
 

 

 

 

 

 جمـهوريــة إندونيسـيا
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" فاكورادين "دراسة الحالة في معهد التربية اإلسالمية الحديثة 

 ترنجاليك
 

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم الّلغة العربّية
 

 :إعداد 
 فيستا يسري أفيدا 

 21017711: رقم الّتسجيل   
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 إندونيسـيا جمـهوريــة
 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  تقرير المشرفين
حيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف محن الر  بسم اهلل الر   

 . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل
 : ةالطالب تهالذي حضر لطال  على البح  العلم  بعد اال 

 فيستا يسري أفيدا:  االسم
                                          s-2/ 21017711 : رقم التسجيل

 البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم :  موضو  البح 
 دراسة احلالة يف معهد الرتبية االسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك

 .مناقشة البح  العلم جملس تقدمي إىل الوافق املشرفان على 
لاملشرف األو    

 
 

 محمد عينين الماجستير. د . أ

 210770722110722772:رقم التوظيف

 املشرف الثاين
 
 

 منير العابدين الماجستير. د
 210170171771212771:رقم التوظيف

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الماجستيرولدانا وركاديناتا الدكتور 
 210771212111712772: رقم التوظيف



 

 

 

 

 

 إندونيسـيا جمـهوريــة
 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 اعتماد لجنة المناقشة
 :البح   عنوان

 البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم 
 دراسة الحالة في معهد التربية اإلسالمية الحديثة رادين فاكو ترنجاليك 

 S-2/ 21017711:  التسجيل رقم               فيستا يسري أفيدا:  الطالبة إعداد

 حب  تكميل  لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
شرلطا لنيل درجة  اعن هذا البح  أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوهل ةالطالب تقد دافع

 1720 يونيو 17  :، بتاريخاجلمعةيوم املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف 
 :األساتذة ةوتتكون جلنة املناقشة من الساد

 : ..................التوقيع ومناقشا يسارئ  الدكتور مفتاح اهلدى -2

 : ..................التوقيع مناقشا ولدانا وركاديناتا الدكتور -1

 : ..................التوقيع مشرفا ومناقشا حممد عيننيالدكتور . أ -1

                .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا  منري العابدين الدكتور -0

ىعتماد علالا  

،الدراسات العلياعميد كلية   
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمن
 211021222111712771: رقم التوظيف 



 إقرار الطالبة
 :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت 

 فيستا يسري أفيدا:   االسم
 21017711:  رقم التسجيل

  كديري  -موجو  –موندو :   العنوان
هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية   أقر  بأن  

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت 
 : عنوان 

 البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم
فاكو  دراسة الحالة في معهد التربية اإلسالمية الحديثة رادين

 ترنجاليك
وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفس  وما زورهتا من إبدا  غريي أو تأليف اآلخر

استقباال أهنا من تأليفه وتبني أهنا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

 .م اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهي
 .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك 
 

 1720 مايو 20ماالنج،      
 صاحبة اإلقرار

 
 فيستا يسري أفيدا

  21017711: رقم التسجيل



 اإلهداء
 إىل والديت ووالدي

 الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاءاملعلمني األولني اللذين تلقيت على يديهما 
 وعرفت يف نفس كل منها السماحة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

 تقدمة إجالل واحرتام
 

 يف جناح  مساعدهتم ودعائهم عائلته شكرا علىاحلاج الشافع   و 
 

حممد أخلص مولنا، حممد  إخواين الصغار األحباءإىل أخ  كبري ألطا  الرمحان و 
 الذين يشاجعوين وبرك هلم احلياةعاملة احلسىن روديفا، و الفكر ذو 

 

 إىل كافة املدرسني يف مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية
 . الذين قد بذلوا جهودهم لنصرة دين اهلل القومي والعداد أجيال املسلمني

 
  اللغة العربية قسممن  األصدقاءمجيع و 

 اإلميانالذين عاشوا مع  يف نفس اجلهاد و 
 

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 
 حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 

 .وتسهم يف خدمة اإلنسان
 



 االستهالل
 

 

 بسم اهلل الر محن الر حيم
 (1)ِإنَّا َجَعْلَناه قُ ْرانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 

 (1 :سورة الزخرف آية)

 

م قال .عن أىب هريرة رض  اهلل عنه، أن  رسول اهلل ص
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو "

 " ميجسانه
 (متفق عليه)

 
 

 



 كلمة الشكر و التقدير
الذي اختار العربية وفضلها على سائر اللغات، والصالة والسالم على احلمد هلل 

وموالنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا 
 :وبعد .وأصحابه ذوي الفضل والكرامات

باحلمد  وتعاىلوقد من  اهلل عل   باالنتهاء من إعداد هذا البح ، فله سبحانه  
والثناء، فلك احلمد يااهلل ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف أن أتقدم  -بعد محد هلل تعاىل –
خروج هذا البح  إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ لطلبته، فهذا البح  

االقرتاحات واملساعدات من األساتذة املتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات و 
ها لكل من بذل جهده لذلك، تقدم الباحثة أوفر شكرها وتقدير . الزمالء األحباءالكرام و 

 :وختص بالشكر. يف املساعدة على إمتام هذا البح 
موالنا مالك إبراهيم ، مدير جامعة موجيا راهارجااحلاج  األستاذ الدكتورمساحة  

 .االنجمب  اإلسالمية احلكومية
موالنا مالك الدراسات العليا جامعة كلية   ، مديرمهيمنالدكتور مساحة األستاذ 

 .االنجمبمية احلكومية اإلسال إبراهيم
الدراسات كلية تعليم اللغة العربية   قسم، رئيس ولدانا وركاديناتا الدكتورمساحة 
 . االنجمباإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهيمالعليا جامعة 
، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا حممد عينني الدكتور األستاذ مساحة

مراحل إعداد هذا البح  منذ بداية فكرة البح  حىت وعمليا ووجه خطواته يف كل 
 .االنتهاء منه، فله من اهلل خري اجلزاء و من الباحثة عظيم الشكر والتقدير

، املشرف الثاين فيسعدين أن أتقدم بشكره وتقديره منري العابدينمساحة الدكتور  
فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع لطوال فرتة إعداد هذا البح  فلم يبخل بعلمه ومل 



يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان لتفضله مبناقشة هذا البح  أكرب 
 .اهلل عظيم الثواب واجلزاء األثر يف نفس الباحثة فله مىن  خالص الشكر والتقدير ومن

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم 
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية باللغة العربية 

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف . مباالنج
 .والتشجيع وجزاهم اهلل عين  خري اجلزاء

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتق دير إىل األص دقاء يف قس م تعل يم اللغ ة العربي ة 
بكلي  ة الدراس  ات العلي  ا جامع  ة موالن  ا مال  ك إب  راهيم اإلس  المية احلكومي  ة مب  االنج الع  ام و 

م  ا ق  دموه م  ن العل  وم فله  م م  ن الباحث  ة ك  ل الش  كر والتق  دير عل  ى . الفص  ل الب  اء اخلاص  ة
 .واملعارف والتشجيع وجزاهم اهلل عين  خري اجلزاء

فرتجو الباحثة م ن الق راء أن . إن هذا البح  ال خيلو من األخطاء والنقائص وأخريا
عس  ى اهلل أن جيع  ل ه  ذا البح    مفي  دا ونافع  ا . يق  دموا االقرتاح  ات لتحس  ني ه  ذا البح   

 .ملن يستفيد منه، آمني
 

 يقواهلل ويل التوف
 

 1720 مايو 20ماالنج،      
 الباحثة

 
 فيستا يسري أفيدا

 21017711: رقم التسجيل
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 مستخلص البحث
البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم دراسة الحالة في معهد  م، 4102، فيستا يسري أفيدا

رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك  .التربية اإلسالمية الحديثة رادين فاكو ترنجاليك
 .العربيةإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 

منري الدكتور : ، واملشرف الثاىنحممد عينني املاجيستريالدكتور   أستاذ :املشرف األول
 .العابدين املاجيستري

  .البيئة اللغوية العربية، ممارسة الكالم :الكلمات األساسية

أّن جودة البيئة اللغوية مهّمة جّدا لنجاح الطالب يف تعليم اللغة األجنبية، واملقصود 
 . بالبيئة اللغوية هي كل ما يسمعه ويشاهده الطالب مما يتعلق باللغة األجنبية املدروسة

الكشف عن حال البيئة اللغوية العربية يف معهد ( 1)أما األهداف من هذا البحث هي 
الكشف عن االسرتاتيجية املستخدمة يف تكوين البيئة اللغوية العربية، ( 2)اليك، رادين فاكو ترجن

والكشف عن العوائق ( 4)الكشف عن شكل البيئة اللغوية العربية ملمارسة كالم الطالب، ( 3)
 .املوجودة يف تكوين البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم هبذا املعهد وحّل املشكالت

املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفى وأّما نوع البحث هو إّن مدخل البحث 
. دراسة احلالة، وتستخدم الباحثة أسلوب مجع البيانات باملالحظة املشاركة واملقابلة والطريقة الوثائقية

ولفحص صدق . ختفيض البيانات وعرض البيانات وحتليلها حتليال نقديا: وأّما حتليل البيانات
 .الباحثة بطول االشرتاك وعمق املالحظة والتثليثي ومناقشة األصحابالبيانات تستخدم 

: البيئة اللغوية العربية يف معهد رادين فاكو تنقسم إىل بيئتني( 1)ونتيجة هذا البحث هي 
تكون االسرتتيجية يف تكوين البيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد ( 2. )البيئة الرمسية والبيئة غري رمسية

ا، فهي وجود النظام الواح،، األنشطة اللغوية العاحدة، وجود سكن الطلبة، ولكن فيها مناسبا هب
التعاون واالّتصال اجلّيد مع مجيع أعضاء املعهد واملدرسني لتكوين البيئة اللغوية  مازالت حتتاج إىل

تستمّر سكينر شكل البيئة يف هذا املعهد مناسبا بالنظرية السلوكية و ( 3. )العربية اجلّيدة والفعالة
بالنظرية التعزيز يقول أن البيئة التعليمية هي الطريقة الفعالة للحصول على املهارات اللغوية، مع أن 

 اإلجيابيةالعوامل ( 4. )كفاءة اللغة األجنبية تؤثر بالبيئة اللغوية الرمسية وغري رمسية بطريقة خمتلفة
لتعليمية العربية، قسم إحياء اللغة، وجود النظام املوادة ا: لسهولة تكوين البيئة اللغوية العربية هي

هي  السلبيةوأما العوامل . والعقاب الواح،، األنشطة اللغوية العربية، إلقاء املفردات يف كل الصباح



بني الطلبة ملمارسة اللغة العربية يف  نقصان التعاونقلة الوسائل التعليمية، ليس هناك مستشار اللغة، 
 .  اقص القدوة احلسنة من األساتيذ يف االتصال مع الطلبة باستخدام اللغة العربيةاحملادثة اليومية، ن
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Kata Kunci : Lingkungan Bahasa Arab, Melatih Berbicara 

 Keberadaan lingkungan bahasa menjadi sangat penting untuk keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar Bahasa asing. Dalam hal ini lingkungan 

Bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh pembelajar 

berkaitan dengan Bahasa target yang sedang dipelajari. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan keadaan 

lingkungan Bahasa arab yang ada di pondok pesantren modern Raden Paku 

Trenggalek, (2) Mengetahui strategi yang digunakan para asatidz ataupun 

Pengasuhan pondok dalam membentuk lingkungan Bahasa arab, (3) Mengetahui 

bentuk lingkungan Bahasa arab untuk melatih berbicara siswa, dan (4) 

Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pondok ini dalam membentuk 

lingkungan Bahasa arab untuk melatih berbicara siswa serta memberikan solusi 

atas problem yang menghambat dalam melatih berbicara siswa di pondok Raden 

Paku Trenggalek. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Studi 

kasus. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan 

terakhir menarik kesimpulan. Untuk mengecek Validitas dan kridebilitas data 

peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu memperpanjang keikutsertaan 

peneliti dalam beberapa kegiatan, observasi mendalam, triangulasi, dan diskusi 

dengan sejawat. 

 Hasil penelitian ini adalah 1) lingkungan Bahasa arab di pondok Raden 

Paku terdiri dari dua macam, yaitu: lingkungan formal dan lingkungan informal. 

2) strategi pengembangan lingkungan bahasa arab dipondok Raden Paku sudah 

sesuai, yaitu dengan adanya peraturan yang jelas, kegiatan-kegiatan Bahasa yang 

mendukung, dan adanya asrama, akan tetapi masih perlu adanya kerjasama dan 

komitmen dari semua pihak baik pengasuh, asatidz, guru, dan santri untuk 

menciptakan lingkungan Bahasa arab yang baik dan kondusif. 3) bentuk 

lingkungan Bahasa di pondok ini sesuai dengan model aliran behavioris yang 

dilanjutkan oleh B.F. skinner dengan teori reinforcement menganggap bahwa 

lingkungan pembelajaran adalah cara yang efektif untuk mencapai kemahiran 



berbahasa, yang mana kemampuan berbahasa asing itu dipengaruhi oleh 

lingkungan formal dan informal dengan cara yang berbeda. 4) faktor pendukung 

yang memudahkan terciptanya lingkungan Bahasa arab yaitu: materi 

pembelajaran Bahasa arab, bagian penggerak Bahasa, program kerja yang jelas, 

kegiatan-kegiatan Bahasa, dan penyampaian kosakata baru setiap paginya. 

Adapun faktor penghambat yaitu: minimnya media pembelajaran, tidak ada 

konsultan Bahasa, kurangnya kesadaran dari sebagian santri untuk berbahasa arab, 

dan kurangnya kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan Bahasa 

arab khususnya dari pihak asatidz untuk member contoh yang baik. 
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Language environment is one of the important aspects to the success of 

foreign language teaching. In this case, language environment could be defined as 

anything that can be heard or seen by learners related to targeted language 

learned.  

The objectives of the research are (1) to describe language environment at 

Raden Paku Islamic Modern Islamic Boarding School Trenggalek, (2) to find out 

the strategies used by teachers to establish Arabic environment, (3) to find out 

language environment used to build speaking ability of students, and (4) to find 

out the problems faced by Raden Paku Modern Islamic boarding school in 

building speaking ability of students and to resolve the problems obstruct 

speaking ability. 

