللغة العربية 

                                                           
، عام أثر استخدام اللغة اإلجنليزية كوسيلة اتصال تعليمية ىف تعليم تقنيات التعليممصباح احلاج عيسى. 8

 مقدم لنيل درجة املاجيتسر م، 2114
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إىل اللغة اإلجنليزية، من اللغة اإلندونيسيةإىل اللغة اإلجنليزية، ومن اللغة اإلندونيسية 
(. 1(. أنواع التحول: رمز جمازي، الظرفية، واحملادثة.)2إىل اللغة واللغة اجلاوية. )

وظائف التحول يف تدريس اللغة االجنليزية هي: توضيح الكالم، تنمية العالقة 
للمدح والتسلية، للتذكري، لتكرار معىن الكالم، إعطاء  احلميمة يف التدريس،

  .األسئلة، إعطاء النصيحة

 الباحث/ة عنوان البحث أهداف البحث منهجية البحث نتائج البحث

 عوامل التحول اللغوي:
 احتياجات اللغوية على -

العناصر املعجمية، 
 والعبارات،أو اخلطاب.

 التأكيد على الرسالة.  -
 الشعور كالغضب أوتعبري  -

 الفرح.
 العوامل الىت تسبب التخليط 

 اللغوي:
 املعرفة احملدودة عن  اللغة. -
 العادة -

 وظائف التحول اللغوي 
 والتخليط اللغوي:

 توضيح املادة أوشرحها. -
 7للتأكيد.  -

 
 
 
 
 

 املنهج الوصفي

معرفة عوامل  التحول - 
 اللغوي.

معرفة عوامل التخليط  -
 اللغوي

معرفة وظائف التحول - 
 اللغوي والتخليط اللغوي

 

التحول اللغوي "
والتخليط اللغوي ىف 

تعليم العلوم يف 
املدرسة 
 Doremiاالبتدائية

Excellent 
school" 

 
 
 
 

 ييت سونيلي
 م211عام 

                                                           
 (. م2111دينفاسار بايل: )التحول والتخليط اللغوي ىف تعليم العلوم، ييت سونيلي. 7

 ىف جامعة ودايانا هذا البحث مقدم لنيل درجة ليسن
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الباحث/ 
 ة

 نتائج البحث منهجية البحث أهداف البحث عنوان البحث

 مرغانا
عام 
 م2112

اللغة "التحول ىف تعليم 
اإلجنليزية ىف املدرسة 
 الثانوية جوكجاكرتا."

ملعرفة استخدام  -
التحول اللغوي ىف تعليم 

 اللغة اإلجنليزية 
الوصف عن توجيه  -

 التحول اللغوي ىف التعليم
توثيق القواعد الىت  -

 ترتب التحول اللغوي
تعبري وظائف التحول 

 اللغوي ىف التعليم

إن مدرسي اللغة اإلجنليزية - املنهج الوصفي
يستخدمون ثالث لغات ىف 
التعليم منها: اللغة 
اإلجنليزية،اللغة اإلندونيسية 

 واللغة اجلاوية. 
التحول اللغوي ىف التعليم  -

 له توجيه منه: 
من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة 
اإلندونيسية، ومن اللغة 
اإلندونيسية إىل اللغة 

 اإلجنليزية
من اللغة التحول اللغوي -

اإلجنليزية إىل اللغة 
اإلندونيسية ىف التعليم يتكون 
من القاعدة وهي القاعدة 

 النحوية 
أ. استخدام التحول ىف 

 التعليم ل:
 السهولة ىف إعطاء املادة-
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 نتائج البحث منهجية البحث أهداف البحث عنوان البحث الباحث
مصباح 
احلاج 

عيسى 
عام 

 م211

"أثر استخدام اللغة 
اإلجنليزية كوسيلة اتصال 
تعليمية ىف تعليم تقنيات 
التعليم، ىف جامعة 
عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا من جهة 
نظر الطلبة وأعضاء اهليئة 

 التدريسية".

ملعرفة مشكلة -
استخدام اللغة اإلجنليزية 
كوسيلة اتصال تعليمية 
ىف تدريس برنامج 
تقنيات التعليم ىف 
جامعة عجمان للعلوم 

 لوجيا. والتكنو 
 

 
 
 
 

التجرييب باملدخل 
 الكمي

إن قضية استخدام اللغة  -
أجنبية بديلة عن استخدام 
اللغة األم ىف التدريس عامة 
وىف تدريس العلوم 

 والتكنولوجيا خاصة
األهداف الىت أدت إىل  -

استخدام اللغة غري لغة األم 
ىف تدريس العلوم 
والتكنولوجيا، إذ أن استخدام 

ب أن يكون اللغة غري األم جي
 هلا ما يربرها.

 جيبب التفريق بني أمهية  -
اكتساب لغة أجنبية واحدة 
أو أكثر، والىت الخالف على 
أمهيتها ىف أي مكان من 
العامل، وبني أن نستبدل اللغة 
األم بلغة أجنبية استخدامها 
ىف التدريس ىف مجيع مراحل 

 التعليم 
 

 نتائج البحث البحثمنهجية  أهداف البحث عنوان البحث الباحث
مصباح 
احلاج 

عيسى عام 

"أثر استخدام اللغة 
اإلجنليزية كوسيلة اتصال 
تعليمية ىف تعليم تقنيات 

ملعرفة مشكلة -
استخدام اللغة اإلجنليزية 
كوسيلة اتصال تعليمية 

 
 
 

إن قضية استخدام  -
اللغة أجنبية بديلة عن 
استخدام اللغة األم ىف 
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التعليم، ىف جامعة  م211
عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا من جهة 
نظر الطلبة وأعضاء اهليئة 

 التدريسية".

ىف تدريس برنامج 
تقنيات التعليم ىف 
جامعة عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا. 
 

 
التجرييب باملدخل 

 الكمي

التدريس عامة وىف تدريس 
 والتكنولوجيا خاصةالعلوم 

األهداف الىت أدت إىل  -
استخدام اللغة غري لغة 
األم ىف تدريس العلوم 
والتكنولوجيا، إذ أن 
استخدام اللغة غري األم 
جيب أن يكون هلا ما 

 يربرها.
 جيبب التفريق بني أمهية  -

اكتساب لغة أجنبية 
واحدة أو أكثر، والىت 
الخالف على أمهيتها ىف 

مل، وبني أي مكان من العا
أن نستبدل اللغة األم بلغة 
أجنبية استخدامها ىف 
التدريس ىف مجيع مراحل 

 التعليم 
 نتائج البحث منهجية البحث األهداف العنوان الباحث
 موجيونو

عام     
 م2111

"التحول اللغوي ىف 
تعليم اللغة اإلجنليزية 

 ىف اجلامعة"

ملعرفة استخدم التحول -
 اللغوي،

التحول معرفة أنواع  -
 اللغوي

 وظيفة التحول اللغوي -
العوامل اليت تسبب  -

 
 
 

املنهج والوصفي 
 باملدخل الكيفي

التحول هو التحول  -
من اللغة اإلجنليزية إىل 
اللغة اإلندونيسية، من 
اللغة اإلجنليزية إىل اللغة 

ربية العربية، من اللغة الع
إىل اللغة اإلجنليزية، من 
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يف استخدام التحول 
اللغوي يف تدريس اللغة 

 من اإلجنليزية

اللغة اإلندونيسية إىل 
اللغة اإلجنليزية، ومن 
اللغة اإلندونيسية إىل 

 اللغة واللغة اجلاوية
أنواع التحول: رمز  -

 جمازي، الظرفية، واحملادثة.
وظائف التحول يف  -

 تدريس اللغة االجنليزية: 
 توضيح الكالم -  

تنمية العالقة  -
 احلميمة يف التدريس

 للمدح والتسلية -
 للتذكري -
لتكرار معىن  -

 الكالم
 إعطاء النصيحة -

 نتائج البحث منهجية البحث أهداف البحث العنوان الباحثة
 فارحني
2114 

"التحول اللغوي لدى 
مدرسي اللغة العربية وأثره 
ىف تعليم مهارة الكالم 
)دراسة حالة معهد نور 
احلكيم بكديري لومبوك 

 الغربية("

التحول معرفة عوامل  -
اللغوي ىف تعليم مهارة 

 الكالم
معرفة آراء الطالبات عن 
التحول اللغوي ىف تعليم 

 مهارة الكالم 
أثر التحول اللغوي ىف 

 تعليم مهارة الكالم

 
 
 
 
 

الوصفي باملدخل 
 الكيفي

عوامل التحول اللغوي  -
لدى مدرسي اللغة 
العربية ىف معهد نور 
احلكيم: العوامل 
اخلارجية، العوامل 

 الداخلية
آراء الطالبات عن  -

زيادة التحول اللغوي: 
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 زيادة احلماسة  الفهم
أثر التحول اللغوي ىف  -

تعليم مهارة الكالم:  أثر 
ال  91%سليب، حويل 

يستطعن أن يتكلمن 
 باللغة العربية جيدة

)ب(. الطالبات يتاكسلن 
ىف حبث عن معاىن 

املفردات والكلمات ىف 
املعاجم وينتظرن الشرح 

 املدرسني. من
 

من الدراسات السابقة  أن الباحثني درسوا عن التحول اللغوي ىف تعليم اللغة 
 فتستنتج الباحثة أن هذا البحث حبث جديد لألسباب التالية:اإلجنليزية، وتعليم العلوم. 

عن التحول اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية ىف تعليم ال يوجد حبثا خمصصا  -1
 مهارة الكالم

 ال يوجد البحث يبحث أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم  -2
 التحليل من الدراسات السابقة هي:

من الدراسة األوىل وجدت الباحثة أن هناك مساوة ىف نتائج البحث عن  -1
 عوامل التحول اللغوي هي العادة.

 من الدراسة الثانية ال توجد املساوة ىف نتائج البحث -2
 من الدراسة الثالثة ال توجد املساوة ىف نتائج البحث  -1
 من الدراسة الرابعة ال توجد املساوة ىف نتائج البحث -4
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 الثنائية اللغوية -أ
 مفهوم الثنائية اللغوية -1

الثنائية اللغوية عند عبد اخلري وأعوستينا هو استخدم  الفرد لغتني أثناء احملادثة، وأما   
مصطلح الثنائية أن  حقيقة،1.باآلخر اعتياد الفرد ىف استخدام لغتينالتصال عند نبابان هي

راجع هذا املوضوع وقد وردت ىف م .Bilingualismاللغوية يرادفه ىف اللغة اإلجنليزية مصطلح 
 عدة تعريفات للثنائية اللغوية منها:

 أن يتكلم الناس ىف جمتمع ما لغتني .أ
 الفرد لغتني يعرفأن  .ب
 لغتني أن يتقن الفرد .ج
 أن يستعمل الفرد لغتني .د

 ويالحظ املرء أن هذه التعريفات تتسم أو الغموض لألسباب منها: 

                                                           
 ,Abdul Chaer, Leonie Agustina, sosoiolinguistik perkenalan awal, (Jakarta: Rineka Ciptaمترجم1

2004,),hlm. 84 
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وقد تكون هناك ثنائية لغوية ىف فرد ما دون أن تكون هذه الثنائية ظاهرة عامة ىف  -1
وبعبارة أخرى، إن ما أشار إليه التعريف األول هو نوع واحد من أنواع  جمتمع ما.

 2نائية اجملتمعية. الثنائية وهو الث
التعريف الثاىن يشري إىل مفهوم "يعرف" ولكن "يعرف" هذه غامضة وواسعة حبيث  -2

فما هي درجة هذه املعرفة، وأي املهارات اللغوية تشمل، تعىن أشياء غري حمددة. 
وأي املهارات اللغوية ال تشمل، وهل مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة 

 " . ت مفهوم "يعرفمعا جيب أن تقع حت
التعريف الثالث يشرتط درجة االتقان ىف مفهوم الثنائية اللغوية. ولكن ما حكم  -3

 .املاليني
. ولكن معىن االستعما هل هو الكالم أم التعريف الرابع يستخدم كلمة "يستعمل"  -4

 القراءة أم الكتابة أم االستماع.

قد يكون عاجزا عن مجع كل ، يرى البعض أن تعريف الثنائية اللغوية وهلذا التعريف
الثنائية وظروفها وما برير هذه الرؤية أيضا هو تنوع حاالت أنواعها حت ت مظلة واحدة. 

 معها العثور على تعريف يفي بكل األغراض واألنواع.ودرجاهتا وأنواعها إىل درجة يصعب 
وية هي استعمال الفرد أو اجلماعة للغتني بأية نائية اللغلث: اولكن دعونا جنرب هذا التعريف

 3درجة من درجات اإلتقان وألية مهارة من مهارة اللغة وألي هدف من األهداف. 

                                                           
 11(ص. جامعة امللك السعود، )رياض:احلياة مع لغتني، حممد علي اخلويل.  1
 11املرجع نفسه: 3



21 
 

من  اة هلوياللغ ةة، ذلك أن إصطالح ثنائيوياللغ ةوهناك رأي أخر عن الثنائي
الدالالت ىف املعىن واملتطلبات اخلاصة ىف تدريس ما خيتلف عن الوضع الشائع ىف تعلم 
لغات األجنبية، ليس من الصحيح أن نطلق على أجنيب تعلم اللغة وهو كبري من أجل دوافع 

(، واخلطر ىف هذا ال يقتصر على ويخارجي يستحث على تعلمها اصطالح )ثنائي اللغ
عن كل حالتني وإمنا يتعداه إىل ما يفرضه املوقف ىف كل منهما من  ىف التعبريعدم الدقة 

متطلبات تربوية سواء ىف صياغة األهداف أو انتقاء احملتوى أو اختيار طريقة التدريس أو 
 4إعداد الوسائل التعليمية أو تصميم أدوات التقومي.

