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ABSTRAKSI 
 

Ahmad Faris, 2014, Lembaga bahasa Arab dalam kecakapan berbicara di pondok 

pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (Penelitian Kualitatif). 

Pembimbing I    : Dr. Torkis Lubis, 

Pembimbing II   : Dr. Syuhadak Sholeh. 

Kata kunci : Lembaga Bahasa Arab, Kecakapan berbicara. 

  

 Belajar kecakapan berbicara bagi siswa membutuhkan tempat atau 

lingkungan khusus yg dapat membantu mereka, sebab belajar berbicara tidak 

cukup ditempuh 1 atau 2 jam setiap minggu.  Dan tempat yg kami teliti adalah 

lembaga bahasa di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1- Bagaimana keadaan lembaga-lembaga bahasa Arab di pondok pesantren 

Annuqayah? 

2- Bagaimana para siswa mengambil manfaat dari lembaga-lembaga bahasa Arab 

di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep? 

3- Apa peranan lembaga-lembaga bahasa Arab tersebut terhadap para siswa dalam 

belajar berbicara di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep? 

 

Dan tesis ini adalah menggunakan  penelitian kualitatif untuk menjawab 

berbagai persoalan dan hal-hal yg tidak bias diselesaikan dalam penelitian 

kuantitatif. Adapun dalam kesimpulan yaitu bahwa lembaga-lembaga 

bahasa sangat sulit untuk berkembang pesat di pondok pesantren 

Annuqayah karena ada beberapa faktor dan juga problematika yg masih 

selalu menggerogoti para siswa. 

Dan pada dasarnya, lembaga-lembaga bahasa Arab yg ada di pondok 

pesantren Annuqayah sudah berusaha dalam mengembangkan para 

siswanya dalam belajar bahasa Arab khususnya dalam kecakapan 

berbicara, dan itu semua tidak lain hanya agar para siswa mampu terbiasa 

dalam berbicara atau bercaka-cakap menggunakan bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 

Composer  : Ahmad Faris 

Theme of Thesis : Arabic Language Area For Teaching  Speaking Skill In 

Annuqayah Islamic Boarding School Sumenep (A 

Qualitative Research ) 

Promotor I  : Dr. Torkis Lubis 

Promotor II  : Dr. Syuhadak Sholeh 

 

Keyword  : Arabic Language Area, Speaking Skill 

 

 

Teaching speaking skill for students need to Arabic Language area that is 

representative for it, not enough for meeting students in the class in one hour or 

two hours every week. The Islamic Boarding School that take a part of it is 

Annuqayah Islamic Boarding School that located in Sumenep Madura. The 

questions that will be search for answers is ; 1. What Is Arabic Language Area In 

Annuqayah Islamic Boarding School Sumenep Madura ? 2. What kind of Arabic 

Language Area’s function that can be used for speaking skill teaching in 

Annuqayah Islamic Boarding School? What is Arabic Language Area contribution 

for speaking skill teaching in Annuqayah Islamic Boarding School? To answer 

these quitions needs a method to solve these problem, the method of this thesis 

research is qualitative research.  

The research that did by writer got  solutions of these problems are : Arabic 

Language Area In Annuqayah Islamic Boarding School nowadays dosen’t keep 

going as in the last with any problems and obstacles. And the Arabic Language 

Areas keep force to develop power of students knowledge in Arabic language for 

motivate them to speak in Arabic language well and then Arabic language will be 

progress with language activities and duties in Annuqayah Islamic Boarding 

School either in the class or in the out of class. 
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 الفصل االول : االطار العام
  مقدمةأ. 

إن العربية إحدى اللغات العادلية احلية وىي تتمتع مبكانة رفيعة يف العصر 
احلاضر. وقد بقيت قدرهتا التواصلية عرب أكثر من ستة عشر قرنا من الزمان والفضل هبذا 

اخلالدة. وىي يرجع إىل القرآن الكرمي كتاب اهلل الكرمي الذي استودعتو شريعتو السمحة 
إىل جانب أهنا ككل اللغات لغة قومية ألىلها من العرب الذين ابتدعوىا، فهي متتاز بأهنا 
لغة روحية لكل ادلسلمُت حيث كانوا، ىي لغة الدين اليت يؤدون هبا عبادهتم، وىي قادرة 

ك بعبقريتها الدينية على استيعاب متطلبات التقدم البشري والوفاء حباجتو، أضيف إىل ذل
أن ادلكانة ادلعاصرة لألمة العربية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا أكدت مركزية عادلية اللغة 
العربية العادلية اليت أصبحت إحدى اللغات الرمسية يف ىيئة األمم ادلتحدة ومنظماهتا 

 ادلتخصصة شلا محل على اإلقبال على تعلمها.

لى تعلم اللغة العربية يف وشهد النصف األخَت من القرن العشرين إقباال شديدا ع
البالد العربية واألجنبية، فتضاعفت أعداد دارسيها من غَت أبنائها يف ادلدارس واجلامعات 

اللغة العربية يف أدياهنم وأجناسهم وأعماذلم  ةساالعربية وغَت العربية. وقد تباين در 
وىم من سلتلف  ومستوياهتا العلمية وأعماذلم الوظيفية فمنهم ادلسلمون ومنهم دون ذلك،

 قارات العامل ومنهم ادلتعلمون وادلربون واإلعالميون والسياسيون وادلوظفون والتجار.

فإنو ال شك أن لتعليم اللغة العربية يف ادلدارس واجلامعات عقبات ومشكالت 
تعًتض دون الوصول إىل الغاية ادلنشودة ادلشروعة. وىذه العقبات تتعلق باجلوانب الكثَتة 

 تعلق بادلادة وطرق تدريسها، وادلدرس والطالب وكذا البيئة اليت حتيط هبا.منها ما ي

ائر اللغات الىت عرفتها أمم العامل ، و من شنشات اللغة العربية كما نشأت 
طريق اإلشارة و زلاكاة أصوات الطبيعية و احليوان مث عملت فيها عوامل النحو و التطور 

غرب األقدمون إىل نشأة اللغة العربية و وقد عرض لغويو ال. حىت نضجت و اكتملت



أوذلما : يقول أن اللغة العربية توفيق و اذلام من اهلل ، و  : افًتقوا ىف ذلك اىل مذىبُت
ألصحاب ىذا ادلذىب أدلة حيتجون هبا قولو تعاىل " و علم آدم األمساء كلها " فاألمساء 

تو خلق السموات و األرض و عندىم معناىا اللغة و منها قولو تعاىل أيضا " و من آيا
و ادلذىب الثاين يقول : إن اللغة العربية اصطالح و ." اختالف ألسنتكم و ألوانكم

تواطؤ و ىف كتاب اخلصائص البن جن كالم هبذا الصدد غَت أن أكثر أىل النظر على 
أن أصل اللغة ىو تواضع و اصطالح ر وحى و توفيق ذلك بان جيتمع حكيمات أو 

فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء و ادلعلومات فيضعوا لكل واحد منها مسة  ثالثة فصاعدا
و لفظا إذا ذكر عرف بو مسماه ليمتاز عن غَتة و ليستغٌت بذكره عن إحضاره إىل مرآة 
العُت إال أن بن جٌت فكان متأرجحا بُت القول بالتوفيق و القول باالصطالح وىف ثنايا  

ذىب بعضهم اىل أن . مع اقوال علماء اللغات اليوم كالمو يشَت اىل رأى ثالث يتفق
أصل اللغات كلها إمنا ىو من األصوات ادلسموعة كدوى الريح و خنُت الرعد و خرير 
ادلاء و ضليح احلمار وصهيل احلصان و نزيب الظىب ، و ضلو ذلك مث ولدت اللغات عن 

الىت كرمها اهلل بقرآنو اللغة و .1 ذلك فيما بعد و قد استحسن بن جٌت ىذا الرأى و صوبة
أثبتت على أهنا حية باقية و من عالمات حياة اللغة العربية استمرار منوىا و تطورىا ، 
فقد اتسع صدرىا الكثَت من األلفاظ الفارسية و اذلندية و اليونانية و غَتىا من اللغات ، 

ات مراجع و ىف القرون الوسطى كانت ادلؤلفات العربية ىف الفلسفة و الطب و الرياضي
تفيد هبا لدى االوروبينب ، و كانت اللغة العربية أداة التفكَت و نشر الثقافة ىف األندلس 

عتها للتطور و الىت أشرقت منها احلضارة العربية على أوروبا فبددت ظلمات جهالتها ودف
 .2 احلديثةالنهوض وىف العصور 

قت الصحافة و انتشر هتيأت اللغة العربية عوامل جديدة للنمو و التطور فقد ارت
التعليم و نشطت حركة الًتمجة و أنشأت اجملامع اللغوية يف العواصم العربية الكربى و 
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تعددت اجلامعات كل ىذا ساعد على تطور اللغة العربية و هنوضها وىى اليوم اللغة 
 هتاالرمسية ىف مجيع األقطار العربية كما أهنا لغة التعليم ىف مجيع ادلدارس مبختلف مستويا

نزل هبا القران الكرمي وحدثتنا االحاديث النبوية عن فضلها وامهيتها ، وانصفها بعض .3
علماء الغرب وعدد من مستشرقية ، لكننا ابناء اللغة العربية واىلها مل نعطها ادلكانة 
السامية الىت تستحق ، فاى ناظر حلاذلا اليوم يشعر بامل بالغ دلا تتعرض لو لغة الضاد من 

، وعلى الرغم من ان اللسان العرىب ىو شعار ، كما يقول ابن تيمية ، واصبح تعلم امهال 
اللغة العربية من الدين وال تنفصل عنو وال ينفصل عنها ، وصار اتقاهنا ومعرفة قواعدىا 
واجبا ، ومتطلبات احلياة الىت ال تنتهى ال يعٌت دفن تارخينا وىويتنا، فاللغة ما ىى اال 

لتاريخ صفة االمة فكيفما نقلب امر اللغة من حيث اتصاذلا بتاريخ مظهر من مظاىر ا
 4.االمة واتصال االمة

يرى مصطفى فهمي أحد النفسانيُت أن العوامل اليت تؤثر يف صلاح ادلتعلم ىي: 
ادليول والدوافع، واإلجتاىات وادلعاير االجتماعية واألخالقية، وسلاوف الفرد وآمالو وكل ما 

ب اآلخر أن العوامل اليت تؤثر يف صلاح ادلتعلم ثالثة ىي: العوامل يتعلق بذاتو. وذى
الداخلية والعوامل اخلارجية وادلدخل. العوامل الداخلية نوعان جسمية وروحية، فاجلسمية 
ىي القوة الفصلية الدالة عى صحة أعضاء اجلسم وتؤثر يف النشاط  وعملية ادلتعلم 

راعتها منها، القدرة العقلية وادلوقف وادلواىب خالل التعلم، وأما النفسية اليت جيب م
والرغبة والدافعية والعوامل اخلارجية وىي نوعان أيضا البيئة االجتماعية مثل األسرة 
وادلدرس واجملتمع واألصدقاء. وأما البيئة غَت االجتماعية مثل البيت وادلدرسة والوسائل 
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اجتية اليت يستخدمها ادلتعلم وىي والطبيعية. ومدخل ادلتعلم، وىو يشمل الطرق واالسًت 
 5تؤثر كثَتا يف صلاحو يف التعلم.

ويؤكد أكثر العلماء أن البيئة ذلا دور مهم وكبَت يف صلاح اكتساب اللغة. يرى 
مرزوقى يقول أن البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية  اليت من شأهنا تؤثر يف 

اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف  عليمتعملية التعليم وترغب الطالب يف 
أما البيئة اليت نقصدىا ىنا ىي بيئة اللغة العربية، إذن البيئة ىنا  6واقع حياهتم اليومية.

مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت  من شأهنا تؤثر يف عملية التعليم وترغب 
م وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية اللغة العربية وتدفعه تعليمالطالب يف 

أوىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكانات احمليطة  بو 
ادلتعلقة باللغة العربية ادلدروسة، واليت ديكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح 

 تعلم وتعليم اللغة العربية.

حتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا الكالم للطالب  ةر يرى بشَتى أن لتنمية مها
والتكفي الساعة أو الساعتُت داخل الفصل يف األسبوع الواحد. يقول النيب صلى اهلل 
عليو وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنو لسانو فأبواه يهودانو وينصرانو 

 األديان يف نفوس اإلنسان، فال ورلسانو". إذا كان للبيئة تأثَت قوي وكبَت وترسيخ وتزكَت
سيما تأثَتىا لسلوك اإلنسان اللغوية، فإنو ال خيتلف فيو اثنان أن للبيئة تأثَت قوي وجلي 

 لتكوين لغة اإلنسان.

كولؤ -النقاية االسالمي بكولؤبيئة اللغة العربية معهد بومن ادلعاىد اليت تقوم 
، وىذا ادلعهد كالمال ةطلبة دلهار مسنب مدورا، يسعى ىذا ادلعهد من أجل استيعاب ال
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يهيئ بيئة اللغة العربية حىت تساعد على ترقيتها. مع ذلك، واقع الطلبة أو ادلتخرجُت 
 ، وكأنو بوجود البيئة يًتكز على استيعاب مهارة الكالم.يهااليستوعبون كثَتا عل

د ىناك أهنا مل تقم كما ىو ادلطلوب، صل اومن ادلالحظ أن بيئة اللغة العربية تبدو 
مشكلة يف هتيئتها واكتساب اللغة العربية، من ىذه ادلشكالت ىي: الطريقة ادلستخدمة، 

 وتقدمي ادلواد واستعماذلا والربامج اليت تقام وكذلك الوسائل.

من ىذه القضايا، يهتم الباحث لتحليل ادلشكالت ادلوجودة بالبحث العلمي 
 ةمهار ة وتوظيفها من أجل اكتساب وجودوبذلك يقدر على إصالح البيئة العربية ادل

بيئة "اإلنتاج الدراسي. وىذه ادلشكلة جتذب الباحث يف اختيار ادلوضوع :  تعليمو  كالمال
  ".مادورا مسنب كولؤ-بكولؤاإلسالمي  نقايةمبعهد ال ىف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية

تعلم اللغة باىر يرى ىيدي دوالي ان البيئة اللغوية ذلا دور كبَت لطالب الذي ي
ىف تعلم اللغة احلديثة . تعليم اللغة الذي يقوم هبا ادلعلم ىف الفصل يقرر عملية تعلم اللغة 

. أما الطبيعيةالبيئة  2البيئة اإلصطنائية ,  1فالبيئة عموما تنقسم اىل قسمُت  7للطالب.
غَت  بيئةىي ال الطبيعية البيئة اإلصطنائية ذلا دور ىام الكتساب اللغة . والبيئة

اليت تكون من  وادلقصود ىف ىذه الرسالة ىي البيئة اإلصطنائية اللغوية 8.اإلصطنائية
 تعليماألشياء والعوامل ادلادية اليت من شأهنا ان تؤثر ىف عملية التعليم وترغب الطالب ىف 

 .ميةاللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها ىف واقع حياهتم اليو 
التذوق  تعليملبيئة اللغوية على لقضايا,  رغبنا ىف حتليل أثر اا إنطالقا من ىذا

 فى تعليم مهارة الكالم بيئة اللغة العربية" :العنوان حتتوالتبحر على اللغة العربية 
 ".سمنب مادورا كولؤ-بكولؤاإلسالمي  نقايةبمعهد ال
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 مادورا مسنب غولوء-غولوء

 
 
 البحثاهمية   .د 



 : يلى فيما البحث اهمية إن 
 التطبيقية االهمية (1
 اللغوية العربية  البيئةغة بلال اكتساب ىف معرفة البحث ىذا من يرجى .1

 اللغة بيئة تكوين تعليمل النتيجة تكون حىت ادلعهد ىف ومشكلتها
  ادلعهد الكالم يف ذلك ةالعربيةخصوصاىف تنمية مهار 

عهد مبالكالم  ةاللغة العربية ىف مهار  اكتساب عملية معايَت ىف مصدرا ليكون .2
 .مسنب غولوء-غلوء يمعهد النقاية اإلسالمىف  ليلحت بعد أخرى 

  النظرية ( االهمية2
الطرق وادلناىج  اكتساب عملية معايَت يف النظرية لزيادة البحث ىذا معطيات .1

 .اجليدة العربية اللغة بيئة لتكوينالتعليمي 
  .العربية اللغة بيئة  تكوين تعليمل البحث ىذا معطيات .2

 .اجليدة العربية اللغة بيئة لتكوينالطرق وادلناىج  اكتساب ةالًتبوي االقًتاحات إصدار
 

 البحث .حدوده
 ىذ البحث كما يلي : حيدد الباحث يف

 احلد ادلوضوعي -1

يقوم الباحث بدراستو ىذه ادلتعلقة بتكوين البيئة اللغوية لتنمية ىف مهارة 
 بمسن غولوء-الكالم باللغة العربية لدى الطالب يف مبعهد النقاية غولوء

 لتحسُت النطق والطالقة يف الكالم.  مادورا 
 احلد ادلكاين -2

وركز الباحث على الطالب يف  مادورا مسنب غولوء-معهد النقاية غولوء
 الفصول ادلتفوقة.