The study uses qualitative approach, specifically case study. The method 

in data collection is interview, observation, and documentation. Data was 

analyzed by reduction, presentation, and drawing conclusion.  To check validity 

and credibility of the data, writer uses some techniques such as extending writer 

participation in some activities, deep observation, triangulation, and peer 

discussion. 

The results of study are (1) language environment at Raden Paku Modern 

Islamic boarding school is divided into two, formal environment and informal 

environment. (2) development strategies of Arabic environment at Raden Paku 

Modern Islamic boarding school is appropriate, proven with rules, supporting 

language activities, also dormitory for all students, but still cooperation and 

commitment from headmaster, teachers, and students to create a better Arabic  

environment is needed.  (3) the form of language environment in this Islamic 

boarding school is in mutual accord with Behaviorism by B.F. Skinner. In his 

reinforcement theory, Skinner believes that learning environment is the effective 

way to language mastering, in which foreign language ability is influenced by 

formal and informal environment in different ways. (4) supporting factors 



facilitating Arabic environment are : Arabic teaching material, language section, 

fixed programs, language activities, and daily new word delivery. And those that 

can obstruct are: lack of teaching media, lack of language consultant, lack of 

student awareness about the usage of Arabic in their daily conversation, lack of 

cooperation from all parties to create a better Arabic environment especially from 

teachers that are supposed to be good example. 



 الفصل األّول
 اإلطار العام

 المقدمة - أ
لقد اتسع نطاق تعليم وتعّلم العربية كلغة أجنبية يف خمتلف بقاع العامل خاصة 

بدأ من عليم اللغة العربية بإندونيسيا يت وهذا ُمربْهن على أنّ  يف العقدين األخريين،
ليس إالّ  تصويب تعليم اللغة العربية ويف عصرنا اآلن، .حىت اجلامعة روضة األطفال

تصويب ال: آخر يف تعليمها، منهابل هناك غرض  لفهم أو ملعرفة نصوص العربية،
 .تصويب احلِرفانيةالتصويب األكادميي، و الالدين، 

أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غري لغته  معناهجنبية األلغة الإن تعّلم 
مها يف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األم، أي قادرا على فهم األوىل اليت تعلّ 

وقراءة وكتابة، وبعبارة أخرى  حمادثةرموزها يستمع إليها، ومتمكنا من ممارستها 
: هلما استقبال هذه اللغة، وثانيهماأوّ : م اللغة يتم على مستوينيإن تعلّ : نقول

م اجلّيد للعربية كلغة إن املتعلّ : توظيف هذه اللغة، وعلى سبيل التفصيل ميكننا القول
م هذه اللغة إىل املستوى الذي أجنبية هو ذلك الذي يصل بعد جهد يبذله يف تعلّ 

   .ميكنه
ني أّن كفاءة اللغة األجنبية تؤثر بالبيئة استخلص نور اهلدى من حبث كراش
تستفيد البيئة غري رمسية على اكتساب  .اللغوية الرمسية وغري رمسية بطريقة خمتلفة

مهارات حتسني )اللغة، أّما البيئة الرمسية تستفيد على املراقبة أو حتليل األخطاء 
  (.اكتساب اللغة يف اللغوية
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أضيف إىل النظرية السابقة، أّن املعهد الذي يعطي طّّلبه الفرصة لتمثيل 
دة والطّلقة يف الكّلم، وهذا خيتلف املباشرة باستخدام اللغة العربية هلم الكفاءة اجليّ 

  .باملعهد الذي يرّكز يف تعميق النحو والصرف داخل الفصل
هيدي دوالي يف كتاب عبد اخلري، أّن جودة البيئة اللغوية إذن، كما قال 

واملقصود بالبيئة اللغوية (. األجنبية)مهّمة جّدا لنجاح الطّلب يف تعليم اللغة الثانية 
وأّما ما . ويشاهده الطّلب ممّا يتعلق باللغة الثانية املدروسةهي كّل ما يسمعه 

تشتمله البيئة اللغوية هي األحوال يف املقصف أو الدكان، واحملادثة مع األصدقاء،  
وحني مشاهدة التلفاز، وحني قراءة اجلريدة، واألحوال يف عملية التعليم والتعّلم، 

 2.وحني قراءة الدروس، وغريها
غة األوىل والنمط الشائع يف تعلم اللغة الثانية يتضح لنا أّن بينهما تعّلم الل أنّ 

 :هذه النقاط مايلي من نقاط االلتقاء الكثري، ومن أهمّ 
ينبغي يف تعلم أية لغة أن متارس، ولنّلحظ أن الطفل يف :  املمارسة . 

 .مراحله األوىل لتعلم اللغة يكرر ما يسمعه مرات، ومرات
هي األصوات اليت ينطقها والكلمات اليت يرددها إن احملاكاة :  التقليد . 

 .هي مما يسمعه حوله وبالطريقة اليت يسمعها هبا
يصل الطفل إىل فهم املنطوق من الكلمات قبل أن يقدر على :  الفهم .2

استعماله، واألمر نفسه يصدق على متعلم اللغة الثانية، إنه يفهم من 
 .دم منهاالكلمات والتعبريات أكثر مما يستطيع أن يستخ

أن االستماع كمهارة لغوية يأيت قبل أية مهارة :  ترتيب املهارات اللغوية .4
أخرى، وتأيت بعد مرحلة االستماع مرحلة الكّلم حيث ينطق ما وصل 

االستماع إذن مهارة تسبق الكّلم، والكّلم يسبق . إليه من أصوات
 .القراءة، والقراءة تسبق الكتابة
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ها ويتعلم قواعدم اللغة أوال، مث يعرف إن الطفل يستخد: تعلم النحو .5
 4.منطقها

أّوال، عال : اللغة العربية لألندونيسي تعليم وهناك العوامل املتعلقة لعملية
. سهاواللغة العربية اليت تدر ( اللغة اإلندونيسيا)االختّلف واملساوة بني لغتهم 

نه صحيح أّن كل لغة إ 5.والثاين، ما مدى تأثري الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية
ولكنه أيضا صحيح أن هناك . تعترب ظاهرة فريدة وأن كل لغة ختتلف عن سواها

وبذلك يكون من املفيد يف تعلم اللغة األجنبية االستفادة . وجوه تشابه بني اللغات
   .من معرفة وجوه الشبه ووجوه االختّلف بني اللغة األم واللغة املنشودة

وأّما . مهارات اللغوية و يف تدريبها هناك صعوبةو ال شّك أّن يف تعليم 
تظهر . الكّلم مهارة انتاجية تتطلب من املتعّلم القدرة على استخدام األصوات بدّقة

فالكّلم يعترب . أمهّية تعليم الكّلم يف اللغة األجنبية من أمهّية الكّلم ذاته يف اللغة
  .جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية

البيئة اللغوية العربية ملمارسة "واختارت الباحثة موضوع البحث العلمي عن 
ألّن قد " الكّلم دراسة احلالة يف معهد الرتبية اإلسّلمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك

عرفنا يف التوضيح السابق أّن البيئة هلا دور هاّم يف فهم واستيعاب الطّلب عند تعّلم 
مهارة الكّلم، هم املمارسة والتكرار واملران، وأيضا هلم  اللغة العربية خصوصا يف

تعّلم اللغة العربية بإحياء . الطّلب وقتا طويّل ويستطيعون أن يتعّلم مهارات اللغوية
احلالة البيئة هي الطريقة اجلّيدة لنيل النتيجة يف تعّلم اللغة، وأّما يف ذلك املعهد 

وهذا احلال . والنشاطات العربية املختلفةفوجود البيئة اللغوية باملاّدة العاضدة 
 .مساعدا باكتساب لغة الطّلب
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يف ذلك املعهد، أّن يف هذا املعهد  امت الباحثة املقابلة مع أحد األستاذةهنا ق
يكون البيئة اللغوية العربية اليت فيها وأيضا فيه . يضّم املواد الدراسية الدينية واللغوية

الناحية الدينية يستحق هذا املعهد املواد الدراسية  نماملتنّوعة، و األنشطة اللغوية 
الكاملة واملمتعة، مثل األخّلق، التاريخ اإلسّلمي، علوم الفقه، والعبودية، وغري 

مارسة الكّلم من الناحية اللغوية، هناك األنشطة الكثرية الىت هتدف مل وأّما. ذلك
ومذاكرة يف  فردات يف كل الصباحامل: يف اللغة العربية، مما يلي بةترقية كفاءة الطلو 

ليله، واحملادثة مرتني يف األسبوع، واخلطابة، واملناقشة، واحملفوظات، اإلمّلء، 
و يوجب للطلبة أن . يف وقت معنّي  هذه ويؤّدي مجيع األنشطة. واإلنشاء، وغريذلك

 يسكنوا داخل املعهد ألّن يف ذلك املعهد املمارسة، والتدريبات، واألنشطة اللغوية
الزم عليهم أن و  .خصوصا مهارة الكّلم الذين هم يساعدون يف ترقية املهارة اللغوية

يتحدث باللغة العربية عند النشاط اليومية، و هذا بوجود البيئة اللغوية املعّدة يف هذا 
  2.املعهد
هي لتنمية كفاءة الطلبة ومهارهتم هذه البيئة اللغوية العربية ، املرجوة من إذن 

حني الحظت يف ذلك املعهد، نظرت . اللغة العربية فّعاال، شفويّا او حتريريّايف تعليم 
ومسعت أّن بعض الطّلب يتحّدثون ليس باللغة نظام املعهد، ومن األساتيذ وقسم 
إحياء اللغة مل يعط القدوة احلسنة إىل الطلبة، بعض منهم ال يستخدمون اللغة 

مع أّن عرفت يف ذلك املعهد . ي كما يرامالعربية يف احملاورة اليومية، وهذا ال جير 
النشاطات املناسبة واجلّيدة وتعضده الطّلب يف التعليم واحملادثة اليومية باللغة 

البيئة اللغوية "ومن شرح السابق، جّذبت اهتمام الباحثة يف البحث عن  .العربية
رادين فاكو  الىت تكون يف معهد الرتبية اإلسّلمية احلديثة" ملمارسة الكّلم العربية
 .كترجنالي
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 أسئلة البحث - ب
 تفبناء على خلفية البحث الىت شرحتها الباحثة فيما سبق، فإهنا حدد

 :أسئلة هذا البحث حول ما يلي
 الرتبية اإلسّلمية احلديثةعهد مبكيف نوع البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكّلم  . 

 ترجناليك؟" رادين فاكو"

الرتبية عهد اللغوية العربية ملمارسة الكّلم مباسرتاتيجية تكوين البيئة كيف  . 
 ترجناليك؟" رادين فاكو" اإلسّلمية احلديثة

الرتبية اإلسّلمية  عهدملمارسة الكّلم مبكيف شكل البيئة اللغوية العربية  .2
 ترجناليك؟" رادين فاكو" احلديثة

الكّلم  ملمارسةالبيئة اللغوية العربية  يف تكوين مل اإلجيابية والسلبيةعواما ال .4
 ترجناليك؟" رادين فاكو" الرتبية اإلسّلمية احلديثة عهدمب

 أهداف البحث  -ج
وفقا على أسئلة البحث السابقة، يهدف هذا البحث اىل الكشف عن 

 :األمور اآلتية
الرتبية اإلسّلمية عهد مبنوع البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكّلم  الكشف عن . 

 ترجناليك" رادين فاكو" احلديثة
عهد اسرتاتيجية تكوين البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكّلم مبالكشف عن  . 

  .ترجناليك" رادين فاكو" الرتبية اإلسّلمية احلديثة
الرتبية  عهدمب ملمارسة الكّلمشكل البيئة اللغوية العربية  الكشف عن .2

  .ترجناليك" رادين فاكو" اإلسّلمية احلديثة
ملمارسة البيئة اللغوية العربية  يف تكوين والسلبيةمل اإلجيابية عواالالكشف عن  .4

 .ترجناليك" رادين فاكو" الرتبية اإلسّلمية احلديثة عهدالكّلم مب



 أهمية البحث   -د
 :أمهية هذا البحث فيما يلي إنّ 

 األمهية النظرية . 
احلسية  ترجى الباحثة من هذا البحث معطيات لزيادة تطوير النظرية ( أ

اصطناع البيئة التعليمية هي طريقة فّعالية للحصول أّن  السلوكية لسكينر
 .إىل مهارات اللغوية

 .وتطبيقهاإصدار االقرتاحات املعلومات الرتبوية حول البيئة اللغوية   ( ب
 األمهية التطبيقية . 

يعطي املعلومات يف تطبيق البيئة اللغوية  حبثها أنمن  وترج:  للباحثة ( أ
  .عهداملالعربية يف 

املعلومات اإلضافية لتطوير و نتائج هذا البحث الأن تعطي :  للمعهد ( ب
 .مهارة الكّلميف  الطلبةالبيئة اللغوية العربية يف املعهد وتنمية قدرات 

سا للمعّلمني يف تطبيق املدخل اأن يكون هذا البحث أس: للمعّلمني ( ج
 .دةاملهّم باستخدام البيئة اللغوية العربية اجليّ 

وإعطاء الفرصة ملمارسة ن تكون هذه النتيجة دافعة للطلبة أ:  للطلبة ( د
 .الكّلم باستخدام البيئة اللغوية العربية

 حدود البحث  -ه
 احلد املوضوعي . 