 التحول اللغوي -ب
 تعريف التحول اللغوي  .1

نوع اللغوي اآلخر أثناء حمادثة واحدة لغرض التحول اللغوي هو استخدام الت
إىل  األوىلأن يتحول املتكلم من اللغة  soedarmopoedjo  والتحول اللغوي عند 5.وطريقة
 6. بالتحول شعوري مع أن املتكلم ىف اجملتمع الثنائي اللغوي الثانيةاللغة 

هو أن يتحول املتكلم من لغة إىل أخرى  عند علي اخلويل التحول اللغويوكذلك 
أثناء حمادثة واحدة ومقام واحد. وخيتلف التحول اللغوي عن التدخل اللغوي من حيث أن 
األول شعوري إداري والثاين الشعوري ال إداري. كما خيتلفان ىف الطبيعة: فالتحول اللغوي 

                                                           
)مصر: املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة.   1

 33م(، ص. 2003االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة. 
5Harimurti Kridalaksana .Kamus linguistik, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, edisi empat, 

2008). Hlm. 9 
 ,R.Kunjana Rahardi. Sosiolinguistik, kode dan alih kode, (Yogyakarta: Pustaka pelajarمترجم 6

2001). Hlm: 20 
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 اللغة الثانية  م ىف اللغة يظهر عل شكل مجل طويلة ىف اللغة األوىل متبوعة جبمل طويلة ىف
على املستويات الصوتية أو النحوية أو املفرداتية  . أما التدخل اللغوي فيظهر اخل....األوىل 

 . أو الداللية

. ومن هذه ل خمتلفة أكثرها سليبدور فعيثري التحول اللغوي ىف نفوس أحادي اللغة و 
 الردود ما يلي:

 التحول ناتج عن كسل املتكلم .أ
 الثانيةواللغة  األوىلالتحول تدمري اللغة  .ب
 التحول خطر على االتصال اللغوي  .ج
 التحوا إهانة للمستمع أحادي اللغة .د
املتحول أي الشخص الذي حيول من لغة إىل أخرى، شخص ال لغة له، إنه ال    .ه

 لغوي 
 املتحول ضعيف ىف اللغتني إنه نصف لغوي  .و
 التحول جيعل اللغة )سلطة( لفظية عجيبة .ز

وتأيت هذه الدافاعات ولكن هناك من يدافع عن التحول اللغوي من ثنائي اللغة.
 على شكل التربيرات:

 يساعد التحول على االتصال -1
 حيقق أهدافا متعددة -2
 ة ويال مفر منه ىف اجملتمعات ثنائية اللغ -3
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 أسباب التحول اللغوي -1

 هناك أسباب عديدة للتحول اللغوي ختتلف من حالة إىل أخرى. ومن هذا األسباب  
 :ما يلي

سامعيه مدى مهاراته اللغوية  يأخرى لري إبراز املهارة، قد يتحول املتكلم إىل لغة  .أ
 أنه يتقن أكثر من لغة واحدة.

أحيانا حيدث التحول بنية بريئة سليمة، بقصد التوضيح ال بقصد احلاجة،  .ب
، وفجأة اللغة األوىل. يتكلم املرء باستخدام اللغة الثانيةالتباهي والتفاخر مبعرفة 

، فيضطر إىل التحول إىل اللغة الثانية ملة مناجلأو  إىل الكلمة أو املصطلححيتاج 
 اللغة األوىل، حىت يعود إىللغة الثانية ال. وما أن تنتهي احلاجة إىل اللغة الثانية

 ويبقي معها ما وسعه ذلك. 
االقتباس، قد يتحول املتكلم إىل لغة أخرى من أجل اقتباس مثل أو حكمة من  .ج

 لغة أخرى. فيقتبس  م يعود إىل لغة البداية.
ديد املخاطب، قد يتحول املتكلم إىل لغة أخرى ليحص فردا أو مجاعة من حت .د

 فيهم. سامعيه للتأثري
ىل العالقة إلغة أخرى ليلف ت املتكلم انتباه السامع قد يتم التحول إىل االنتماء،  .ه

 هما إذ ينتميان إىل أقلية واحدة ويشرتكان ىف لغة واحدة.اخلاصة بين
 1تغيري نغمة التخاطب، فيتحول املتكلم إليها معلنا أنه اآلن ميزح.  .و

                                                           
مطبعة دار العلوم اللغوية، )سورابايا: حماضرة ىف علم اللغة االجتماعي،  حممد عفيف الدين دمياطي. 1
 15-14(، ص. 2010
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وفجأة يقرتب منه ويهمس ىف أذنه  يتكلم شخص مع آخر باللغة األوىل،السرية، ز. 
 . الثانيةباللغة 

 أنواع التحول اللغوي -2

 productiveالبد من اإلشارة إىل بعض  أنواع التحول، فهناك التحول اإلنتاجي )

code-switching  وهو حتول يقوم به املتكلم أو الكاتب وهو حتول يقرره الفاعل اللغوي ىف ،)
فيها حتول إنتاجي حيدث  حتول من نوع آخر، أال وهو . وىف كل مرة كالمه أو كتابته

(. وهو حتول يقوم به املستمع أو القارئ، receptive code-switchingالتحول االستقبايل )
اللغة  كان على املستمع أن يتحول من   اللغة األوىل إىل اللغة الثانية،فكلما حتول املتكلم من 

 . األوىل إىل اللغة الثنية أيضا

األول أشيع من الثاين، نوعان: حتول كالمي وحتول كتايب، نتاجي ل اللغوي االوالتحو 
كما أن موضوعاهتا تكون غالبا من ألن األول الكتابة بطبيعتها رمسية ال حتتمل خلط لغتني.

النوع الذي ال يقبل خلط لغتني. والتحول االستقبايل قد يكون أصعب من التحول 
هو الذي خيتار اللغة وخياتر التوقي ت وخيتار توزيع اللغتني على املقامات اإلنتاجي، ألن املنتج 

كما أن واملوضوعات املختلفة، وىف حني أن املستقبل يفاجأ بالتحول وتوقيته وموضوعه.  
املنتج يتحول وهو واثق من قدرته على التعبري باللغة اىل يتحول إليها، أما املستقبل فما عليه 

كما أن يتحول املنتج يتوقع أو غري قادر.   كون قادرا على االستعابإال أن يستقبل وقد ي

                                                                                                                                                                      

 



21 
 

فاجأ بالتحول وقد يستغرق وقتا قبل أن وم به فيستعد له، أما املستقبل التحول قبل أن يق
 3حيول جهازة االستقبايل إىل اللغة اجلديدة.

 تعلم اللغة العربية -ج

من أطراف عديدة، لتمكن الفرد  يقصد بتعلم اللغة تلك العلمية الواعية، املخطط هلا
من التعلم اللغة الثانية أو األجنبية وتتم هذه العلمية عادة ىف مرحلة متأخرة من العمر،  بعد 

 مرحلة الطفولة املبكرة. 

مكان دراسة اللغة من دون اكتساب القدرة على استعماهلا إإن التمييز يكشف عن 
اللغة دراسة واعية يستطيع الظفر ييعض املعرفة ىف الكالم، وهذا يعىن أن اإلنسان بدراسة 

ن يكون أ، معرفة ىف قواعدها أو مفرداهتا أو ىف الكالم وجب عليه النظرية فيها وعنها
 1العادات واملهارات الكالمية املناسبة.

ودراسة اللغة على أهنا حقائق علمية ال تكفي لتكون املهارات أو العادة اللغوية، 
ء املتقن ىف الوق ت واجلهد والقائم على الفهم. ومما يساعد على اكتساب واملهارة تعىن األدا

 املهارة:
 : فاملمارسة الزمة الكتساب املهارةاملمارسة والتكرار -1
 الفهم وإدراك العالقات والنتائج -2
 القدوة احلسنة -3

                                                           
 122علي اخلويل. ص: حممد املرجع السايق، 3

)رياض: دار العربية إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. 9
 131م(، ص: 2011للجميع، 
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 التشجيع -4
 تعليم مهارة الكالم -د

 مفهوم الكالم: .1
من أمهية الكالم ذاته ىف اللغة،  تظهر أمهية تعليم الكالم ىف اللغة األجنبية

كالم مهارة انتاجية تتطلب فالكالم يعترب جزءا رئيسا ىف منهج تعليم اللغة األجنبية. ال
ونظام  من الصيغ النحويةعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من املت

ديث، أي ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله ىف موقف احل
عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للمتكلم،  م مضمونا للحديث  م  أن الكالم

 10.نظاما لغويا بوساطته يرتجم الدافع واملضمون ىف شكل الكالم

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

املفيدة حنو: جاء الشتاء.أما التعريف االصطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم املنطوق الذي 
يعرب به املتكلم عما يف نفسه من : هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر 

يزود به غريه من معلومات، ه من: رأي أو فكر، وما يريد أن لوإحساسات، ومايزخر به عق
 أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء .

وميكن تعريف الكالم بأنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له 
على هذا، فإن  اءداللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.وبن

                                                           
  126-125ص: ، .  حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمةنفسهاملرجع 20
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داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات  الكالم الذي ليس له
 11المعىن هلا.

أن الكالم هو القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف  أيضا وقيل
 حياة اإلنسان. ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء حلاجته، وتدعيم ملكانته بني الناس.

املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة والكالم يف اللغة الثانية من 
اللغوية. وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع األخرين. ولد اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف 
بداية نصف الثاين من هذا القرن  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل االتصال، 

لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس  والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت
إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية 

 وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها.

الكالم ىف أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكاره 
شاعر املومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون. والكالم اصطالحا هو فن نقل املعتقدات و 

راء من شخص إىل آخرين نقال آلواملعارف واخلربات واألفكار وا واألحاسيس و املعلومات
 12ل أو املخاطب موقع القبول و الفهم و التفاعل واالستجابة. يقع من املستمع أو املستقب

 

                                                           
 15-13. ص 1112. الرياض: دار املسلم املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. عليانأمحد فؤاد 11

 م(،2003أردون: دار السروق،  -، )عمانالطرائق العلمية ىف تدريس اللغة ،حسني الدليمى علي12 
  200 ص 
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 أهداف تعليم الكالم .2
 أهم أهداف تعليم الكالم هي:

ة وذلك فدي أنواع النرب والتنغيم املختلؤ أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن ي .أ
 اء العربيةبنبطريقة مقبولة من أ

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة .ب
 يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلةأن  .ج
 بةسفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناأأن يعرب عن  .د
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف  .ه

 لغة الكالم
ومتييز ائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث صأن يستخدم بعض خ .و

 العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم العريبة
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم  .ز

 13. هذه الثروة يف امتام عملية اتصال عصرية
االجتماعي أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .ح

 وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن تراث العريب واإلسالمي
 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .خ

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية 
 . مقبولة

                                                           
 130 حممود كامل الناقة ، ص املرجع نفسه13
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 أمهية مهارة الكالم .3
فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع اللغة العربية، بل هو الغاية من دراسة كل  الكالم ليس

 :14امنهفالكالم ةفروع اللغة العربية. أما أمهي
 .الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود .أ

 .التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التعبري عن إفكار .ب

واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى، حيث  نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري، .ج
 .يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة ، والتعبري عن مطالبه الضرورية

اسة اىل املناقشة و إبداء الرأي احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية و ثقافة، يف حاجة م .د
سيؤدي إىل  اإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذيو 

 التعبري الواضح عما يف النفس.
للحكم على املتكلم ، ومعرفة مستواه الثقاىف،  إىل حد ما الكالم مؤشر صادق .ه

وطبقته االجتماعية ، و مهنته أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم ، 
إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو 

 .نسان، ولذلك قال بعض علماء املنطق: إن اإلنسان حيوان ناطقاإل

 تعليم اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية -ه
هي تكون استعدادا لنيل الكفاءة األساسية   املرحلة الثانويةىفإن اللغة العربية 

للغة الىت تتضمن من أربع مهارات وهي: مهارة االستماع، الكالم، القراءة والكتابة. 
 تعليم اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية هتدف إىل: 

                                                           
م( ، ص 1112)الرياض: دار املسلم ،  ،املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 14

31-33 
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 ترقية كفاءة الطالب ىف االتصال باللغة العربية كتابة أو حتدثا -1
 اللغة العربية  تنمية اآلفاق عن أمهية اللغة -2
 15.ترقية فهم الطالب عن عالقة اللغة والثقافة اإلسالمية -3

 تعليم اللغة العربية ىف معهد نور احلكيم -و 

م 1143هد عام عأسس املبية، ىف لومبوك الغر اقع املو املعهد معهد نور احلكيم هو إن 
اشتهر   م استمر ابنه احلاج صفوان حكيم.كان املعهد ،على مؤسس احلاج عبد الكرمي

يتكون املعهد من املراحل منها: املرحلة اإلبتدائية، واملرحلة املتوسطة، واملرحلة  ،باملعهد اللغوية
، وكل الطلبة لة تتكون من املعهد للبنني والبناتلكل مرح الثانوية، وكذلك املرحلة اجلامعية.