 احلد الزماين -3



 يف شهر مايومادورا  مسنب غولوء-حيدد الباحث البحث مبعهد النقاية غولوء
 2015-2014من السنة الدراسية 

  لمصطلحاتا تحديد. و
ىنا مجيع األشياء  التكوين ىو التأسيس مبعٌت اإلجياد واإلنشاء. والبيئة

والعوامل ادلادية وادلعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر ىف عملية التعليم وترغب الطالب ىف 
اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها ىف واقع حياهتم اليومية . أو ىي  تعليم

ن ىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة البيئة العربية إذ
واإلمكانات احمليطة بو ادلتعلقة باللغة العربية ادلدروسة، والىت ديكنها أن تؤثر ىف 

 جهوده للحصول على النجاح ىف تعلم وتعليم اللغة العربية.

لغاية ادلقصودة اليت تكون أقصى الشيئ  تنشأ  ىف نفوس ىي من ا ةادلهار 
ىف الكالم  ةصاحىت يكونوا ماىرين ىف اللغة العربية خالطلبة من تعلم اللغة العربية 

  9باللغة العربية.
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 الفصل الثاني 
 االطار النظرى

 المبحث االول : البيئة ومهارة الكالم فى اللغة العربية . أ
 

 اللغوية البيئة مفهوم -أ
 سند إىل بو نزل :منزال فبوأه عدة، معان لو و ،)بوأ( فعل من مشتقة اللغة يف البيئة

 اختذوا، أى  وأقام، نزل )تبوأ(و فيو، لو ومكن وأنزلو لو ىيأه : فيو وبوأه لو وبوأه جبل،
 بعضهما، من قريبُت معنيُت )تبوأ( لكلمة منظور ابن ذكر وقد اظتنزل، مبعٌت البيئة واالسم
 تعريف وأما . واإلقامة لالنزو  :والثاين فيو للمبيت وهتيئتو اظتكان إصالح مبعٌت :األول
 شائع البيئة لفظ أن ذلك وسبب عتا، العلماء تعريفات تعددت فقد اصطالحا البيئة

 :يلي كما وىي التعريفات ىذه من بعضا ونذكر االستخدام
 العوامل اظتناسبة فيو تتوافر الذي اظتكان أو الوسط ىي البيئة أن بشَتي يرى . 1

 خارجية وقوي وعتا عوامل خاصة، حية كائنات غتموعة أو حي كائن ظتعيشة
 .1وسلوكو اإلنسان يف تؤثر

 من اليت و اظتعنوية اظتادية العوامل و األشياء رتيع ىي البيئة أن يقول مرزوقي .2
 و العربية اللغة تعليم الطالب يف ترغب و التعليم عملية يف تؤثر أن شأهنا

 2.ةاليومي واقع حياهتم يف تطبيقها على تشجعهم و تدفعهم
 احمليطة والقوي واإلمكانات اظتؤثرات كل ىي البيئة أن يقول رتال . ػتمد3

 النفسي االستقرار على للحصول جهوده على تؤثر أن ميكنها اليت و بالفرد،
 3معيشتو. يف والبدين

                                                           
 التدريبية الدورة يف ألقاىا اليت اظتقالة( ماالنق العربية اللغة تعليم يف وتطويرىا اظتساعدة بيئة تكوين  بشَتي،  1

 2001بايل-جاوى العربية اللغة ظتعلمي
 2001ماالنق:  احككومية سالميةاإل اصتامعة يف ألقاىا اليت مقالتو يف العربية، للغة التعليمية البيئة ، قي،و مرز  2



 وما يسمعو اظتتعلم ما كل فهي دوالي ىيدي رأى كما اللغوية البيئة . وأما4
 ىي اللغوية تشتملو البيئة ما وأما اظتدروسة لثانيةا باللغة يتعلق ؽتا يشاىده
 مشاىدة حُت و مع األصدقاء احملاورة الدكان، أو اظتقصف يف األحوال
 حُت و الفصل، يف التعلم عملية األحوال حُت اصتريدة، قراءة حُت و التلفاز،

 4غَتىا. و الدروس قراءة
 ىدف على تًتكز ولكن هاألفاظ يف فمختلفة سابقا ذكرنا قد اليت التعريفات أما

 أن ميكنها واليت بالفرد، احمليطة والقوي واإلمكانات اظتؤثرات كل ىي البيئة أن وىو واحد
 قصدىا اليت البيئة أما .والبدين النفسي االستقرار على للحصول جهوده على تؤثر

 واظتعنوية يةاظتاد والعوامل األشياء رتيع ىنا البيئة إذن العربية، اللغة بيئة ىي ىنا الباحث
 و تدفعهم العربية اللغة تعليم يف الطالب وترغب التعليم عملية يف تؤثر أن شأهنا من اليت

 وما اظتتعلم يسمعو ما كل ىي أو اليومية حياهتم واقع يف تطبيقها على تشجعهم
 يتال و اظتدروسة، العربية باللغة اظتتعلقة بو احمليطة واإلمكانات اظتهيئة اظتؤثرات من يشاىده
 العربية. اللغة تعليم و تعلم يف النجاح على للحصول جهوده يف تؤثر أن ميكنها

 العربية اللغة اكتساب يف اللغوية البيئة دور - ب
التعليمي  اظتدخل أحد ىو اللغوية البيئة مدخل وأم ا .حولنا ما كل   ىى البيئة

البيئة   باستفادة / باستخدام الثانية اللغة يف الدارس كفاءة يرق ي ألن يهدف الذي
 والطبيعية االصطناعية اللغوية البيئة أث رت :(Krashen) كراشن يرى .التعل م كمصدر

 على الطبيعية البيئة أث رت اظتختلفة، وبالطريقة .الثانية باللغة كفاءة تكل م الدارس على
ل حتلي أو اظتراقب كفاءة على االصطناعية البيئة أث رت أخرى جهة ومن اكتساب اللغة،

الفعالة  اللغوية البيئة واستخدام الفصل يف الثانية اللغة تعل م عملية بُت فاندماج .األخطاء
 اللغوية البيئة كيفية أن   (Dulay)دويل يرى .للدارسُت الكالم مهارة سَتق ي الفصل خارج

                                                                                                                                                               
 1  :ص )االعتصام دار :مصر( واظتراىق، للطفل اإلسالمية الًتبية ػتفوظ، الدين رتال.  3
 موالنا جامعة مكتبة :ماالنق( العربية، اكتساب يف ودورىا تكوينها :اللغوية البيئة زىدي، حليمي.  4

 39ص.  ) 2009 إبراىيم، مالك



 األىم   اصتزء ىى اللغوية البيئة .الثانية اللغة تعل م يف لنيل النجاح للدارس مهمًّا دورًا تلعب
 تعل ًقا يتعل ق اللغة تعل م أن   الرأي ىذا قال إذن، .الثانية لتعل م اللغة الطالب ؾتاح يف

وليس  ،)بالتطبيق( نفسو بفعل يتعل م الدارس أن   ((Masonماسون يرى .بالبيئة شديًدا
 الدارس لالتصال يرب   أن للمدر س ينبغي اللغة، تعل م ففي .اظتدر س قاعتا الىت بالكلمات

 على عملية تؤث ر ما كثَت البيئة أن   تدل   الواقع اىذ .احكقيقة /الواقع يف الثانية باللغة
 الكالم. ظتهارة سيما ال اللغة اكتساب

الدارس  اعتاد كل ما إذن، .التكرار ىو اللغة اكتساب يف العوامل أحد أن   عرفنا
أن   تقول البحوث بعض .اللغة اكتساب عملية زادت إليو، جاء الذي اظتثَت باستجابة

 ألن  اآلن، .اللغة تعل م يف النتيجة لنيل جيدة طريقة ىو ةئالبي بإحياء العربية اللغة تعل م
 البيئة فلذلك، .الكبَتة النتيجة ينال ال لكن اللغة، تعليم يف اظتنتشرة الطرق كثرة توجد

ابة ستكون التعل مية األنشطات بأن   اظتدخل ىذا يْفُرضُ .إجابتها ىى اللغوية  لدى جذ 
 اليومية ألنشطةبا تتعل ق اظتادة كانت حىت البيئة، من صدرت اظتادة إذا كانت الدارسُت

 5وتفيد لبيئتهم.
 
 

 غوية لأقسام البيئة ال . ب
 تنقسم البيئة الغوية بالنسبة اىل كياهنا اىل مايلي :

 الطبيعية اللغوية البيئة.1
ونقل  التفاىم رضبغ اللغة استخدام الطبيعية اللغوية بالبيئة يقصد

 نتحدث مستخدمُت عندما نفعلو ما وىذا .احملتوى على الًتكيز مع أي اظتعلومات،
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 يستخدم اظتقابل، عندما ويف .مثالً  اظتلعب أو الشارع يف الثانية اللغة أو األوىل اللغة
 ال ىناك الًتكيز شك أن   فال لغوي، تدريب يف الصف يف غرفة الثانية اللغة اظتعلم
 احكالة ىذه يف ىدف اللغة يصبح .اللغوية الصيغ على بل احملتوى، على يكون
 .أو اصطناعية شكلية بيئة ندعوىا اللغوية البيئة ىذه مثل .ذاهتا اللغة

الثانية  للغة أسرع اكتساب إىل تؤدي الطبيعية البيئة أن   البحوث دلت ولقد
الثانية  للغة رضالتع زمن زاد كلما أنو البحوث دلت كما .االصطناعية البيئة من

الزمن،  تساوى إذا وأن و الثانية، اللغة اكتساب مستوى حتسن الطبيعية، بصورهتا
غرفة  بيئة ىى الىت االصطناعية، البيئة من أفضل نتائج تعطي الطبيعية البيئة فإن  

تعلمها   من أفضل األصلي موطنها يف الثانية اللغة تعلم أن   يعٍت وىذا .الصف
 دلت كما  .األصلي موطنها خارج ما مدرسة يف ما صف ةغرف يف أجنبية كلغة

 استخدمت إذا أفضل بشكل تتقدم الثانية اللغة يف اللغوية اظتهارة أن   البحوث
 تدريس يف استخدمت أي ، Medium of Instruction تعليم كلغة الثانية اللغة
 كلغة ةالثاني اللغة باستخدام مقارنة واالجتماعيات، العلوم مثل األخرى اظتواد
 .فقط

 االصطناعية اللغوية . البيئة2
 Natural Bilingualism الطبيعي الثنائية :اللغوية الثنائية من نوعُت ىناك
النوعُت  ىذين إن   الواقع، ويف . Artificial Bilingualism االصطناعية والثنائية

والبيئة  ةالطبيعي البيئة :اللغويتُت البيئتُت من النوعُت مع يتوازيان الثنائية من
 .الصف يف الثانية اللغة تعلم بيئة ىى االصطناعية، اللغوية والبيئة .االصطناعية

تكوين  يف األثر ػتدودة البيئة ىذه أن   ورغم .الثانية اللغة الكتساب سبيل وىى
حالً  تقد م فاظتدرسة .إنكارىا ميكن ال فوائد عتا أن   إال   فعالة، اتصالية مهارات

الثانية  اللغة موطن إىل يذىبوا أن ميكنهم ال الذين طالبال ظتاليُت واقعًيا
اللغة  بإحضار اظتدرسة تقوم إذ طبيعية، بيئة يف ويكتسبوىا ىناك ليسمعوىا



الثانية،  للغة النحوية األحكام بعرض هتتم   قد اظتدرسة أن   كما .إليهم الثانية
اللغة  أسرار اكتشاف يف يرغبون الذين اظتتعل مُت بعض سن مع يتناسب قد وىذا
عن  أو )سابقة عديدة أمثلة تقدمي خالل من( القوانُت استقراء طريق عن الثانية
إن   ىذا، إىل إضافة .)الحقة عديدة أمثلة على تطبيقها( القوانُت استنباط طريق

أو  الثانية اللغة يكتب وىو لنفسو اظتتعلم مراقبة يف تساعد قد اللغوية القوانُت
 مدى إن   الواقع، ويف .أخطأ إذا نفسو تصحيح يف تساعده أهنا كما .هبا يتكلم
 .فيو مشكوك أمرمهارة الكالم  تكوين غتال يف اللغوية القوانُت معرفة فعالية
 الثانية اللغة أو اللغة األوىل يتكلمون مكان كل يف الناس من اظتاليُت فهناك

 أيًضا وىناك .اهب الىت يتكلمون اللغة حتكم الىت اللغوية القوانُت اليعرفون وىم
 أن قبل مكان كل يف األوىل بإتقان اللغة يتكلمون الذين األطفال من اظتاليُت
 يثبت ىذا .األوىل اللغة عن قوانُت شيء أي يتعلموا أن وقبل اظتدارس إىل يذىبوا

 تعلم أن   يثبت ال ىذا بالطبع ولكن .إتقاهنا يف شرطًا ليس اللغة قوانُت إدراك أن  
  6اكتساهبا. يف يفيد ال اللغة قوانُت

 البيئة من أقسام   ستسة ىناك العربية، البيئة تنمية سياق يف التفصيلي وبالشكل
 كالتايل:  وىى جهات، أي   من القوية اظتالحظة إىل حتتاج الىت اللغوية

 كل ها كتبت كانت الىت واجملل ة واإلعالمات، الصور، :كمثل اظترئية، البيئة . 1
 .العرب باطتط

واألناشيد،  اطتطبة، الستماع اظتكان من تتكون الىت واظترئية، السمعية يئة. الب2
 .العربية والتلفزيون ،)الراديو( واإلذاعة

 .العربية اللغة باستخدام والتعل م التعليم عملية أو اظتعاملة بيئة .3

                                                           
، ص. )م 1977 التجارية، الفرزدق مطابع :الرياض( اللغوية الثنائية :لغتُت مع احكياة اطتويل، علي ػتمد  6

65-66 



اظتدرسة  سكان كل ليوجب اظتدرسة نظام من وىى اظتدرسة، نظام بيئة .4
 .اظتخصوصة األيام يف ةالعربي اللغة باستخدام

  7العربية. للغة إجيابية صورة تكوين وىى الفعالة، النفسية البيئة .5
 

 جيدة العربية اللغة بيئة تكون كيف . ج
ميكن  ال جوانب وىي الصفية غَت واألنشطة التعليمية والبيئة واظتعلم اظتنهج

 التطوير اتشت من أن حيث وعلمياً  حقيقياً  تطويراً  أردنا ما إذا بينها فيما الفصل
 والبيئة .العربية اللغة وتعلم تعليم يف خاصة جزئياً  ال شامالً  يكون أن العلمي
 بالظروف وتتعلق والتسيَتية والتدريسية اظتادية الظروف من رتلة " :ىي التعلمية

 واألجهزة اظتواد ونوع ، اظتدرسي واظتبٌت الصف يشغلو الذي اظتكان بتصميم :اظتادية
 : الصف هبا يتصف اليت الطبيعية وباظتتغَتات اظتتوافرة، التعليمية رواظتصاد والتقنيات

 8ذلك. إىل وما ورطوبة وإضاءة حرارة درجة من
 داخل غرفة التعليمي ونشاطهم اظتعلمُت أفعال فتشمل التدريسية الظروف أما

 التدريس أو بأساليب أو التدريسية، األىداف بتحديد منها ماتعلق سواء الصف،
الظروف  وبُت اظتكان تصميم بُت كبَت حد إىل توافق ذتة الغالب ويف بالتقومي،

يعمل  اليت واظتعايَت بالقواعد تتعلق التسيَتية الظروف فيما فيو، السائدة التدريسية
يف  انتظامهم على للمحافظة أو اظتتعليمن، سلوك لضبط التعليمية البيئة يف هبا

فيها  حيدث اليت التعليمية البيئة على تعليم أي ؾتاح يتوقف ولذا .تعلمهم متابعة
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tanggal 9 Desember 2011, diakses dari: 
Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/Lingkungan-Bahasa-Dan-Kemahiran..pada 
tanggal 8 April 2013 pukul 11.00. 
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إيل  جنباً  التعليم أىداف حتقيق يف مهماً  دوراً  تلعب التعليمية فالبيئة التعلم، ذلك
يف  وجتعلو اظتتعلم دور تُفعل اليت احكديثة التدريس وطرق واظتعلم اظتنهج مع جنب
 التعليم. ئةالبي تكون أن البد التعليم، أىدف تتحقق ولكي التعلمية، العملية قلب
 