ملمارسة  البيئة اللغوية العربية تنفيذحددت الباحثة موضوع هذا البحث على 
 .الكّلم لدى الطلبة ولتحسني النطق والطّلقة والتشجيع يف الكّلم

 
 
 



 احلد املكاين . 
ملمارسة الكّلم  البيئة اللغوية العربية تنفيذعلى حددت الباحثة هذا البحث 

عهد الرتبية مب لدى الطلبة ولتحسني النطق والطّلقة والتشجيع يف الكّلم
 .ترجناليك" رادين فاكو"اإلسّلمية احلديثة 

 احلد الزماين .3
أبريل  – مارسشهر  إن الدراسة امليدانية اليت قامت هبا الباحثة جتري من

 م4 0 
 الدراسات السابقة   -و

البيئة العربية مبعهد األمني اإلسّلمي : العنوان، ( 00 ) حليمي زهدي . 
املدخل الكيفي : المنهج. برندوان مسنب مدورا ودورها يف التعّلم والتعليم

البيئة العربية مبعهد األمني اإلسّلمي برندوان مسنب : النتيجة. ونوعه الوصفي
هناك عامّلن يف كيفية . تنقسم إىل بيئتني مها بيئة إصطناعية وبيئة طبيعية

إكتساب طلبة املهارات العربية، ومها العوامل الداخلية اخلارجية والعوامل 
: اختّلف الطلبة إىل اكتساب مهارات اللغوية بأسباب، منها. اخلارجية

األهداف املتفرقة خمتلف طرائق التدريس املستخدمة، واألدوات املستعملة، و 
 .وغريها

هذا البحث يبحث عن : قد اختلف هذا البحث عن حبِث الباحثة
وأّما يف حبث الباحثة يبحث عن البيئة البيئة العربية واكتساب مهارات اللغوية 

وترُّكز " رادين فاكو"واسرتاتيجية لتكوينها، وشكلها يف معهد اللغوية العربية 
ومنهج البحث املدخل الكيفي ونوعه الوصفي وأّما حبث . ملمارسة الكّلم

، مثّ حمّل البحث يف هذا البحث يف دراسة احلالةالباحثة مبدخل الكيفي ونوعه 
الرتبية معهد األمني اإلسّلمي برندوان مسنب وأّما يف حبث الباحثة يف معهد 

 .اإلسّلمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك



بيئة العربية ودورها يف ترقية مهاريت االستماع : انالعنو ، (  0 ) تميم اهلل . 
مدخل الكيفي : المنهج. راجيصا بنتور ماالنج" السّلم"والكّلم مبعهد 

البيئة اللغة العربية على األنشطة اللغوية يف : النتيجة. ونوعه وصفي تقوميي
واكتساب الطّلب مهاريت االستماع والكّلم تعود إىل . الفصل وخارج الفصل

ودور البيئة العربية يف ترقية . السبب الداخلى والسبب اخلارجي: بنيالسب
 .مهاريت االستماع والكّلم يف هذا املعهد السّلم ال جيري كما يرام

هذا البحث يبحث عن : قد اختلف هذا البحث عن حبِث الباحثة
وأّما يف حبث الباحثة يبحث عن البيئة اللغوية ترقية مهارة االستماع والكّلم، 

وترُّكز ملمارسة " رادين فاكو"واسرتاتيجية لتكوينها، وشكلها يف معهد العربية 
ومنهج البحث املدخل الكيفي ونوعه وصفي تقوميي، وأّما منهج  .الكّلم

 مثّ حمّل البحث يف هذا البحث يف. الباحثة املدخل الكيفي ونوعه دراسة احلالة
الرتبية يف معهد راجيصا بنتور ماالنج، وأّما حمّل الباحثة " السّلم"عهد م

 .اإلسّلمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك
البيئة العربية ودورها يف كفاءة مهارة الكتابة : العنوان، (  0 ) نهاية الرحمة .2

املدخل : المنهج. مدورا -باميكاسن -بداخلية خدجية اجلامعية بنجلهور
البيئة العربية بداخلية خدجية ( أ: النتيجة. الكيفي ونوعه الوصفي التقوميي

البيئة داخل الفصل : مدورا تنقسم إىل بيئتني -باميكاسن-اجلامعية بنجلهور
والبيئة خارج الفصل، والبيئة داخل الفصل حتتوي على تعليم قواعد النحو 

مال اللغة العربية يف املكاملة والصرف والبيئة خارج الفصل حتتوي على استع
أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة ( ب. اليومية، حتفيظ املفردات، اجمللة احلائطية

بداخلية خدجية حتتوي على تعليم اإلنشاء واإلمّلء، الوظيفية، كتاب خطة 
دور البيئة العربية يف  ( ج. البحث العلمي، النشرة، واملسابقة الكتابة العلمية

ة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعية فطبعا هناك الدور لكن درجات كفاءة مهار 



الدور تنقسم إىل قسمني األول دور أكثر الطالبات هلن الكفاءة اجليدة يف 
مهارة الكتابة والثاين دور قليل للطالبات هلّن الكفاءة غري جّيدة ملهارة 

 .الكتابة
البيئة  هذا البحث يبحث: قد اختلف هذا البحث عن حبث الباحثة

وأّما يف حبث الباحثة يبحث عن البيئة العربية ودورها يف كفاءة مهارة الكتابة، 
وترُّكز " رادين فاكو"واسرتاتيجية لتكوينها، وشكلها يف معهد اللغوية العربية 
وأّما  الوصفي التقومييومنهج البحث املدخل الكيفي ونوعه  .ملمارسة الكّلم

مّث حمّل البحث يف هذا  ،دراسة احلالةه حبث الباحثة مبدخل الكيفي ونوع
وأّما يف حبث  مدورا -باميكاسن -البحث بداخلية خدجية اجلامعية بنجلهور

 .الرتبية اإلسّلمية احلديثة رادين فاكو ترجناليكالباحثة يف معهد 
 تحديد المصطلحات   -ز

شأهنا أن تؤثر البيئة هنا مبعىن مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من 
يف عملية التعليم وترغب الطّلب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 

أو هي كل ما يسمع املتعلم وما يشاهده من . تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية
املؤثرات املهية واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة والىت ميكنها أن 

 .ده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربيةتؤثر يف جهو 
 
 

 



 الفصل الثالث
 منهجية البحث

على مدخل البحث ونوعه وميدان البحث وحضور الباحثة  فصليشتمل هذا ال 
والبيانات ومصادرها وأدوات البحث وأسلوب مجع البيانات وحتليل البيانات وفحص 

 :عنها فيما يلي. صدق البيانات

 مدخل البحث ونوعه - أ
ميلري يف كتاب  هو كما رأى كريك، تستخدم الباحثة املدخل الكيفي

موليونج أّن املدخل الكيفي عنده يعترب من الطريقة املعّينة يف العلوم اإلجتماعية 
اليت تتوقف على النظر اإلنساين يف حدودها كما تتعلق بأفراد البحث من خالل 

، مبعىن وأّما نوع البحث تستخدم الباحثة هو دراسة احلالة  .اللغة واملصطلحات
ن احلاالت، وحبث يف العوامل املعقدة اليت أثرت فيها، حبث متعمق يف حالة م

والظروف اخلاصة اليت أحاطت هبا، والنتائج العامة واخلاصة اليت نتجت عن ذلك  
لتقدمي الصورة الفكريّة مفصلًة عن اخللفية،  النوع هو هذهاهلدف من ّن أل  .كله

من تلك الصفات  ثّ . والصفات، أو الطبيعة اخلاصة من احلالة أو احلالة الفردية
  .اخلاصة سوف تكون الصفات العامة

كما أن من املهم أن تكون املعلومات شاملة لكل األحداث اهلاّمة املرتبطة 
باحلالة، فالباحثة حتتاج إىل معرفة كل املواقف واألحداث، ولكن عليها أن تكون 

هتمل انتقائيا فتأخذ األحداث واخلربات اليت تركت أثرا واضحا على احلالة و 
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وجتمع الباحثة معلوماهتا وبياناهتا حسب . األحداث البسيطة اليت ال أثر هلا
 .التسلسل الزمين وذلك ألمهية هذا التسلسل يف تطور تشكيل احلالة

 البحث ميدان - ب

الرتبية اإلسالمية معهد البحث الذي اختارهتا الباحثة هو  يدانكان م
ذا املعهد مكانا للبحث ترجع اختيار هسباب وأ. ترجناليك" رادين فاكو" احلديثة

 :إيل األمور كما يلى
  ترجناليك له إرشاد " رادين فاكو"الرتبية اإلسالمية احلديثة أّن يف معهد

: ودستور يف تنفيد التعليم وهو جمموع من املناهج التعليمية الثالثة، وهي
، (املعهد احلديثة)املنهج التعليمي للشؤون الدينية، واملنهج التعليمي احملّلي 

 .واملنهج السلفي

  له البيئة اللغوية  ترجناليك" رادين فاكو"الرتبية اإلسالمية احلديثة أّن يف معهد
، وكان املدّرس ا النشاطات اللغوية الىت تساعد ملمارسة الكالمالعربية وفيه

 .نةيدّرس عن اللغة العربية بطريقة املعيّ 

 للغة العربية يف كل أسبوع واحدة، يف هذا املعهد إجراء عملية تطبيق ا
 .لتطبيقلتنفيد واعليهّن با والطالبات البدّ 

 الباحثة حضور  -ج
 ،لذلكف  .داة الوصف الرئيسّية يف البحثأأّن الباحثة هي اليت تقوم بدور 

 الّتصال والبحث عند أداء هذا البحث العلمي يف ميدان البحث ةضر الباحثحت
قة امتثاال من شكل البحث املعلومات الصادأو  بياناتهدفا إىل نيل ال بحوثبامل

 .الكيفي
الذي تبحث فيه ثّ  تفعل اجلماعةبوجود هذه املشاركة، ترى الباحثة كل ما 

، وبعد ذلك منه حتصل على البيئة اجلماعة ةالباحثة حتصل على اخلربة عن نشاط
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املعلومات هلذا  الواثقة ألمهية ثقة البحث اليت تصل إىل اهلدف املطلوب ولتوفري
البحث الزم على حضور الباحثة إىل جمتمع البحث ويهدف من ذلك إىل مجع 

 .البيانات احملققة واألفضل
 مصادر البيانات - د

هناك طريقة متوّفرة ومتعّددة لتكون الباحثة حاصلة على البيانات املطلوبة، 
لبيانات غري إّن البيانات يف البحث تنقسم إىل قسمني، مها البيانات املكتوبة وا

موليونج أّن يف البحث الكيفي كلمات وأفعال أو  كتاباملكتوبة، وأكد لوفليند يف  
تصرفات وهي البيانات األساسية الرئيسّية وأّما غريها فهي البيانات اإلضافية مثل 

  .الوثائق
 :أما مصادر البيانات يف هذا البحث فهي كما يلي

املركز يف ذلك املعهد وهو مدير رئيس املركز، تعقد املقابلة مع رئيس  . 
 .املعهد ورعاية الطلبة يف ذلك املعهد

مشريف املعهد، جترى املقابلة او احلوار واملالحظة على جمموعات كثرية،  . 
هي مشريف صف األول والثالث من املدرسة املتوسطة ومشريف 

 .للمدرسة الثانوية من البنني والبنات
قسم إحياء اللغة اليت تنقسم إىل قسم إحياء اللغة، جترى املقابلة مع  . 

 .قسمني هو قسم إحياء اللغة من األساتيذ وقسم إحياء اللغة من الطلبة
والطلبة، جتري املقابلة واملالحظة حسب مستوى كفاية الطلبة يف اللغة  . 

العربية من املدرسة املتوسطة حيت الثانوية مناسبا باألنشطة اللغوية يف 
 .البيئة اللغوية
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 البيانات الوثائقية،  . 
إن البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من غري اإلنسان هي 

وكانت الوثيقة مصدرا مستقال . الوثيقة، والصور، واملواد اإلحصاية
أما دراسة الوثيقية يف هذا . ومضبوطا يعكس حقيقة احلالة والوضع

 البحث تعقد بواسطة وثائق تتعلق باألنشطة اللغوية داخل الصف او
 .خارجه

وتقصد بالبيانات الوثائقية هنا هي البيانات اليت جتدها الباحثة 
يف الوثائق املوجودة يف ذلك املعهد يتعلق باألنشطة اللغوية، واألنشطة 

  .اليومية، والبيئة اللغوية
 أدوات البحث - ه

من وظائفها، تعيني و يف هذا البحث الكيفي تكون الباحثة أداة بشرية  إنّ 
طي  خطة البحث، احلضور يف ميدان البحث، اختيار املخرب  مشكلة البحث، خت
تفسريها، فحص صدق مجع البيانات، حتليل البيانات و  كمصدر البيانات،

  .البيانات، ث استنتاج ما حصلت عليه البيانات
 :وأدوات األخرى جلمع البيانات هي

تريد الباحثة دليل املقابلة هو جمرد قائمة بالنقاط أو موضوعات األسئلة الىت  . 
 .تقدميها إىل املخرب أثناء املقابلة

دليل املالحظة، من هذه املالحظة تعرف وتكشف الباحثة عن كيفية  . 
 . وتصميم املدّرس أو املدّرسة مع الطالب يف إلقاء الدراسة

 .التوثيق امليداين هو البيانات الىت وجدهتا الباحثة أثناء املالحظة واملقابلة . 
 8.ميدان البحث والتعبريات املكتوبة الىت كانت يف األوراقتعبريات يومية يف  . 
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 عّينة مصادر البيانات - و
أّما عينة البحث يف البحث الكيفي يسّمى بالّرواية أو مشرتك البحث، 

وهم مدير املعهد رادين فاكو ترجناليك،    .املخرب، الصاحب واملعّلم يف البحث
أّما أسلوب اختيار . مشرفة املعهد، قسم إحياء اللغة املركزي، والطالب/مشريف

عينة البحث عند البحث الكيفي فتكون بطريقة اختيار العينة الغرضية أو 
 2 .حيث أن عينة البحث املختارة معتمدا على موضوع البحث أو هدفه ،القصدية

ار العينة أو املخرب أو املشرتك قامت هبا الباحثة حبد حضورها يف ميدان وأّن اختي  
 .البحث

 أسلوب جمع البيانات - ز
طريقة املالحظة، أسلوب مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي وأّما 

 :وطريقة املقابلة وطريقة الوثائقية وهي ممّا يلى
 املالحظة  . 