 املوجودة.أنشطة التعليم والتعلم  سكنوا ىف املعهد وشاركوا

للمعهد، فلذلك يرجى للطلبة أن يفهموا اللغة العربية  اكون هدفا مهمتإن اللغة 
 على االتصل املهارات األربعة ويقدروا واطلبة أن يفهمل، ويرجى لوكذلك اللغة اإلجنليزية

 .للغتنياتلك ب

تعليم ك ىف الفصلالتعليم وخارج الفصل،  إن تعليم اللغة العربية يقوم ىف الفصل
مثل التدريب على إلقاء  خارج الفصلوأما النحو، والصرف، واملطالعة، واحملادثة وغري ذلك، 

، وكذلك يوجب التدريب على قراءة الكتب العربيةو ، احملاضرة باللغة العربية أسبوعيا وشهريا
حىت تقيم باللغة اإلجنليزية فحسب. وادلاللطلبة أن يتكلموا باللغة العربية أسبوعا واحدا ويتب

 منها قسم اللغة الذى يتخصص على تضبيط اللغة.، للطلبةاملنظمة الىت تتكون من األقسام

                                                           
 Permenag, Kurikulum Madrasah2013مترجم  15
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من قسم  الناحية األساتيذ، أكثرهم متخرجونومن .وكذلك لكل أقسام برامج ونظاخماص
 .تعليم اللغة العربية ىف اجلامعات

 املعلم املختص واملعلم الناجح -ز

هو إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيتاج إىل معلم متخصص. املعلم الناجح 
الذي هو الذي يتميز بصفات شخصية، وعلمية ومهارية، ولكي يوصف املعلم بأنه معلم 

 16 ناجح البد أن تتوافر فيه صفات عديدة:

 أن تكون ذا شخصية قوية 
 أن يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل 
  يتصف باحليوية والتعاونأن 
 ن يكون مساحما ىف غري ضعف، حازما ىف غري عنفأ 
  أن يكون متقنا واسع واألفقلديه إهتمام باالطالع على ما استجد ىف طرق

 التدريس وىف مادته
 أن يكون أداؤه للعربية صحيحا، خاليا من األخطاء 
 أن يكون حمبا لعمله متحمسا له 
  الدراسية الىت يقوم بتدريسها، حسن العرض هلاأن يكون متمكنا من املادة 
   أن يكون على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤوسائه 

                                                           
 12عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ص: املرجع السابق. 21
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 البحث ونوعه مدخل -أ
اللغة مدرسي ىالتحول اللغوي لد"الباحثة وهو اختارته  ملوضوع الذياعلى بناء  

 الوصفياملنهجبحثالباحثة يف هذا ال تستخدمفا، "وأثره ىف تعليم مهارة الكالم العربية
 و موضوعلظاهرة أوتفصيليعلى وصف دقيق هذا املنهج ى يرتكز الوصف نهج، ألناملالتحليلي

وهو املدخل الذي نعتمد فيه بشكل املدخل الكيفي الباحثة  تستخدموا نوعية.على صورة 
أساس على الكلمات والعبارات ىف مجع عملية البحث: مجع املادة العلمية وحتليلها وعرض 

 1نتائج البحث.
املدخل الكيفي وهو البحث للحصول على النتائج أو أن وكذلك عند مولوجن 

حصائية أو املنهج الكمي، حيث تبدأ الباحثة من اإلالكشف عما ال ميكن حصوله بالطريقة 
ينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها أو ستخدم النظرية العلمية للتوضيح و البيانات وقد ت

 2. تبطلها
ألسباب :أ( تقصد الباحثة طلب املعلومات وتستخدم الباحثة هذا املدخل    

ب( تقصد الباحثة عرض املعلومات  م.أثناء التعلي نيدرسامل التحول اللغوي لدى عن
 ر املوجودة. هصول على النتائج مؤسسا على الظواواحل

                                                           
) بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، قواعد أساسية ىف البحث العلمي، سعيد إمساعيل صيين.  1
 41م(، ص. 1991

2Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, edisi revisi. 

2012). Hlm. 4 
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 وعينته جمتمع البحث -ب

يقصددد تجتمددع البحددث هددو مجيددع الندداس الددذين ميكددن احددرتاكهم يف هددذا البحددث. 
للمرحلدة الثانويدة  ب( -للمسدتوى العاحدر )أ  الطالباتوأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع 

 22و 21 ويتكدون عددد كدل الصدف . 2211-2211الدراسدي للعدام العامدة، للمدرسة 
عينددة  ددري الباحثددة  تسددتخدموقددد ا .نيثددالم مدرسددي اللغددة العربيددة ومددربيكددذلك ، و طالبددة

وفيدددده يقصددددد الباحددددثت الباحثدددة اختيددددار عينتدددده  يددددث الطريقددددة املعاينددددة العمديدددة عشدددوائية ب
يتحقدددق ىف كدددل حدددروو معينتددده ويعتقدددد عندددد اختيددداره هدددذه العيندددة إ دددا  ثدددل ا تمدددع أف دددل 

ا تمددددع  ثيددددل.أي  تددددار الوحدددددة أو الوحدددددات الددددا تكددددون مقايسددددها أو مشددددا ه ملقدددداي  
ندددور احلكددديم  عهددددىف م البددداتالطو ، مدرسدددي اللغدددة العربيدددةوعيندددة البحدددث هدددي  1األصدددلي.

 . بكديري لومبوك الغربية
 

 مصادر البيانات   -ج

( من الكلمات data verbalإن البيانات يف البحث الكيفي هي البيانات اللفظية )
 1.واألعمال واألحوال ويهتم هذا البحث إىل فهم املعىن

و مريب  والطالبات ةذباألساتند املقابلة املصادر ع املصادر األساسية منهأما 
وح ور الباحثة هي . اللغة العربية تعليم عند املدسنيلغة مالحظة معهد نور احلكيم، و 

ومن  ري ذلك تأخذ من أهم املصادر ىف البحث للقيام أثناء املقابلة، واملالحظة. 
 أثناء تعليم اللغة العربية. الوثائقالباحثة مصدر البيانات املكتوب من 

                                                           
 171م(،ص. 2224ألردون: دار دجلة، ا) مقدمة ىف منهج البحث العلمي، رحيم يون  كرو العزواي.1

4NunungMuhajir.MetodologiPenelitianKualitatif،(Yogyakarta:2000). Hlm. 44 
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 أدوات مجع البيانات  -د

لبيانات احملتاجة يف هذا البحث طريقة مجع البيانات للوصول إىل اقامت الباحثة ب
 بعض الطرق العلمية وهي املالحظة، و املقابلة، والطريقة الوثائقية. تستخدموا

 املالحظة .1

هدة لسلوك الظواهر واملشكالت املالحظة بأ ا عبارة عن "عملية مراقبة أو مشا
واألحدام ومكونتها املادية والبيئة ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقتها بأسلوب علمي 
منظم وخمطط وهادف بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبؤ بسلوك الظاهرة 

 5وجتيهها خلدمة أ راض اإلنسان وتلبية احتياجاته."
دد فيه املالحظة املنظمة: وهي الا حتىف هذا البحث هي  حثة البا تستخدموا

تكون البينات الباحثة املشاهدات أو احلوادم الا يرد أن جيمع عنها بيانات وبالتايل 
 خدمستتوكذلك أن الباحثة 6ا موعة أكثر دقة وحتديدا عنها ىف حالة املالحظة.

راقب أحدام الظاهرة ن معني وتلباحثة تأخذ موقف أو مكااملالحظة  ري املشاركة ألن ا
الباحثة هذه الطريقة لطلب  استخدمتو شارك أفرادها بالدور الذي يقومون به.دون أن ت

 الالغةالأي البيانات املتعلقة بلدى املدرسني،  بظواهر التحول اللغوي البيانات املتعلقة 
 . اللغة العربية تعليمعند استخدمها املدرسون 

 
 

                                                           
وائل للنشر، الطبعة  )األردن: دار منهجية البحث العلمي، أمحد عبيدات، حممد أبو نصار، عقلة مبي ني. 5

 71(، ص. 1999ثانية،لا
، )مشق: دار الفكر، البحث العلمي أساسايته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري.  2

 122، ص: (م2224
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 املقابلة. 2
املقابلة هي حمادثة موجهة بني القائم باملقابلة وبني حخص أخر أو عدة أحخاص. 
املقابلة هي طريقة جلمع املعلومات اليت  كن الباحثة من إجابة تساؤالت البحث أواختبار 
فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحثة للبحوم وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من 

يها من قبل املبحوم أو يقال أ ا طريقة طلب البيانات بطريقة قبل الباحثة واإلجابة عل
 7احلوار والتساؤل بني الباحثة والفاعل أو اخلبري.

 deepفاملقابلة املناسبة لكشف البيانات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة )

interviewوضوع حسب دليل املقابلة باملتوجه فيها الباحثة أسئلتها على  (، وهي مقابلة حرة
الذي يدور حوله مث ترتك احلرية للخبري أن يتكلم كما يريد وتتدخل الباحثة من حني إىل 

ىف معهد نور احلكيممع  الباحثة باملقابلةقامت و  آخر ليدفع اخلبري و تشجعه على الكالم.
ومدرسي اللغة العربية ملهارة  1، مربيني ومها األستاذ حمرر حكران، واألستاذ نواوي حكيم

 .ب-أ فصل طالبة ىف 12جمموعة  نالطالبا 4م، والكال
 الوثائق .2

وهي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب وا الت 
فبهذه الطريقة ستكشف الباحثة احلقائق 4والرسائل واملذكرات و ريها من املواد املكتوبة.

معهد نور احلكيم الطلبة، وتأسي  املدرس و  أحوالواخلطة الدراسية، و ، أو البيانات
 .لومبوك الغربية

                                                           
 Lexy J. Moleong. 135،املرجع نفسه7
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta :Rinekaمترررررررررررررر    8

Cipta,1999), hlm. 236 
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: الباحثة نفسها وهي من أهم األدوات يف هيأهم أدوات يف هذا البحث ومن 
دليل املقابلة هي جمرد قائمة بالنقاو أو موضوعات األسئلة اليت تريد كيفي. و البحث ال

ها الباحثة هو البيانات اليت ستجدق امليداين التوثيو الباحثة تقدميها إىل اخلبري أثناء املقابلة. 
،فتحتاج الباحثة ىف املقابلة، واملالحظة، ملساعدةأما األدوات او  أثناء املالحظة واملقابلة.

 والوثائق إىل األدوات منها:
 الدفرت، وهو آلة لتسجيل أو لكتابة مجيع احملادثات  -

 املسجل، وهو لتسجيل مجيع األصوات عند احملادثات  -

تزيد سالصورة  بأن الباحثة تقوم باملالحظة. بأنهي ألخذ الصورة آلة التصوير، و  -
 9.صحة البحث

 
 حتليل البيانات -ه

 
 

 
 
 
( كما  1941طريقة حتليل البيانات بطريقة ميلي  وحبورمان ) ةالباحث تستخدما
 12السابقة. الصورةىف  كانت 

                                                           
9Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif  dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cetakan 

ke-14,2011 ) hlm. 222- 239 

 مجع البيانان

 عرض البيانات

 اخلالصة

 تصنيف البيانات
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الباحثة من املقابلة وجداول  تصبح املعلومات متوفرة لديو  بعد عملية مجع البياناتو 
وثائق ، تبدأ الباحثة يف تنفيذ حتليل البيانات وتفسريها. وحتليل الاملالحظة وعبارة عن 

البيانات املوجودة يف هذا البحث يتوقع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات وهذا التحليل 
تاج إىل التأمل الدقيق والص ر الطويل ألن طرق مجع البيانات العديدة تسبب عمل مشكل حي

ومن أهداف حتليل البيانات هي لرتقية الفهم عن املعلومات أي إىل تنوع البيانات ا موعة.
 11نتيجة الباحثة ىف عملية مجع البيانات.

ولتتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أوالبيانات البد هلا من هتيئتها أوال للتحليل 
 :بأن خطوات حتليل البيانات كما يليباختصار ميكن القول 

 عرض البيانات -1
عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حا  ىف البحث الكيفي،  ميكن أن يتم 

ة اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة ترتيب البيانات يف اجلداول وكذلك عملي
 والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني.

فعرض البيانات كمجموعة البيانات املنتظمة واملرتبة حا ميكن من استنباطها 
 . وختطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل تقوم الباحثة بتحرير وتنظيم تلك البيانات

 ومناقشتها حتليل البيانات وتفسريها -2
وحتليل املعلومات يف هذا البحث يتم بصورة كيفية فحسب، وحتليل البيانات 
الكيفية هو  ث وصفي ابتدأ بفصيلة البيانات املناسبة بالناحية وبع ها مث إتيان الشرح 
وإعطاء معىن املعلومات يف كل بعض من الناحية والعالقة بني الناحية والناحية األخرى. 
                                                                                                                                                                      

 .Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: BS press, cetakan 3, 2013)مترجم10

Hlm. 133 
 SyamsudinAR, Vismaia S. Damaianti. Metode  Penelitian  Pendidikan مت    11

Bahasa,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan pertama. 2006). Hlm. 110 
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ويف التحليل األخري تستعمل  ،والشرح على سبيل اجلمع إىل األسئلة إذن يف التحليل
على سبيل اجلمع بني الناحية األخرى جلعل مرموز املعىن ألخذ التلخيص العام. 

حوال واحلوادم والوقائع هج الوصفي كما أنه يهدف لتصور األتستخدم الباحثة املن
 12.املتعلقة توضوع البحث

 صحة البيانات  أكد عنالت -و

عن  التأكد الباحثة على قامتباحثة ىف حتليل البيانات مث ال قامتوبعد أن 
 التأكد عن صحةصحة البيانات لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة. وهناك طرق 

 11. ومناقشة األصحاب ،وعمق املالحظة،(Triangulation) ،والتثليثالبيانات منها: 
 الباحثة ما يليق ببحثها وهي:ومن هذه الطرق لفحص صحة البيانات فاختارت 

 التثليث -1
 خارج يءح أو عامل باستخدام البيانات صحةلتأكد عن  الطرق حدىإمن هو 
 عندما الطريقة هذهة الباحثت ستخدماو  للموازنة، أو البيانات تلكلتدقيق ا نفسه البيانات

 أو واملقابلة، ئقالوثا بني أو والوثائق، املالحظة من ا موعة البيانات بني االختالفت وجد
 .واملقابلة املالحظة بني

 عمق املالحظة  -2
التأكد  ملعرفةحلها و  ريدت الا باملشكالت املالئمة الظروف يف اخلصائص لكشف

 الدقيقة. العميقة املالحظة إىل حاجة ففي البيانات، صحةعن 

 

                                                           
12SuharsimiArikunto, op.cit 245 
13Sugiyono.Op.Cit. hlm: 270-276 
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 مناقشة األصحاب -1
 صحةالتأكد عن على ي ا طريقة املصاحبة ليكون حاصال أ ةالباحث تستخدماو 

 و ذه وجدوا، ذإ هإصالح مايلزم ويصلحواأ ليناقشوا األصحاب بعضى فعل البيانات
 .الصحيحة ملعلومات عنا فيها ستكشف املناقشة
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 رابعالفصل ال
 ومناقشتها هاحتليلو البيانات عرض 

 
أربعة  نويتكون م، ومناقشتها حتليلهاالباحثة يف هذا الفصل البيانات و  تعرض

 :مباحث
تطوير النظام، و نظام التعليم للمعهد، و ، نور احلكيمتأسيس معهد تاريخ حملة املبحث األول:

  .وأحوال الطلبة ،وهيئة التدريسواهليكل التنظيمي للمعهد، 
 ىف تعليم مهارة الكالم اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية وامل التحولعواملبحث الثاىن: 
 آراء الطالبات عن التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم :املبحث الثالث

 أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم. :املبحث الرابع

ونظام التعليم، وتطوير النظام، تأسيس معهد نور احلكيم، تاريخ حملة  :املبحث األول
  ومنظمة الطلبة وهيئة التدريس، وأحوال الطلبة، واهليكل التنظيمي للمعهد،