 الجيدة اللغوية البيئة خصائص . د
 9مايلي. الغوية اصتيدة، البيئة خصائص ومن

والتقنيات  باألجهزة وغتهزة وجذابة مرحية اظتادية البيئة تكون أن .1
 يتيح للطالب ؿتو على ومنظمة الالزمة، التعليمية واظتواد واظتصادر

 .غتموعات يف والتعليم الفردي التعليم فرص
 وما اظتدرسة عليو تركز ما جبالء ُتظهر للبيئة، واضحة ةرسال وجود  .2

 إداريُت من فيها للعاملُت فيكون وتقدره، بو هتتم وما اؾتازه تسعى إىل
 عليهم اليت األدوار عن واضحة توقعات وجملتمعها ومعلمُت ولطلبتها

 .تأديتها
 .يدالتهد أو القلق أو باطتوف اظتتعلم فيها حيس ال آمنة بيئة تكون . أن3
 على وتستحثو ومنائو، تعلمو على وحترص اظتتعلم ترعى بيئة تكون أن .4

 فيو واهنماكو بالتعلم إشغالو وحتاول التعلم، يف مستطاع جهد بذل كل
 .واظتعرفة العلم لتحصيل طاقتو أقصى وبذل وصربه عليو،

 فيها التعلم عملية تكون أن بذلك ويقصد بالتشاركية البيئو يتسم . أن5
 فيها اظتعلم دور ويكون معاً، والطلبة اظتعلمون فيها يسهم تشاركيةعملية 

 .للمعلومات اظتصدر دور وليس دور اظترشد

                                                           
 30ص:  السابق، اظترجع ، موسى رشيد  9



يف  الطلبة أن ذلك ومعٌت الذايت، التسيَت أو الضبط على البيئو تقوم . أن6
ؿتو  على بأنفسهم، وتصرفاهتم سلوكهم يضبطوا أن يتعلمون البيئو ىذه

 .ومنائهم تعلمهم يسهل
أو  اظتعلم أو اظتدرسة مدير بو والينفرد باظتشاركة القرار صنع يتسم نأ .7

 .اظتتعلم
داخل  معلميهم وبُت وبينهم أنفسهم اظتتعلمُت بُت التفاعل إجيابية .8

 .الصفوف وخارجها
 البيئة التعليمية فاعلية زيادة إىل يهدف التعليمية البيئة حتسُت برنامج وباعتبار

 وسبورات بو أجهزة حاس من التقنية اظتتطلبات توفَت خالل من وخارجو داخل الفصل
 من خارجية وشبكات داخل اظتدرسة ػتلية اتصال وشبكات عرض وأجهزة تفاعلية
 أن جيب التعليمية التقنيات دمج تساعد على اليت التعليمية البيئة فأن االنًتنت خالل
 يلى:  مبا تتسم

عقلية  عمليات يف الطلبة يشارك أن مبعٌت :نشيطة بيئة تكون أن .1
 .عليها حيصلون اليت النتائج عن مسئولُت يكونوا وأن ؼتتلفة

 بإدخال األفكار اظتتعلمون يقوم البيئة ىذه يف : بنائية بيئة تكون أن .2
 معارفهم بأنفسهم ويبنون اظتعٌت لفهم السابقة اظتعرفة على اصتديدة

 قطري اظتتاحة عن واظتهارات للمعرفة اظتتعددة اظتصادر مستخدمُت
 واالنًتنت. شبكات اسخدام

شكل  على الطالب يعمل البيئة ىذه ويف : تعاونية بيئة تكون . أن3
 لتحقيق التعليم اآلخر منهم كل يساعد حيث صغَتة تعلم غتموعات
 اظتختلفة لتعزيز الربغتيات اسخدام ميكنهم احكالة ىذه ويف األفضل،

 كأدوات لكًتوينالتعليم اإل وأدوات شبكات واستخدام التعاوين التعلم
 .اظتعرفة لتبادل بينهم فيما اتصال



 اظتتعلمُت مسبقاً  لدى يكون وفيما :ومنظمة مقصودة بيئة تكون أن . 4
 .لتحقيقها يسعون ومعرفية وغَت معرفية أىداف

أدوات  استخدام طريق عن وذلك :واتصال ػتادثة بيئة تكون أن . 5
 .غتموعات أخرى مع صالواالت اظتكاين البعد لتخطي اظتختلفة التقنية

من  واجبات مشكالت اظتتعلمُت إىل يُقدم:  بالبيئة مرتبطة تكون . أن6
 وحل فهم على ظتساعدة اظتتعلمُت احملاكاة استخدام وميكن البيئة،

 10. اظتشكالت ىذه
اظتعرفة  العمليات يف التفكر للمتعلمُت ميكن :تفكر بيئة تكون أن .7

اختاذىا  مت اليت القرارات يف وكذلك التعلم بيئة يف حصلت الىت
التعلم  وأدوات احكاسب استخدام وميكن اظتطلوب، للحل للوصل

 كأدوات للقيام أو ذلك لعرض إنتاج كأدوات اظتختلفة اإللكًتوين
 اظتختلفة. اظتعرفية بالعمليات

 
 

 العربية اللغة تعليم في البيئة استراتجياته. 
 البيئة اظتادية عوامل اإلسالمية اظتدارس من مدرسة لكل ليس أنو اظتعلوم من

 أحسن يف مدرستو اظتوجودة البيئة عوامل من يستفيد أن اظتدرس على البد لذا .واظتعنوية
 11ونوعا. كما لزيادهتا الدائمة احملاولة مع ميكن ما وأقصى

اللغة العربية  تعليم وحتسُت تعليم يف البيئة من االستفادة كيفية مرزوقي خطط
:12 
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مؤدبا  فصيحا وكالمك رتيال ومظهرك ومشوقا جذابا كتعليم . اجعل1
 .لينا

عتم  حسنة أسوة فتكون طالبك مع العربية اللغة استخدام بدوام . التزم2
 .أعينهم يف ذاىيبة

ساقطا  فتكون ومهنة وعلما لغة وقصورك عيوبك يعرفون الطالب . التًتك3
 بل بتدريسك اليهتمون فهم وبالتايل ىيبة لديك يكن مل أمامهم

 .بنفسك أيضا
فهذا  .والتطبيق التدريب ذلك من بدال وأكثر والبيان الشرح من قلل . 4

 .والبيان الشرح طريقة من فعالية أكثر اللغة مهارة اكتساب إىل بالنسبة
 الرزتة والرعاية وبينهم بينك يقع حبيث إنسانية عالقة هبم عالقتك . اجعل5

 حىت ال منو قريبا تكون ثحبي ألوالدك معاملتك وعاملهم واالىتمام،
 .أيضا عنهم وبعيدا وخشونة بوحشة يشعر

اظتدرسية  الكتب يف أو السبورة يف واظتفردات الكلمات تكون أن حاول . 6
وينفروا  فيكرىوا العربية اللغة بصعوبة اليشعر كي بسيطة سهلة واضحة

 .عنها
يق طر  عن وذلك .اللغة وتطبيق وتدرب تعلم على الطالب تشجيع . حفز7

للمتفوقُت  واصتوائز اعتدايا وتقدمي ودنيويا وعلميا دينيا أمهيتها تعريفهم
 .اظتخالفُت بأيدي واألخذ

 .اظتسابقات طريق عن التنافس روح بينهم فيما . كون8
 سواء طيبة مستقبلة وطموحات توقعات العربية اللغة لطالب أن أكد .9

 .غَتىا أو اديةواالقتص السياسية أو العلمية أو الدينية يف الناحية
اظتدرسية  واألنظمة والشعارات واظتعامل اإلعالمات تكون أن حاول 10

 .العربية باللغة مكتوبة



 .العربية اللغة على للتدريب وغتاال فرصة الطالب . أعط11
وتطبيق  استعمال يف الطالب تنظم اليت واألنظمة القوانُت معهم . ضع12

 .ايومي اللغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمبحث الثاني : مهارة الكالماب. 

 
 مفهوم مهارة الكالم - أ



الكالم يف أصل اللغة ىو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من 
 .13أفكاره ومشاعره من حيث يفهمو اآلخرون

والكالم اصطالحا ىو فن نقل اظتعتقدات واظتشاعر واألحاسيس واظتعلومات  
من شخص إىل آخرين نقال يقع من اظتستمع واظتعارف واطتربات واألفكار واألراء 

 .14أواظتستقبل أو اظتخاطب موقع القبول والفهم  والتفاعل واالستجابة
 
 أهمية مهارة الكالم - ب
الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع اللغة العربية، بل ىو الغاية من درا  

 :15سة كل فروع اللغة العربية. أما أمهية الكالم فمنها

 كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود.  الكالم -1
 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكار. -2
نشاط إنساين يقوم بو الصغَت و الكبَت، واظتتعلم واصتاىل، والذكر واألنثى،  -3

حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اضتياة، والتعبَت عن مطالبو 
 الضرورية. 

عاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل اظتناقشة وإبداء اضتياة اظت -4
الرأي واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي 

 سيؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف النفس.
الكالم مؤشر صادق ـ إىل حد ما ـ للحكم على اظتتكلم، ومعرفة مستواه  -5

ما عية، ومهنتو أو حرفتو، ذلك ألن اظتتكلمُت على الثقاىف، وطبقتو االجت

                                                           
 200م( ص: 2003أردن: دار الشروق، -علي حسُت الديلمي، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة، )عمان 13
 10( ص: 2003 مٌت إبرىيم اللبودي، اضتوار فنياتو واسًتاجتياتو وأساليب تعليمية، )القاىرة: مكتبة وىبة، 14
 88ـ  87م(،ص:1992ماىيتهاوطرائق تدريسها، )الرياض:داراظتسلم،مهارة الكالم أزتد فؤادعليان،  15



اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن 
 .ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان

 
 أهداف تعليم الكالم . ج

 :16أىم أىداف تعليم الكالم ىي

تلفة أن ينطق اظتتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم اظتخ -1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات اظتتجاورة واظتتشا هبة. -2
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت اضتركات القصَتة واضتركات الطويلة. -3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية اظتناسبة. -4
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية -5

 خاصة يف لغة الكالم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة  يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث   -6

 ودتييز العدد واضتال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك ؽتا يلزم اظتتكلم العربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأن   -7

 عملية اتصال وعصرية.يستخدم ىذه الثروة يف إدتام 
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية اظتقبولة واظتناسبة لعمره ومستواه  -8

االجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض اظتعلومات األساس عن الًتاث 
 العرب واإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف اضتديث البسيطة  -9
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لغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط أن يتمكن من التفكَت بال .10
 لفًتات زمنية مقبولة.

 
 مواد تعليم مهارة الكالم . د
 المحادثة -1

ىي عملية تتم بُت متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث ىو مرسل 
للفكرة، ومستمع ىو مستقبل للفكرة. وكل منهما لو دوره يف عملية االتصال، 

طريق نظم الكلمات بعضها مع  ودور اظتتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن
 .17بعض يف وحدات حتمل فكرة واالستفسار عن اظتعٌت الغامض يف اضتديث

لذلك، أن احملادثة من أىم ألوان النشاط للصغار والكبار. فإذا أضفنا إىل 
ذلك ما تقتضيو اضتياة اضتديثة من اىتمام باحملادثة وجدنا أن احملادثة ينبغي أن 

اظتدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ أن تكون لديو قدرة على حتظي مبكانة كبَتة يف 
غتاملة غَته يف أثناء احملادثة، وأن يكون قادرا على تغيَت غترى اضتديث، ومعرفة 
األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها، والبد أن يكون قادرا على تقدمي 

 .18الناس بعضهم لبعض
 

 المناقشة -2
يكون فيو مؤيد ومعارض، وسائل اضتديث اظتشًتك الذي  ىي

. وفيها 19وغتيب. وأساس اظتناقشة ىي أهنا نشاط إلثارة التفكَت الناقد
اظتناقشات اليت جتري عند اطتالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام 
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للمناقشة. وينبغي أن نلتفت  اجملاالت بعمل، أوعند تقدمي عمل ما، كل ىذه
 .20ل اليت جيب أن نستهدفها يف تعليمنااآلن للقدرات واظتهارات واظتيو 

 
 حكاية القصص -3

ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اطتيال أو الواقع أو منهما معا، 
وتبٌت على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم اعتامة، فالقصة 
خَت معُت للتدرب على مهارات الكالم، فحب الناس للقصص جيعلها 

 .21الكالم متعليعامال من عوامل 
 

 طرق تعليم مهارة الكالمه. 
 األسلوب المـباشر -1

وىو من األساليب الشائعة االستخدام يف تعليم وتعلم اللغات 
الثانية، ولعل ىذا األسلوب ىو ما شاع تسميتو بالطريقة اظتباشرة. والفكرة 
األساسية اليت يقوم عليها ىذا األسلوب ىي ربط الكلمات باألشياء الدالة 

مث ربط األشياء بالسياق، مث ربط السياق بالتعرب يف اللغة اظتتعلمة، ومبا عليها، 
أن السياق قد يكون فكرة أو حديثا حيويا كامال، فإنو يأيت بعد ذلك ربط 

 .22السياق هبذا اظتعٌت باطتربة اضتقيقية اليت أعطت الفكرة بنبضها اضتقيقي
 

 سلسلة األعمال والحركات التمثيلية -2
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النمط أنو يقدم للدارسُت ؽتارسة لغوية على درجة  ومن ؽتيزات ىذا 
كبَتة من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قليلة ألن تسلسل األحداث 
حيكم التعبَت ويوجهو، فكل رتلة تؤدي للجملة التالية، وىذا اظتنطق 
والتسلسل جيعل الطالب قادرين على إدراك اطتطأ والتصحيح لبعضهم 

 البعض.
رس من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة وكذلك أنو ميكن الدا

ووضوح الرتباط الكلمة مبعناىا مباشرة إما يف شكل الشيء الدالة عليو، 
مواقف الكالم اصتديدة  وىذا يساعد الدارس أيضا على أن يذكر اللغة يف

بشكل أسهل ؽتا لو قدمت لو معاين الكلمات يف رتل منفصلة أو يف 
 .23مفردات منعزلة

 
 ألجوبةاألسئلة وا -3

تعترب ىذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرىا فعالية يف 
تدريس احملادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ اظتعلم استخدام ىذا األسلوب 
بأسئلة وإجابات قصَتة ومع منو قدرة الدارسُت على االستجابة للمواقف 

لسهل إىل اظتعقد، الشفوية ينتقل اظتعلم إىل مراحل أكثر تقدما، فيتقدم من ا
 .24ومن اظتواقف الصغَتة إىل مواقف جوىرية تستغرق عدة دقائق
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 أ. منهج البحث
 نوعو و مدخل البحث

وىو البحث  ،يالكيف ادلدخل ىو ذلذا الدرس  ادلستخدم البحث مدخل نإ 
صائية أو ادلنهج عما الديكن حصولو بالطريقة اإلح  للحصول على النتائج أو الكشف

الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي 
 .1إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.

ىناك األسباب دلاذا يستخدم الباحث هبذا ادلدخل وأما األسباب كما يلى: )أ( 
بيئة اللغة العربية ىف معهد  يهدف الباحث طلب ادلعلومات  الصحيحة الضابطة عن

مسنب مدورا  ودورىا ىف التعلم والتعليم، )ب( يقصد الباحث عرض ادلعلومات  ىف النقاية
واحلصول على النتائج مؤسسا على الظاىرات ادلوجودة يعٍت موافقا على الواقع ىف ميدان 

هبا أثناء  البحث، )ج( ألن البحث يتكرر ىف اتصال ادلخربين مع العمليات اليت يقومون
 التعلم والتعليم.

 يستخدم فالباحث الكيفى ادلدخل مع وأىدافو البحث مشكالت كانت دلا
 سلوبأ ىو يالكيف ادلدخل أن حيث مقالتو بعض ىف (1990) كجارماجنا ىذادلدخل

 : 50) يرى فرقان  .الوصفية البيانات إىل الذي نتوصل البحث نإ .ساليبأ من
 سلوباأل ىى يالعلم البحث عند استخدامها كندي ساليبأ ربعةأ ىناك  (1982

  .يالتارخي سلوبواألي الوصف واألسلوب ييبالتجر 
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 اإلنسانية واىرالظ على تطبيقو حيث من يالوصف البحث ىو البحث نوع وأما
 الطبيعية الظاىرات لدراسة أساسا األخرالذي مهم البحث منهج عجز اقتضاه طبيعى امر
 يالوصف وىو ادلنهج اإلنسانية للظاىرة صحيح رقيق إىل قياس لتتوصل القدرة عن

ويسمى  0ادلشاىدة وقائع من والرباىن الدالالت واستنتاج متاما ىو كما الوقائعي
الطلبة  ستفيدوكيف ي لنقايةبالوصفي، ألن الباحث سوف يصف بيئة اللغة ىف معهد ا

ء انشطة التعليم على صورة وصفية من حيث ادلعلومات ادلوجودة يف أثنامهارة الكالم 
والتعلم يف الفصل وخارجو. يستخدم الباحث بطريقة وصفية ألن الطريقة الوصفية ىي 
هتدف إىل وصف لظواىر أو األشياء ادلعينة يف مجع احلقائق وادلعلومات وادلالحظات 

 عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقدير حالتها كما توجد عليو يف الواقع.