هي حني تقوم الباحثة  تستخدم الباحثة طريقة املالحظة املباشرة
مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت 
يدرسها، ويقال أيضا املالحظة باملشاركة هي حني تعيش الباحثة احلدث 

   .نفسها وتكون عضوة يف اجلماعة اليت تالحظها
 معهديف هذه املالحظة تكون الباحثة عضوة يف البيئة اللغوية يف 

الباحثة تلقى مباشرة مع األشخاص أو  مبعىن أنّ  "رادين فاكو"احلديثة 
، وتقوم الباحثة هذه احلالة للحصول على البيانات الطالب يف ذلك املعهد
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 Moh. Ainin, op.cit.,hal.104 

دار أسامة للنشر : الرياض)، أدواته أساليبه  همفهوم: البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون،     
 2  -   .ص،     ، (والتوزيع



الكاملة الىت تتعلق باألنشطة اللغوية يف عملية التعليمية واسرتاتيجية يف تكوين 
 . كل السلوك الظاهرالبيئة اللغوية العربية وتعرف عن مستوى املعىن من  

واالتصال بني املدّرس والطالب، بني الطالب أنفسهم، وبني مجيع 
ّث تكتب وتسّجل الباحثة البيانات وتقوم الباحثة . الطالب يف ذلك املعهد

هبذه املالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق بالبيئة اللغوية العربية يف 
 والطالبات، وبني الطالبات األخرى، عهد وتطبيقها، واالتصال بني املدرسنيامل

 .ية تعليم اللغة العربية وتعلمهاومجيع الطالبات يف عمل
 املقابلة  . 

فإننا . جبانب املالحظة كأسلوب جلمع احلقائق، تقوم الباحثة باملقابلة
نرى أّن املقابلة مبعناها العلمي هي ذلك االتصال الشخصي املنظم والتفاعل 

يقوم به فرد مع فرد آخر أو مع أفراد آخرين هدفه اللفظي املباشر الذي 
استشارة أنواع معينة من املعلومات والبيانات الستغالهلا يف حبث علمي أو 

   .لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص والعالج والتقومي
جبانب املالحظة كأسلوب جلمع احلقائق، تقوم الباحثة باملقابلة 

ىت تستعّد الباحثة األسئلة الكاملة أو دليل الرئيسية، هي نشاط املقابلة ال
وتستطيع الباحثة من خالل املقابلة أيضا أن ختترب مدى    .املقابلة تفصيليا

صدق املفحوص ومدى دقة إجابته عن طريق توجيه أسئلة أخرى مرتبطة 
 .باجملاالت الىت شّكت الباحثة هبا

قابلة الدقيقة، فاملقابلة املناسبة لكشف البيانات يف هذا البحث هي امل
وهي املقابلة احلارّة يوجه فيها الباحثة أسئلة على حسب دليل املقابلة مناسبا 

ّث اظهار الدفء والوّد . باملوضوع، إذا تصوغ الباحثة أسئلتها بشكل واضح
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حنو املفحوص حبيث يشعر املفحوص باألمن والطمأنينة مما يشجعه على 
احثة الوقت الكايف للمفحوص لتقدمي اإلجابة عن أسئلة الباحثة، وتعطي الب

ّث تقوم الباحثة بتسجيل الوقائع واملعلومات الىت حيصل عليها من    .االجابة
هذه هي الطريقة املستخدمة للباحثة لطلب احلقائق والبيانات . املفحوصني

 .املتعلقة باملوضوع
ة مدير معهد الرتبية اإلسالمية احلديثمع وهبذه قامت الباحثة املقابلة 

أساتيذ املعهد يف رئيسة قسم إحياء اللغة، ومرّّب املعهد و و " رادين فاكو"
 .ترجناليك وبعض الطالب ألخذ البيانات احملتاجة فيه

 الطريقة الوثائقية . 
الطريقة الوثائقية هي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق 

د املكتوبة، فبهذه والكتب واجملالت والوسائل واملذاكرات وغريها من املوا
الطريقة كشفت الباحثة احلقائق أو البيانات عن البيئة اللغوية العربية 

 .لرتقية مهارة الكالم
 أسلوب تحليل البيانات - ج

 
 
 
 
 

 
 

 (مليليس وحوبرمان (interaktif)" لتفاعلا"صورة أسلوب حتليل البيانات : اجلدول )
                                                           

 8  . صالمرجع السابق،   ذوقان عبيدات وآخرون،    

 عرض البيانات مجع البيانات

 ختفيض البيانات

 حتليل البيانات



مليليس  (interaktif)" تفاعلال"الباحثة أسلوب حتليل البيانات  استخدمت
طلب املعلومات  وهي بعد ،  ( 8  ) (Miles and Huberman)وحوبرمان 

وعملية مجع البيانات، هناك أصبحت املعلومات املتوفرة لدى الباحثة من جدول 
ّث بدأت الباحثة حتليل البيانات . وسجِّياّلت الوثائقاملالحظة ودفاتري املقابلة 

وحتليل البيانات املوجودة يف هذا مركَّز ما دام عملية يف امليدان مع مجع وتفسريها، 
 .البيانات

وهذا التحليل عمل خطري حيتاج إىل التأمل الدقيق وصرب طويل ألّن طرق 
وإلمكان الباحثة من حتليل  .املتوفرةمجع البيانات العديدة تسّبب إىل تنوّع البيانات 

أّوال للتحليل باختصار، واخلطوات  هتيئتهااملعلومات أو البيانات البّد هلا من 
 :كما يليلتحليل البيانات  

 تصنيف البيانات وتبويبها . 
بعد أن تطّبق الباحثة أدواهتا ومجع البيانات فتقوم بتصنيفها، والتصنيف 

تبدأ بوضع األشياء هلا الصفات املشرتكة أو هو ترتيب التنسيق للمعلومات 
قة يف جمموعات كبرية ث تقسم اجملموعة الكبرية إىل الوحدات الصغرية املتعلّ 

ومبعىن آخر فإن التصنيف هو وضع  . واحد ّث األنواع ومن النوع إىل جنس
ث يعمل على . كل فرد يف فئة خاصة حبيث تسهل معرفته ومتيزه عن غريه

من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا للنظام بتجديد نقل البيانات 
وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت تبقى لديها البيانات 
النافعة، ث تفرق الباحثة البيانات اجملموعة وتفصيلها على حسب مشكلة 

 .متها الباحثةالبحث الىت قدّ 
 

 

                                                           
15

 Sugiyono, op. cit.,hal.247 



 عرض البيانات . 
البيانات  تكون عملية التحرير والتنظيم حىتحيتوى عرض البيانات على 

عملية إختصار مجع البيانات وتفريقها إىل وكذلك . يف اجلدولترتيبا وتنسيقا 
 .أو إىل املوضوع املعنّي  والفصيلة املعينة الفكرة

 حتليل البيانات . 
وحتليل املعلومات يف البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحليل 

جلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية سواء كان الكيفي هو الرتكيز يف معا
يف املاضي أو احلاضر على ما تدركه الباحثة منها وتفهمه وتستطيع تصنيف 

وحتليل البيانات الكيفية هو حبث . وملح العالقات اليت ميكن مالحظة عقلية
وصفية ابتدأ بتفصيل البيانات املناسبة بناحية بعضها وبعض آخر ث اتيان 

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

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

حثة املنهج الوصفي كما أنه يهدف لتصور األحوال تستخدم البا
ل الباحثة باملنهج ث حتلّ    واحلوادث والوقائع املتعلقة مبوضوع البحث،

وتفسري جمموعة من البيانات أن تقوم الباحثة مبحاولة . التحليلي النقدي
تشكيل هذه البيانات على أساس جمموعة من املصطلحات األساسية الىت 

ظريا تظل الباحثة مؤمنا به سواء تؤيده نتيجة حبث معني أم قد تكون إطارا ن
 .تعارضه باستخدام التفسري النقدي
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 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 
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 فحص صدق البيانات  -ط
. ر البياناتالبّد للباحثة أن تفحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتلل وتفسّ 

وهذا . هذه عملية ستكررها الباحثة على عّدة مرّات وستذاكر مع التخصصني
: ، وهيصدق البيانات األسلوب لفحصأن هناك بعض : يوافق مبا قال موليونج

مناقشة األصحاب، ، و (triangulation) طول االشرتاك، وعمق املالحظة، والتثليثي
، ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح، وحسابة وكفاية املراجع، وحتليل احلالة السلبية

(Auditing).   
ومن هذه األسلوب لفحص صدق البيانات فاختارت الباحثة مايليق 

 :ببحثها، هي
 طول االشرتاك . 

طول االشرتاك مهّم جدا للحصول على املعلومات الصحيحة، ألّّنا 
واستفاد هذا االشرتاك يف سائر النشاطات . تعيني يف مجع البيانات

 .لربامج والعملية املتعّلقة بالبيئة العربية وتطبيقها يف تعليم اللغة العربيةوا
 عمق املالحظة . 

لكشف اخلصائص يف الظروف املالئمة باملشكالت الىت تريد حّلها 
 .وملعرفة صحة البيانات، ففي حاجة إىل املالحظة العميقة الدقيقة

 التثليثي . 
هو من إحدى الطرق لفحص صدق البيانات باستخدام أو تنفيد 
الشيئ خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة، رأى 

أن تنفيذ خطوات فحص صدق البيانات يستخدم  (Denzim)دنزمي 
  8 .صدق الباحثة، مصادر البيانات، الطريقة، والنظرية: على
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  Lexy J. Moleong , op.cit., hal.327 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.256  



البيانات والطريقة للتفتيش أو واستخدمت الباحثة التثليثي مبصادر 
 .املوازنة عن البيانات املوجودة

 مناقشة األصحاب . 
وتستخدم الباحثة أيضا طريقة املصاحبة لتكون حاصلة إىل صحة 
البيانات فعليها على بعض األصحاب ليناقشوا ويصلحوا ما يلزم إصالح 
البيانات إذا وجدوا، وهذه املناقشة ستكشف فيها عن املعلومات 

   .يحة الضابطةالصح
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

املبحث  ويتناول هذا الفصل اإلطار النظري، وفيه تبّين الباحثة ثالثة املباحث، ه 
مهارة الكالم، واملبحث الثالث عن واملبحث الثاين عن  األونل عن البيئة اللغوية العربية،

  .البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم

 اللغوية العربيةالبيئة : المبحث األّول
 مفهوم البيئة اللغوية  - أ

نزل به إىل : ، وله معان عدة،  فبوأه منزال(بوأ)مشتقة من فعل  البيئة يف اللغة
أى نزل وأقام، ( تبوأ)هيأه له وأنزله ومكن له فيه، و: سند جبل، وبوأه له وبوأه فيه

معنيّي قريبّي ( أتبو )اختذوا، واالسم البيئة مبعىن املنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة 
النزول : والثاين. مبعىن إصالح املكان وهتيئته للمبيت فيه: من بعضهما، األول

  .واإلقامة
عرضت الباحثة هنا تعريفات متعددة للبيئة وأمنا تعريف البيئة اصطالحا، 

 :وهي كما يلي
حليمي زهدي يقول أنن البيئة هي بيئة اللغة العربية، إذن البيئة هنا مجيع  . 

األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم 
وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف 

  .واقع حياهتم اليومية

                                                           
 ، باب اهلمزة فصل الباء(991 دار صادر، الطبعة السادسة، : بريوت)، لسان عربابن منظور،    
 99.، ص(009 : ماالنج)، البيئة اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب العربيةحليمي زهدي،    



حممد مجال يقول أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة  . 
ر على جهوده للحصول على االستقرار النفسي بالفرد، والىت ميكنها أن تؤث

 9.والبدين يف معيشته
  .البيئة هي مجيع ما حييط اإلنسان ويؤثر فيه .9
  .إنن البيئة هي كل شيئ ظاهر يف العامل وما زالت متطورا . 
واملقصود بالبيئة التعليمية هي كل العناصر اليت حيشدها املرّبن من كتاب  . 

تربوية أثناء الفصل الدنراسي وقبله وبعده، واليت مدرنسي وطريقة تعليم وأنشطة 
هتدف كلها إىل اسرتاتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم بالشكل 

  .املرغوب فيه
البيئة اللغوية هي مجيع املؤثرات واالمكانات والقوى احمليطة بالفرد اليت هلا تأثري  . 

تشجع الطلبة على ترقية مباشر أو غري مباشر على عملية التعليم واليت ترغب و 
مهاراهتم اللغوية وتدفعهم على تطبيقها يف عملية االتصال مع غريهم يف واقع 

 1.حياهتم اليومية
والبيئة العربية هي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية، إما عرب  .1

احملادثة اليومية وإما عرب النشاطات األخرى مثل اخلطابة والندوات وعملية 
لم والتعليم واملسابقات اللغوية واأللعاب العربية والنشاطات املؤيدة التع

  .األخرى
                                                           

. ، ص(سنة، دون دار االعتصام: مصر)، التربية اإلسالمية للطفل والمراهقمجال الدين حمفوظ،   9
  0 

 9 .، دون سنة، صالمناهج المعاصرةعبد اجمليد سرحان،    
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تعليم اللغة العربية في المعهد العصري : ملخص أطروحة لنيل درجة الدكتوراه مبوضوعحممد منري،   1
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malang, skripsi tidak diterbitkan, malang: fakultas sastra, universitas negri malang. Hal.5 



 أنواع البيئة اللغوية - ب
أنن البيئة التعليمية اللغوية تنقسم إىل  9ّي يف كتاب فؤاد أفنديرأى كراش

 .قسمّي مها البيئة الرمسية والبيئة غري رمسية
 تكوين البيئة الرمسية . 