 تأسيس معهد نور احلكيم بكديري لومبوك الغربية تاريخ .أ
م،  7493أو  7831يف عام عهدنور احلكيم م أسسبالنسبة لتأسيس املعهد، 

قبل كان رائدا  ولكن يكون التطور يعىن مبراحل الطويلة ،وقت قصري أو ليس يوما أو مينيو 
ببناء املصلى الصغري   7499 سنة ( عبد الكرميTGHاحلاج ) حتت قيام لفرتة طويلة من قبل

71 x 3 M2  مرة واحدة بعد عودته من األراضي املقدسة مكة املكرمة. 
سري على ما يرام حىت يف النهاية اضطر لرتك مركز يزال يىف تربية األطفال، ال نشاطته 
مث  7483/ د  7481ملواصلة دراسته للمرة الثانية إىل مكة سنة  7481النشاط يف عام 
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. بعد عودته من األراضي املقدسة للمرة الثانية بالتأكيد 7484عاد إىل مسقط رأسه يف عام 
سالمية واألدوات العلمية مثل النحو يزيد علمه وخربته ملواصلة خدمته يف تطوير العلوم اإل

 والصرف. 
لكنه األطفال حول ذلك املصلى فحسب، و  لرتبية املصلى ليسذلك إىل حضوره 

 Kerbungيف  يسكنون الطلبة الذين يف قرية كيديري مثليسكنون  الذين ةبالطليهتم ويريب 

Bawak  هو حتت قيادةTGH  .عبد احلفيظKerbung  مصلى وهيهي اللغة السساكية 
 bawak kerbungجنو ومن مث دعا األطباق امحتت شجرة يتعلمون  ةبصغري، أن الطلال

يف  يسكنون الذين ةبالطلو   kerbung bawakجانب الذين يعيشون يف  ةبباإلضافة إىل الطل
يف منازل  يسكنونلذين ا ةبالطلو ، كديري  ىف قرية (املسجد )أي مسجد مشال Dayen مصلى
  7.خاص

  للمعهد التعليمب. نظام  

إما خبلفية تربيته  اوافقم كان معهد نور احلكيم الذى أسسه كياي احلاج عبد الكرمي
تبدأ تعلم ال البداية، كانت أنشطة التعليم و ىف. سنوات 1ملدة  ىف مكة املكرمةو  كيديرييف  

 9.تعلم العلوم باجللوس "تعين " tokolNgaji"تسمى ب  الرمسية ةرساملد خارج
 النظامج. تطوير 

 كذا مبعهد نور احلكيم، الزمان، وهريبعد فرتة من الزمان، تغري كل شيء مع تغي
 سنةفتو  املهذا هو التعليم الرمسي  .يةنظام احللقة تطور بإضافة نظام الكالسيكلذلك أن 

                                                           
مارس  9تاريخ "كياي احلاج نواوي حكيم"ليل األربعاء، نتائج املقابلة مع نائب مدير معهد نور احلكيم بكديري لومبوك الغربية، 1

9179 

 TGH. Safwan hakim. Profil YPPNH (Yayasan Pondok Pesanatren Nurul Hakim), 3102مترجم  2
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و مرحلة  بتدائيةالاواملرحلة  ،7411يف عام عاليه الاملستوى و أما للمدرسة الدينية  ،م7419
اإلسالمية يهتم  نوراحلكيم إىل ما سبق، أن معهد باإلضافة .م7441األطفال سنةروضة 

مع 7411يف عام  العربية اللغة بدأ املعهد بتنمية، اكبري   ااهتمام واإلجنليزية اللغة العربية تطورب
  :على النحو التايل أهداف
 والسنة القرآن الطلبة للغة تنمية حب -7
 بتلك اللغتني كتابة أو حتدثا يف االتصال اللغوية ىف املهاراتتنمية كفاءة الطلبة   -9
العلوم واملعارف الدينية  على معرفة لتكون قادرة اللغة العربيةتقان إل الطلبة قدرة تنمية -8

 .وغريمها من الكتب اإلسالميةو احلديث  القرآنىف 
 الطلبة عن ثقافة اإلسالمية  كي يفهم   -9
 يستطيع الطلبة أن يتصلوا بتلك اللغة  -5
 وشريعة اإلسالميةانتشار الدين االسالم  استعداد األجيال  القادرون على  -1

 لتحقيق تلك األهداف، وقد أخذ معهد نور احلكيم اخلطوات التالية: 

بطريقة إرسال املتخرجني إىل ذلك املعهد  خذ نظام معهد دار السالم غونتورأ  .أ
 نظام الطلبة ىف تطوير اللغة العربية. املوجود، و  ويشارك املنهج

 ىف جاكرتا   LIPIA إىل نيل املتخرجارساو  .ج
 8.مدينة املنورة ىف رسال املتخرجني إىل اجلامعة اإلسالمية او د.  
 
 

                                                           
 م9179مارس  9نائب مدير معهد نور احلكيمنتيجة املقابلة  مع  9
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 1اجلدول: 

 4للطلبة ىف معهد نور احلكيم الكفاءة األساسية

ة األساسية الكفاء الرقم  
Kompetensi Dasar 

ة الكفاء مؤشرات  
Indikator Kompetensi 

7  
الفهمممممممممممممم الشمممممممممممممامل للعلممممممممممممموم 

 الرتبوية
 
 
 

 

القممممممدرة علممممممى إيضممممممما  العلمممممموم الرتبويمممممممة  .أ
 العامة والعلوم اإلسالمية 

 

علمممممممممى علممممممممموم فهمالمممممممممدقيق ال 9
 اللغة العربية

 القمممدرة علمممى إيضممما  علممموم اللغمممة العربيمممة (أ
 الصرفوعلم النحو، وعلم  هي:

ت االسمممممتيعاب علمممممى املهمممممارا 8
العربيةاللغوية   

 القدرة على فهم اللغة العربية وقراءهتا (أ
القممممممدرة علممممممى اسممممممتخدام اللغممممممة العربيممممممة   (ب

 كالما وكتابة
 

 

 
                                                           

 م 9179 ىف معهد نور احلكيم اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية 0
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 اهليكل التنظيمي للمعهد -د

 كالمها يتكونو  ةاخلاصاملدرسة و  ةالعاماملدرسة  معهد نور احلكيم يتكون منكان  
بتدائية، املرحلة املتوسطة، املرحلة مرحلة روضة األطفال، املرحلة اال :منها راحلاملسبع من 

 واملرحلة اجلامعية. عهد العايل،املو  ،املهنيةاملدرسة  ، واملرحلةاالثانوية
أن يكون  يه ةاخلاص املدرسة نإ: ةاخلاصاملدرسة و  ةالعام املدرسة وأما الفرق بني 
 إىلدراستهم  ينتهوادائية مباشرة والبد هلم أن بتسون بعد اخلروج من املدرسة االر يد الطلبة

دراستهم  وا، جيوز للطلبة أن بيدأةالعام املدرسة وأما .الثاين عشرالفصل  فصل السادس أيال
هم يتعلمون العلوم الكثرية الىت و  .من املدرسة املتوسطة مبعد خروجه الثانويةاملدرسة  ىف

 5.سلفيةالدينية الب الىت تسمي يتعلمون عن العلوم العربية والعلوم الدينيةو تناسب بقسمهم، 
 1اجلدوا:

 املواد الدراسية للمدرسة الثانوية
 (IPA)علم احلياة  (IPSعلم االجتماعي  ) قسم اللغة رقم

 الرياضيات االقتصادية  الرياضيات 7
 التارخ علم االجتماعي اللغة اإلندونيسية 9

 PPKN خغرافيا األدب اإلندونيسيا 8

 اللغةاإلندونيسية الرياضيات اللغة اإلجنليزية 9
 اللغة اإلجنليزية أنرتوفولوجيا األدب اإلجنليزية 5
 اللغة العربية (كراسة التدريباتاللغةالعربية) اللغة اليبانية 1

                                                           
 م9179فرباير  95نتائج املقابلة مع رئيس الدينية السلفية " أستاذ حمرر شكران " تاريخ 5



00 
 

 الفقه اللغة اإلندونيسية أنرتوفولوجيا 1
كراسة ) اللغةالعربية 3

 (التدريبات
 القرآن واحلديث اللغة اإلجنليزية

 العقيدة واحلديثالقرآن  الفقه 4
 النحو العقيدة القرآن واحلديث 71
 علم التكنولوجيا النحو العقيدة 77
 فنون الثقايف التارخ النحو 79
 الكمياء PPKN التارخ 78
79 PPKN الفزياء علم التكنولوجيا 
   علم التكنولوجيا 75

 

 2:اجلدول
 6املواد الدراسية للدينية السلفية

 املرحلة الثانوية رقم

 التفسري 7
 جويدالت 9
 أربعني النواوي 8
 بلوغ املرام 9
 رياض الصاحلني 5

                                                           
 م9179-9178دول املواد الدراسية للمدرسة الدينية السلفية للعام الدراسية جنتائج الوثائقية 6
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 حفظ القرآن 1
 حفظ احلديث 1
 العقيدة الصحيحة 4
 األخالق للبنات 71
 تعليم املتعلم 77
 فقه الواضح 79
 منت التقريب 78
 فتح القريب  79
 الفرائد 75
 السرية النبوية 71
 منت اجلرومية 71
 شر  الدهالن 73
 دروس اللغة العربية 74
 العربية للناشئني  91
 احملادثة 97
 اإلمالء 99
 فقه النساء 98
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 هيئة التدريس -ه
يتكونون من وهم  ،991إىل  ىف معهد نور احلكيم تدريساليبلغ عدد أعضاء هيئة 

 عناصر :

اإلسالمية اجلامعات اإلسالمية يف الشرق األوسط ويف الدول ىف  متخرج .7
 11 عددهم  ملني لشهادة الليسانس واملاجستريواجلامعات يف إندونسيا احلا

 مدرسا.
ن يف التخصصات العلمية املختلفة، خرجيي املدارس العامة و ن املتخصصو املدرس .9

 .مدرسا 81عددهم  واألهلية يف إندونسيا
وزارة الشئون ن بناء على القرار السامي الصادر من و ن واملدرسات املعينو املدرس .8

 751.1الدينية
 2213 2212 2226 2222 1111 السنة

 991 991 981 971 751 املدسون
 

 أحوال الطلبة -و
 الطلبةعدد   .7

 911إىل  9178-9179 سيادر للعام ال ىف املستوى العاشر لبةيبلغ عدد الط
. فيه مهدراست ونمن املدرسة املتوسطة من املعهد نفسه ويتصل . وهم متخرجوناطالب
كان الطلبة يف معهد  .واخلروج خلفية الدراسةاللغة العربية متفرقة بسبب تفرق  كفاءهتم يفو 

                                                           
 م9179فرباير  99يوم اإلثنني تارخ  وجملس اإلدارة "استاذ رمحني" نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية 1
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مباوا وغري و وبعضهم من خارج لومبوك كس ك الغربيةو لومباإلسالمي أكثرهم من  نور احلكيم
 كما يلى :ىف اجلدول  عدد الطلبة  ةالباحث كتبت.  و ذلك
   

 عدد الطلبة

  9171/9179 9111/9171 9111/9115 مستوى الدراسي رقم

  الشخص الفصل الشخص الفصل الشخص الفصل   
7 TPA _ - 9 91 - -  
  19 8 11 8 31 9 روضة األطفال 9
  45 1 773 1 798 1 اإلبتدائية 8
  78 581 73 555 191 74 املتوسطة للرجال 9
  831 75 75 591 111 73 املتوسطة للبنات 5
  847 75 939 75 988 77 الثانوية للرجال 1
  811 77 981 75 931 79 الثانوية للبنات 1
  11 9 11 9 81 8 معهد العايل 3
  781 4 - - - - ملهنيةااملدرسة  4
71 STAIجامعة

NH 
9 49 1 811 71 915  

  9781 51 - - - - دينية سلفية 77
  2615 151 2613 66 2624 33 العدد 
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 نظمة الطلبة م -ز  

من عادات املعهد املألوفة يف معهد نور احلكيم، أن حياة الطلبة اليومية يف خارج 
الىت  معهد نور احلكيم ( وهي منظمةOP3NHدارة األنفس، نفذت منظمة الطلبة )إالفصل 

. ، وكل الطلبة البد أن يشرتكوا يف  هذه املنظمة عملياجتري خارج الفصل أي خارج الدراسة
  صف الثاين للمستوى الثانوية.ال م هبذه املنظمة هي الطلبة منومن األعضاء اليت تقو 

 األهداف املرجوة هلذه املنظمة هي:و 

 املعهد ىف عملية الرتبيةدير ومريب املمساعدة  .7
 شراف الطلبةاملدرسني ىف إمساعدة  .9
 قيادةالتدريبات على ال .8

 ( من األقسام: OP3NHوتتكون منظمة طلبة معهد نور احلكيم )  

 رئيس . ال .أ
 سكرتري.ال .ب
 أمني الصندوق .ج

 عليمقسم التد . 

 ه . قسم األمن 

 و . قسم اللغة 

 ز . قسم الصحة  
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   . قسم الرياضة و الفن

 ط . قسم الضيافة

 3قسم املعلومات  ي .