 ب. مجتمع البحث وعينته
ان ذلذ البحث رلتمع واحد معهد النقاية االسالمة كولؤ مسنب مدورا, وكان ىذ  

ادلعهد كمجتمع البحث من جانب البيئة اللغوية ىف تطور اوتعليم مهارة الكالم 
 جلميع الطالب والطالبات ىف ىذ ادلعهد.

  البحث  ج.  أدوات
أو أدوات  ليكون الباحث حاصال على مجع البيانات فيستخدم الباحث اآلالت

جلمعها، وأما أدوات مجع البيانات ادلطلوبة ىى كما يلى : )أ( الباحث نفسو 
وىو من أىم األدوات يف البحث الكيفي، )ب( دليل ادلقابلة ىو رلرد قائمة 
بالنقاط أو موضوعات األسئلة الىت يريد الباحث تقدديها إىل اخلرباء أثناء 

أثناء ادلالحظة  ثنات الىت وجدىا الباحىو البيا ينادلقابلة،)ج( التوثيق ادليدا
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وادلقابلة، )د( تعبَتات يومية ىف الفصل أو يف خارجو و التعبَتات ادلكتوبة الىت  
 ( وتعاليق األساتذة حول اكتساب اللغة أو ما يتعلق هبا.5كانت ىف األوراق، )

 ادلشاركة، ادلالحظة منهج ىيطريقة مجع البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث 
 .الوثائقية والطريقة ادلقابلة ومنهج .ادلشاركة بدون ادلالحظة نهجوم

 

 أ( ادلالحظة 

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

 الىت األشياء أو باألشخاص شرةمبا اتصالو خالل من معُت سلوك مبالحظة
 .البيانات الباحث ويسجل ،ويكتب3يدرسها

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

علمها، والطريقة التعليمية ادلستخدمة يعٌت طريقة ومجيع الطلبة يف عملية تعليم اللغة وت
 تدرجيية. وتقام ىذه ادلالحظة من خالل عملية التعليم والتعلم ادلباشرة.

 ادلسموعة احلقائق حنو بل فحسب، ادلنظورة احلقائق حنو ال جتري ادلالحظة عملية
 .التعليم ليةعم ىف ادلعربة والبيانات العبارات مثل أخرى أشياء وىناك .أيضا واحلسية
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 األربع  ادلهارات مبواد ادلتعلقة البيانات لطلب الطريقة ىذه الباحث ويستخدم
 من الباحث متكُت يف ميزىا متكن لكوهنا الطريقة ىذه الباحث وخيتار .اكتساهبا وكيفية

 ىذه الباحث ويستخدم.طبيعية بصورة الواقع ىف فعال حيدث كما السلوك يالحظ أن
  .فيها والطلبة ادلدرسك وسلو  العربية يئةبب عملية ادلتعلقة ناتالبيا لطلب الطريقة

 ب( ادلقابلة 

يكمل مبوجبها مجع ادلعلومات اليت متكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو 
 الباحث ديكن الىت ادلعلومات جلمع طريقةاختبار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحث 

 من عليها واإلجابة الباحث قبل من سئلةاأل من عدد طرح بغرض بوجو وجهاللبحوث 
 الباحث بُت والتساؤل احلوار بطريقة البيانات طلب طريقة أهنا يقال أو ادلبحوث قبل

  4اخلبَت. أو والفاعل

 وىى الدقيقة، ادلقابلة ىى البحث ىذا ىف البيانات لكشف ادلناسبة فادلقابلة
 يدور الذى بادلوضوع دلقابلةا دليل حسب علىأسئلة  الباحث فيها وجوي حرة مقابلة
 أخر حُت اىل حُت من الباحث ويتدخل يريد كما يتكلم أن للمخرب احلرية يًتك مث حول
 احلقائق لطلب الطريقة ىذه الباحث ويستخدم .الكالم على ويشجعو ادلخرب ليدفع

 .ودورىا ىف التعلم والتعليم العربية بالبيئة ادلتعلقة والبيانات

قابلة مدرس اللغة العربية ومدير ادلعهد وبعض الطالب ألخذ وقد قام الباحث مب 
البيانات عن طريق احملاورة ادلباشرة. وقد اعد الباحث دليل أسئلة ادلقابلة معهم، ومن 
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اجلوانب الىت حياورىا الباحث ىى : احملاوالت الىت قام هبا ادلدرس ومدير ادلعهد ىف حل 
 مل ادلعارضة حلل تلك ادلشكالت.ادلشكالت ومعرفة العوامل ادلؤيدة والعوا

 قيةئج( الطريقة الوثا

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

ىف العربية  اللغة عن بيئة بيانات أو احلقائق الباحث سيكتشف الطريقة فبهذه
 .الكالم ةمهار  تنمية

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

 مع واحد وقت ىف يتوقع البحث ىذا ىف ادلوجودة البيانات وحتليل .وتفسَتىا البيانات
 الطويل والصرب الدقيق التأمل ىلإ حيتاج مشكل عمل التحليل ىذا ياناتالب مجع عملية

  .ادلتوفرة البيانات تنوع تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن

 د. مصادر البيانات 

للمعهد من  ُتكانت البيانات ىف ىذ البحث تصدر من مريب ادلعهد وبعض ادلشرف
صدر ايضا من بقية مصادر العلوم قسم اللغة مث بعض االساتيذ وبعض الطالب. مث ت

متثل الكتب على ادلية ىف تعليم اللغة العربية وادلهارات اللغوية. وكذلك من مصادر 
البيانات االخرى مثل رلموعة من تسجيالت ادلعلومات احملسولة من خالل ادلالحظات 

 وادلقابالت.



 تحليل البيانات ه. 

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

 مالحظتهاديكن  اليت العالقات ودلح تصنيفو ويستطيع ويفهمو منها الباحث مايدركو
 .عقلية مالحظة

 بالناحية ادلناسبة اتالبيان بفصيلة ابتدأ وصفة حبث ىو الكيفية البيانات وحتليل 
 بُت والعالقة الناحية من بعض كل ىف ادلعلومات معٌت وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها
 بكيفية األسئلة اىل اجلمع سبيل على والشرح التحليل ىف إذن .واألخرى الناحية

 الناحية اىل يًتقى الناحية بُت اجلمع سبيل على يستعمل األخَت التحليل وىف االستقرائية
 يهدف أنو كما الوصفي ادلنهج الباحث يستخدم .خاص كدور اخلطوات وىذه خلاصةا

 بادلنهج الباحث حيلل مث 5البحث، مبوضوع ادلتعلقة والوقائع واحلوادث األحوال لتصور
  .النقدي التحليلي

 البيانات ىذه تشكيل ولةامبح الباحث يقوم أن يعٍت البيانات من رلموعة وتفسَت 
 الباحث يظل نظريا إطارا تكون قد الىت األساسية ادلصطلحات من رلموعة أساس على
  .يالنقد التفسَت تعارضعو ويستخدم أم معُت حبث نتيجة ؤيدهت سواء بو مؤمنا

 و. مراحل تنفيذ البحث

 ستسَت اجراءات البحث حسب ادلراحل االتية : 
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لغوية خاصة ىف يقوم الباحث باادلقابلة مع مريب ادلعهد عن تنفيذ عملية الًتبية ال .أ
مهارة الكالم مبعهد النقاية االسالمى وكذالك مع بقبة ادلستجيبُت خالل 

 ادلالحظة. 

 ادلالحظة على عملية التعليم ادلنتظمة وبقية انشطة الطالب خارج الفصل       .ب

 ز. هيكل البحث 

 ولتسهيل ىذا البحث يأيت الباحث مرتبا, وذلك فيما يلي :

حتديد البحث ومشكلة البحث قدمة. وفيها خلفية البحث و من ادلالفصل األول يتكون 
 وأىدافو وفوائده والدراسات السابقة ومناىج البحث. 

بيئة ىف  اللغة العربية ومناىج تعليمها بيئة الفصل الثاين حيتوي من دراسات عامة عن
 الكالم ةالعربية وأثرىا ىف تنميتها خاصة ىف مهار 

حث. وفيها مدخل البحث ونوعو ومصادره وأدوات الفصل الثالث حيتوي من مناىج الب
 البيانات وطريق البيانات

الفصل الرابع حيتوي من دراسات البيانيات عن بيئة اللغة العربية من طريقة إنشائها 
 الكالم . ةوأثرىا لتنمية مهار 

 الفصل اخلامس حيتوي من النتيجة واإلقًتحات
 



 الفصل الرابع
 شتهاعرض البيانات وتحليلها ومناق

 
 معهد النقاية اإلسالمي لمحة عن المبحث االول :

 نبذة تارخية - أ
 

قلوء، دبحافظة -قولوء، من ناحية قولوء-معهد النقاية اإلسالمي تقع بقرية قولوء
قولوء تعد أغربال ناحيات -مسنب، وإهنا أشرق احملافظات جبزيرة مادورا. أما ناحية قولوء

نة مسنب حوايل ثالث كيلومًتا. وتقع غرهبا دبحافظة مسنب. ادلسافة بينها وبُت مدي
ناحية من ناحيات زلافظة باميكاسان. جغرفيا، كانت قرية ( Pakongباكونج )

مًتا من مستوى ادلاء،  117، وزاوية ارتفاعها حوايل ’600’-700قولوء بُت -قولوء
 قولوء اليت يبلغ عرضها-ىكتومًتا من رلموع عرض ناحية قولوء 1.675.955وعرضها 

ىكتومًتا. ىذه ادلنطقة الواسعة، حسب الواقع، الذبهز معيشة جيدة  6.691.316
لسكاهنا ألن أرضها تتكون من األحجار الكلسية مثل األراضي األخرى جبزيرة مادورا، 

ميليمًتا يف السنة، ونسبتو  2176ومعظمها ميديًتانية. أمام قياس ادلطر فيها تقديرا 
 سنة.يوم يف ال 100اليومية تقديرا 

 
 
 



 تاريخ من تأسيس معهد النقاية اإلسالمي - ب
 

.  1887قولوء أسس يف سنة -معهد النقاية اإلسالمي الذي يقع بقرية قولوء
ادلؤسس باسم الشيخ زلمد شرقاوي احلاج ولد بقدوس فىي جاوى الوسطى. قبل 

ر تأسيس ادلعهد، تعلم الشيخ شرقاوي الشاب يف شىت ادلعاىد دبادورا، وبونتيانك وساف
إىل مالزيا، تايالند اجلنوبية، مث يقوم دبكة. إن الشيخ الشرقاوي قد بذل جهوده لطلب 

 1سنة. 13العلم مدة 
يف دوره لنشر العلوم الدينية، كان الشيخ الشرقاوي احلاج يعلم القرآن والكتب 

سنة، انتقل الشيخ مع زوجتيو  14الًتاثية يف قرية بارندوان زلافظة سومنب. مث بعد 
كولوء ىدفا لتأسيس ادلعهد. ومن ىنا، -ي كابنو من زوجتو األوىل إىل قرية كولوءوخبار 

تيسر أمره دبساعدة بعض أىاىل القرية الواجد الغٍت وىو عبد العزيز احلاج بإعطائو قطعة 
من األرض ومهمات البناء ذبهيزا لبداية بناء ادلعهد. مث بذلك األراك، يبٍت الشيخ البيت 

بعده ب "دامل تنجا". وجبانب ذلك، بّيت الشيخ البيت لزوجتو  وادلصلى الذي يسمى
مًتا، وىذا ادلكان  200الثالثة وىي السيدة قمرية ضلو الغرب من دامل تنجا حوايل 

مشهور باسم لوبنجسا. فبدأ الشيخ بتعليم القرآن ومصادر الشريعة يف ادلصلى الذي يقع 
الشيخ للتعليم مكانا أساسيا وسببا  قرب بيتو. ومن ىذا، يكون ادلصلى الذي ينتفع بو

سنة. مث بعد أن تويف  23رئيسيا لتأسيس معهد النقاية. وأخذ الشيخ برئاسة ادلعهد مدة 
م، يقوم الشيخ خباري كابنو من زوجتو األوىل مقامو لرئاسة ادلعهد،  1911الشيخ سنة 

 وكذلك دبساعدة الشيخ زلمد إدريس والشيخ إمام.
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ون مسؤولية رئاسة ادلعهد يف يد الشيخ زلمد إلياس م، تك 1917ويف السنة 
أحد أبناء الشيخ الشرقاوي. ويف عهده ىذا، منى وتطور معهد النقاية سرعة يف شىت 
اجملال، مثل يف اجملال اإلجتماعي، والًتبوي وكذلك يف عالقاتو برجال احلكومة. جبانب 

م.  1923ا جديدا سنة أخر، بنا الشيخ عبد اهلل سجاد أخو الشيخ زلمد إلياس معهد
مًتا ضلو الشرق من  100وىذا ادلعهد اجلديد مشهور باسم اليت اليت كانت مسافتها 

منزل الشيخ زلمد إلياس. من ىنا، منى يف معهد النقاية معهد بعد معهد كادلعاىد 
القطاعية ربت ظل معهد النقاية. فلذلك، كان معهد النقاية مشهورا باسم "ادلعهد 

 2اإلربادي".
م. توّّف الّشيخ زلّمد إلياس وتكون قيادة ادلعهد  1959يف هناية سنة و 

تاليهجماعّية على أيديكبار ادلشاييخ من حفداء الّشيخ زلّمد شرقاوي، كان الّشيخ 
زلّمد عامر إلياس رئيسا عاّما بعد وفاة الّشيخ زلّمد إلياس واستمّر بعده إىل الّشيخ أمحد 

إىل الّشيخ عصام الّدين عبد اهلل سّجاد احلاّج )ادلتوّّف( بشَت عبد اهلل سّجاد احلاّج و 
وإىل الّشيخ عبد الوارث إلياس احلاّج حاليا، فادلناطق ادلوجودة يف معهد الّنقاية اليوم أنواع 
منها منطقة اليت واليت الواحدة واليت الثّانية ومنطقة لوبنجسا للبنُت وللبنات ومنطقة 

لبنات ومنطقة كوسوما باصلسا للبنُت وللبنات ومنطقة نَتماال لوباصلسا اجلنوبّية للبنُت ول
للبنُت وللبنات ومنطقة كارانج جايت للبنُت وللبنات ومنطقة ساواجارين للبنُت وللبنات 

 .وكذلك أيضامنطقةكبونتشروك
كان لّلغة العربّية دور ىاّم يف تارخيّية تأسيس مؤّسسة/ىيئة الّلغة العربّية، ويف 

نفسو كانت زلاوالت من قبل مشاييخ الّنقاية يف خطّة تقدًن الّلغة العربية  معهد الّنقاية
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لدى اجلميع منذ الّسبعينات ادلاضية، على سبيل ادلثال اشًتاك الّشيخ عبد الباسط عبد 
اهلل سّجاد احلاّج، والّشيخ عبد الودود منَت احلاّج يف برنامج تدريب الّلغة العربّية ادلعّقد 

بسورابايا وينحصر أعضاء الربنامج على ادلشاييخ اخلادمُت فحسب يف مسجد الفالح 
 بطريقة ترمجة الّنص العربّية إىل الّنص اإلندونيسّية.

ولتحقيق تلك اذلدف التعليمى وضعت ادلدرسة يف معهد النقاية اخلطة الدارسية 
 األىلية / اإلضافية كمادة خاصة للمدسة كما التايل :

 ليزية.تعليم لغة العربية و اإلصل
 ترتيل القرآن. 

 احملاورة بالعربية.
 مهارة اإللقاء بالعربية.

 دروس القرآن.
 تعليم كتب الًتاث.

مث لتزويد الطلبة باخلربات التعليمية النافعة دلستقبلهم وضعت ادلدرسة  
 النشاطات اإلضافية وىي :

 فن القصيدة بالدفوف البنجاري.
 فن القراءة القرآن بالتغٍت.

 القرآن.  ذبويد قراءة
 مناقشة كتب الًتاث.

 كرّة ادلكتب.
 كرة الريشة.



 دفاع عن النفس.
 وقد أعدت ادلدرسة الوسائل التالية لوصول إىل اذلدف التعليمي : 

 ادلبٌت للمدرسة.
 احلي اجليد لعملية التعليم.

 إجراءة التعليم يف الصباح وادلساء.
 عدم ادلصروف للبناء والشهرية.

 ادلواصالت رلانا.
 كتبة الكاملة.ادل

 غرفة خاصة للحاسوب.
 شبكة دولية. 