كتساب اللغة البيئة الرمسية يستفيد على ا كون هذه هي الطريقة لكى ت
ومعلوماهتا، إذن ينبغي للمدرس أن يطبنق األنشطة التعليمية يف الصف 

 :كما ذكرها يف السابق، مما يلى. بانضمام املدخل االتصاىل واملوضوعى
بكثرة املادنة الواقعية واهتمام إىل املبادئ اجلاذبية  املتوفنرة استعمال املادنة ( 

 .واملعنوية والتطبيقية
املدرنس ال يتكلنم  . إىل الطالب دورا ُمسيطرا للمواصالت املدرنس يعطي ( 

 .كثريا بل يعطي التوجيه والتيسري
استخدام االسرتاتيجية التفاعلينة الىت تعتمد على األنشطة اإلتصالية وال  (9

 .تركز على القواعد
 .باللغة العربية ونويتحدنثالطالب أن يتكلم  ( 
املناسبة واألسلوب املتنونعة ولكنن ال يتعارض باملدخل استخدام الطريقة  ( 

 .املقرر
توسيع مسامهة اللغة للطالب بقراءة الكتب العربية، واجملالت باللغة  ( 

 .العربية، مشاهدة الفيلم باللغة العربية، وافتاح الشبكة الدولية العربية
التدريب على كتابة اإلنشاء : تصميم وتقدمي األنشطة املساعدة، مثل (1

اليومية، التدريب على اخلطابة، فرقة احملادثة اليومية، التدريب على 
 0 .املقابلة، إلقاء املفردات
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 رمسيةتكوين البيئة غري  . 
لتكوينها حتتاج إىل جهد  . وين البيئة غري رمسية ليس عمل سهلتك

ُجدن والِقوام والوقت الطويل، ولقد جتارب مجيع 
كبري، والصرب وامل

وأمنا . هناك النجاح والفشل ريف اآلخو االسرتاتيجيات يف املعاهد واملدارس، 
 :يلى فهي كمااسرتاتيجيات 

 املوارد البشرية ( أ
ة يف اللغة العربية هلم الكفاءة االتصالي وجود املوارد البشرية الىت

 ات اللغوية يف املدرسة لكي، هم يصريون حمرنكات النشاطنطقا أو كتابة
وينبغي للمدرنسّي أن . قليال التحدنث باللغة العربية ولوالطالب  يستطيع

 .ى كفاءهتم هبايرقن 
 البيئة النفسية ( ب

تبدأ  فهيالعربية،  اللغة تعليم تطوير على اجليندة النفسية بيئة خلق
أعضاء املعهد أو املدرسة، والطالب  إىلبإعطاء املعلومات اإلجيابية 

 : بكيفية كما يلى. خصوصا
 أمهنية دور اللغة العربية كلغة للدينإىل الطالب عن  املدرنس يشرح ( 

 . لعلومول
 . إىل الطالب عن املنفعة  من تعليم اللغة العربيةاملدرنس يشرح  ( 
كل تعلنم اللغة العربية، كي يف  للمدرنس البدن له الوسيلة اجلذابية  (9

 .يسهل الطالب يف فهم الدنرس و يشعرهم بسرور وال امللل
 بيئة الكالم ( ج

وجود بيئة الكالم، يعىن البيئة فيها تستخدم اللغة العربية يف 
تساب اللغة العربية وهذه هلا أثر كبري يف اك. التفاعل اليومية مدرنجة

 :مثال. للطالب



يتكلم مدرنس اللغة العربية مع طلالبه باللغة العربية، ولو الكلمة  ( 
 .البسيطة

أهال : مثل. تكثري يف استخدام العبارة احلوارية يف بيئة املدرسة ( 
وعبارة التحيات، التهاىن، و . وسهال، صباح اخلري، شكرا، عفوا

 .اجملمالت
ينبغي على الطالب  مبعىن أنن يف ذلك اليوم. وجود اليوم العرّب (9

 .ليتحدنث و يتكلنم مع اآلخرين يف املدرسة باللغة العربية
 . وجود العقاب ملن ال يستخدم اللغة العربية عند الكالم ( 

 بيئة القراءة ( د
مم جيندا، ويعطى صدمة قوينة يف هذه أسهل لتكوينها حينما يص

ة باللغة العربي( املعّين )وضع ملح االسم : مثل. كتساب لغة الطالبا 
أو النشرة متعلنقة (. اسم رئيس املدرسة، املكتبة، اإلدارة، املعمل اللغوى)

أو وضع املفردات . بدرس اللغة العربية والدينية مكتوبة باللغة العربية
 .واألساليب أمام الصف أو يف مكان املناسبة

 لسمعيةبيئة ا ( ه
املدرسة ، أو مثال هناك وجود لقي النشرة البدن باللغة العربيةحينما ي

ر، إىل إىل األمام س)فيها تستخدم اللغة العربية يف تدريب االصطفاف 
اللحن  استماعأو . ر الطالب بسرور وفخروبذلك يشع( اليسار در، قف

 . العرّب
 السمعية -املرئية بيئة  ( و

تستخدم هذه البيئة بالتكنولوجيا املعلومات، مثل مشاهدة الفيلم 
 . العرّب من الشاشة أو التلفاز

 



 جمموعة حملّبن اللغة العربية ( ز
تكوين جمموعة حملّبن اللغة العربية بالنشاطات اللغوية العربية، مثل 
التدريب على اخلطابة، املناقشة، الندوة التعليمية، الغناء العرّب، واأللعاب 

   .العرّب
 معظم األسبوع العرّب ( ح

قة فيه األنشطة املتنونعة باللغة العربية، مثل تقدمي األحلان، مساب
 .اخلطابة، مسابقة كتابة الشعر، مسابقة اخلط العرّب، قراءة الشعر

 (SAC)مركز التعليم الذايت  ( ط
SAC (Self Access Centre)  هو تركيز للوصول إىل اخلربات املتنونعة

 .مستقالن دون التوجيه من الدرنس
SAC الكامل يتكونن من: 

 غرفة الرئيس ( 
 الغرفة فيها كومبيوتر والشبكات الدولية ( 
 التليفزيون وقطع ُمكافئ (9
 غرفة اإلجتماع واملناقشة ( 
 آلة التسجيل الصورين  ( 

 استراتيجية لتكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة - ج
ة حيتاج إىل اسرتاتيجيات وهي كما أنن تكوين البيئة اللغوي   ويرى بشريى

 :يلى
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل  . 

 .املشرفّي واملدرنسّي مراعتهم وإرشاداهمعلى 
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 ،، رسالة ماجستري غري منشورةتكوين بيئة المساعدة وتطويرها في تعليم اللغة العربيةبشريى،     
 ( 00 ماالنج، )



تعيّي األماكن احملظورة فيها التحدنث والكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف  . 
 .ومكاتب املدرسة

عقد لقاءات العربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدارسينة واإلجتماع  .9
واملصطلحات احملفوظة والسياسينة فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات 

واملدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسى على االستماع 
والتحدنث والتعبري الشفهى عن انطباعتهم باللغة العربية جتاه األوضاع املعاشة 

 .واستماع ذلك من أصحاهبم
إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد  . 

امجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد ثغرات ن
 .من الثروات املوجودة داخل الفصل الدارسّي بثروة لغوية أكثر

عربية يف يوم معّين من أينام األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب النشطة األإقامة  . 
ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة 

 .ت حتت ضوء اللغة العربية وإرشاد املشرفّي واملدرنسّي يف اللغة العربيةر أج
 .تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة بعد صالة اجلماعة . 
هتيئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تلّب حاجات الدارسّي حسب  .1

ودعوهتم إىل القراءة مستوياهتم العلمية ويقوم املدرنسون بتشجيع الدارسّي 
وختصيص أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 

وتعويدهم على قراءة اجملالت والدوريات واجلرائد ( وإقامة النشاط املكتّب)
 .العربية

إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرنسّي بالعربية وكذالك كتابة  . 
 .اللوحات املدرسية

الطالب على استماع ومتابعة برامج الفحصى اإلذاعية ونشرات تعويد  .9
األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 



وذلك بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية 
 .واجلهاز الرمسي اآلخر

تكون املواد الدينية املدروسة  التعاون مع مدرنسى مواد العلوم الدينية على أن .0 
 .باللغة العربية سهلة العبارات

 طريقة تكوين البيئة اللغوية - د
أن يكون هناك شخص يبدأ به، وذلك أيضا  وليبدأ تكوين البيئة العربية البدن 

وقالت نور . يف احلاجة إىل التأييد من مجيع األفراد املوجودين يف تلك البيئة
ية يستطيع تشجيع الطالب الستخدام اللغة العربية تكوين البيئة العرب: هداييت

املدروسة بالشجاعة، خاصة الطالب الذين يسكنون يف البيئة املناسبة لالتصال 
 9 .باللغة اهلدف

، مما اجلامعةو  املعاهدو  املدارس هناك شروط كثرية لتكوين البيئة العربية يف
    : يلي
القوين لتقدنم تعليم اللغة العربية من وجود موقف إجياّبن للغة العربية واإللتزام  . 

وهذه ستكون . مدرنس اللغة العربية نفسه، ومدير املعهد: األطراف املعِنينة، هي
 .أقوى لوكان هلم نفس املوقف واإللتزام جلميع أعضاء املدرنسّي وغري املدرنسّي

وجود الشخصينات اليت تتكلم باللغة العربية الصحيحة حينما الناطق األصلى  . 
 . موجود، لكى يشعر الطالب بإشباع الدوافع الىت دفعتهم إىل التعلنمغري

جة لتكوين وجود ختصيص األموال الكافية إلجراء الوسائل والتسهيالت احملتا .9
 native)وأيضا هناك وجود املعلنم الناطق باللغة العربية  ،البيئة اللغوية العربية

speaker ) يفيد لتنمية املهارات اللغوية. 
 :الشروط واملبادئ اآلخر لتنمية البيئة اللغوية العربية الفعنالة، كما يلي هناك
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هتييئ ختصيص األموال اجليندة لتكوين الوسائل والتسهيالت وإلعطاء  ( 
 .املثري على حمرنك اللغة وتكوين البيئة اللغوية العربية

 .مبدأ االندماج بالرؤية والرسالة وهتيئة تعليم اللغة العربية ( 
امج، البدن على التدرنج يف تكوين البيئة اللغوية العربية باهتمام تدرنج الرب  (9

أهال : مثال إذا لقي املدرنس الطالب فيقول. مقياس األقدمينة املعيننة
وسهال، صباح اخلري، كيف حالك؟، ماذا تدرس اليوم؟، إىل اللقاء، 

 .وغريها
 .املعينة واشرتاك مجيع سكنان املدرسة يف تقومي اللغة العربية ( 
ألنن من الصعوبة يف تكوين البيئة اللغوية . مبدأ القوام واستمرار يف العمل ( 

فلذلك، . العربية هي اإلستقامة يف استخدام اللغة عند جمتمع اللغة نفسه
حنتاج إىل وجود النظام الذي ميكن به ألن يراقبوا وميارسوا يف استخدام 

   .اللغة العربية الفعنالة
اللغوية العربية فيحتاج إىل استعمال وتنفيد  لذلك، لتكشيف تطوير البيئة

 :اللغة العربية يف األشياء املتعلنقة باحلياة اليومية، مثل
وضع اللوحات يف مكان معّين اليت فيها حث على استخدام اللغة العربية يف  ( 

 .االتصال اليومي يف كل احلال ويف كل وقت
 .تكثري املراجع أو النصوص بالعربية ( 
اليت فيها الكتابة العربية تدلن على أمساء الغرف، األنشطة وضع اللوحات  (9

 .اليومية، أو األمكنة املعيننة يف مكان اسرتتيجي
وجود األنشطة اليت تعضدها على تعلنم اللغة العربية، مثل الندوات العربية  ( 

 .واأللعاب العربية واخلطابة العربية واملناقشة واجمللة احلائطية باللغة العربية
 

                                                           
15

 Muktafi, lingkungan berbahasa (bi’ah lughawiyyah). (online), 

(http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.html.) diakses 

jam 16.58 tanggal 10 januari 2014 

http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.html.)%20diakses%20jam%2016.58
http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.html.)%20diakses%20jam%2016.58


 األنماط في تكوين البيئة العربية - ه
 :هناك اآلراء من علماء اللغة يف طريقة تكوين البيئة، مما يلى

 (johnson)فقد قال جونسون . النشاط اللغوي هو جزء من أجزاء البيئة اللغوية . 
استفتاء على طوائف شىت من الذكور واألناث ملعرفة نواحي النشاط اللغوي الىت 
يقومون هبا، أو الىت دعت ظروف احلياة أن يقوموا هبا نظرا لعدم قدرهتم على 

النواحي التعبريية وخباصة : فظهر أنن أهمن نواحي النشاط اللغوي هي. ذلك
هذه النواحي حسب أمهنيتها  ، وإذا أردنا أن نرتنب(الكالم)التعبري الشفوي 

احملادثة، واخلطب والكلمات، وإعطاء التعليمات : فنجدها كما يلي
واإلرشادات، وحكاية القصص والنوادر، واملناقشة والقراءة، وكتابة الرسائل، 

 .وكتابة التقارير واملذكرات وامللخصات
 يوميكن توجيه تعليم التعبري الشفوي حنو هذه ألوان من النشاط اللغو 

خاصة إذا ليس يف املدرسة موقف طبيعي لغوي اجتماعي جتري فيها، فتكون 
غايتنا يف هناية التعليم الثانوي أن ينتهي التلميذ من مراحل التعليم العام وقد 

   .أصبح قادرا على أن يتحدث إىل غريه يف سالمة ويسر
 :(johnson)وهناك طرز البيئة العربية عند جونسون 

 اللغوية موعة من األنشطةجم
 
 
 
 

 (صورة منط البيئة اللغوية عند جونسون)
                                                           

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات حممود رشدي خاطر وآخرون،     
   . ، ص(9 9 دار املعرفة،  الطبعة الثانية، : القاهرة) ، التربوية الحديثة

 القدرة على أن يتحدث إىل غريه يف سالمة ويسر

إعطاء التعليمات  اخلطاب احملادثة
 واإلرشادات 

حكاية 
 القصص

 املناقشة



 نظرية السلوكية  . 
الذي ينظر السلوكيون إىل اللغة على أهنا جزء من السلوك اإلنساين 

تشكله البيئة احمليطة به وتتحكنم فيه، وأن االختالفات اللغوية بّي الناس ليست 
 :وراثية، بل نتيجة الختالف البيئات اللغوية، كما تبدو يف الصورة

 
 
  

 (صورة نظرية البيئة عند سكينر)
وتقصد من تلك الصورة أن البيئة جزء من السلوك اإلنساين، وتركز هذه 

واملثرية اجليدة تشري إيل . النظرية السلوكية إيل النواحى اللغوية نالحظها مباشرة
اإلستجابة املرجوة ، إذا قد يكون هذا الفعل جيري مستمرا فيكون العادات 

وحتصل هذه النظرية من . ةالسلوكية، ومن العادات السلوكية ايل كفاءة اللغ
 .العوامل اخلارجية

والبيئة قد تكون بيئة طبيئية، كالىت يكتسب فيها الطفل لغته األم، والىت 
الوالدان، واملربنون، واملعلنمون، واإلخوة، واألقران، ووسائل : من أهمن عناصرها

م فيها وقد تكن البيئة بيئة التعليمية، كالىت يتعلن . اإلعالم املسموعة واملرئية
يف املنهج جبميع عناصره، من  -غالبا -الدارس األجنيب اللغة اهلدف، واملتمثنلة