 3اجلدول:

 1ب -أمساء الطالبات ىف فصل أ

 الفصل ب رقم الفصل أ رقم
 مفتا  العني 7 ليلين ركمىن 7
 نيال رزقي أمليا 9 أفرياينليلي  9
 زمزميا عناية 8 ليلي دهليا 8
 أغي فبيانيت 9 مسعة الصاحلة 9
 بيق هليزا سفطري 5 مطيعة 5
 بيق هدريانا حيايت 1 نديا ريكا أفرياين 1
 أكيان فطري 1 نياي هداية 3
 فهملنا فضلية 3 نينينج تريي يونيتا 4
 نور هداية 4 نوىف كومال ساري 71
 وديا إيال 71 نوفيا فطريا متامي 77

                                                           
 م9179فرباير  94"نور حياين" تارخ OP3NHاملنظمة رئيسة مع   املقابلة4

 م 9179مارس  5نتائج البيانات من كشف احلضرو للطالبات فصل أ و ب تاريخ 3



54 
 

 بيق دانا أفرينيت 77 نور مساري 79
 غيتا فطري أردينىت 79 نور سعدية 78
 إرناويت 78 روضة اجلنة 79
 نوفيانيت 79 رو  فربياين 75
 ليسناينيت 75 ريتا يونتا 71
 مسين وحيوين 71 رفقي روحيانيا 71
 ميغا فردتا وجايا 71 رينا هندياين 73
 مسنة 73 رمسا أيو أسفرلين 74
 نور اهلداية 74 صفرة اجلانية 91
 نور حياين 91 سيسكا روسلينا 97
 رمحة هللا 97 سييت فاطمة 99

 

 

 

 

 

 



51 
 

 عوامل التحول اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالماملبحث الثاين:

 أ فصل أربع مرات ىفين مرات وهي البيانات مثاباملالحظة ومجعت الباحثة قامت 
ىف  ومن البيانات املوجودة شر من املرحلة الثانوية.امرات ىف فصل ب للمستوى العأربع و 

رحلة الثانوية ىف املستوى أنشطة تعليم اللغة العربية ىف معهد نور احلكيم لومبوك الغربية للم
ذلك لدى املدرسني ىف  هر طبيعيام التحول اللغوي ىف التعليم هو ظاستخداالعاشر، 

 وهذه .عليمتاللغة العربية أثناء الاللغة اإلندونيسة أكثر من  ون يستخدمنياملدرسأكثر  ،عهدامل
التحول اللغوي من اللغة األوىل إىل نتائج مالحظة الباحثة، ولكن هناك عوامل الىت تسبب 

 وستأتى عرضها كما يلي: الثانية، اللغة
 تدرس ،صف السادسالإىل جلميع الطلبة من الصف األول  مهارة الكالم تدرس

أهداف تعليم مهارة الكالم ىف معهد نور و الطالبات اللغة العربية خصتني ىف األسبوع. 
على  احلكيم هي قدرة الطلبة على فهم املواد الدراسية الذى قد شر  املدرس، وقدرة الطلبة

 يف ذهنهم من األفكار واملشاعر عن طريقة الكالم. التعبري عما يتصور 
 لسانهنا بعرب ي، و تفكريعلى ال اتحمب اتلباكون الطتالم: من مهارة الكيرجى و 
  . واخلطوات الىت يسلك عليها املدرس كما يلى :جيد فصيح

 اللغة العربية ملهارة الكالمدراسة  درسيفتتح امل .7
 باستخدام اللغة العربية الدرس السابق املدرسيسأل  .9
 املفردات اجلديدة )الصعوبة والغريبة( درسمث يشر  امل .8
 تلك املفردات يف السبورة  درسيكتب امل .9
 (الوصول إىل املكتبةاملوضوع ) درسيقرأ امل .5
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 اهنويعرب  الباتها الطناملادة املذكورة حىت يفهم درسيبني امل .1
إن كان  .احلوار( تا)تبادل الباتالطا أمام تني أو أكثر ليتكلمتالطالبدرس يأمر امل .1

املادة الىت  القيهتل ةفواحد ةواحد درسفيأمر امل واحلكاية، لقصةاتعلق بت املادة
 .درسلقاها املأ
 ضوع املعنيعن املو  ناقشتل درسأحيانا أمر امل .3
 درس الدرس م املتوخيت .4

وأما الكتاب   .الرتمجةالقواعد و  طريقةال هي والطريقة املستخدمة يف هذا الدرس
ا. وأما الوسائل الذي فيه احلوار والقصة وغريمه العربية للناشئني" كتابهو "فاملستعمل 

ووجدت الباحثة أن  لكتب.، واري: السبورة، والطباشهيفالتعليمية املستخدمة يف هذا الدرس 
 71:ألسباب ،اللغة العربية واللغة اإلندونيسية غتني ىف التعليم ومهالالاملدرسني يستخدمون 

املدخل  اللغوي ىف اجملتمع هوىف حتليل التحول   Scotton هاملدخل الذى استخدم
حول بب التالىت تس يدل على أن العوامل املدخل االجتماعي االجتماعي واملدخل النفسي.
فوجدت  .ةنفسي يدل على العوامل الداخلي، وأما املدخل الةجياللغوي هي العوامل اخلار 

 اليت تسبب التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكال ىف معهد نور اجلكيمالباحثة أن العوامل 
 فيما بعد:ستشر  الباحثة تلك العوامل  هي العوامل الداخلية والعوامل اخلاجية،

 
 
 ةالعوامل اخلارجي .7

                                                           
 م9179فرباير  71نتائج املالحظة أثناء تعليم اللغة العربية تاريخ  71
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 العوامل وحتتوي ،تسبب من األشياء اخلارجية الىت العوامل وهى اخلارجية ملاالعو 
هي:  ىف معهد نور احلكيم الىت تسبب التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم اخلارجية
 اللغة اإلندونيسة لغة مشرتكة.و ، رقطوال الوسائل التعليمية عدم توفرو  ،والبيئة العادة

 :يلى كما البيانات ةالباحث عرضتس ةواضح اخلارجية العوامل تلك ولتصبح
 والبيئة العادة .أ

قامت الباحثة باملقابلة مع مدرسي  اللغوي عن عوامل التحوللتجد البيانات 
 .اللغة العربية ومربيني

 :ستاذ عبد الرمحناأل قالوىف هذه احلالة 
سة وإما ىف ىف املدإما حنن ندرس اللغة العربية حنن كاملدرس ىف هذا املعهد  "  

نبدأ الدرس  حننفطبعا  بالنسبة للغة املستخدمة ىف التعليم، املدرسة الدينية،
نتكلم كثريا  باللغة العربية كالسؤال عن أحوال الطالبات، ولكن عند شر  املادة

وكذلك أيضا خارج الفصل نتكلم كثريا باللغة اإلندونيسة  .باللغة اإلندونيسة
 بالبيئة اليوميةوهذه هي العادة تسبب  ألساتيذ األخرين وكذلك مع الطلبة،مع ا
جيدة،  لكن حقيقة أن كفاءة املدرسنيو  هذا اليوم.تصعب لنا أن نغري إىل  الىت

 "77.اللغة العربيةالتكلم بولكن املشكلة هي ليس هلم ذوق ىف 
 
 
 
 ستاذة إيكا سلفيا:األ تقالو 
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املادة أحتول إىل   ولكن عند شر  دائما ، أستخدم اللغة العربية"ىف بداية التعليم
أن  وال ميكننا ،فهما جيدا املادةعن اللغة اإلندونيسية، ملاذ؟ لتفهم الطالبات 

 79وهذه عادتنا عند التعليم وكذلك خارج التعليم. نتكلم بالعربية دائما.
 ستاذ: حيكل حكيم:األوقال 

ىف بداية التعليم، أستخدم اللغة العربية ولكن عند شر  املادة حنول إىل اللغة  "
أسباب  هي هذهو اإلندونيسية، ألن معظم الطالبات ال يفهمن بشرحنا، 

اللغة بتكلم الىف استخدام التحول عند التعليم. وجبانب ذلك حنن ال نتعدو 
 78العربية.

 :ستاذ حمرر شكراناأل وقال مريب الدينية السلفية
ون ، وبعده يستخدم91أكثر املدرسني يستخدمون اللغة العربية حوايل %  "

     .الدقيق للطالبات يريدون أن يعطوا الفهم اللغة اإلندونيسية، ألن املدسني
وىف حالة كالغضب ألن  عند شر  املادة استخدم املدرس التحول اللغوي

مهارة  تعليمامل اليت تسبب التحول اللغوي ىف والعو  الطالبات ال يهتمن بالشر .
اإلندونيسية مع  العربية واللغة هي العادة اليومية عندما نتكلم باللغة الكالم

 79  باستخدامه عند التعليم. نعتاداملدريسن األخرين حىت 
 
 

 :حكيم ستاذ نواوياأل وقال مريب املعهد
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التعليم وخاصة ىف تعليم اللغة  لغة املدرس أثناءب قبةاحنن كاملريب، ال نقوم باملر "
العربية، ولكن حنن نعرف أن بعض املدرسني يستخدمون اللغة العربية عند التعليم 

واستخدم  املدرسون التحول اللغوي ىف  اإلندونيسية.للغة وبعد ذلك حيولون إىل ا
أظن التحول فلذلك  حالة التعب أو الغضب ألن الطالبات ال يهتمن بالشر .

وأما أثر التحول هو الفهم اجليد لدى لدى املدرسني.  اللغوي شيئ مادي
 75 الطالبات.

املدرسني يستخدم اللغة العربية ىف بداية أنشطة  أنالباحثة  وجدتمن تلك املقابلة، 
العوامل الىت تسبب ويتحولون إىل اللغة اإلندونيسية عند شر  املادة املوجودة، وأما  التعليم

ا تقصد بالعادة كم .هي العادة مهارة الكالم تعليمخاصة ىف  التحول اللغوي لدى املدرسني
وهذه األشيا 71الناس مرارا وتكرارا. االىت  يفعله هي: األشياءىف املعجم اإلندونيسية الكبرية 

 ،أكثرللغة اإلندونيسة ابتكلم السهم ىف و نفيعودون  املدرسني أن ،املعهدذلك جندها ىف الىت 
  اللغة العربية.بتكلم السون نفوسهم ىف ر وال ميا، إما ىف الفصل أي خارج الدراسة

العوامل املناسبة ملعيشة كائن حي  هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيهفالبيئة  وأما
ن أو جمموعة كائنات حية خاصة، وهلا عوامل وقوي خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه، أو أ

مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم  هي البيئة
ى تطبيقها يف واقع حياهتم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم عل

أن البيئة اللغوية هي األشياء الىت مسعها أي نظرها 7439سنة  Dulayكما قال  اليومية.

                                                           
 9179 مارس 9تاريخ كياي احلاج نواوي حكيم"ليل األربعاء، 15
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الطلبة حوهلم إما ىف البيت عند التكلم مع أصحاهبم وإما ىف الفصل مع مدرسهم. البيئة 
 قدرة الطلبة عند تعليم اللغة الثانية. ىف تنمية اللغوية مهمة

أن البيئة املوجودة هي بيئة اللغة  حتدث ىف معهد نور احلكيم،الىت  اهرةهذه الظ
تسبب بكثرة املدرسني ال يهتمون باللغة تلك الظواهر . اإلندونيسية ليست بيئة اللغة العربية

مع أن ذلك  وبدون االدراك أن املدرسني يقيمون البيئة غري حسنة لدى الطالبات.العربية، 
ىف البيئة املعهدية حينما عادهتم  التحول اللغوي أصبحولكن ة املعهد مشهور مبعهد اللغوي

شيأ  التحول اللغويصبح وأ، مع األساتيذ األخرين يوميا خارج الفصل يتحدث املدرسون
صعبة للمعهد أن يغريها إىل هذا وهذه املشكلة ىف معهد نور احلكيم، لدى املدرسني ماديا 
 اليوم.

 والطرق التعليمية الوسائل عدم توفر  .ب
 :ستاذ حيكل حكيماألوىف هذه احلالة قال 

 عليميةتالوسائل الألن ليس لنا  ؟ملاذا نستخدم اللغة اإلندونيسية ىف التعليم" 
حىت ، فقط نستخدم السبورة والكتب، أو معمل اللغة كاحلاسوب املساعدة

 ريقةطوحنن ال نفضل ال. نستخدم الطريقة املتنوعة على حسب إرادتنا وحاجتنا
 71.اخلاصة ىف مهارة الكالم

 ستاذ عبد الرمحناألوقال 
 ، ومعمل اللغةكاحلاسوب  وسائل التعليميةالأن  ،ىف معهدنا هذا كما رأينا"

معمل اللغة ولكن بعد سنوات كان  نا، حقيقة قبل سنوات املاضية عندناقصة
وبعدذلك كان الطلبة ال يستخدم املعمل، واملدرس STAIاجلامعة ااملعمل أخذه

                                                           
 م9179فرباير  93يوم اجلمعة تاريخ مع مدرس اللغة العربية " أستاذ حيكل حكيم"  املقابلة 14



54 
 

ب، ط يستخدم الوسائل املوجودة كالكتبدون الوسائل التعليمية فقيعلم الطلبة 
والسبورة. وأما الطريقة الىت يستخدم املدرس ىف تعليم مهارة الكالم هي أنواع، 

املفردات إىل اللغة مثل الطريقة الرتمجة، حنن نعلم الطالبات بطريقة ترمجة 
يفهمنها طالبات حىت وكذلك الكلمات الصعوبات لدى ال اإلندونيسة

هذه هي األسباب ملاذا نستخدم اللغة اإلندونيسة أكثر عند  هن.مجيع
 73"التعليم.