 ادلسجد.
م. ُأخذ تطّور الّلغة العربّية  1989ويف اليوم الثّاين من شهر أغوسطوس سنة 

على طريقة الّتنسيق بالّتخطيط وذبهيز الربامج ادلنفّذة بشكل منّظم يف الّتطّور باسم 
 "مركز دراسة الّلغة العربّية".

ّلغة العربّية أربع لقائات يف األسبوع وفيو إلقاء ادلواّد ادلعّدة كان دلر كز دراسة ال
ادلقّررة من جانب ادلعّلم إىل جانب ادلتعّلم، وادلواّد ىي احملفوظة )حفظ ادلفردات 
والعبارات العربّية( والًّتمجة واإلنشاء واحملادثة العربّية وسباشيا وراء ذلك اعتياد الّتكّلم 

 لبة معهد الّنقاية.بالّلغة العربّية عند ط

 معهد النقاية اإلسالمي في العربية اللغة لمحة عن بيئة : الثاني المبحث
  



 م اللغة العربية يف ظل معهد النقاية اإلسالمياللغة العربية ىو مركز لتعلّ  بيئة
حركة تأسيس  .مدورا غولوء سومنب-الذي تقع يف الشارع بوكيت الصلاران غولوء

من اشًتاك الشيخ عبد الباسط  ئمعهد النقاية اإلسالمي يبد مركز اللغو العربية يف
احلاج والشيخ عبد الودود منَت احلاج يف برنامج تدريب اللغة  .أ.عبد اهلل سجاد ب

و بعد  ،حوايل سنتُت 1973سنة ادلعقد يف مسجد الفالح بسورابايا العربية 
بعها العربية اليت يتىل معهد النقاية اإلسالمي تأسس دورة تعليم اللغة زبرجيهما إ

يف ىذه الدورة على  ها. حصرت عملية تعليمطالب معهد النقاية اإلسالمي
م مرة واحدة يف األسبوع. ظهرت غَتة تعليم اللغة الذي يقا تدريب اخلطابة العربية

 3شي يف وقت طويل.ا السبولكنه ذلك الوقت العربية
سة امج يسمى بدر كون الربناعربية بر اللغة اليتطو  أخذ 1984يف السنة 

مفردات اللغة العربية اليت يتبعها ادلشاييخ اخلادمُت وادلؤخرين يف معهد النقاية 
واجملالت. وىدفو  وادلراجح اليت تستعمل يف ىذه الدراسة ىي اجلرائد ،اإلسالمي

ظام العلوم وباخلصوص علوم الشريعة. ىذه الدراسة ىو دلعرفة مصطالحات ن
 4لسنتُت.ا دت كل يوم اجلمعة طولنفّ 

احلاج ) سلرج من األزىار يف  .أ.وىل من الشيخ محدي سراج مخبطوة أ
تعليم اللغة العربية وتطويرىا يظهر حركتو بشكل أخذ  1986مصر( يف السنة 

عبد الودود منَت كرئيس  الربنامج تعليم اللغة العربية هبيكل ادلوظفُت التالية: الشيخ
 ،والشيخ حنيف حسن كالسكرتَت ،اج كنائبووالشيخ أمحد رلتبا منَت احل الربنامج،
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يف ىذا  قيل أن عملية تعليم اللغة العربيةو  ،والشيخ فريد حسن كأمُت الصندوق
 5تنحصر على طبعة النشرة أي ادلفكرة. الوقت

تطوير اللغة العربية على طريقة  أخذ 1989أغوسطوس سنة  شهر يف
سم "مركز ر بام يف التطوّ ظّ التنسيق بالتخطيط وذبهيز الربامج ادلنفذة بشكل من

 6.اللغة العربية" تبّدل اسم ادلركز إىل "مركز 2006ويف السنة . دراسة اللغة العربية"
 7فيما يلي: اللغة العربية وأمساء ادلدراء دلركز

 111الجدول 
 معهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية لفي  راءأسماء المدجدول 

 فترة الخدمة األسماء الرقم

 1988 الدوكتوراندس الشيخ احلاج عبد الودود منَت  .1

 1995-1989 الدوكتوراندس الشيخ احلاج زلمد زلسُت أمَت  .2

 S.HI 2006-2007سودارمُت محزة،   .3

 S.HI 2007-2008أمحد نزار،   .4

 S.Pd.I 2008-2009 عبد الرمحن علي،   .5

 S.Th.I  2009-2010أمَت اخلطيب،  .6
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6
 .2014 نايَتي 10غولؤ، -، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مقابلة مع مدير  

 أمساء ادلدراء يف مركز اللغة العربية دبعهد النقاية اإلسالمي. عن الوثيقة  7



 S.Pd.I 2010-2011عبد ادلقيت،   .7

 2012-2011 إبن حجر  .8

 2013-2012 أمحد فوزي  .9

 2014-2013 أمحد باسلي  .10

 
، لو مؤسسات لغوية يف ادلعهدمركز اللغة العربية تظلّ اآلن كىذا ادلركز 

وىيئة تنمية اللغة  ،(Lateeاليت )يف  السلفي فقووالأحدىا دار اللغة العربية 
نَتماال  يف لس اللغة العربيةورل ،(Lubangsaلوبنجسا ) يف األجنبية قسم العربية

(Nirmala)،  نوبيةلوبنجسا اجليف وهنضة اللغة (Lubangsa selatan) .وغَتىا ،
 8فيما يلي: مركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمي رللس إدارةو 

 
 مجلس إدارة مركز اللغة العربية لمعهد النقاية اإلسالمي

 دورا جاوا الشرقيةسومنب م ؤولغ-ؤولغ
 هـ1435-1434ة الخدمة فتر 

 

 ئيس إدارة معهد النقاية اإلسالمي: ر   المشرف
 )كياىي زلمد عُت اليقُت(

 : كياىي احلاج أمحد حنيف حسن  المجلس االستشاري
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 كياىي احلاج عبد الودود منَت 
 كياىي زلمد نقيب حسن 
 كياىي احلاج زلمد زلسن عامر 
 كياىي عبيد اهلل ثابت 

 ستاذ سودارمُت محزة: األ  مجلس المرافقين
 األستاذ ابن حجر 
 األستاذ أمحد فوزي 

 اإلدارات اليومية
 : باسيلي  المدير العام

 : عمر الفاروق نائب المدير األول
 : ديدي أنواري نائب المدير الثاني

 : زلمد لطفي الفارس  السكرتير
 : فربيانشخ  أمين الصندوق

 

 األقسام
 )ادلنسق(   ين: إمام فورا  قسم التعليم والدراسة

 محيدي    
 أمحد عُت اليقُت أمر اهلل    
 زلمد أمَت   

 )ادلنسق(   : مناجي زين قسم التحريك والتشجيع
 عليم الدين      



 عبد احلميد      
 أمحد فوزي      

 )ادلنسق(  : زلمد حَتليانطا قسم اإلصدار والصحافي
 عبد الرمحن جنيدي

 عبد الرمحن
 زلمد عزيزي

 )ادلنسق(  : زلمد مرزوقييق والعالقات العامةقسم التنس
 مشفق الرمحن
 عارف صاحل

 إلياسي
 غونتور

 
كان مركز اللغة العربية يسعى لتنمية قوة نفود العلومية يف اللغة العربية  

ن يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا هبا جيدا أامال لكي كثَت من الطالب يريدون ك
 9را سريعا.يف معهد النقاية اإلسالمي تطوّ ر تعليم اللغة العربية حىت يتطوّ 

يف  ر اللغة العربيةيتطو  د مركز اللغة العربية أنشطةينفّ  ،اذلدف ىذا لتحقيق
أو ادلعاىد  معهد النقاية اإلسالميمن  طلبة معهد النقاية اإلسالمي الذي يشًتكها

طق وتعليم الشهر باستحضره نا ،ورللس البحث ،ادلكثفة ةكدور   ،عموما وادلدارس
 ،العربية ادلة باللغةاجمل تدريب واحللقة العربية أي ،عريب ومعلم اللغة العربية ادلشهور
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 ،ةطابة العربية والشعر وإلقاء القصاللغة العربية تدريب اخل زكر حيضر م .غَتىاو 
 ر النشرة واجمللة اللغة العربية.وينش

ية يف ادلستوى مسابقات اللغة العربكوا ًت وفوده ليش يرسل مركز اللغة العربية
، كز اللغة العربية كما يلير صلازات الذي حصلها مومن اإل احمللي والوطٍت والدويل.

 10:ليس ادلكتوب والوثائق عنها فاقدة 2011ولكن اإلصلازات قبل سنة 
 112ل الجدو 

 معهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية ل نجازاتإ بعض جدول

 نةالس المكان المسابقة االنجاز الرقم

 ادلة العربيةاجمل الفائز األول .1
اإلسالمية احلكومية جامعة 

 دبكاسان
2011 

 ادلقالة العربية الفائز األول .2
جامعة اإلسالمية احلكومية 

 دبكاسان
2011 

 ادلة العربيةاجمل الفائز الرابع .3
جامعة اإلسالمية احلكومية 

 دبكاسان
2012 

 اخلطابة العربية الفائز األول .4
ة اإلسالمية احلكومية جامع

 دبكاسان
2012 

 العربية اخلطابة الفائز الثاين .5
جامعة اإلسالمية احلكومية 

 دبكاسان
2012 

 2012 ا احلكوميةسييجامعة إندون ادلة العربيةاجمل الفائز الثاين .6
 2012 ا احلكوميةسييجامعة إندون اخلطابة العربية الفائز األول .7
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 ركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمي يف مسابقة اللغة العربية.ة عن إصلازات مقالوثي  



 2012 ا احلكوميةسييجامعة إندون ابة العربيةاخلط الفائز الثالث .8
 2012 ا احلكوميةسييجامعة إندون ادلة العربيةاجمل الفائز األول .9
 2012 ا احلكوميةسييجامعة إندون الشاعر العربيةقراءة  الفائز الثاين .10

 اخلطابة العربية الفائز الثالث .11
معهد نور اجلديد فيطان 

 فزوفلنجو
2012 

 2012 بسورابايا ITS اخلطابة العربية ئز اخلامسالفا .12
 2013 ا احلكوميةسييجامعة إندون اخلطابة العربية الفائز الثاين .13

 اخلطابة العربية الفائز األول .14
معهد نور اجلديد فيطان 

 فزوفلنجو
2013 

 القصة العربيةإلقاء  الفائز األول .15
معهد نور اجلديد فيطان 

 فزوفلنجو
2014 

 القصة العربية إلقاء الفائز اخلامس .16
معهد نور اجلديد فيطان 

 فزوفلنجو
2014 

 اخلطابة العربية الفائز اخلامس .17
معهد نور اجلديد فيطان 

 فزوفلنجو
2014 

 الشاعر العربية قراءة الفائز األول .18
جامعة دراسة اإلسالمية 

 األمُت برندوان
2014 

 العربية الشاعر قراءة الفائز الثاين .19
جامعة دراسة اإلسالمية 

 األمُت برندوان
2014 

 اخلطابة العربية الفائز الثاين .20
جامعة دراسة اإلسالمية 

 األمُت برندوان
2014 

 القصة العربية إلقاء لثالفائز الثا .21
جامعة دراسة اإلسالمية 

 األمُت برندوان
2014 



 
م التعليم والدراسة دبركز الدورة ادلكثفة أحد من األنشطة التعليمية يف قس

اللغة العربية، والتسجيل مفتوح لكل الطالب يف معهد النقاية اإلسالمي. فيها 
. التعليم يف الدورة ادلكثفة يقيم يف وادلتوسط وادلتقدمادلستوى اإلعدادي واإلبتدائي 

أثناء الشهر لكل ادلستوى وينفذ مركز اللغة العربية اختبار التصنيف لسهولة 
كز ر دب على اشًتاك عملية التعليم يف ىذه الدورة. الربنامج يف الدورة ادلكثفةالطالب 

 11كما يلي:  عهد النقاية اإلسالميدلاللغة العربية 
 113 الجدول

 البرامج في الدورة المكثفة جدول
 مياإلسال معهد النقايةبمركز اللغة العربية ل

 هـ 1434/1435فترة الخدمة 
 المستوى اإلعدادي

 المعلم البرامج حصة دراسية لالي الرقم

 السبت  .1
 عبد احلميد القواعد 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 األحد  .2
 إمام فوراين احملادثة 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00
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 اإلثنُت  .3
 عبد احلميد القواعد 22.00 – 21.00

 ل ادلرافقك ادلرافقة 22.45 – 22.00

 _ تقدًن ادلهارات 22.30 – 21.00 الثالثاء  .4

 األربعاء  .5
 إمام فوراين احملادثة 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 اخلميس  .6
 ادلطالعة 22.00 – 21.00

زلمد لطفي 
 الفارسي

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 
 بتدائيالمستوى اال

 المعلم البرامج دراسية حصة اليل الرقم

 السبت  .1
 زلمد مرزوقي احملادثة 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 األحد  .2
 مشفق الرمحن القواعد 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 زلمد مرزوقي احملادثة 22.00 – 21.00 اإلثنُت  .3



 ادلرافقكل  ادلرافقة 22.45 – 22.00

 _ تقدًن ادلهارات 22.30 – 21.00 الثالثاء  .4

 األربعاء  .5
 مشفق الرمحن القواعد 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 اخلميس  .6
 أمحد بسيلي ادلطالعة 22.00 – 21.00

 كل ادلرافق ادلرافقة 22.45 – 22.00

 
لشحص الذي يعطي الدراسة الفرق بُت ادلعلم وادلرافق يعٍت ادلعلم ىو ا

للطالب يف الفصل، أما ادلرافق ىو الشحص الذي يعمل تعميق ادلادة بعد الدراسة 
وتدريب الطالب أن تطبيق مهارات اللغة العربية كإلقاء القصة واخلطابة وغَت 

 12ذلك.
ركز اللغة العربية دلعهد دب الدورة ادلكثفة حوال ادلعلمُت وادلتعليمن يفأومن 

 إلسالمي فيما يلي:النقاية ا
 6ادلرافقُت وعدد علما، م 6ىذه الدورة ادلكثفة  يف علمُتوكان عدد ادل

 16طالبا يف ادلستوى اإلعدادي و  29طالبا يعٍت  45 بوعدد الطالمرافقا، 
م.  2014ىذه البيانات مأخودة يف شهر فرباير يف ادلستوى االبتدائي.  طالبا
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 .2014 ينايَت 11غولؤ، -، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مع مدير مالحظة  



لعربية كز اللغة ار الدورة ادلكثفة دبلمُت يف ول عدد ادلعلمُت وادلتعوفيما يلي جد
 13:غولوء سومنب مدورا-غولوء

 114الجدول 
 رة المكثفةعلمين والمرافقين في الدو مل الجدو 

 بمركز اللغة العربية لمعهد النقاية اإلسالمي
 هـ 1434/1435فترة الخدمة 

 يفةظالو  األسماء الرقم

 دائيمعلم ادلطالعة يف ادلستوى االبت أمحد باسلي  .1

 معلم القواعد يف ادلستوى االبتدائي مشفق الرمحن  .2

 معلم احملادثة يف ادلستوى االبتدائي زلمد مرزوقي  .3

 معلم القواعد يف ادلستوى اإلعددي عبد احلميد  .4

 معلم احملادثة يف ادلستوى اإلعددي إمام فوراين  .5

 معلم ادلطالعة يف ادلستوى اإلعددي زلمد لطفي الفارسي  .6

 ادلرافق ابن حجر  .7

 قفادلرا أمحد فوزي  .8

 قفادلرا عامل الدين  .9
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 جدول الربامج وادلعلم يف الدورة ادلكثفة دبركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمية عن قالوثي  



 قفادلرا حرليانتو  .10

 قفادلرا أمحد عُت اليقُت أمراهلل  .11

 115ل الجدو 
 رة المكثفةعلمين في الدو متل الجدو 

 بمركز اللغة العربية لمعهد النقاية اإلسالمي
 م 2114فبراير في شهر 

 عدد الطالب المستوى الرقم

 29 اإلعدادي  .1

 16 بتدائياال  .2

 45 المجموع

 
 األحوال فى الفصل  - أ

والتعليم،  التعلم يف وإجراءاهتا العربية، الدراسية ادلواد عن ىنا الباحث يقدم
 الدراسية ادلواد أن واحلق .النقاية اإلسالمي دبعهد ادلستخدمة التعلمية والوسائل

 حثالبا يكتفي ولكن فحسب، العربية ادلواد على التنحصر ىذا ادلعهد يف
 :يلي ما ادلواد وتلك .ويطول البحث اليتسع كي والدينية ادلواد الدرسية بعرض
 التعبَت( الكالم ومهارة والكتابة، واإلستماع، العربية، واإلمالء، اللغة تعلم



 القواعد ودراسة والًتمجة، ،)التحريري التعبَت( ادلقروء، واإلنشاء وفهم ،)الشفوي
 14القرآن. ودرس ادلفردات، وتزيد ة،القواعد الصرفي ودراسة النحوية،
 

 تعلم اللغة العربية  -1
بو  ويرجى "العالية ادلرحلة إىل والثانوية اإلبتدائية ادلرحلة" من الدرس ىذا يبدأ
 ربريرية أم كانت شفاىية العربية ويستطيعوا للعربية زلبُت الطالب يكون أن
 يف ادلدرس يسلكها الىت واألساليب .األربع اللغة مهارات كل أنواع يف

 :يلى كما تدريسها
 .األدوات أو الصور باستخدام )اجلديدة( الصعبة ادلفردات يشرح )أ

 .ادلعلم قرأه ما الطالب فيتابع األدوات أو الصور تلك ادلعلم يلفظ ) ب
 .تلخيصا ليلخصوا الطالب ويأمر فقليال قليال ادلعلم يشرح ) ت
 .يصالتلخ مع السبورة يف ادلادة ادلعلم يكتب ) ث
 يقدم ادللقاة األسئلة بإجابة التمرينات تبدأ الدرس، فهمهم بعد ) ج

 .الوظائف ادلنزلية ادلعلم
 .والطباشَت والسبورة، والصور، نفسو، الكتاب ىي التعليمية واألداوات
 اللغة مهارات كل على مشتمال تعلمو يكون أن حياول ادلعلم واحلق أن

 15األربع.
 