معلنمّي، وكتب، وطرائق تدريس، وفصول دراسية، وأنشطة تعليمية، داخل 
الفصل وخارجه، باإلضافة إىل البيئة الطبيئية الىت يتلقى فيها الدارس الدخل 

 .ش بّي الناطقّي هبااللغوي، إذ كان يقيم يف موطن اللغة، ويعي
وإنن اكتساب اللغة ال خيتلف عن اكتساب املهارات اإلنسانية األخرى، 
الىت حتتاج إىل التعلنم، والتدريب، واملران، وتعتمد على املؤثرات احلسية 

 البيئة
 

 السلوك اإلنساين
 العادات السلوكية اللغة

 كفاءة اللغة 



اخلارجية، كاملثري الذي يتبعه استجابة حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية، 
 :يف الصورة واستبعاد إن كانت سلبية، كما تبدو

 
 
 
 
 
 
 

 (صورة عملية اكتساب اللغة الثانية عند السلوكيون)
شرحت يف تلك الصورة أن اكتساب اللغة الثانية يؤثر بالعوامل الكثرية 

 . ومنها احملاكاة أو التقليد، والتعلم، والتدرب، والتكرار أو املران
أمن عامل النفس األمريكي سكينر أنن اللغة طابعا خاصا، وهو يرى أنن 

وانب اللغة ليست ظاهرة عقلية بل سلوك إنساين، ال خيتلف عن غريه من اجل
ا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية  األخرى للسلوك اإلنساين، وأهنن

 1 .الىت تتحكم فيها البيئة احمليطة باإلنسان
يرى دحية مسقان أنن تعلم اللغة األجنبية، أية لغة أجنبية يف موطنها وبّي أهلها  .9

يكسب الدارس من املهارات اللغوية املتكاملة ما ال يستطيع اكتسابه من 
يدرسها خارج وطنها، وهلذا يرى معهد دار السالم كونتور ضرورة إجياد بيئة 

لعمل، والعالقة بّي املعلنمى اللغة لغوية، فاحلياة داخل املعهد مبا فيها من مناخ ا
واملسؤول األول عن املعهد، وبّي الطالب أنفسهم واألنشطة الطالبية، الثقافية 
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   -0 . ، ص(999 مكتبة امللك فهد الوطنية أثناءالنشر، 

 التكرار واملران التدرنب التعلنم احملاكاة أو التقليد

 اكتساب اللغة الثانية

 املؤثرات احلسية اخلارجية ، التعزيز واالستبعاد



األعمال -صحف احلائط-األندية-اللقاءات)واإلجتماعية، داخل املعهد 
 .ووسائل اإلعالم احمللية، كلن ذلك يتمن باللغة العربية( اخلطابة وحنوها-املسرحية

النشاطات اللغوية إىل اكتساب الطالب املهارات اللغوية هتدف هذه 
 .األربع، وهي الفهم، والكالم، والقراءة، والكتابة

 :ولتحقيق هذه األهداف، يرى املعهد ضرورة توفر عدة مقومات، هي
 .وجود هيئة تقوم بتنظيم النشاطات اللغوية ( 
 .املشرفون واملوجهون هلذه النشاطات ( 
 .لنشاطات اللغويةنظام يدعم ويساند مسار ا (9
   .توفري الوسائل ( 

  العوامل في تكوين البيئة العربية   -و
 العوامل املساعدة يف تكوين البيئة العربية.  

وجود مرّبن اللغة العربية ومعلنمها الذين ميلكون الكفاءة اللغوية اجليندة (  
 .ويسكنون داخل املعهد مع الطالب

العربية املتنونعة واملطونرة باإلبداعى املنهج وطرائق التدريس اللغة (  
 .واإلبتكارى

 .الوسائلال التعليمية الكاملة( 9
 .املواد التعليمية باللغة العربية(  
 .وجود مستشار اللغة وهيئة حمركة اللغة(  
 .وجود النظام والوائح الصارمة(  

 العوامل العائقة يف تكوين البيئة العربية.  
 .ب للتكلنم اللغة العربيةقلنة الوعى لبعض الطال(  
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 .قلنة الفرصة لتطبيق اللغة العربية خارج املعهد(  
درسة، وليس هناك املواد قلنة املواد اللغة العربية املدروسة يف املعهد أو امل( 9

 .امستخدمة باللغة األجنبيةاآلخر 
الثالث من العوائق السابقة، تسبب كثريا باختالف أحوال التعليمية اندماجا 

فيما يبدو أنن أحوال التعليمية يف املعهد واملدرسة خمتلفة . بّي املعهد واملدرسة
 .وتعوق قليال يف برامج املعهد عند تكوين البيئة العربية

بعد أن نظرنا هذه العوائق، هناك حلن املشكالت عن عوائق تكوين البيئة 
 :العربية، مما يلى

 .واد اللغة العربية أو املواد الكتب الرتاثتكثري املواد اللغوية يف املعهد، إمنا بامل ( 
حتسّي تطوير اللغة يف املعهد بتوفري املعلنم الذي ميلك كفاءة اللغة األجنبية  ( 

 .اجليندة
 فرض نظام اللغة (9
 9 .وجود النشاط اللغوية يف املعهد الىت تكون الوسيلة لتطبيق وتنفيذ اللغة ( 

 مهارة الكالم: المبحث الثاني
 مفهوم الكالم - أ

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمّي هو املعىن 
 .القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ

وأمنا التعريف االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به 
املتكلم عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر 

به عقله من رأي أو فكر وما يريد أن يزود به غريه من  وإحساسات وما يزخر
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التحدنث أو ما يطلق عليه التعبري الشفهي يف جمال تعليم اللغة، هو   0 .معلومات
الكالم املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخواطر الفرد، وما يريد أن 

   .حيصله من معلومات وأفكار لآلخرين
 أهمية الكالم - ب

، وهو أننه الغاية من كل نزلته اخلاصة بّي فروع اللغة العربيةملا كان للكالم م
 :فروع اللغة، فإنن له أمهنية كربى يف حياة اإلنسان، وفيما يلى توضيح تلك األمهنية

من للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه  –إىل حد ما  –مؤشر صادق  . 
فاإلنسان تكلم قبل املؤكد أنن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، 

 .أن يكتب، ولذلك فإنن الكالم خادم للكتابة
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة  . 

 .على املبادأة ومواجهة اجلماهري
احلياة املعاصرة مبا من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، واباء الرأي  .9

 ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي واإلقناع، وال سبيل إىل
 .إىل التعبري الواضيح يف النفس

والكالم الثقايف، ومهنته، أو حرفته، ذلك ألنن املتكلمّي على اختالف  . 
أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن 

 .الكالم هو اإلنسان
واإلفهام بّي املتكلنم واملخاطب، ويبدو ذلك والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم  . 

 .واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة باملتكلمّي
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والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن أن  . 
 .يستغين عنه معلنم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح

والكبري، واملتعلنم واجلاهل، والذكر والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري  .1
   .واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة

 طبيعة عملية الكالم - ج
إن عملية الكالم أو التحدث ليست حركة بسيطة حتدث فجأة، وإمنا هي 

 .عملية معقدة وبالرغم من مظهرها الفجائى إال أهنا تتم يف عدة خطوات
 :يلىوهذه اخلطوات كما 

 استثارة . 
 تفكري . 
 صياغة .9
 نطق . 

واملثري إما أن يكون خارجيا،  . فقبل أن يتحدث املتحدث، البد أن يستثار
كأن يرد املتحدث على من أمامه، أو جييب على سؤال طرحه خماطبه، أو يشرتك 
مع اآلخرين يف نقاش، أو حوار، أو ندوة وما إىل ذلك من اجملاالت املختلفة اليت 

 .على مثري خارجى يرد فيها املتحدث
وبعد أن يستثار اإلنسان كى يتكلم، أو يوجد لديه الدافع للكالم، يبدأ يف 

والفرد الذي يتكلم دون أن يعطى . التفكري فيما سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها
نفسه الوقت الكاىف للتفكري فيما سيقول، غالبا ما يكون كالمه أجوف خاليا من 

ن هذا من أكرب دواعى انصراف الناس عنه، وعدم املعىن، غري منظم، وقد يكو 
 .االستماع إليه
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وبعد أن يستثار اإلنسان ويدفع إىل الكالم، ويفكر فيما سيقول، يبدأ يف 
. املناسبة للمعاىن الىت يفكر فيها( أى األلفاظ والعبارات، والرتاكيب)انتقاء الرموز 
لة انتقاء الرموز، فاإلنسان التفريق بّي مرحلة التفكري ومرح-يف الواقع-ومن الصعب
فأين املرحلتّي يبدأ أوال، التفكري أم انتقاء الرموز؟ وأغلب الظن أن . يفكر باللغة

 .اإلنسان يفكر عن طريق الرموز، مث يقوم بعد ذلك بعملية التعديل والتحسّي
وليس املهمن هنا أين املرحلتّي يأتى أوال، وأينهما يأتى ثانيا، وإمنا املهمن هو أن 
املدرس الراشد هو الذي يعلم تالميذه أن يفكروا ويتمعنوا قبل أن يتكلموا، وأن 

 .ينتقوا املناسب من األلفاظ للمعاىن الىت يريدون التعبري عنها وتوصيلها
أن يكون -بالطبع-فال يكفى. مث يأتى املرحلة األخرية، وهي مرحلة النطق

، وينتقى من األلفاظ لدى املتكلم دافع للكالم، وأن يفكر، ويرتب أفكاره
 -والعبارات ما يتناسب مع هذه األفكار، ويتناسب أيضا مع نوعية املستمعّي

فهذه كلها عمليات داخلية، بل البد أيضا أن ينطق، فبالنطق السليم تتم عملية 
الكالم، والنطق هو املظهر اخلارجى لعملية الكالم، فاملستمع ال يرى من عملية 

 9 .اخلارجى هلا الكالم إال هذا املظهلر
 التخطيط لعملية الكالم

طبقا ملا سبق أن أوضحناه من أمهية عملية الكالم وطبيعتها ومفهومها، فإن 
من الضرورى أن نعلم التالميذ وندرهبم على مهارات التخطيط لعملية الكالم أو 

 :والتخطيط لعملية الكالم يتطلب ما يأتى. التحدث
املستمعّي واهتماماهتم، ومستويات أن يتعرف املتحدث أوال على نوعية  . 

 .تفكريهم وما حيبون مساعه
أن حيدد أهداف كالمه، وعلى هذا فتحديد أهداف الكالم طبقا  . 

 .لنوعية املستمع أو املستمعّي ونوعية مادة الكالم نفسها
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أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كالمه، أى أن حيدد األفكار  .9
 .يد احلديث عنهاواملعاىن واملشكالت الىت ير 

   .أن يتم اختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو احلديث . 
 أهداف لمهارة الكالم - د

 :ها فيما يليهناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهن 
 .نطق الدارس ألصوات اللغة العربية نطقا صحيحا واضحا . 
 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة . 
 .بّي احلركات القصرية والطويلة، والتشديد والتخفيف التمييز يف نطقه .9
 .نطق الكلمات واجلمل املقدمة يف املقرر نطقا صحيحا معربا . 
 .التعبري عن أفكاره مستخدما الصيغة املناسبة . 
التعبري عن مواقف ترتبط باآلخرين مستخدما الصيغة املناسبة يف حدود ما  . 

 .درس
للكالم مثل موقف االستفهام واإلخبار التعبري بصوته عن املواقف املختلفة  .1

 .والتعجب والطلب
 .االشرتاك يف حمادثة عامة عن موقف عام يف حدود ما درس . 
 .تنمية القدرة على االنتقال من فكرة إىل فكرة أخرى أثناء احلديث .9
 .أداء أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة لدى متحدثي اللغة .0 
اخلطاب استخداما سليما يف ضوء الثقافة استخدام عبارات اجملاملة والتحية و  .  

 .اإلسالمية وأساليب اللغة العربية املعاصرة
   .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جدابة ومناسبة .  
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أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  .9 
 .خاصة يف لغة الكالم

مثل التذكري والتأنيث أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي،  .  
 .ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

 .أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته .  
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .  

 .االجتماعي وطبيعة عمله
    . عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب .1 

 ة في تعليم الكالمالجوانب المهمّ   -ه
 النطق . 

من أهمن هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى 
لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف 

 1 .بشكل خاطئ تصحيحه بعد تعلمه
أحدمها آىل وهو إصدار : تتكونن مهارة النطق واحلديث من شقّي

وثانيهما . جمموعة من األصوات من نظام معّين لينقل املتحدث رسالة ما
اجتماعى يتطلب وجود الفرد يف موقف اجتماعى يتبادل فيه مع غريه 

   .الكالم
وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 
بشكل كامل وتام، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، 
                                                           

، طرق تدريسه -مداخله-أسسه تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،     
    -1  .، ص(  9 جامعة أم القرى، : مكة)

  
 9  .ص ،المرجع نفسه  

جامعة أم : مكة)، المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة،     
 0  .، ص(، القسم الثاين  9 القرى، 



ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن 
خراج املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إ

   9 .أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم
 املفردات . 