 ستاذة إيكا سلفيااألقالت و 
 أعرف  ال غة اإلندونيسية ىف التعليم، ألىنملاذا أحول اللغة العربية إىل  الل " 

أقرا النص أو مهارة الكالم، فقط ىف تعليم  ةالتدريس املناسب طريقةكثريا عن 
ت الصعبة، أترمجها وأشرحها والكلما املفردات تلو وجد ،احلوار املوجود

 74مباشرة إىل اللغة اإلندونيسية.
 :ستاذ نواوي حكيماأل مريب املعهدوقال 
ى شر  أسباب التحول اللغوي ىف التعليم، ألن املدرسني غري قادرين علو  "

مية مثل يعلى اختيار الوسائل التعل نيهم غري إبكارياملادة باللغة العربية، و 
 91."ليفهموا الطالبات عن املفردات الكلمات الصعوبة الصور والبطاقات

  :أستاذ حمرر شكرانوقال 
للغة اللغة العربية عند التعليم مث حيولون إىل ا ونيستخدماملدرسون  كان"  

الصعوبة ىف الشر  باللغة العربية بسبب ب اإلندونيسة ألن املدرسون يشعرون
                                                           

 م9179فرباير  91تاريخ يوم اخلميس عبد الرمحن  املقابلة مع مدرس اللغة "أستاذ  14
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اريني ىف اختيار طرق كاملساعدة، وكذلك املدرسون غري أبالوسائل  توفر عدم
 97."التدريس املناسبة

الىت تساعد  املدرسني ىف الوسائل التعليمية  عدم توفرىف معهد نور احلكيم  رأينا أن
ئل م الوساللمدرس يستخد األجنبية ينبغىعملية التعليم، أن ىف تعليم اللغة الثانية أي اللغة 

كي يكون الطلبة مسرعني ىف نيل الفهم   وغري ذالك.مثل الصور، البطاقات، واحلاسوب 
ئل التعليمية حىت يكون التعليم جيري األن للمدس دور مهم ىف استعداد الوسرف، واملعا

، ألن الوسائل أن يعد الوسائل ويسجلها لكتب األخرى، ينبغى للمدرسطالقيا. كما ىف ا
التعلمية دورة مهمة منها: تساعد ىف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية 

 االدراك، وتقوم الوسائل معلومات الطلبة وتقيس مدى استوعبه وكالمه من مادة الدرس. 
إحدى لطريقة السمعية الشفهية وهي الطريقة املناسبة ىف تعليم مهارة الكالم هي ا وأما

ولقد  عربية يستخدمها أغلب مدرسي اللغة،ىف تعليم أية لغة مبا فيه تعليم اللغة ال ةقيالطر 
صال ووظيقة. ومل تعد هذه الطريقة الت أدت هذه الطريقة إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما

هارتيه االستماع والكالم اة لتحقيق االتصال الشفهي أوال مبفحسب، بل أصبحت أد الكتايب
والطريقة السمعية الشفوية توجب ىف  99ه االتصال الكتايب مبهارته القراءة والكتابة.مث يلي

تعليم اللغة أجنبية أن يبدأ بتعليم الوحدة الصوتية واألمناط الصوتية قبل حماولة تعليم القراءة 
اطة تسجيل وأفالم تعليمية والكتابة، وتوجب استخدام املعينات الصوتية والبصرية من أشر 

وهذه هي   98وال تستبعد هذه الطريقة االستعانة باللغة األصلية أو اللغة الوسيطة. .وغريها

                                                           
 م9179مارس  8املقابلة مع مريب املعهد "أستاذ حمرر شكران" تاريخ 41

 98م(، ص. 7439)الرياض:اململكة السعودية، تعليم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صال  عبد احلميد العريب.   44
 5)القاهرة: دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، دون السنة.( ص: مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، علي احلديدي.   98
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كارين ىف التعليم حىت  املعهد، أن بعض املدرسني غري اب نتائج مالحظة الباحثة ىف ذلك
 من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. املدرسون يتحول

 
 ة هي اللغة املشرتكةيج. اللغة اإلندونيس 

 :عبد الرمحنستاذ األ وىف هذه احلالة قال
، ولنا اللغة املشرتكة وهي ىف بلدة إندونيسيا ، ونعيشمن إندونيسي حنن "   

وىف  نتكلم كثريا بتلك اللغة أينما كنا،  ، إذن حنن كالسكان إندونيسيااللغة اإلندونيسية
اإلندونيسة اللغة نستخدم اللغة العريبة،  تعليمكل حال من األحوال. وهكذا عند 

 ".ألننا ال نستطيع أن جنتنب عن اللغة اإلندونيسية عند شر  املواد
 :ستاذ حيكل حكيماألوقال 
عليم، ألننا ال نستطيع أن جنتنب عن اللغة ت" نستخدم التحول اللغوي ىف ال 

نا عندما نشر  باللغة اإلندونيسية ل لغتنا اليومية وهذه شيئ طبيعي اإلندونيسية أهنا
 99 "أكثر.

 ستاذة إيكا سلفيا:األوقالت 
 95عن شر املادة الصعبة. نب عن اللغة اإلندونيسةتألىن ال أستطيع أن أج" 
 العوامل الىت تسبب التحول اللغوي لدى املدرسني أن السابقة،قابلة ملفنا من ار ع

إذن لبعض  ،ندونيسية هي اللغة املشرتكةأن بعض املدرسني يقولون أن اللغة اإل هي:
أن استخدام اللغة اإلندونيسية أكثر  عن التحول اللغوي ىف التعليم، املدرسني أن ال جيتنبوا

                                                           
 م 9179مارس  7" تاريخ أستاذ حيكل حكيم اللغة العربية "مدرس املقابلة مع  40

 م9179مارس  7" إيكا سلفيا"أستاذة مدرسة المقابلة مع  45
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ىف حال من األحوال وعلى حيدث  عادي ومألوفشيء  من اللغة العربية عند شر  املواد
بالنظرية الىت قدمها   وهذا الرأي موافق. .شخص من األشخاص الذين يدرسون اللغة الثانية

ال  التحول اللغوياستخدام  نأ، م7447-7445 يف عام( Eric( وإريك )Cook) كوك
 وتركيز، املهمةاملفاهيم  عند شر تدريس اليسهل ميكن أن ألنه  ىف التعليم ينبغي جتنبه

 91 س.الدر 
عند تعليم  ومن احلل من الباحثة، ينبغي للمدرس أن يستخدم اللغة الثانية أكثر

األوىل ن استخدام اللغة التكلم باللغة ألجنبية. إالطالبات ىف عود اللغة األجنبية حىت تت
 .يعطي املدرس القدوة غري حسنة لدى الطالبات ،أكثرأي اللغة اإلندونيسية 

هي فوأما العوامل الىت تسبب التحول اللغوي لدى املدرسني ىف تعليم مهارة الكالم  
 العوامل الداخلية.

 ةالعوامل الداخلي .9
 احلاجة .أ

 :ستاذ عبد الرمحناأل احلالة قالوىف هذه 
"حنول اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية، بقد احلاجة، وهي لتفهم الطالبات  

 91عن العبارات أو الكلمات الصعوبة ىف النصص أو احلوارات املوجودة."
 
 
 

                                                           
 .hamzah. Lingua Didaktikaاملرجع السابق26

 م9179فرباير  91تاريخ أستاذ عبد الرمحن تاريخ 91
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 :ستاذة إيكا سلفيااألوقالت 
حىت نتحول  العربية"ألننا ال نستطيع أن نعرب أي أن نشر  تلك املادة باللغة  

اللغة بتكلم الإىل اللغة اإلندونيسية أكثر من اللغة العربية، ولنا الصعوبة ىف 
 "93العربية.

 :أستاذ حيكل حكيموقال 
طريقة الشر  " أحتاج إىل اللغة اإلندونيسية ىف التعليم، ألىن متحري عن  

تلك  باللغة العربية حينما أجد الكلمات الصعبة والطالبات ال يفهمن عن
 الكلمات."

 ستاذ نواوي حكيم:األمريب املعهد وقال 
ألن املدرس  "التحول من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية أظنه شيئ مادي 

 94حيتاج إىل اللغة اإلندونيسية هلدف إعطاء الفهم الدقيق لدى الطالبات.

 واأن يعرب  ونيستطيعال ىف ذلك املعهد  نيأن املدرس :نظرا من املقابلة السابقة
لغة  من ال وناملدرس حىت يتحول الطالبات الىت مل تسمعها الكلمات الصعوبة واإلصطالحات

ة الدكتور علي اخلويل ىف كتابه "احليا اهنظرية اليت قدمبال تتعلقغة الثانية. وهذه للىل اإاألوىل 
تمع الثنائي اللغة هي أن العوامل الىت تسبب التحول اللغوي ىف جم مع لغتني )الثنائية اللغوية(،

. يتكلم املرء الثانيةبقصد التوضيح ال بقصد التباهي والتفاخر مبعرفة اللغة احلاجة وهو 
، ملة من اللغة الثانيةاجلأو  املصطلحكلمة أو الإىل وفجأة حيتاج األوىل اللغة  امستخدبا

من لغة  التحولحىت يعود إىل اللغة األوىل  احلاجة وما أن تنتهيفيضطر إىل اللغة الثانية 
                                                           

 م9179مارس 7" يوم الثالثاء تاريخ إيكا سلفيااملقابلة مع مدرس اللغة العربية أستاذ "44
 املقابلة مع مريب "أستاذ نواوي حكيم" 43 
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حىت يتحول إىل طيع أن يعرب عن مفهوم ما باللغة األوىل أنه قد ال يستلغة الثانية الاألوىل إىل 
ال يقدرون على التكلم نور احلكيم ىف معهد أن املدرسني  ،وجبانب ذلك 81.الثانيةاللغة 

 .ىف اللغة العربيةاحملدودة كفاءهتم بسبب  باللغة العربية 
 
 تابلاانتباه الط جلذب .ب

 :ستاذ حيكل حكيماألوىف هذه احلالة قال 
املادة  عليم، أن بعض الطالبات حينما يشر أنا كاملدرس، ومن جتارييب ىف الت"  

يلعنب وينعسن وال يهتمن مبا أشر ، مث أحتول إىل  كانت الطالبات  باللغة العربية
وأدعوهن للقصة  أحياناو  كانت الطالبات يهتمن كثريا بالشر  اللغة اإلندونيسية

 87.واحلكاية واللعبة املضحكة
 ستاذة إيكا سلفيا:األوقالت 

ال يهتمن بشرحنا ألهنن يرشعرن باملل والتعب، فإذن  كانت بعض الطالبات" 
 89اللغة اإلندونيسية." وأما اللغة املستخدمة فهي  ،أدعوهن للعبة املضحكة

 م اللغةالعربيةييف تعل اإلندونيسية اللغةاللغة العربية إىل  من اللغوي التحول مااستخد
و يرج ،الباتالطذب انتباه جلهو  ،ىف معهد مور احلكيم الكالممهارة  مييف تعلوخاصة 
 الرتكيز الدقيق واالهتمام الكبري على شر  املدرس هو التحول اللغوي وجودمن  املدرسون
 .اللغة العربية املدرسون يستخدم عندما ةبو لصعابامللل والتعب و  يشعرنى اتبالألن الط

                                                           
 791ص،  احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية( املصدر السابق حممد علي اخلويل.  81
 م9179مارس  7تاريخ  املقابلة مع أستاذ حيكل حكيم 91 

 م9179مارس  7أستاذة إيكا سلفيانا" ، "اللغة العربية ةنتيجة املقابلة مع مدرس94



69 
 

 الطالبات بكفاءة املناسبة .د
 ستاذ حيكل حكيم: األوىف هذه احلالة قال 

أن بعض الطالبات هلن الكفاءات املتنوعة خاصة ىف فهم اللغة "عرفنا 
ثر ملناسبة  اإلندونيسية أك اللغة إىلمن االلغة العربية  ، فلذلك حنول اللغةالعربية

 88للمدرسني األخرين. العربية وكذلكللغة ا كفاءهتن ىف فهم
 ستاذة إيكا سلفيا:األوقالت 
من املنطقة والقرية املتنوعة، وكذلك هلن الكفاءات  بعض الطالباتأن  "

وحنن ال واإلندونيسية،  أكثرهن يعرفن اللغة السساكية املختلفات ىف اللغة،
إىل تكلم باللغة العربية من أول الدرس النستطيع أن جنرب أنفسنا ىف 

 89"النهاية.
 :ستاذ عبد الرمحناألوقال 
هي العوامل تسببنا ىف استخدام  لبات هلن الكفاءات املختلفة فهذهأن الطا" 

 اللغة اإلندونيسية."
من الطالبات ىف معهد نور احلكيم يعرفن  اكثري أن   وجدت الباحثة ،من تلك املقابلة

، وليس ةىف فهم اللغة األجنبية ضعيف واللغة اإلندونيسية، وأما قدرهتن اللغة السساكية
بعض الطالبات أن  ،ذلك ويات ىف فهم املواد العربية. وجبانبطالبات كفاءات متسالل

هي أسباب استخدام التحول هذه و  حينما يشر  املدرسون املواد باللغة العربية. يتأوهن
 .العربية إىل اللغة اإلندونيسية اللغةاللغوي من 

                                                           
 م9179 فرباير 93املقابلة مع أستاذ "حيكل حكيم" تاريخ  88

 فربارير 93تاريخ ، ونتيجة املالحظة م 9179مارس  7أستاذة إيكا سلفيانا" ، "اللغة العربية ةنتيجة املقابلة مع مدرس90
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 مهارة الكالم تعليمالطالبات عن التحول اللغوي ىف  آراءاملبحث الثالث: 
 الفهم زيادة  .أ

بعد أن قامت الباحثة باملقابلة مع مدرسي اللغة العربية، فوجدت الباحثة أن 
استخدام التحول اللغوي إجيايب عند التعليم، ولتأكد عن تلك العوامل قامت الباحثة باملقابلة 

 مع الطالبات ىف الفصل أ و ب لتعرف آراءهن عن التحول اللغوي. 
 أسفر عيين:ريسما أيو وىف هذه احلالة قالت الطالبة 

 باللغة العربية كل اللغة العربية وحنن نريد أن تكلم ىف احلقيقة، حنن حنب"
أيضا  وناألستاذات يتكلمبأن األستاذ و ، الكالم يوم، ولكن حنن نصعب ىف اخراج
حنن نشارك عادهتم، وكذلك عندما يشر  و  أكثر باللغة اإلندونيسية والسساكية

، ولكن عندما يشر  األستاذ به أننا نفهم الدرساألستاذ باللغة اإلندونيسية حنن حن
 85".باللغة العربية حنن متحريون وال نفهم الدرس جيدا

 رفقي رمحنيا:وقالت 
باللغة  الشر  وأماحنن ال نفهم كثريا عن شر  املادة باللغة العربية، " 

 81." املادة عن كثريا  اإلندونيسية نفهم

 :ليلي أفريينوقالت 
 81" باللغة العربية نفهم قليال عن الدرس.لو شر  األستاذ " 
 :أكيان فطريوقالت 
 83التحول اللغوي إىل اللغة اإلندونيسة هو الطريقة املناسبة للمدرس." " 

                                                           
 م9179 مارس 1تاريخ "ريسما أيو أسفر عيين، " الطالبات فصل أ مع نتيجة املقابلة 95
 م9179 مارس 1تاريخ " رفقي رمحنيا، ليلي أفريين" الطالبات فصل أ مع نتيجة املقابلة  96
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 عن التحول اللغوي لدى نتائج عن آراء الطالباتالجند نظرا من تلك اإلجابة، 
جتعل الطالبات باللغة العربية،  عندما يشر  املعلم الدرس.املدرسني ىف تعليم مهارة الكالم

أوضح الدرس الذى قد شر  أي فهم  متحرين على اتبالالط علجتو  ضعيف على فهم
 على فهمتسهل  الطالبات فاإلندونيسية، باللغة  املادة وندرسأوضح املمىت  ماإو . درسامل

عربية المن ات أن وجود التحول اللغوي باللطا تفقاوذلك و  .املدرسون الدروس اليت ألقاها
 .وقد أصبح طريقة جيدة لدى املدرسني يداجلفهم العلى  الباتإىل االندونيسية جيعل الط

 
 ماسةزيادة احل  .ب

 :نوفيانيت الطالبة وىف هذه احلالة قالت
اللغة الصعبة عندنا، ألننا ال نستطيع أن نتكلم كل يوم  اللغة العربية هي" 

األستاذ باللغة اإلندونيسة  شر  ، ولكن مىت، ونصعب ىف الفهمبتلك اللغة
 " 84.اسة ىف التعلممحعلنا جي
 نيال رزقي أملياوقالت 
 حنب كثريا وال ننعس." إذا كان املدرس يشر  املادة باللغة العربية"

 :مسنةوقالت الطالبة 
لو شر  املدرس باللغة العربية أحيانا نفهمه قليال ولكن نشعر بامللل " 

 91والنعاس." 
 