 فوي (مهارة الكالم )التعبير الش -2
 إن ادلعلم يستخدم اخلطوات األتية:

 فتح ادلعلم التعليم مث قرأ الطالب الدعاء باجلماعة 
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 2014 يونيو 2 يفبن حجر ا العربية اللغة ومدرس ,عُت اليقُت السيخ ادلعهد مدير مع وادلالحظة ادلقابلة  
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 2014 يونيو 2ّف  إبن حجر :العربية اللغة مدرس مع ادلقابلة  



  بعد اإلفتتاح، سأل ادلعلم إىل الطالب عن ادلفردات والعبارات
القصَتة اليت أعطاىم ادلعلم يف لقاء ادلاضي، فمن مل يستطيع 

 أن جييب فعليو القيام

 مث شرح معانيها لسبورة كتب ادلعلم ادلفردات اجلديدة يف ا
، ولكن ادلعلم أو بالصور بادلرادف وادلضادد يف اللغة العربية

يستخدم اللغة اإلندونيسية أحيانا إذا مل يفهمواىا الطالب 
 )للطالب يف ادلستوى اإلعدادي(

 الطالب قراءة ادلعلم  م احلوار يف الكتاب ادلستخدم وقّلدقرأ ادلعل
 حىت فصح نطقهم

  ح ادلعلم عن احلوار الذي قرأهبعد القراءة، شر 

  بعد فهم احلوار، مث التطبيق، يعٍت أمر ادلعلم الطالب باحملاورة
 مع زمالئو عما يتعلق بادلوضوع

 إن وجد ادلشكالت أو ادلفردات الغربية فسأل إىل ادلعلم 

  التصحيح من ادلعلم إذا وجد ادلعلم الكلمة أو العبارة ادلخطئة
 بيقيف أثناء احملاورة بعد التط

  بعد انتهاء التطبيق، أعطى ادلعلم ادلفردات اجلديدة وأمرىم
 حلفظها يف لقاء القادم

  كما العادة، شجع ادلعلم ليتعلموا جبد وال خيافون يف اخلطأ إذا
 تكلمون باللغة العربية

 .مث قراءة الدعاء باجلماعة 



 
 تزويد المفردات -3

اللغة  تعليمفيمركز  ةخاص العربية اللغة تدريس يف ادلفردات تزويد عملية إن
 ادلفردات تزويد :األوىل :حالتُت على ذبري النقاية اإلسالمي  دبعهد العربية 

 عبارات أو الطالب كلمات تعليم وىو األربع،مهارة الكالم  دراسة من
 ، وكتابة ومعى نطقا ادلختلفة ومشتقاهتا تصرفاهتا مع جديدة اصطالحية
 .ربريريا أم كان شفويا سلتلفة وقرائن عةمتنو  مجل يف استعماذلا على وتدريبهم

 من كثَت يف الالزمة التدريس مضمونات من ادلفردات تزويد : والثانية
 يف وردت اليت الغريبة العبارات أو الكلمات معاين بيان ويراد بو الدروس،
 فهما ادلوضوع فهم على الطالب دلساعدة موضوعات الدرس من موضوع
 تزويد( الثانية احلالة يف ادلفردات تزويد ريسالتد وخطوات .وسريعا صحيحا
 جيري أن البد )الدروس من كثَت يف الالزمة التدريس من مضمونات ادلفردات

 أو والتطبيق واالستنباط والربط والعرض ادلقدمة التالية وىي اخلطوات على
 تزويد( الثانية احلالة وأما .النصوص الكلمات أو سياق ومراعاة التقدًن

 :يلي كما فخطواهتا )  مهارة الكالم دروس من ادلفردات
 .التمهيدية والكلمات السالم إلقاء  )أ

 .السابق الدرس مراجعة ) ب
 .جديد موضوع إىل الطالب تشويق ) ت
 .الطالب معلومات دبقدار التمهيدي التعرف ) ث
 .بيانو يراد عبارة أو كلمة فيها اليت اجلملة القاء ) ج
 .بياهنا يراد عبارة أو كلمة فيها ليتا الكلمة لفظ إعادة ) ح
 .فأكثر مرتُت العبارة و الكلمة لفظ إعادة ) خ
 .مجاعيا أو فرديا بتلفيظها الطالب ادلعلم أمر ) د



 .العبارة أو الكلمة  معى الطالب تفهيم ) س
   .بأنفسهم  ادلعى الستنباط الطالب مناقشة ) ش
 .السبورة على الكلمة  معى كتابة ) ص
 بقي إن متنوعة مجل يف العبارة أو الكلمة بوضع الطالب بعض أمر ) ض

 .الوقت
 .الكافية الفرصة الطالب إعطاء ) ط
 .بالتبادل التفتيش مث ربريريا متنوعة مجل يف بوضعها أمرىم ) ظ
 حبيث األسبوعي، أو اليومي اإلنشاء على تكليفهم( ادلنزلية الوظيفة ) ع

 .)تدريسها سبق اليت يدةاجلد العبارات أو الكلمات فيو تطبق
 .االختتام ) غ
 

 فهم المقروء -4
تدرس ىذه ادلهارة جلميع الطلبة من ادلرحلة" االبتدائية حىت العالية"، ويرجى  

بو أن يكون الطالب زلبُت ومستطيعُت قراءة النصوص العربية ومطالعتها 
طوات الىت وفامهُت ادلواد ادلقروءة بطريقة إجابة السؤال أويلفظوهنا بلغتهم، واخل

 يسلكها ادلدرس كما يلى:
 يسأل ادلعلم سؤاال عن الدرس السابق. ( أ

 يلقى ادلعلم تزويد ادلفردات الواردة ّف ادلوضوع. ( ب
 يكتب ادلعلم ادلفردات اجلديدة. ( ت
 يتكلم ادلعلم حول ادلوضوع. ( ث
 يشرح ادلعلم النص فقرة بعد فقرة. ( ج
ويستنبط من يأمر ادلعلم طالب ليبحث الفقرة الرئيسية من كل الفقرات  ( ح

 النصوص.



إذا سأل ادلعلم" ىل فهمتم؟ "فأجابوا" إن شاء اهلل فهمت أو فهمنا"،  ( خ
 يدل على أهنم فامهون النصوص.

 يأمر ادلعلم طالبا أو طالبُت ليقرأ النصوص. ( د
 يقرأ ادلعلم العبارات أوالفقرات ادلكتوبة يف السبورة. ( ذ
تابة، يناقش الطلبة ويأمر ادلعلم الطلبة ليكتبوا ما يف السبورة. وبعد الك ( ر

مع أصحاهبم مث يأمر ادلعلم الطلبة ليغلقوا كتبهم، وادلعلم يسأل بعض 
 الطالب عن ادلادة ادلدروسة.

 االختتام. ( ز
والطريقة ادلستخدمة يف ىذا الدرس ىي طريقة ادلباشرة. وأما الكتاب  

التعليمية  ادلستخدم خيتلف وفق ادلرحلة اليت يتعلم فيها الطالب. والوسائل
 دلستخدمية يف ىذاالدرس ىي: الكتاب، والسبورة، والطباشر، والقلم.ا

 

 األحوال خارج الفصل  - ب
بادلواد  ادلتعلقة الفصل خارج العربية الدراسية األحوال عن ىنا الباحث يقدم

 النقاية اإلسالمي. معهد يف وتطبيقها الدراسية
 اللغة معمل  -1

 جيلس األجنبية اتاللغ لتعليم خاصا زبصيصا مصممة غرفة اللغة معمل
 عن بعضها يفصل صغَتة مقصرات فيها, اإلسالمى النقاية معهد طالب
 اجملاور الطالب مايقول الطالب يسمع حبيث للضوضاء مانعة ال جدر بعض

 يزعج أن دون يتعلمها الىت باللغة التكلم على بالتمرن لو ديسع وىذا. لو
 مجيعا الفصل طالب مقيا إمكانية ذلك ونتيجة اآلخرون يزعجو أو اآلخرين
  .واحد وقت يف بالتمرن



, الطالب دلقصرات مواجهة. ادلخبترب مقدمة ّف مكاهنا منصو وللمعلم
 .اسطوانات والعب تسجيل جبهاز مزدوجة

, الكالم دلهارة ادلعمل ىذا اإلسالمى النقاية معهد ّف الطلبة استخدم وقد
 حىت التلفاز شاشات مشاىدة أو الصوتى ادلسجل من اإلستماع بوسيلة
 .اجلميلة والعبارات بالكالم ويتحاكوا ديارسوا

 حسب ادلعمل استخدامهم وأما. التعلم عملية ّف ادلشرف أو ادلعلم ويراقبهم
 الذى الثابت الربنامج من وأيضا, األساتيذ يعلمها الىت ادلهارات وفق احلاجة
 .سواخلمي اإلثنُت يوم يعٌت أسبوعُت ادلعمل حضور اللغة مركز عقده
 أو احملادثة استماع على طلبة قدرة على هتدف عامة اللغة معمل عملية
 شفويا العربية اللغة مادة تعبَت إعادة على وقدرهتم, صحيحا العريب التعبَت

 .كامال العربية اللغة مادة أمناط تلخيص على وقدرهتم, وطالقة
 مثل وفرةمت بطرق احملادثة وتسجيل العربية اخلطابة تسجيل فيو ادلواد ومن

 16.األسئلة أو التوظيف أو اخلطابة أو السمعية
 التشجيع  -2

 رغبتهم تكون وال دائما، عالية مهة يف النقاية  دبعهد الطالب يكون ال
 أحيانا بل اللغوية، باألنشطة القيام يف والزمان الوقت طوال سرمدا، قوية

 قد احلالة وىذه .هبا يقوموا ال حىت فيها رغبتهم وتنقص تضعف مهمهم
 لذا .اللغة فساد ظهور إىل وتدعو اللغوية اللغة واألنشطة إمهال إىل تدعو
 مرة. األقل على أسبوع يف كل ادلتوالية اللغوية التشجيعية تعقد

 ادلسابقة اللغوية   -3
ومن برامج نشاطات اللغة مسابقات لغوية عربية جلميع ادلراحل. وقتها يف 

لغة الطلبة وتقوديها، حىت  عليمتآخر السنة الدراسية. واذلدف ىو دلعرفة 
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يستطيع مسؤول اللغة تنميتها وإحياءىا إن وجد فيها النقائص، وإما يف 
طريقة تعليمها أو موادىا وغَتمها من األدوات الدراسية يف تعليم اللغة 

 العربية. 
 
النقاية  معهد فى بيئة اللغة العربية من الطلبة ستفادةالثاني : االمبحث 
 اإلسالمي

الباحث  وقسم ة.العربي اللغة يف الكالم مهارة الطلبة ستفادةا الباحث مسيقو 
   :ومها قسمُت إىل الكالم مهارة الطلبة ستفادةا

 األسباب الداخلية .1
 تلك و. الطلبة أنفس يف تقوم اليت العوامل ىي و الداخلية األسباب  

 نقاية اإلسالميعهد الدباللغة العربية  تعليميف مركز  الباحث وجدىا اليت األسباب
 :يلي كما

 اتالتشجيع . أ
 والتكون عالية فيها مهمهم التكون اإلسالمي النقاية دبعهد الطلبة

 تضعف بل اللغوية، باألنشطة القيام يف وزمان وقت طويل قوية فيها رغبتهم
 وىذه كسالن وىم إال اللغوية باألنشطة يقوموا فلم فيها رغبتهم وتنقض مهمهم
 .اللغة فساد ظهور إىل وتدعو اللغوية واألنشطة اللغة الإمه إىل تدعو قد احلالة
 فتعقد اإلسالمي، النقاية يف اللغوية األنشطة يف واقعة احلالة ىذه التكون وألن

 الساعة قي واخلميس اإلثنُت يوم يعٌت مرة أسبوع كل يف للبنات التشجيعات
 شجيعاتالت ىذه وتوجو ليال والنصف التاسعة الساعة حىت والنصف الثامنة
 قي السادس أىل األول الفصل من للبنُت وأما السادس، إىل اخلامس للفصل
 .ادلغرب صالة قبل اخلميس و االحد يوم كل ادلسجد

 : ىى فيو عقدت الىت التشجيعات طرق ومن



إلقاء ادلفردات الىت اختارىا مشرف الغة إىل الطلبة مث أمرىم لوضع تلك  . أ
 ادلفردات يف اجلملة

 طالبُت أو اكثراجملدثة بُت ال . ب
 أجيانا تقدًن اخلطابة، أو ادلسرحية، أو احلكاية. . ت

 : وىو مستقل طريق ىناك واحلكاية وادلسرحية اخلطابة يف وأما
يعُت مسؤل اللغة على موضوع ادلسرحية أو احلكاية أو اخلطابة وعلى األحيان  . أ

 يفوض إىل الطالب أو الطالبات.
 بعُت مسؤل اللغة اعضاء ادلسرحية . ب
 طالب ادلذكور أن يكتب شيئا الذى سيقدموالبد لل . ت
 بعد ذلك أن يفوض نصوص ادلسرحية إىل ادلعلم للتصحيح . ث
 مث يعرض أما الطلبة يف وقت معُت  . ج

وىدف ىذه التشجيعات أيضا تشجيع الطلبة ألن الخيافوا أن يتكلموا 
باللغة العربية ولو خطاء، وإن الخيافوا بقيامهم أمام أصحاهبم باستخدام اللغة 

 عربية.ال
والربنامج فيها أيضا إصالح األخطاء وىو اإلصالح العبارات أو 
الكلمات ادلستخدمة أو اخلطاء وضع الكلمات يف اجلملة ادلتداولةبُت الطلبة. 

 وأما طريق إجزائو وىو كما يلى :
 يظهر ادلدرس تقييداتو الىت فيها العبارات أو الكلمات بُت الطلبة. ادلثال : . أ

 ما رأيتك من زمان الصحيح   بك أنا قدًن ما لقيت 
 أنا يف حاجة إليك الصحيح   أنا أحتاجك 

 ال أحد يف احلجرة الصحيح  ما يف أحد يف احلجرة 



 خذ يل القميص من فضلك الصحيح  ساعدين خذ قميص 
 أذلذا تبكي الصحيح  ىكذا فقط تبكي 

 اخلطيب غَت فصيح الصحيح  اخلطيب ناقص فصيح 
 يقلدوهنم.ويقرأىا أمام الطلبة و  . ب
 ويلفظ ادلدرس الكلمات الصحيحة ويقلده الطلبة . ت
 أمر ادلدرس الطلبة لكي يكتبوا الكلمات اخلاطئة ويليها بالكلمات الصحيحة . ث

وىذا الربنامج يؤثر كثَتا أىل ترقية لغة الطلبة وجيعلهم على إصالح 
مهارات لغتهم، ألن ىناك التصحيح واإلصالح يف كالمهم خىت اليؤثر إىل 

 17األخرى.الكالم  مهارة
 

 الليلية احملادثة  . ب

ليال حوىل نصف الساعة. ىذا الربنامج  النومتعقد ىذه احملادثة قبل 
الذى يشجع الطلبة للتكلم اللغة العربية. وىم يتكلم أمام حجراهتم وجها يوجو. 