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، 
ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل 
للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل 

عادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات ما يريد، و 
االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان 

وهناك كثري من اخلربات والطرق . اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامها
كالم لدى اليت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات لتطوير القدرة على ال

 90.الدارسّي
 القواعد .9

ا  وال يقتصر األمر عند هذا احلد، إنن اللغة أكثر من جمرد مفردات، إهنن
أيضا تراكيب، وال ميكن لنا أن نتصور دارسا ال يعرف من الرتاكيب اللغوية أو 

من هنا نقول إن . أصوهلا ما يستطيع به صياغة مجلة، أن يقدر على احملادثة
املفردات السابقة ووضعها يف تراكيب مناسبة أمران القدرة على التعامل ب

  9.يرتبطان ارتباطا وثيقا بالثروة اللغوية عند الدارسّي
 أسس وطرق تنمية مهارات الكالم - و

النظرة احلديثة إىل كيفية تنمية املهارات وتعليمها تعتربها وسائل لتنظيم اجملال 
وهذا يعىن أن التعليم . اخلارجي الذي حييط باملتعلم كي ينشط، ويغري من سلوكه
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 01 .، صمرجع سابق رشدى أمحد طعيمة،  



حيدث نتيجة للتفاعل بّي املتعلم والظروف اخلارجية، وأن دور املعلم هو هتيئة هذه 
نشاط "الطروف حبيث يستجيب هلا املتعلم، ويتفاعل معها، فالتعليم هبذ االعتبار 

مقصود يهدف إىل ترمجة اهلدف التعليمي إىل موقف وإىل خربة يتفاعل معها 
من نتائجها السلوك املنشود، حىت يتم ربط املتعلم باخلربة  التلميذ، ويكتسب

التعليمية، ويتوصل املدرس إىل طرق اسرتاتيجيات التدريس، ويستعمل وسائل 
  9.تعليمية ىتزيد من فاعلية تلك الطرق واالسرتاتيجيات

وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر يف طريقة التعليم، كي حيقق الغرض 
 :الشروطمنها، وأهم 

 .استثارة دوافع املتعلمّي إىل التعلم . 
 .البناء على ما لديهم من حصيلة سابقة . 
 .إتاحة الفرصة هلم ملمارسة السلوك املطلوب تعلمه .9
 .إشعارهم بإشباع الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم . 

ويف ضوء هذه املفاهيم ميكن حتديد األسس اليت تتبع لتنمية مهارات الكالم 
 : وقد أمكن حتديد هذه األسس يف اخلطوات التالية

توفري احلرية للمتكلم يف اختيار املوضوع، ويف عرض األفكار، ويف  ( 
اختيار العبارات اليت تؤدي هبا األفكار، فيتحدث املتكلم فيما يألفه 

 .ويرغبه
املتكلم عن أفكاره هو ال أفكار غريه، وال مانع من تقدمي  أن يعرب ( 

 .املساعدة الفكرية واللفظية إذا دعت الضرورة إىل ذلك
 .عدم مقاطعة املتكلم، أو نقده أو التعليق الساخر على كالمه (9
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 9  .ص، ( 91 دار الطباعة احلديثة، : القاهرة)، نظم االمتحانات في البالد العربية



أن تكون املوضوعات املتحدث فيها متصلة مبيول املتكلم الطبيعية،  ( 
 .التهوتدخل يف جمال خرباته، وتعاجل مشك

التخطيط للموضوع قبل احلديث فيه، واستخدام الوسائل املوضحة يف  ( 
 .الكالم

 .التدريب على الكالم يتم يف مواقف طبعية وغري مصطنعية ( 
إتاحة الفرص الكثرية للقراءة الواسعة، إلتاحة الفرصة أمام املتكلم  (1

 .حلكاية ما قرأه على زمالئه
ج يف تناول مظاهر احلياة اليت الرتكيز على املعىن ال على اللفظ، والتدر  ( 

 .حتيط باملتكلم
إرشاد املتدربّي على الكالم إىل وقت بعض الربامج املسموعة واملرئية يف  (9

 99.اإلذاعة والتلفاز املناسبة مليوهلم ومطالبتهم بالتحدث عنها

 الكالم لممارسةالبيئة اللغوية العربية : المبحث الثالث
 البيئة العربية لممارسة الكالم - أ

، أثنرت كفاءة تكلنم الدارس اللغة األجنبية  بالبيئة (krashen)يرى كراشّي 
الرمسية على  غري أثرت البيئة. اللغوية الرمسية وغري الرمسية وبالطريقة املختلفة

اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثرت البيئة الرمسية على كفاءة املراقب أو حتليل 
للغة األجنبية يف الفصل واستخدام البيئة فاندماج بّي عملية تعلنم ا. األخطاء

  9.اللغوية الفعالة خارج الفصل سريقني مهارة االتصال للدارسّي
يف البيئة اللغوية غري الرمسية حنن نركنز على احملتوى يف الكالم، وليس على 
الصيغ اللغوية فحسب، كما أحيانا يتحادث مستخدمّي اللغة األوىل مثل يف 
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فكذلك معلنم اللغة األجنبية، إذا كان يلقى طالبه يف امللعب أو . الشارع أو امللعب
 .الشارع فالبد عليه أن يتكلنم باللغة اهلدف

ولقد دلنت البحوث أنن املهارات اللغوية يف اللغة األجنبية تتقدم بشكل 
أفضل إذا استخدمت اللغة األجنبية كلغة تعليم يف داخل الفصل الدراسة أو 

يف تدريس املواد األخرى مثل العلوم واالجتماعيات، املعمل، أي استخدمت 
مقارنة باستخدام اللغة االجنبية كلغة فقط، وجرت هذه احلالة يف البيئة اللغوية 

 .الرمسية
ولكن إذا نقارهنا بالبيئة اللغوية غري الرمسية، فكانت البيئة اللغوية الرمسية 

البيئة اللغوية غري الرمسية متلك إذن، . حمدودة األثر يف تكوين مهارات اتصالية فعالة
 .أكرب األثر من البيئة اللغوية الرمسية يف ترقية مهارة الكالم

وأشارت البحوث املختلفة عن نتيجة البيئة اللغوية الرمسية وغري الرمسية عن 
فعناهلما، هل البيئة الرمسية من أفضل البيئة أو العكس؟ ولكنن املهمن لنا هو كيف 

  9.يئة اللغوية الرمسية وغري الرمسية إلجياد مهارات اللغوية للدارسّيتكوين وتنفيذ الب
ومن أقسام البيئة اللغوية لرتقية مهارة الكالم على وجه تفصيلى، هي كما 

 :يلى
 .بيئة املعاملة أو عملية التعليم والتعلنم باستخدام اللغة العربية . 
ملدرسة بيئة نظام املدرسة وهي من نظام املدرسة ليوجب كل سكان ا . 

 .باستخدام اللغة العربية يف األيام املخصوصة
 بعض األنشطة لتكوين البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم - ب

وتدريبهم على أساليب الكالم أو التحدث، أى وهنا جيب تعليم التالميذ 
 :التعبري الشفوى اآلتية

 .املناقشة واحملادثة . 
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 .الندوة . 
 .املناظرة .9
 .اخلطابة وإلقاء الكلمات . 
  9.قص القصص واحلكايات . 

لذلك فإن أهم شيئ هنا هو أن يهيئ منهج اللغة العربية بالتعاون مع إدارة 
املدرسة الفرص والظروف الطبيعية واملواقف العملية الىت تتيح للتالميذ فرصة ممارسة 

 .احلوار واملناقشة
نعدنوا هنا رأي آخر يف تكوين البيئة اللغوية اجلديدة، البد ملشرفّي املعهد أن 

بعض األنشطة اللغوية لرتقية كفاءة الطالب خصوصا يف مهارة الكالم، وجدول 
 :وهي كمايلى. تنفيذها يوافق جبدول متنونع لكل املعهد

 احملادثة اليومية . 
إن قدرة الطالب على احملادثة بالعربية ميكن أن تكون معيارا يقاس عليه 

استخدام اللغة العربية وسيلة  فاحملادثة متثل قدرة الطالب على. حتصيله اللغوي
وال شكن أنن هذا  . كما متثل قدرته على نقل األفكار للطرف اآلخر. لالتصال

 .كلنه يزيد من رغبته وثقته بنفسه
وطريقة املباشرة هلا دور كبري يف هذا اجلانب من املهارات اللغوية، فهي 

ستعمل على فالثروة اللغوية الىت ت. تشجع على ختاطب الطالب باللغة اهلدف
 .الرغم من قلنتها أفضل يف تنمية امللكة اللغوية

 احملاضرة أو اخلطابة . 
والذي يكون خاطبها هو . كانت يف املعاهد اإلسالمية، برنامج اخلطابة

الطالب نفسهم مبوضوع حول الدين أو غريها، وبعض النصائح للطالب، 
: عضاءهاوكانت أ. وحول حياة اليفوعة، وطريقة تعلنم الطالب، وغريها
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الصلوات، ورئيس اجللسة، والكاتب واملصحح، /اخلاطبّي، وقارئ القرآن
 .واملستمعّي

وينبغي ملشرف املدرسة أن يعد هذا الربنامج باستخدام اللغة األجنبية 
وهذا الربنامج يستطيع أن يرقني شخصية . أحيانا وباللغة الوطنية يف ناحية أخرى
ا تنفيذ هذا الربنامج يعين يف يوم . ماعةالطالب لكى ميارسوا التكلنم أمام اجل ورمبن

 .السبت أو يف وقت فراغ
 اجملادلة أو املناقشة .9

كانت اجملادلة هي من أنشطة عملية الىت يف العادة كان فاعلها هو 
وتبحث هذه اجملادلة عن الظواهر واألخبار . الطالب يف املدرسة أو يف اجلامعة

أو أكثر الىت تبحث عن  هناك جمموعتّي: ادةفتنفيذها يف الع. احمللنية والعاملية
أحد املوضوعات، وكان هناك أيضا الوسيط لتوزيع وقت التكلم، مثن هيئة 

وكانت للمجموعة الناجحة . التحكيم ليقدنر قيمة كلن اجملموعة بنظر إىل آرائهم
 .اهلدية

فال . وهلذ األنشطة دور كبري لتنمية فكرة الطالب وكفاءهتم يف التكلنم
أحيانا أن نعدن هذه األنشطة باستخدام اللغة العربية لطالب الذين يقدرون بأس 

هذه األنشطة أكثر هتتمن مبناسبة اآلراء مع املوضوع وطالقة . على التكلنم هبا
 . الطالب يف التكلنم بالعربية

 املسرحيات العربية . 
على العكس باملناقشة، فهناك أنشطة املسرحية الىت توصف بلعب 

وكان موضوعه من احلياة اليومية .  العلمية، لكنن العمليةالشعور وغري
وباستخدام اللغة اليومية وليس الرمسية وباستعمال األمساء والقصص املعروفة 

 .لدى اجملتمع



لكن يف احلقسقة، هذه األنشطة مرغوبة لدى الطالب، ألنن يف العادة 
ففي . منها قصنت املسرحية عن قصة احلياة وهم يستطيعون أن يأخذ احلكمة

فينبغي أن خيتار العبارة والكالم البسيط لدى . تنفيذها باستخدام اللغة العربية
وكان تنفيذها . الطالب حيث يفهمون مبعية احلركة من كلن شخص املسرحية

 .أيضا يف وقت فراغ أو يف أوقات معينة
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها:  ولالمبحث األ

 البيئة اللغوية العربية في معهد رادين فاكو - أ

فيه أنواع من بعد حبثت والحظت الباحثة عن حال معهد رادين فاكو، 
وإم ا واملناقشة ا عرب احملاضرة األسبوعية واحملادثة اليومية إم   النشاطات اللغوية العربية،

هذه هي حماولة األساتيذ ومسؤويل املعهد لسهولة تعل م  .األخرىعرب النشاطات 
إذن البيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد هي  . الطلبة يف فهم واستيعاب اللغة العربية

، وميارس فيهاكل ما يسمع الطالب ويشاهده مما يتعلق باللغة العربية املدروسة 
دفعهم وتشجعهم على التطبيق يف حىت ترغب الطالبة يف ترقية اللغة العربية وت

 :وأم ا األنشطة مبعهد رادين فاكو كمايلى .الواقع حياهتم اليومية
 جدول األعمال اليومية .1

سالمية احلديثة عهد البربية اإجدول األعمال اليومية للطلبة مب: 1اجلدول 
 3112-3112ترجناليك للعام الدراسى " رادين فاكو"

 

 (النشاطات)اليومية األعمال  (الساعة)الوقت 
1 3 

 (من النوم)اإستيقاظ  12،11
 صالة الصبح مجاعة 12،11-12،21
 تالوة القران 12،21-10،11
 تزويد املفردات/إلقاء 10،11-10،21
 استعداد إىل املدرسة 10،21-13،21
 تناول الفطور 13،21-10،11
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 دخول إىل املدرسة املتوسطة والثانوية 10،11-13،21
 صالة الظهر مجاعة 13،21-12،11
 الغداء والراحة 12،11-12،11
 (كلية املعلمني االسالمية)دخول املدرسة الدينية  12،11-13،11
 صالة العصر مجاعة 13،11-13،10
 اإستحمامالراحة و  13،10-10،11
 تالوة القران مث صالة املغرب مجاعة 10،11-13،21
 العشاء 13،21-11،10
 تكرير املفردات 11،10-11،21
 صالة العشاء مجاعة 11،21-31،11
 تعل م القرآن مع املشريف 31،11-31،11
  مطالعة الدرس 31،11-33،11
 النومقراءة كشف احلضور مث   33،11-12،11

 3112-3112ترجناليك " رادين فاكو"أرشيف ملعهد احلديثة : املصدر 

يف هذا املعهد أنشطة كثرية ومرتبة كما يف اجلدول السابقة، يف الساعة : الشرح 
لقاء املفردات، النشاطات يف إاخلامسة حىت اخلامسة والنصف هناك 

وهذه النشيطة مهم ة جد ا ملعرفة الطلبة عن املفردات املستخدمة يف 
يف هذه  ألن   و احملادثة اليومية وملمارسة كفاءة الطلبة يف الكالم،أ الكالم

النشيطة يلزم الطالب حلفظ املفردات الىت قد قد مه امللقي وفيها أيضا 
لصنع اجلملة املفيدة واستعمال تلك املفردات اجلديدة يف  لبةميارس الط

لقاء املفردات شيء ضروري  ملمارسة إ دل  أن  هذه تو . حوارهم اليومية
ملفردات مناسبا بفرقة ا يرو الوقت لتكر ك الفرصة أويف ليلها هنا. الكالم
هناك جدول املتفرقة يف يوم اجلمعة، حني يذهب الطالب إىل . نفسها

804 
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املسجد لصالة اجلمعة فتذهب الطالبة إىل الصف لنيل العلوم عن مسائل 
 ".البربية النسائية"النساء، وهذه تسمى الربنامج 

 جدول األعمال األسبوعية .3

" كورادين فا "عهد احلديثة مبدول األعمال األسبوعية للطالب ج :3اجلدول 
 3112-3112اليك للعام الدراسى ترجن

 

 

 