                                                                                                                                                                      
 م9179 مارس 1تاريخ "أكيانا فطري " الطالبات فصل أ مع نتيجة املقابلة  94

 م9179 مارس1تاريخ  "نوفيانيت" فصل بة نتيجة املقابلة مع الطالب84
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 وديا إيالوقالت الطالبة 
ال أفهم  لو شر  األستاذ باللغة العربية"هذه تتعلق بطريقة املدرس عند التعليم، 

 97كنت ناعسة وشعرت بامللل."الشر ،  
، لدى الطالبات أن اللغة العربية هي اللغة الصعبة من تلك املقابلة وجدت الباحة

اإلندونيسية املدرس باللغة  والفهم بتلك اللغة، وأما إذا شر ال يقدرن على التكلم  وأكثرهن
أثر  أن وجود التحول اللغوي ىف التعليم، إذن آراء الطالبات اسة ىف مشاركة التعلممح هنجيعل

إحدى الطريقة  هي أن التحول اللغوي دل علىراء تتلك اآلومن  إجايب لدى الطالبات.
 .ماسةاحلبويشعرن  من كثريابأن الطالبات يهت لدى املدرسني ناسبةامل
 

 أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالماملبحث الرابع: 

مثاين مرات ىف الفصل أ والفصل ب عند تعليم  بعد أن قامت الباحثة باملالحظة
ىف أنشطة  مهارة الكالم، رأت الباحثة أن املدرسني يستخدون اللغة اإلندونيسسة أكثر

وبعد أن قامت الباحثة باملقابلة مع املدرسني والطالبات، أن التحول اللغوي إجيايب التعليم، 
قامت الباحثة باختبار الكالم على املواد الىت لديهم. وملعرفة احلقائق املوجودة عن تلك اآراء، 

أثر التحول  لتعرف هل صح آراء املدرسني والطالبات عن من قبلالطالبات قد تعلمنها 
ل اللغوي ىف تعليم وجدت الباحثة النتائج من أثر التحو . هارة كالم الطالباتاللغوي ىف م

 مهارة الكالم كما يلي:
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 4 اجلدوال
 تائج مهارة الكالم للطالبات فصل أن

اختيار  رقم
 اللفظ

 البيان اجملموع الطالقة النحو/الرتكيب

 مقبول 51 75 95 91 7
 ناقص 91 75 71 75 9
 ناقص 95 75 71 91 8
 ناقص 95 75 75 75 9
 جيد جدا 41 81 81 81 5
 ناقص 91 75 71 75 1
 مقبول 51 91 75 75 1
 ناقص 95 71 75 75 3
 مقبول 55 95 75 75 4
 ناقص 95 71 75 91 71
 ناقص 91 75 71 75 77
 مقبول 55 91 91 75 79
 ناقص 95 95 75 75 78
 ناقص 95 75 71 91 79
 مقبول 15 95 75 95 75
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 ناقص 95 75 75 75 71
 جيد  35 95 81 81 71
 جيد جدا 41 91 91 81 73
 ناقص 91 91 75 71 74
 مقبول 51 91 71 91 91
 ناقص 95 91 75 71 97
 ناقص 95 75 71 91 99

 
 5اجلدول 

 للطالبات فصل ب منتائج مهارة الكال
اختيار  رقم

 اللفظ
 البيان اجملموعة الطالقة النحو/الرتكيب

 ناقص 95 75 75 75 7
 مقبول 11 91 95 75 9
 ناقص 91 71 91 71 8
 جيد 11 85 91 91 9
 ناقص 91 71 71 91 5
 مقبول 51 91 75 75 1
 جيد 11 85 95 91 1
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 ناقص 91 75 71 75 3
 ناقص 95 75 75 75 4
 ناقص 95 91 71 75 71
 ناقص 91 751 75 71 77
 ناقص 95 91 75 71 79
 جيد جدا 41 85 81 95 78
 ناقص 95 75 75 75 79
 ناقص 91 75 75 71 75
 جيد 15 81 91 95 71
 ناقص 95 75 71 91 71
 جيد  15 81 91 95 73
 ناقص 91 75 71 75 74
 ناقص 91 75 71 75 91
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 6اجلدول 
 معيار نتيجة الطالبات ىف مهارة الكالم

 تفسري نتيجة رقم

7 711 – 41  جيد جدا 

9 34 – 11  جيد 

8 14 – 51  مقبول 

9 94 – 85  ناقص 

 
 نصلالطالبات حي 8رأت الباحثة من جمموعة نتائج الطالبات السابقة، وجدت أن 

على نتائج  نصلطالبات الىت حي 3، و11-34طالبات على نتائج  5، و 41على نتائج  
معاير نتائج  نظرا من اجلدولو  99. 85.-94على نتائج  نصلطالبة حي 19، و 14-51

 اتالطالب، و يجة جيد جدانت تنال جيد جدا ىف الكالمن كفاءات هل اتأن الطالبالسابق 
ىف  مقبولةن كفاءة هل ات، وأن الطالبجيدنتيجة  تنال جيد جيد ىف الكالمكفاءات   نهل

ىف الكالم نالت نتيجة  لغوية مقبولة كفاءات  نالطالب هلنتيجة مقبولة، و  تنال الكالم
 ناقص.
 صت الباحثة أن التحول اللغوي له أثر سليب لدى الطالباتمن تلك النتائج استخل 

وليست اثر إجيايب كما آراء  ىف معهد نور احلكيم لومبوك الغربية ىف تعليم مهارة الكالم
                                                           

 م 9179مارس  8-1نتائج اختبار الطالبات فصل أ و ب تاريخ  99
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من بعض  11%حوايل  نظرا من نتائج الطالبات أن املدسون والطالبات عند املقالبة، هذه
إما من رتبة اختيار اللفظ أي املفردات، إما من  ،منهن حيصلن على معاير ناقص الطالبات

حقيقة أن الطالبات حينب اللغة رتبة النحو والرتاكيب، وإما من رتبة الطالقة ىف الكالم. 
اإلندونيسية ىف التعليم  اللغة، بسب كثري من املدرسني يستخدمون العريبية كثريا، ولكن

تكلم اللغة العربية إما ىف الىف  أنفسهنالبات ال ميارسن وال يشجعن كانت الطوخارجه  
 .الفصل أو خارج الفصل

سلن اكانت الطالبات يتك،  لتحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالمأخر ل أثرعموما أن  
ة ىف املعاجم والقوامس، هن يدىف حبث معاىن املفردات والكلمات أو املصطالحات اجلد

 الشر  من املدرسني. ينتظرن
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 الفصل اخلامس
 اخلالصة واالقرتاحات

 
 نتائج البحث .أ

 عوامل التحول اللغوي لدى مدرسي اللغة العربية ىف معهد نور احلكيم .1
وجدت الباحثة أن مدرس اللغة العريبة يستخدمون لغتني أثناء التعليم وهي اللغة 

تعليم مهارة الكالم العربية واللغة اإلندونيسية. هناك العوامل اليت تسبب التحول اللغوي ىف 
 منها:

 العوامل اجلارجية وهي تتكون من .1
بأن املدرسني يستخدمون اللغة العربية ويتحولون إىل اللغة العادة والبيئة:  .أ

اإلندونيسية بسبب عادهتم ىف البيئة املعهدية حينما يتحدثون يوميا خارج 
 الفصل. 

كيم أن هناك عدم توفر الوسائل التعليمية والطرق: كان ىف معهد نور احل .ب
بعض نقائص الوسائل التعليمية  الىت تساعد  املدرسني ىف عملية التعليم، و 

املدرسني غري ابتكارين ىف التعليم حىت  يتحول اللغة من اللغة العربية إىل اللغة 
 اإلندونيسية أكثر.
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 ج. أن اللغة اإلندونيسية هي اللغة املشرتكة
شيء  من اللغة العربية عند شرح املوادأن استخدام اللغة اإلندونيسية أكثر 

ىف حال من األحوال وعلى شخص من األشخاص الذين يدرسون طبيعي حيدث 
 اللغة الثانية.

 العوامل الداخلية .2
هي: أن املدرسني ال يستطيعوا أن يعربوا الكلمات الصعوبة  بقدر احلاجة .أ

اللغة واإلصطالحات الىت مل تسمعها الطالبات حىت يتحول املدرسون من 
 األوىل إىل اللغة الثانية.

اللغة العربية إىل اللغوي من  التحولدرسون امل استخدم: اتلباانتباه الط جلذبب. 
البات، يرجو املدرسون الطذب انتباه جل، مهارة الكالمم ييف تعل اإلندونيسية اللغة

التحول اللغوي هو الرتكيز الدقيق واالهتمام الكبري على شرح املدرس من وجود 
 .اللغة العربيةاملدرسون  يستخدم عندماة بو لصعات يشعرن بابالألن الط

يستخدم املدرس التحول اللغوي ىف التعليم يناسب : الطالبات املناسبة بكفاءةج. 
ليس هلن كفاءات متساويات ىف بأحوال الطالبات وكفاءهتن ىف اللغة، أن بعض الطالبات 

 فهم املواد العربية.
 آراء الطالبات عن التحول اللغوي .2

زيد فهم الطالبات ىف من العربية إىل االندونيسية يالتحول اللغوي : فهمزيادة ال .أ
 فهم املادة
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أن وجود التحول اللغوي ىف التعليم يزيد محاسة الطالبات، ومن ماسة: زيادة احل  .ب
تدل على مدرس أن التحول اللغوي إحدى الطريقة املناسبة آراء الطالبات هذه 

 لدى املدرسني.
 أثر التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم .3

التحول اللغوي أثر سليب وليس أثر إجيايب كما آراء املدرسني والطالبات، نظرا من 
صلن من بعض الطالبات منهن حي 07 %نتائج اختبار الطالبات ىف مهارة الكالم أن حوايل 

على معاير ناقص وال يستطيعن أن يتكلمن باللغة العربية. أن الطالبات يتكسلن ىف حبث 
معاىن املفردات والكلمات أو املصطالحات اجلديدة ىف املعاجم والقوامس، هن ينتظرن 

 الشرح من املدرسني فحسب.
 

 ب. االقرتاحات

 فيما خيص من االقرتاحات فتقدمتها الباحثة كالتايل:

 بلغة االتصال بالطلبة ىف التعليم و خارجه أن يهتم (أ

 أن ميارس استخدام اللغة الثانية أي اللغة العربية أكثر من لغة أخرى أثناء التعليم   (ب

أن يستتتتخدم التحتتتول اللغتتتوي أثنتتتاء التعلتتتيم لقتتتدر احلاجتتتة كتتتي يكتتتون املدرستتتون   (ج
 متعودين على استخدام اللغة الثانية خاصة ىف مهارة الكالم 

 لطلبة الدوافع واحلوافز الستخدام اللغة الثانية  أن يعطي ا  (د

 أن خيتار طرق التعليم املتنوعة ويستخدمها يف إجراء التعليم. (ه

 م الوسائل املتوفرة لرتقية التعليمأن يستخد (و
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 العربية

األردن: دار  منهجية البحث العلمي، أمحد عبيدات، حممد أبو نصار، عقلة مبيضني. .1
  1111وائل للنشر، الطبعة الثانية  

الرياض: دار املسلم ،  ،املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  .2
 م1112

، مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر، و أمحد خريى كاظم،  .3
 1191األردن:دار النهضة العربية، 

بريوت: مؤسسة الرسالة،  قواعد أساسية ىف البحث العلمي، سعيد إمساعيل صيين.  .4
 م1114الطبعة األوىل، 

 ، دمشق: جامعة مدشق، ىف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد.  .5
1119  

 األردون: مقدمة ىف منهج البحث العلمي، رحيم يونس كرو العزواي. .6

 م2001دار دجلة،  

، مشق: دار البحث العلمي أساسايته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري.  .9
 م2001الفكر، 



تعليم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد احلميد العريب.  .1
 م1112الرياض:اململكة السعودية، 

القاهرة: دار الكاتب العريب مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب،علي احلديدي.  .1
 للطباعة والنشر، دون السنة

ة دار سورابايا: مطبعحماضرة ىف علم اللغة االجتماعي، مد عفيف الدين دمياطي. . حم10
 2010العلوم اللغوية، 

رياض: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. . 11
 م2011دار العربية للجميع، 

أردون: دار السروق، -، عمانالطرائق العلمية ىف تدريس اللغة علي حسني الدليمى، . 12
 م2003

 1116بريوت: مكتبة لبنان، معجم علم اللغة التطبيقي، حممد علي اخلويل. . 13

 الطبعة األوىل،  رياض:جامعة امللك السعود،احلياة مع لغتني، حممد علي اخلويل. . 14

 م  1111
طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة. . 15

 م2003والعلوم والثقافة. مصر: املنظمة االسالمية للرتبية هبا،
 اإلندونيسية

1. Abdul Chaer, Leonie Agustina, sosoiolinguistik perkenalan awal, Jakarta: Rineka  

Cipta, 2004 
2.  Hamzah, jurnal Lingua didaktika, padang: FBSS Univ. Negeri Padang,  



2008 

3.  Harimurti Kridalaksana. Kamus linguistik,  Jakarta: Gramedia pustaka utama,  

edisi empat, 2008  

4. Nunung Muhajir. Metodologi Penelitian Kualitatif ،Yogyakarta: 2000 

5. R.Kunjana Rahardi. Sosiolinguistik, kode dan alih kode, Yogyakarta: pustaka 

pelajar, 2001 

6. Moh. Ainin. Metodologi  penelitian Bahasa Arab, (Malang: BS press, cetakan 3, 

 2013 

7. Artikel, Sultan. Gaya bahasa guru dalam interaksi pembelajaran, universitas 

negeri makasar: 2010   

8. Lexy J. Moleong. Metode penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

edisi revisi. 2012 

9. Permenag, Kurikulum Madrasah 2013 

10. syamsudin AR, Vismaia S. Damaianti. Metode penelitian pendidikan Bahasa,  

Bandung: PT  Remaja Rosdakarya, cetakan pertama. 2006 

11. Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

cetakan ke-14,  2011  

12. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta :

Rineka Cipta, 1999 

 

 



 
 املالحق
 

 
 



 أمثلة التحول اللغوي ىف تعليم مهارة الكالم:
 ىف فصل أ 1اللقاء 

 1األنشطة 
 املدرس: السالم عليكم، كيف حالكن؟ 

 الطالبات: وعليكم السالم، خبري احلمد هلل
 املدرس  : طيب، ىف األسبوع املاضى أين وصلنا الدرس؟ 

 ،06الطالبات: حىت صفحة 
. هناك احلوار عن 06الدرس السابع صفحة املدرس  :  اآلن استمرن 

 املوضوع "الوصول إىل املكتبة". سأقرأ لكن احلوار.
Sekaranglanjutkankepelajaran yang ke 7, di sanaadahiwar yang 

judulnyatentangالوصول إىل املكتبة, sayabacakanduluhiwarnyakemudian kalian 

tanyakanmufrodat yang sekiranyatidak kalian fahami.  