 وىذا موجو للطلبة يف الفصل األول واخلامس. وطريق تنفيذه كما يلى :
 ة أمام غرفهممجع مسهل اللغة الطلب . أ

 أمر ادلسهل أن يتوجو الطالب مع األخر )وجها بواجو( . ب
وبعض الطلبة حيملون ادلعجم أو التقييدات اللغوية أو كتاب ادلفردات لتسهيلهم  . ت

 يف الكالم.
 الطلبة يتكلمون دبوضوع خاص الذى عينو مسهل اللغة. . ث
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العربية ادلسهل يرافقهم ويشارفهم ويراقبهم وإن وجد الطالب اليتكلم اللغة  . ج
فيوصيو مباشرة وإن كررىا فأعطاه العقاب. وإن وجد ادلشكالت أو ادلفردات 

 الغريبة فسأل إليو.

وىذا الربنامج يساعد كثَتاعل الطلبة يف ترقية لغتهم خاصة قي مهارة 
الكالم. والكالم لو دور مهم. وىم ينالون ادلفردات كثَتة حىت يسرعهم على 

 18ة.تكلمهم اللغة العربية بالطالق
 التجسس . ت

، اإلسالمي النقايةالتجسس لو دور ىام إلحياء اللغة العربية يف معهد 
ساعة، والطلبة اليتجاوزون يف تكلمهم  24ألن اجلاسوس يالحظ مجيع الطلبة 

اليومى. ومن بعض وظيفاتو أن يبحث الطالب الذى اليتكلم اللغة العربية أو 
ص الستالمو إىل ادلسؤل اللغة يفسدىا أو يالعبها مث يقّيدىا يف الكتاب اخلا

 وىذا على مراقبة زلكم اللغة.
وأحيانا يقول اجلاسوس لو "أي لغة تتكلمت يا أخي" ويوصيو ألن 
اليتكلم اللغة غَت العربية وبكتبو يف القرطاس ويساقيو إىل زلكم اللغة ليعطى 

فقا العقاب. وزلكم اللغة يسأل إليو عن اجملاوزة الىت فعلها، يعطى العقاب موا
على ما فعلو. ومن بعض العقابات ىو وضع مسؤل اللغة لوحا فيو الكتابة مثل 
"ضلن نتجاوز عن اللغة" أو "أنا مفسد اللغة" ويدور حول البئية، أو قائم يف 

 19مكان خاص الذى عينو مسؤل اللغة.
 ادلوىبة -ث      

معهد مهارة الكالم، ألن لكل فرد من األفراد يف  اكتسابادلوىبة تؤثر يف 
طاقتهم يف أي عمل ما، خاصة يف اللغة العربية. لذا أعد  تعليمالنقاية  ميوال يف 
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معهد النقاية  احللقات والدراسات ادلتوفرة. وقال بعض الطلبة يف معهد النقاية  
 أن الطالب الذي ملك ادلوىبة اللغوية تدفعو لتعلم اللغة تعلما عميقا.

 ادلسابقة اللغوية -د
ات اللغة ادلسابقات اللغوية, وخصت ىذه ادلسابقات برامج نشاط ومن

 اللغوية للفصل األول إىل الفصل اخلامس. ووقت عقدىا وفق احلاجة.
اللغوية لتعريف ترقية لغة الطلبة ولتقوديها, حىت  ادلسابقاتوىدف عقد 

يستطيع مسؤل اللغة ّف تنميتها وإحياءىا إن وجدت النقصان إما ّف طريقة 
 ىا وغَتىا من األدوات الدراسية ّف تعلم اللغة العربية.تعليمها أو مواد

اإلسالمى كما  النقايةوأما بعض ادلسابقات اللغوية الىت عقدت ّف معهد 
 يلى:

 اخلطابة . أ
يشًتك ىذه ادلسابقة الطالب ادلبعوث من كل صف أو فريعة أو من كل حجرة 

نو جلنة ادلسابقة ربت اختيار ادلسهل, ويلق ادلسابق موضوعا وفق التعيُت الذى عي
أو موضوعا يفوض إىل ادلشًتك. وأما النتيجة مأخوذة من زلتويات ادلادة واللغة 

 وتغَت الوجو واحلركة وضبط الوقت وتأثَت ادلستمعُت.
 قراءة الشعر  . ب

واذلدف من ىذه ادلسابقة لتنميتهم ّف األداب واللغة وتؤثر إىل حساساهتم ّف 
ضوعا وفق التعيُت الذى عينو جلنة ادلسابقة. الكتابة والقراءة. ويلق ادلسابق مو 

 وأما النتيجة مأخوذة من اللهجة والنغمة والتصورات واحلركة وتأثَت ادلستمعُت.
 ج.   قراءة النشرات



واذلدف من ىذه ادلسابقة لتنميتهم ّف مهارات القراءة, يقراء ادلسابق ادلوضوع 
سلارج احلروف والتصورات الذى عينو اللجنة. أما النتيجة مأخوذة من اللهجة و 

 واحلركة وتأثَت ادلستمعُت.
 د.    عرض احلكاية

عرض احلكاية اليبعد كثَتا من مسابقة اخلطابة لكن ىناك اخلصاصية. وأما 
النتيجة مأخوذة من زلتويات ادلادة واللغة وتغَت الوجو واحلركة وضبط الوقت 

 وتأثَت ادلستمعُت.
 ه.    مناظرة علمية

( ادلشًتك يتكون على ثالثة 1تسلك ّف ىذه ادلسابقة كما يلى : والطريقة الىت 
( وادلوضوعات سلتلفة منها متعلقة بالًتبية والدينية واإلجتماعية 2أفراد )فرقة(, 

( يشًتك ّف ىذه ادلناظرة العلمية فرقتان : فرقة ادلوافقة 3والثقافية واألساسية, 
( 5ادلوافق بادلوضوع أو معارضو,  (  واقًتعت الفرقتان الختيار4وفرقة ادلعارضة, 

( وقسم 6ويعقد اإلقًتاح قبل الساعة الستعداد ادلشًتكُت ّف حبث ادلوضوع, 
الوقت على شوطُت: وقت ّف الشوط األول ووقت ّف الشوط الثاىن. وأما 

 النتيجة مأخوذة من زلتويات ادلادة واللغة ووقواعدىا والتعاون.
 

 ئيةالذكا - ت
 كانت كما ،كالمال ةادلهار  كتساب على كثَتا تؤثر كائية الذى

 العقل تنمية ّف مهم دور ذلا الذكائية ألن. األخر العمل على تسرع الذكائية
 كانت إن. التفكَت قدر على شيئا فينال شيئ على ويفكر يعقل ومن والفكر
 فبيحة فنتيجتها سيئة كانت وإن وشلتازه مجيلة فاحلاصالت جيدة فكرتو

 .ومفسدة



 اللغة تعلم ّف الذكائية أن اإلسالمى النقاية معهد ّف بالطال قال كما
 احلفظ أوسوء الفهم أوقليل جاىلة كان فإن االكتساب، ّف كثَتا تؤثر العربية
 ّف قوية إرادة لو وليس جاىل الطالب المسا العربية اللغة اكتساب على حيجب
  20.قليال إال كالمال ةادلهار  فاليكتسب اللغة فتعلم

 ارجية األسباب اخل .2
واألسباب  الطلبة، خارج يف تكون اليت األسباب وىي اخلارجية األسباب

والتقليد،  واحلفظ، الدراسية، وادلواد واإلصالحات، وادلعلم، البيئة، : ىي اخلارجية
 األسباب تلك ولتصبح .التعليمية والتمرينات والوسائل واذلدية، والوظيفة،

 :يلي كما ياناتالب الباحث سيقدم وجليا اخلارجية واضحا
 بيئة اللغة العربية  .1

 اإلطار ىي النقاية اإلسالمي  معهد يف العربية البيئة ىي العربية اللغة بيئة
 طبيعية، عربية لغوية ظواىر من يضم دبا الطالب و األساتذة يعيش فيو الذي

 عربية، لغة من حياهتم مقومات على وحيصلون ويؤثرون فيها، هبا يتأثرون
 مجيع والبيئة .خارجو أو الفصل أقراهنم داخل مع عالقاهتم فيو وديارسون
 و التعليم عملية يف تؤثر شأهنا أن من اليت وادلعنوية ادلادية والعوامل األشياء
 يف تطبيقها وتدفعهم وتشجيعهم على العربية اللغة تعليم يف الطالب ترغب
ؤثرات ادل من يشاىده وما ادلتعلم يسمعو ما كل أو اليومية حياهتم واقع

 .ادلدروسة العربية باللغة ادلتعلقة بو احمليطة واإلمكانات ادلهيئة
خارج  وأحواذلم الفصل داخل أحواذلم :مثل العربية اللغوية األنشطة وىناك
 الطلبة اكتساب على وعظيم مهم دور وذلا كثَتا تؤثر البيئة وىذه .الفصل

 الذي األمثل األسلوب ىو بيئتها يف اللغة تعلم إن .األربعمهارة الكالم يف 
 يوما يلمس الذي نفسو، ادلتعلم رغبة على يعتمد ألنو أفضل النتائج حيقق
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 عدد كثرة ذلك على ويساعده العربية، اللغة العلمية لتعلم الفائدة يوم بعد
 21معلميو.

 

 ادلعلم  .2
، ألنو مفتاح كالمال ةالطلبة يف ادلهار  استفادةادلعلم لو دور كبَت على 

. ويشجعهم كالمال ةيها. وىو كادلثل األعلى يف ترقيتهم ادلهار يف تعلمهم عل
على تكلم اللغة العربية واستماعها )فهم ادلسموع( وكتاهبا وقراءهتا، حىت 
بكتسبوا ادلهارات بسرعة. ويراقب على أحواذلم ويشرف عليهم ويوصيهم 
ويرشدىم ويصحح اخطائهم إن وجدت يف ادلهارات وحيل ادلشكالت الىت 

 22.كالمال ةىا يف ادلهار يواجو 
 ادلواد الدراسية .3

 معهد يف يكون الذى كالمال ةهار م اكتساب يف العوامل من عامل
 الدراسية ادلواد ىنا الباحث وقصد الدراسية، ادلواد وىو اإلسالمي النقاية

 .العربية باللغة ادلدروسة
 يف كثَتا وتؤثر الطلبة بُت اللغوية اكتساب على تؤيد ادلواد وىذه

 ادلفردات تزويد:  ىي العربية الدراسية ادلواد وأمامهارة الكالم  ساباكت
 وىناك. اللغوية والتمرينات( الشفهى التعبَت) واحملادثة( ادلقروء فهم) وادلطالعة

 ادلطالعة على تتكون الدراسية ادلواد على تتكون الىت اإلختيارية الكفاءة أيضا
 23 .واحملادثة
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 احلفظ .4
يت يقوم هبا الطلبة، و ىم يتفاوتون يف القدرة احلفظ من العلميات ال

عليو، بتفاوت استعدادىم، وقد وجد أن سهولة احلفظ ترتبط بأسس نفسية 
معهد "النقاية " يؤثر كثَتا على اكتساب  ّف وأسس لغوية. احملافظة عند طلبة

يف تزويد ادلفردات، ألن ادلفردات عندىم أىم شيء يف اللغة مهارة الكالم 
، ال كالمال ةغة كلها. و يروا أن ادلفردات أساس يف استيعاب مهار بل ىي الل

ديكن شخص أن يتكلم إال دبعرفة ادلفردات، وادلفردات ربتاج إىل احملافظة 
وكذلك ادلهارات األخرى. وطريقة احملافظة لطلبة معهد در السعادة متنوعة 

 وىي:
 طريقة الكل - أ

حدة متكاملة، ووسيلتها أن حياول الطالب حفظ القطعة كلها، و 
وذلك بأن يكررىا مرات كثَتة، يف فًتة واحدة، ويف فًتات 

 متعاقبة، حىت حيفظها. 
 طريقة التجزئة - ب

ىي حفظ القطعة بيتا فبيتا، أو بيتُت فبيتُت، أو مجلة فجملة يف  
النثر. واألسباب ادلساعدة على احلفظ ىي التكرار والفهم 

ن حاسة وعدم تأجيل واختيار القطع الشائقة واالستعانة بأكثر م
 .24احلفظ

 التقليد - ت
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ىي التقليد. والطالب يف مهارة الكالم ومن الطرائق يف اكتساب  
معهد النقاية  مدرب باحملاكاة. و ىناك تقليد القراءة وتقليد 
احملادثة وتقليد الكتابة خاصة يف اخلط وتقليد اللهجات اللغوية 

قليد لو دور مهم والنغمة وسلارج احلروف يف مهارة االستماع. والت
 ةيف اكتساب الطلبة للمهارات اللغوية األربع خاصة يف مهار 

م. ومن طرق التقليد يف معهد النقاية ، الطلبة يستمعون كل الكال
احملادثة مث يأمر األستاذ تقليد احملادثة اليت قد استمعوا إليها 

 بالطالقة والصحيحة. 
ل أو األسطوانة أو واحملادثة أحيانا تصدر من األساتذة أو ادلسج 

طي دورا كبَتا التلفاز أو القنوات الفضائية وغَتىا. إن احملاكاة تع
اللغوية، إن األصوات اليت ينطقها الطلبة  ةهار يف إتقان الطالب دل

 25والكلمات اليت يرددوهنا شلا يستمعونو إىل حوذلم
 الوظيفة - ث

 يرى بعض الطلبة و ادلدرسُت أن الوظيفة يف معهد النقاية  ذلا
دور مهم يف اكتساب مهارة الكالم. ويراد هبا التكليف اللغوي 
الذي كلف ادلعلم بو الطلبة قبل انتهاء احلصة لكي يعملوه خارج 
الفصل. والوظيفة سلتلفة بُت الطلبة حسب مراحلهم التعليمية، 
ألن ادلقرر الدراسي بُت مرحلة سلتلفة. و ادلعلم يقوم بتقدًن 

 ى أساس األىداف ادلرجوة مثل:الوظيفة للطلبة معتمدا عل
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 إعطاء الوظيفة ألجل التأكيد أن الطالب قد فهم الدرس. ( أ
ربديد ادلعلم للطالب الوظيفة حسب ادلادة ادلدروسة بدقة  ( ب

 وثبات.
إعطاء التكليف اللغوي حسب طاقتهم ومراعاة الزمان ادلتاح  ( ت

 ذلم يف إجراء الوظيفة.
 تساعد الوظيفة على التعلم الذايت. ( ث
ب مع مستوى التقدم الذي ىدف إليو يف مهارة أن تتناس ( ج

 الكالم.
هبذه الوظيفة، يستطيع الطلبة اكتساب مهارة الكالم باللغة العربية وترقيتهما 

 وتنميتهما وإحياء اللغة العربية عموما.
 احلوافز - ج

احلوافز ىي األشياء اليت تعطيها جلنة ادلسابقة دلن يفوز فيها.  
ادلعلم أو ادلؤسسة للطلبة يف ادلسابقة وادلراد ىنا ىي اليت يعطيها 

اللغوية العربية. يف احلوافز ادلقامات أو الًتتيبات حسب قدر 
صلاحهم وقيمتهم يف مسابقة ما، مثل الفائز األول، ىو الذي 
حيصل على النتيجة األعلى و األقصى بنسبة ادلسابقُت اآلخرين، 

ا بنسبة فالفائز الثاين، ىو الذي حيصل على النتيجة جيدا جد
ادلسابق اآلخر بعده إال أنو ربت الفائز األول، مث الفائز الثالث، 
الذي حيصل على نتيجة جيد فحسب ربت الفائزين السابقُت. 
واحلوافز تتكون من الكتب، أو الكؤوس أو األموال وغَتىا. قال 



بعض طلبة معهد النقاية  أن احلوافز تعطي دورا مهما يف إجياد 
 .26للغة العربية خاصة يف مهارة الكالماحلماسة يف تعلم ا

 التدريبات اللغوية - ح
التدريبات اللغوية تلعب دورا مهما يف اكتساب مهارة الكالم يف 
تعلم اللغة العربية وتنميتها. يرى بعض الطلبة يف معهد النقاية ، 

لغتهم. والتدريبات  تعليمأن التدريبات ذلا الفوائد الكثَتة يف 
 سبكُت الطالب من سيطرة األمناط اللغوية عندىم هتدف إىل

اللغوية اليت تعلمها الطلبة يف الفصل. فالتدريبات وسيلة لنيل 
ادلهارة اليت تعلمها الطلبة و تثبيتها. والتدريبات اللغوية اجليدة 
والصحيحة تتنوع على أنواع الكثَتة. والتدريبات اللغوية يف مهارة 

ء والتسميع )ادلعلم الكالم، تتبلور على ما يلي: األول، اإلمال
يلقي ادلواد اإلمالئية و الطلبة ينصتون و يستمعون مث يكتبون(. 
والتسميع إما أن يكون بوسيلة ادلعلم نفسو أو األسطوانة ادلسجلة 
وغَتمها. والثاين، احملاورة )أمر ادلعلم الطالب أو الطالبة أن حياور 

و النتائج اآلخر، و ادلعلم يسمع ذلك ويعطي التقييم والتقدًن أ
 .27من احملاورة(

 الوسائل التعليمية - خ
الوسائل التعليمية ذلا دور مهم يف اكتساب مهارة الكالم يف 
تعليم اللغة العربية يف معهد النقاية . وىذه تساعد كثَتا على 
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إجراء تعليم اللغة العربية وربقيقها. فالوسائل التعليمية يف معهد 
القددية والسالفة كأنو يكتفي قاية  مل تزل معتمدة على الطريقة الن

بالسبورة والطباشَت وادلعلم نفسو. وإليك التوضيح عن الوسائل 
 ادلستخدمة يف معهد النقاية  خاصة يف تعليم مهارة الكالم.