 املدرس: أرجو منكن أن هتتمن جيدا، طيب امسعن!!!
 الطالبات : نعم أستاذ

 2األنشطة 
 املدرس: ىف احلوار هناك طارق و مالك، طيب سأقرا لكن، 

املدرس: أهال يا مالك، أهال وسهال يا طارق، ملاذا ال حتضر إىل املكتبة كل يوم؟ ألنين 
األجرة غالية. ملاذا ال حتضر باحلافالت؟هناك خطوط  أسكن قرب املطار، وسيارة 

كثرية هلا. ألنىن ال أعرف من أين أركبها. ىف كل شارع من الشوارع ال كبرية مواقف 
للحافالت. وهل هناك وسيلة أخرى؟ فاحلافالت دائما مزدمحة. ميكنك أن تشرتي 

 شكرا جزيال. -دراجة. هذا أفضل



 
bagaimana, apaadakosakataataukalimat yang sulit yang tidak kalian mengerti?Kalau 

kalian diamtidakada yang bertanyaberarti kalian sudah tau semuaartinya. 

 الطالبات: مل نفهم أستاذ!
 املدرس: أين الكلمات ال تفهمن؟ 

هناك خطوط كثرية هلا dankalimatسيارة األجرة  apaartinyaالطالبة: 
kitabelumfahamkalimatust…….  

يوم،  املدرس: املقصود من تلك الكلمات هي: كان طارق ال يذهب إىل املكتبة كل
ية.ألن بيت مالك قريب من املطار، وألن املصارف لسيارة األجرة غال  

Thoriqsangatjarangsekalipergikeperpustakaankarenarumahnyaitudekatdenganband

ara, bandara "إذن املطار مبعىن  
.danongkosdariangkutanumumdekatbandaraitusangatmahal.  

 وأما كلمات "هناك خطوط كثرية هلا"
karenabusitujalurnyabanyaksekali. Dan di jalan-jalanbesarterdapatbanyak terminal 
tempat bus berhenti. 

 إذن ذلك املقصود من تلك الكلمات.
وأما الكلمات "هل هناك وسيلة أخرى؟ واحلافالت دائما مزدمحة" هي: كان ماملالك 

يسأل إىل طارق هل هناك وسيلة أخرى أي املركب األخرى ليصل إىل 
 .karenaangkutanumumselalumacetاملكتبة ألن تلك احلافالت مزدمحة 

ذلك احبثن  املدرس: اآلن، أعطيكن الفرصة حويل عشر دقائق لفهم احلوار، وبعد
 زوجتكن لتتبادلن احلوار مع زوجتكن.  فهمنت!!

Sekarangsayakasihwaktusekitar 10 menituntukmembacadanmemahamihiwar yang 
ada, kemudiansetelahitu kalian caripasanganmasing-
masingmajukedepansalingbergantianmelakuakanhiwarnya.  



حلوارات، تقمدت الطالباتان مع زوجتها ومها تتبادالن ىف مث بعد أمر املدرس بقراءة ا
احلوار.  وىف آخر األنشطة ال ينسى املدرس إعطاء النصيحة ليتعلمن جيدا 

 وميارسن بتكلم باللغة العربية. 

 2اللقاء 
 1األنشطة 

 املدرس: طيب، السالم عليكم 
 الطالبات: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

 السعيدة!!املدرس: ليلتكن 
 الطالبات: سعيدكم مبارك
 املدرس: كيف حالكن؟ 

 الطالبات: خبري واحلمد هلل حنن ىف صحة وعافية. وأنتم؟
 املدرس: خبري واحلمد هلل أيضا.... 

Baiklahsekarang kalian bukahalamanselanjutnya, sayamintasatu di antara kalian 
untukbaca,  
Tapisayajelaskanduluteksnya, tolongdiperhatikanjanganada yang rame.. 

 مث قرأ املدرس النص املوجودة ىف الكتاب، 

"مالك ال حيضر إىل املكتبة كل يوم، ألنه يسكن ىف مكان بعيد، وال يستطيع 
 أن يركب سيارات األجرة وألن أجرهتا غالية. 

املدرس :  هناك رجل امسه مالك، وهو يسكن ىف مكان بعيدحىت ال يذهب 
مالك إىل املكتبة كل يوم، ومالك ال يستطيع أن يركب سيارة 

 األجرة. 



 وبعد قراءته أمر املدرس الطالبة لتقرأ ذلك النص. 

 املدرس: جريب اقرائ  أنت يا........... 
 فقرأت الطالبة ذلك النص...

 
 Keraskansedikitsuaranyaاملدرس: 

 

املفردات املوجودة والفهم بعد أن قرأت الطالبة ذلك النص، أمر املدرس حلظ 
 عن النص.

Sekarangsayaminta kalian hafalkanmufrodatnyadanfahamiteksnyajuga, 
karenasepertibiasa, nantisetelahiniatauminggudepansayasuruh 
kalian ceritatentangtekstadi. Makanya kalian harusbenar-
benarfahamdenganteksnya. 

 تاذ الطالبات:نعم أس
 املدرس  : لو ال ال تفهمن معاىن املفردات اسألن 

 أستاذ apaartinyaالطالبات: ، موقف؟
املدرس  : موقف، لو تريد أن تذهنب إىل املدينة أو إىل أي مكان، فوقفت 

، إذن وقفت احلافلة artinyaberhentiاحلافلة أو السيارة )وقفت( 
 ?Jadikalaumobilatau bus berhentinyadimanaىف املوقف. 

 terminal ustadzالطالبات: ىف 
 .tempat“berhentiatauterminalموقف معنها berartiاملدرس  : 

املدرس  : " مالك ال يعرف موقف احلافالت، وال يعرف وسيلة أخرى 
 للمواصالت. مالك يفكر ىف شراء دراجة ليصل هبا إىل املكتبة."



ك أن يشرتي الدراجة ليصل مالك ال يعرف أين موقف احلافالت مث أراد مال
 إىل املكتبة. 

 artinyasepeda, jadi Malik tidak tau tempatpemberhentian busالدراجة

kemudiandiaberfikirdanpunyakeinginanuntukmembelisepeda. 
 ,kalian persiapkanuntukmajuberbicaratentangceritatadiاملدرس: طيب: 

tapi kalian fahamiduluteksnya, kalaumasihada yang 
bingungdenganmufrodat, ataukalimatnyatolongtanyakan. 
Sayaberharap kalian aktifbertanyajanganbilang “faham” 
tapinantiketikadisuruhmaju kalian masihbingung, 
sayatidakmau kalian sepertiitu. Faham?? 

 فهمنت!!!!!!. 
 ... الطالبات: فهمنا..........

 املدرس  : أآلن تقدمن واحدة فواحدة تكلمن عن النص املوجود!!!
 majujelaskankembaliceritadalamاآلن أنت يا......... 

 تقدمى هنا ىف أمام!!
 2األنشطة 

       Sayaminta kalian 
untuklebihsemangatdanbenar-benarseriuskalaudiberikantugas, 
kenapasayaberikantugassepertiinibiar kalian 
terlatihdanterbiasabebicara. 

املدرس   : طيب، ميكن كفينا هنا الدرس اليوم، أرجو منكن أن تتعلمن كثريا 
 ىف احلجرة، إن ال تفمهمن اسألن أستاذاتكن ال تتكسلنا. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 



اللغة بسبب إرادة املدرس إلعطاء الواجبة املنزلية و  حتول املدرس 2ىف األنشطة  
 إعطاء النصيحة.

 : 6ىف فصل ب 6اللقاء  
 : 6الكالم  
 املدرسة : السالم عليكم،  
 الطالبات: وعليكم السالم،  

 املدرسة  : ليلتكن السعيدة! كيف حالكن؟؟
 الطالبات: خبري واحلمد هلل.... 

 يف بالواجب املنزيل، عملنت؟املدرسة: اآلن نستمر درسنا، ولكن ك
 belumustdhالطالبات: 

 ,siapa yang belumngerjakanangkattangan?Kenapatidakdikerjakanاملدرسة: 

kemarinsudahsayabilangsemuatugasnyadikumpulkanmalamini, bagi yang 
belumngerjakansayakasihwaktusampaibesok jam 7 
sebelummasuksekolahharusdikumpulkan.Sayatidakmenerimaalasanapapunlagi. 

 املدرسة: فهمنت؟  
 الطالبات: فهمنا.

 الوحدة الثانية، هناك نص عن السفر 16املدرسة: اآلن افتحن صفحة 
 bukahalaman 51 di sanaadateks yang masihberkaitantentangmateri yangاملدرسة:  

sebelumnya. 

املدرسة: سأقرأ لكن النص. " قدم حممود من تركيا، وبعد أن هبطت الطائرة، ركب حافلة 
املطار. وحني وصل صالة القدوم، نزل من احلافلة فقابل موظف اجلوازات، وقدم له جواز 

السفر وبطاقة الوصول. فحص املوظف اجلواز، وبعد ذلك وجه حممودا إىل صالة 



حممود أن يفتح احلقيبة. وجد موظف اجلمارك ىف اجلمارك. طلب موظف اجلمارك من 
احلقيبة بعض املالبس والكتب. مث طلب من حممود أن يقفل احلقيبة ويتجه إىل بوابة 

 اخلروج.
 ”,biar kalian fahamtekstadisayajelaskanpakaibahasa Indonesia sajayaاملدرسة:  

“Mahmud tibadariTurki, setelahpesawatnyamendarat di bandara, 
kemudiansetelahitu Mahmud naik di bus bandara, kemudiansetelahitu Mahmud 
langsungturundari bus tadi, dialangsungdisambutolehpetugastiket, 
danmahmudpunmenunjukantiketnyadankartutandasampai,    

 املدرسة: من ذلك النص هل هناك املفردات الىت ال تفهمن؟؟ 
 موظف اجلوازات أستاذة..kalimatالطالبات:  

 petugas tiketاملدرسة: كلمة موظف اجلوازات مبعىن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 



Informan :  Guru bahasa Arab kelas X 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Bahasa pengantar apa saja yang sering bapak/ibu gunakan dalam proses 

belajar mengajar maharah kalam? 

2. Apakah bapak/ibu pernah melakukan alih kode dari  bahasa arab ke bahasa 

Indonesia dalam proses belajar mengajar? 

3. Mengapa bapak/ibu beralih kode dari bahasa arab ke bahasa Indonesia 

dalam proses belajar mengajar  maharah kalam? 

4. Dalam situasi apakah bapak/ibu sering melakukan alih kode? 

5. Apakah ada dampak atau pengaruh terhadap siswi setelah anda melakukan 

alih kode? 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

Informan :  Para siswi 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

1. Bagaimanakah pendapat saudari dengan bahasa yang digunakan guru 

dalam mengajar? 

2. Apakah saudari merasa kesulitan ketika guru menjelaskan materi dengan 

bahasa arab? 

3. Bagaimanakah pendapat saudari tentang alih kode dari bahasa Arab 

kebahasa Indonesia yang dilakukan guru ketika mengajar?  

4. Apakah ketika guru beralih kode akan menambah semangat belajar 

saudari? 

5. Apakah alih kode itu bisa menambah keberanian saudari dalam 

menggunakan bahasa Arab? 

6. Apakah ada pengaruh alih kode terhadap pembelajaran bahasa arab 

khususnya pada maharah kalam? 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan :  Pengasuh Ponpes Nurul Hakim Putri 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

A. Pengasuh 

1. Bagaimana sejarah perkembangan ponpes Nurul Hakim putri? 

2. Apa tujuan/kompetensi dasar yang ingin dicapai? 

3. Apa visi dan misi ponpes Nurul Hakim? 

4. Apa kurikulum pembelajaran yang dipakai di ponpesNurul Hakim?  

 

B. Pembelajaran bahasa Arab 

1. Apa tujuan pembelajaran pembelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah ada RPP bagi guru pengajar bahasa Arab? 

3. Bagaimana ibu mengontrol pembelajaran bahasa Arab, guru, siswi, materi 

dan proses pembelajaran? 

4. gaimana menurut bapak/ibu tentang guru yang mengajar bahasa Arab 

dalam maharah kalam? 

5. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang bahasa yang dipakai guru 

dalam mengajar? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang guru yang melakukan alih  kode 

dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dalam mengjar? 

7. Tindakan apa yang akan bapak/ibu lakukan ketika melihat guru melakukan 

alih kode ketika mengajar? 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI 

 

1. Perkembangan pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  

2. Perkembangan pembelajaran Bahasa arab di pondok 

3. Kegiatan siswi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحقات



  
 الطالبات يقرأن النص     تعليم اللغة العربيةأنشطة   

 املقابلة مع مدرس اللغة العربية                      يعلم اللغة العربية املدرس
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