 مهارة الكالم الوسائل التعليمية
 √ األسطوانة
 √ الحاسوب
 √ الكتاب

 
 عليم اللغة العربيةالطلبة لمهارة الكالم في ت ستفادةاالختالفات في ا - د

اللغة  يف الكالم دلهارة الطلبة ستفادةا يف االختالف اجملال ىذا يف الباحث قسم
بصفتو  العربية اللغة يف الكالم مهارة ستفادةا يف االختالف األول، :قسمُت العربية
 .اخلاصة بصفتو الكالم مهارة اكتساب يف واالختالف والثاين، .العامة

 اختالف الدوافع 1 أ

أن اختالف الدوافع يسبب  يف كتابو معهد النقاية اإلسالمي علمُتعض ادليرى ب
على اختالف اكتساب ادلهارة الكالم. أن كان الدافعية يف نفس الدارس ضعيفا فيصبح 
الدارس صعيفا يف اكتساهبا، وإن كانت يف نفس الدارس الدافعية القوية فيصبح قويا 

 28على اكتساهبا.
قاية اإلسالمي "إن كان وراء الدارس دافع يستحثو. وقال ادلدرس ّف معهد الن

وحافز يشده إىل تعلم شيئ ما، كان ذلك أدعى إىل إسبامو وربقيقو اذلدف منو ّف 
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أشكالو ادلعقدة ومهاراتو ادلتشابكة، وراء الكثَت من حاالت الفشل ّف التعلم )اكتساب( 
 29فقدان الدافع.

يتعلم اللغة ويكتسبها  ما فرقة، بعدالمي متسوالدوافع للطلبة معهد النقاية اإل
لقصاء حاجة ما، كأن تكون سعيا وراء وظيفة، أو رغبة يف قصاء وقت بستمتع فيو، أو 
استجابة دلتطلبات مقرر درسي أو بكتابات معينة، وادلهم يف ذلك أن الدارس الذى 

دلهارة وافع يقتصر األمر عنده على اكتساب القدر الذي يلزمو  من ىذه ادتوجهو ىذه ال
 والشكل الذي حبقق لو ىدفو ويشبع حاجتو ويستويف منو غرضو.

وخيتلف بُت الطلبة ّف اكتساب ادلهارة الكالم باختالفهم على الدوافع اليت كانت 
ّف نفس الطلبة وإن فقدت ّف نفسهم الدوافع فليس ذلم االكتساب اإلقليال. وىذه 

 الدوافع تسبب على اكتساب الطلبة فيها.

 بيئةال اختالف 1 ب

دلعهد النقاية اإلسالمي فزوع كثَتة، ولكل فرع لو جو خاص، إما جو اللغة واجلو 
اصة ّف خ .كالمال ةاألخر. وىذه البيئة من األسباب على اختالفهم ّف اكتساب مهار 

 مهارة الكالم إلن البيئة تؤثر على اكتساهبا.
هاد فهذا يؤثر وبعض الفريعات تؤدى على تعميم اللغة وتطبيق مهارهتا جبهد واجت

على الطبة لكي يقوموا على النشاطات اللغوية، مثل احملاورة اليومية، وغَتىا. وبعض 
األخرى اليعمل النشاطات اللغوية إال قليل فهذا يسسب ضعيف الطلبة ّف اكتساب 

 ادلهارات العربية، حاصة ّف مهارة الكالم.
اليت تنتشر فيها وبُت  يتعلم الطالب اللغة ّف الفريعة دبعهد النقاية اإلسالمي

األصحاب الذي يتحدثوهنا، يتلقى منهم ادلفردات الكثَتة، ويتعلم الًتاكيب الصحيحة، 
 وعكسو.مهارة الكالم ويدرك ادلفاىيم الدقيقة. ىذا يؤثر على سرعة اكتساهبم ّف 
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، إن كان كالمال ةفاحلاصل البيئة )الفريعة( تؤثر على اختالف الطلبة ّف اكتساب مهار 
بسرعة وجيد وإن  مهارة الكالم و العريب قويا ّف تلك البيئة فيصبح الطالب مكتسبا اجل

كان ضعيفا فيصبح مكتسبا عليها ببطيئ وسيئ وإن اليوجد جو اللغوي فال يكتسبها 
 30.كالمال ةالطلبة على مهار 

 خلفية الدراسة 1 ج

. كالمال ةوخلفية الدراسة تؤثر كثَتا ّف اختالف الطلبة على اكتساهبم ّف مهار 
وىذه احلالة وقعت ّف معهد النقاية اإلسالمي، دلن كان خلفية دراستهم من ادلدرسة 

فاليكتسبها بسرعة أو يكتسبها  كالماحلكومية أو اىلية )عامة( واليتعلم فيها مهارات ال
لكن بطيئ. ومن كانت خلفية دراستهم من ادلدرسة الدينية )فيها( العلوم الدينية ويتعلم 

 )العربية( فيكتسبها بسرعة وجيد. مهارة الكالم
. إن كان ة الكالموتؤثر أيضا خلفية األسرة أو البيئة الىت حيوذلا الطلب ّف اكتساب مهار 

الطلب يدرس ّف أسرتو القران أو ادلواد متعلقة بالعربية فيكتسبها سهلة ّف معهد النقاية 
بصعوبة. وىذا يؤثر على  اإلسالمي، وإن كان ّف اسرتو اليتعلم القران أو غَته فيكتسبها

 31اختالفهم ّف اكتساب ادلهارات اللغوية.

 طريقة التدريس 1 د

باختالف طريقة التدريس الىت مهارة الكالم يستلزم اختالف ّف اكتساب 
يستخدمها ادلدرس ّف الفصول، إن كانت الطريقة سيئة وغَت مناسبة ّف استخدامها 
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جيدة وجديرة فيكتسب الطالب ادلهارة للطالب فال يكتسبها باجليد، وإن كانت الطريقة 
 الكالم اللغوية بسهولة وسرعة.

وىناك الطرق ّف تدريس ادلهارة الكالم منها: اإللقاء، وادلناقشة، واحلوار، وحل 
ادلشكالت، وغَتىا. إن التوجد للمدرس الكفاءة ّف استخدام الطريقة وّف اختيارىا 

بها لكن قليال. فيختار ادلدرس طريقة فيكون فاشال ّف اكتساب ادلهارة الكالم أويكتس
التدريس ادلناسبة تعتمد على أسس كثَتة منها : أ( طبيعة ادلادة اليت تدرس، ب( 
خصائص النوم التالميذ ونوع ومستوى التعليم الذي ينشد ادلدرس ربقيقة، ج( مدى 

 اقتصادية الطريقة جهدا ووقتا وتكلفة.
طريقة التدريس ذلا أثر كبَت ّف  اإلسالمي أن النقاية ى الطالب ّف معهدر ي

اكتساب مهارة الكالم وسيختلف الطالب يف اكتساهبا على سلتلف الطرق خاصة 
 32مستخدمها وىو ادلدرس ّف تطبيق الطريقة.

اللغة العربية بمعهد النقاية  تعليممركز  في العربية البيئة دور : الثالث
  مهارة الكالم تعليم في اإلسالمي 
 يف يتعلق هبا، ما و النقاية ، دبعهد العربية اللغة بيئة عن سبق فيما الباحث بُت

 أن  .مهارة الكالم تعليم يف العربية البيئة دور عن السابقة البيانات سيفسر البحث، ىذا
( يكون متعلم سلتلفا يف استخدام لغتو على 1: منها معهد النقاية يف العربية البيئة دور

( ىذا 3قواعد، ال لفا يف استخدام اللغة باعتبار( يكون متعلم سلت2حسب الظروف، 
التعليم يشبع ادلتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية أو نظام اللغة عن قواعد اللغة 

التساعد كثَتا يف سيطرة ادلدروسة. يف ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة اذلدف 
 ادلهارات اللغوية للغة اذلدف.

وائب والنقائص الىت جرت يف ىذا ادلركز حىت الترقى ولكن كانت ىناك ايضا الع
 تنمية الطلالب دلا تقدمت يف القادم. ومن تلك العوائب و النقائص منها:
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 الوسائل التعليمية احلديثة نقص -1
 ىي التعليمية العلمية يف دور ذلا لتعليمية الوسائل أن شك ال
 على يساعد شلا ألفكاروا وادلعلومات لنقل ادلفاىيم ادلادية ادلناسبة، الوسائط
 عرب وادلهارات احلقائق بنقل وذلك .للتعلم ادلنهج الدراسي مقررات استيعاب

 الطالب قدرة ورفع واإلدراك الفهم على زيادة مساعدهتا جانب إىل احلواس
 ادلوقف أو احلاجة حسب إىل آخر شكل من معارفهم تعريف يف وكفاءهتم
 ىذا يف احلديثة التعليمية وسائلال استخدام عدم والحظ الباحث .لتعليمي
 رفع يف تساعد ال تقليدية وسائل ىي فيها ادلستخدمة بل الوسائل ادلعهد
 أهنا جانب إىل الكالم مهارة يف خصوصا و مستواىم الطالب كفاءة
 ىذا فكان الطالب قبل من بالنشاط واحليوية الشعور وعدم ادللل تسبب
 ادلعهد.  ىذا يف يرام العربية كما لغويةال البيئة وتبلور التحقق عدم يف مباشرا

 العربية اللغة يف ادلتخصصُت ادلعلمُت قلة -2
 وخاصة التعلمية الوسائل استخدام أن يعتقد بعض الباحثُت

 كمدير دوره ذبعل ولكنها ادلعلم دور تلغي ال ادلستحدثات التكنولوجية
 أن وجيب .التعليمي للموقف زبطيطو خالل من للتعليم وموجو ومرشد

 يلغي وتنمية العقلي التحليل على للقدرة ناضج اذباه فكري للمعلم يكون
 إىل معلم، احلاجة دون مباشرة دروسو تلقي للمتعلم ديكن حيث ادلعلم دور
 ىذا ويف مقدمة الفكري، والتجدد التساؤيل الفكر التعليمية الوسائل بينما
 ما ومىت علوماتوادل األفكار لنقل الوسيلة ىي اليت اللغة يف التمكن كلو

 التعليمية العلمية جيعل أن يستطيع فإنو باللغة وماىرا متمكنا كان ادلعلم
 قلة النقاية  دبعهد العربية البيئة ربقيق عدم يف ومن ادلشكالت .للطلبة سهلة

 العربية اللغة يف الكفاءة لديهم الذين العربية يف اللغة ادلتخصصُت ادلعلمُت
 العملية يف استخدامها مث بألفاظها ومن والتعبَت هبا التكلم حيث من



 و عريب الفصل بأسلوب داخل يعلم أو يدرس معلما صلد نكاد فال التعليمية
 إىل اللغة والًتمجة القواعد طريقة عرب الدروس شرح على دائما يعتمد إمنا

 يف العربية اللغة اكتساب من كثَتا الطالب حيقق ال الذي األمر اإلندونيسية
 يف حياكونو مث إليو فيستمعون بالعربية يتحدث ال ادلعلم ألن م،مهارة الكال

 33كالمو.
 اخلطأ يف الوقوع وخوف االستحياء  -3

 وتنمية السليم الذوق تشكيل يف كبَت وقع وذلا أثرا أشد اللغوية البيئة
 وإتقان النصوص ضبط صار ما فمىت اإلنسان، لدى ادللكة ادلبتدعة

 أداء وحسن وبالغة وصرف ضلو من االتفريط حبقوقه وعدم استخدامها
 ما ومىت والكالم، اللغة لناحية ادلتكلم وامتالكو إبداع على دليل ذلك كان
 يبدأ واإلنسان .اللغة التمكن من عدم على دل ذلك عكس على كان

 ومن .أحيانا ويصيب أحيانا خيطئ فإنو فشيئا شيئا التعليمية العملية
 ظاىرة ادلعهد ىذا يف العربية، البيئة ضعف إىل أدت اليت ادلشكالت

 احجامهم إىل يؤدي وىذا الكالم يف واخلطأ اللحن من استحياء الطالب
 جيب نفسية عقدة عن عبارة الظاىرة وىذه سباما، باللغة العربية الكالم عن
 .عيبا ليس الكالم يف اخلطأ أن على بإرشاد الطلبة معاجلتها ادلعلمُت على

 اخلطأ بُت ودييز لكي يصحح اخلطأ منو يصدر أن ادلتعلم يف واألصل
 والصواب.

نقصان الطلبة ّف استعمال واستفادة البيئة ىذه العوائب تسبب على 
 اللغوية ّف معهد النقاية االسالمى. 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج الدراسة
ذيالماللغةالعربيةيفظلمعهدالنقايةاإلسالمياللغةالعربيةىومركزلتعل بيئة -أ

حركةمركزتأسيس.مدوراغولوءسومنب-تقعيفالشارعبوكيتالجنارانغولوء
مناشرتاكالشيخعبدالباسطعبدئاللغوالعربيةيفمعهدالنقايةاإلسالمييبد

احلاجوالشيخعبدالودودمنرياحلاجيفبرنامجتدريباللغة.أ.اهللسجادب
 بسورابالعربية الفالح مسجد يف ادلعقد ايا سنتني3771سنة بعد،حوايل و

إ بعهاىلمعهدالنقايةاإلسالميتأسسدورةتعليماللغةالعربيةاليتيتخترجيهما
اإلسالمي النقاية معهد تعليمطالب عملية حصرت علىها. الدورة ىذه يف

العربية اخلطابة يقاتدريب تعليمالذي غرية ظهرت األسبوع. يف واحدة مرة م
شييفوقتطويل.االمتولكنهذلكالوقتةاللغةالعربي

ادلهاركان -ب االسالمي النقاية طلبة اكتساب كيفية يف ومهاكالمالةعامالن ,
وادلوىب التشجيع ىي الداخلية والعوامل اخلارجية. والعوامل الداخلية العوامل
وادلواد والإلصطالحات وادلعلم البيئة فهي اخلارجية والعوامل واما والذكائية

 لدراسيةواحلفظوالتقليدوالوظيفةواذلديةوالتمريناتوالوسائلالتعليمية.ا
(يكونمتعلمخمتلفايفاستخداملغتو3معهدالنقاية: يف العربية البيئة دور أن -ت

 حسب الظروفعلى باعتبار2، اللغة استخدام يف خمتلفا متعلم يكون )
 يريد1القواعد، الذي ادلتعلم يشبع التعليم ىذا أو( اللغوية استيعابالقواعد
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اللغة قواعد أنسيطرة أخرى، يفناحية ادلدروسة. اللغة عنقواعد اللغة نظام
 اذلدفالتساعدكثريايفسيطرةادلهاراتاللغويةللغةاذلدف.

الجترىكماجرتيفالقادموكذلكالترقي ادلعهد ىذا يف العربية البيئة دور أن
القادم،وىذهاحلاالتوقعتلوجودالعوائبمنهاتنميةالطالبكماتقدمتيف

العربية، اللغة يف ادلتخصصني ادلعلمني قلة احلديثة، التعليمية الوسائل نقص :
 واإلستحياءوخوفالوقوعيفاخلطأ.


  الدراسة اقتراحات

الباحثبعضاالقرتاحاتحولما البحث،فسوفيقدم علىنتيجة اعتمادا
يتعلقبالبحثفهي:

فمنادلمكنأنىفىذاالبحثنقصاناحولمايتعلقبإجاءالبحثبالرغممنو .3
 قدبذلالباحثكلجهدهىفإكمالالبحثحيتيكونمرغوبافيو.

وىذاالبحثحيتاجإىلاالستمرارلتعمقوكلالعمق،فمنلوفرصةللبحثعن .2
 فمنادلستحسنأنيلمو.كالمالةمهاراكتساب

مهار .1 اكتساب البيئةكالمالةىف يهتم أن ومتعلم ومعلم ومراقب دلشرف البد
 اللغويةألهنادوركبريىفاالكتساب.

أىلها .4 ليكون صاحلة وانشاطات جيدة بطريقة العربية اللغوية البيئة يهيئ أن
 بسرعةوصحيحةوطالقةوملمة.كالمالةدلهارمكتسبا

أفرد .5 بني التعاون إىل حيتاج البيئة لتكوين النجاحادلعهد، أساس التعاون ألن
 لتهيئتها.
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 يحسنها أن م،فالبدللمعلموادلتعلكالمالةمهارالبيئةتلعبدوراكبرياىفاكتساب .6

 .حهاويصل
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