 3112-3112ترجناليك " رادين فاكو"أرشيف ملعهد احلديثة : املصدر 

ن مهم تان يف ممارسة الكالم، بنظر إىل اجلدول السابق هناك نشيطتا: الشرح 
واحملاضرة ( يف كل يوم األحد واألربعاء صباحا)احملادثة األسبوعية : مها
، هذان نشيطتان حتمل إيل زيادة كفاءة الطالب (يف يوم السبت ليال)

الطالب أكثر تكل ما يف اللغة  ويساعد ما يدر بالكالم ألن   ارسةيف مم
 .العربية أم اللغة اإجنليزية

 (األنشطة)األعمال  (الساعة)الوقت 

احملادثة باستعمال اللغة العربية )احملادثة األسبوعية  10،21-13،21
 (.واإجنليزية يف يوم األحد واألربعاء صباحا

باللغة التدريب على اخلطابة )احملاضرة األسبوعية  31،11-31،21
 .كل يوم السبت ليال( العربية واإجنليزية

باللغة العربية )املناقشة خمصوص للصف السادس  31،11-31،21
 (.واإجنليزية

 .التدريب على الكشافة كل يوم السبت 12،11-10،21
 .صالة العشاء مث اإستغاثة يف ليلة اجلمعة 11،21-31،21

 تنظيف العام يفممارسة الرياضة، جري الصباحى،  13،21-13،11
 .يوم األحد
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 جدول األعمال الشهرية .2

" رادين فاكو"مبعهد احلديثة  ةبالشهرية للطلجدول األعمال  : 2اجلدول
 3112-3112اليك للعام الد راسى ترجن

 

 (األنشطة ) األعمال  (الساعة)الوقت 
 .ختم القرآن كل آخر الشهر 10،11-11،11
التدريب على اخلطابة يوم السبت  ) املنرب العامة  11،21-31،21

 .(كل آخر الشهر
أسبوع اللغة العربية واإجنليزية يوم األحد كل آخر  12،11-10،21

 .الشهر
 3112-3112ترجناليك " رادين فاكو"أرشيف املعهد احلديثة : املصدر 

األنشطة بنظر إيل األنشطة الشهرية كما يف اجلدول السابق منها : الشرح 
تعلقة بكفاءة اللغة خاصة يف ممارسة الكالم هي أسبوع اللغة امل

الغرض من هذه ( يف يوم األحد كل آخر الشهر)العربية واإجنليزية 
املسابقات الكثرية اليت تقع يف آخر الشهر تتعلق النشيطة، هناك 

ببرقية اللغة العربية واإجنليزية وهذه النشيطة مهم ة جدا يف ممارسة  
مسابقة احملاضرة واجملادلة واحلكاية القصرية : كالم الطلبة، حنو 

 . مطابقة بقدرهتم واملناقشة
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 جدول األعمال السنوية .2

سالمية احلديثة األعمال السنوية للطلبة مبعهد البربية اإ جدول :2اجلدول 
 3112-3112اليك للعام الدراسى ترجن" رادين فاكو"

 

 (األنشطة ) األعمال  الوقت 
تنصيف الصف النهائي كلية املعلمني  حسب اجلدول

 اإسالمية وحفلة آخر السنة
 لقاء ويل  األمر حسب األحوال والظروف

 أو ل احملرمخيمة  حسب اجلدول
 شهر رمضانيف نشطة األ حسب اجلدول
 املسابقة اللغوية وذكرى عيد األضحى حسب اجلدول
 املنبار العامة حسب اجلدول

 صلة الرحم للمتخر جني حسب األحوال والظروف
 1.تبديل املنظمة للطلبة حسب األحوال والظروف

 3112-3112 ترجناليك" رادين فاكو"أرشيف ملعهد احلديثة :  املصدر 

نبار العام، املبنظر إىل جدول السابق الىت تتعل ق بربامج السنوية، هناك : الشرح 
. األنشطة اللغوية سنة وخيمة أو ل احملرم الذين فيهاخر الآلفلة احل
الد راما : ستعرض الطالب إستعراض الفن  حنوتمج االرب  يف هذهو 

ومجيع هذا . به ذلكشأو وتقدمي القصة والتمثيلية، واحملاضرة، والشعر 
( إم ا اللغة العربية واإجنليزية)اإستعراض تستخدم باللغة األجنبية 

فطبعا أن  هؤآلء كلهم يستطيع أْن يرق َي مهارهتم يف اللغة خاصة يف 
 .مهارة الكالم
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وقس مت الباحثة البيئة اللغوية يف هذا البحث على قسمني، مها البيئة الرمسية 
 (.خارج الفصل) ة الرمسيوغري( أكثر الفصل داخل)

 البيئة الرسمية  -1

يف التعلم  التسليم قد مت الباحثة عن املواد الدراسية العربية وإجرائات
 واملدرسة الرمسيةاليت تكون داخل الفصل وهو يف كلية املعلمني اإسالمية  والتعليم

املعهد ال يف احلقيقة أن  املواد الدراسية يف هذا  ،صباحا وأيضا تكون خارج الفصل
هذا البحث تكتفي الباحثة بعرض املواد  ولكن   تنحصر على املواد العربية فحسب،

 :وأم ا املواد مم ا يلىالبحث،  سع ويطولالدراسية املتعلقة باللغة العربية كى ال يت  
درس املطالعة، كتابة اإنشاء، اخلط، احملفوظات، اإمالء، دروس اللغة، تعليم 

 3.اعد النحوية، حتسني القرآن، قراءة الكتب، واختبار املعهدالبالغة، تعليم القو 
 (داخل الفصل)البيئة الرسمية  ( أ

 المطالعة .1

العربية يف معهد  اللغةمن عمليات التدريس  إحدىهي  دراسةهذه ال
ترجناليك، والبد  على مجيع الطلبة من الصف األو ل إىل " رادين فاكو"احلديثة 

ورجاء على  .وهلمماد ة املطالعة مناسبة بفصويشاركوا موا السادس أن يتعل  
عوا ويفهموا جي دا يف القراءة ومطالعة املواد الدراسية يالطلبة أن حيب وا ويستط

 .بالصحيح
يف درس املطالعة هلا تأثريا كبريا يف اكتساب املهارات اللغوية للطلبة، 

باللغة منها يعل م املدرس عن املفردات اجلديدة قبل الدرس ويشرحه املادة 
جبانب ذلك، البد  على الطلبة ليحفظ . العربية أو باستخدام طريقة املباشرة
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املادة املاضية موافقا باملوضوع املدروسة أمام الفصل، وذلك كلهم ميارس على  
 .كالم الطلبة وفهمهم يف نصوص العربية اجلي دة والصحيحة

 2:كما يلى  يف إلقاء هذه املاد ة أم ا اخلطوات 
 .لبةلم ماد ة الدرس قبل أن يلقى إىل الطيصنع املع (1

مث يقد م الطالب احلفظ أمام  يكتب املعلم املفردات قبل أن يبتدأ الدرس (3
 . الفصل وفقا مبوضوع املاضى

 .(املرادف)املفردات باللغة العربية األخرى املعلم يبرجم  (2

 .فقرة ففقرة املعل م عن القراءة باللغة العربية يشرح (2

 .أو أكثر ليقرأ النص املذكور يف الكتاب يأمر املعلم طالبا (0

يعطى املعلم الفرصة للطالب لتقدمي األسئلة عن الكلمات الىت مل  (3
يفهمهم، ويف هذا احلال يشرح املعلم مر ة أخرى حىت يفهموا السائل، 

 .فإن مل يفهم بعد شرح الثانية، فيشرح املعلم باللغة اإندونيسيا

ر البيانات من القراءة باللغة نفسه يكر   الطالب أن بعض مث  أمر املعلم إىل (0
 .و اليلزم أن يكون مطابقة بالكتاب بل أن يكون نفس املقصود باملاد ة

 اإختتام (3

الطريقة املستخدمة يف هذا الدرس طريقة املباشرة، بوسيلة الطباشري،  أن  
ا الكتاب املستعمل هلذا الدرس وفق املرحلة أم  . القلم، والكتابو السبورة، و 

 .جيلسها الطالب الىت

 كتابة اإلنشاء .2

العربية يف معهد  اللغةمن عمليات التدريس  إحدىهذه الدراسة هي 
ترجناليك ويدرس هذه الدراسة جلميع الطلبة من الصف " رادين فاكو"احلديثة 

يف هذا الدرس يستطيع املدرس ليعرفوا كفاءة . األول حىت الصف السادس
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ألن يف  ومعلوماهتم عن القواعد والصرف،دة الطلبة يف ترتيب اجلمل املفي
وللطلبة يستطيعون أن ميارسوا . ترتيب اجلمل املفيدة واملرتبة حيتاج إىل القواعد

ببرتيب صحيح وايضا يزيد على  على كشف األفكار مث يضعها يف الكتابة
 . املفردات عند صنع اإنشاء

األسبوع وهذه رجاءا على الطلبة أن يكتبوا اإنشاء مر ة أو مر تني يف 
هي الطريقة ملمارسة الطلبة يف كشف األفكار وتذك ر املفردات مث تركيبها يف 

هذه النشيطة تتعلق بالبيئة اللغوية ألن  فيها ميارس الطلبة يف . ةاجلملة املفيد
 .الكتابة ويضع الكلمة على الكلمات املفهومة واملفيدة

 2:طريقة تدريس اإنشاء كما يلىأم ا و 
 .م الدراسةل  يفتح املع (1

 (.بني املوضوع لإلنشاء ولفهم القواعد)م املوضوع يعني  املعل   (3

م الطلبة ليكشف ما يف فكرهتم موافقا مبوضوع املعي نة بعده مث  يأمر املعل   (2
 .حىت يكون فكرة جي دة وإنشاءا كامال

 .ليجمعوا الكر اسات فيها اإنشاءالطلبة م مث أمر املعل   (2

 .إىل الطلبة الواجبات املنزيليةم تارة يعطي املعل   (0

  .اإختتام (3
م له م الكتاب اخلاص، ولكن  املعل  يف هذا الدرس اليستخدم املعل  

م أن يستعد  املادة قبل التعليم  إذا البد  للمعل   .قة بهاملوضوعات اخلاصة املتعل  
 .ناجحاكي تكون عملية التعلم والتعليم انسجاما و 

يف هذا الدرس هي القلم، والكراسات، والوسائل التعليمية املستخدمة 
 .والسبورة، والطباشري، واحملجم

 

                                                           
 3112فربايري  31يف تاريخ  اإنشاءستاذة درس األستاذ واألاملقابلة مع   2



00 
 

 الخط .3

إن  درس اخلط خيتص للطلبة يف الصف األو ل، يف هذا الدرس يدرس 
الطالب يف كتابة حرف اهلجائى ووصلها يف اجلملة وأما كيفية الكتابة اجلي دة 

غة العربية، ليس إال فقط  يف هذه الكتابة هلا عال قة يف تعليم الل. متعل قة بالفنية
كتابة احلرف اهلجائى ووصاهلا لكن  بعد كتبه الطالب فعليهم أن يفهموا ما  

 .كتبوا من اخلط
 0:واخلطوات الدرس كما يلى 

 .يفتح املعلم هذا الدرس (1

يراجع كتابة اخلط السابق، ويأمر املعل م بعض الطلبة ليكتب على السبورة  (3
 .بطريقة اخلط املاضى

يهتم ون الطلبة طريقة  املعل م كتابة اخلط اجلديد يف السبورة ومث يقد م  (2
 .الكتابة

 .يأمر املعل م بعض الطلبة ليكتب اخلط على السبورة (2

 .يرشد املعل م الطلبة طريقة الكتابة الصحيحة (0

 .يكتبون الطلبة اخلط على كراساهتم كما يف السبورة (3

 .مث جيمعون الكر اسات (0

والوسائل التعليمية املستخدمة . ة لكتابة اخلطالبد  للطلبة هلم املِْعَلم 
 .هي الكر اسات، والقلم، والسبورة، والطباشري، واملِعلمة

 المحفوظات .4

يدرس درس احملفوظات يف الصف األو ل والصف الثاين والصف الرابع، 
يرجى من هذا الدرس أن حيب وا ويفهموا الطلبة فهما جي دا عن النصوص 
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يحا وفصيحا، ويستطيعون الطلبة أن يبرمجوا تلك األدبية وينطقوا نطقا صح
 . النصوص األدبية مث حيفظون أمام الفصل

احملفوظات هي املواد تشرح فيها عن تعليم مشورة احلياة، والطلبة من 
الذين يبركزون ويهتمون جي دا يف هذا املواد فيجعلون هذه احملفوظات كقوام 

يع الطلبة أن حيفظوا ويفهموا ويف هذا الدرس ينبغى على مج. مشورة احلياة
 .على كل البيت من احملفوظات

تطبيق هذا الدرس له دور هام يف حياة الناس، ألن كل بيت احملفوظات 
 .فيها تتعلق حبياهتم، والواقع هم الطالب يستطيع أن يلفظها مناسبا بالسياقية

 3:هذه هي إجراء التعليم احملفوظات يف الصف كما يلى
 .احملفوظات م درسيفتح املعل   (1

 .حيفظ الطلبة عن احملفوظات أمام الفصل  (3

 .ة احملفوظاتم املوضوع ملاد  يعني املعل   (2

 .م النصوص األدبية على السبورة مث يقد م املفردات الصعوبةيكتب املعل   (2

 .شرح املعل م كلمة فكلمة، بيتا فبيتا من النصوصي (0

 .مث ينطق املعل م النصوص ويقلدها الطلبة (3

 .يسأل املعل م الطلبة عن فهم النصوص  (0

، يأمر املعلم أن حيفظ تلك النصوص يف وبعد فهم الطلبة عن النصوص (3
 .األسبوع األتية

 .اإختتام (1

والوسائل املستخدمة يف هذا الدرس هي السبورة، والطباشري، والقلم، 
الطلبة أن  الزم علىم احملفوظات أن  يف هذا الدرس قالت معل  .  والكر اسات

ة، جبوار إىل زيادة املعارف واملعلومات، أن  حيفظ هذه املادة ألن  هلا فائدة كثري  
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وملمارسة الطلبة تكل م اللغة  فائدة األخرى هي يزيد كالمهم اللغة العربية ناعما
األستاذ يلقى ويشرح هذه املادة باللغة  فيه ألن   العربية ويفهمها قليال فقليال،

وكانت تقدمي هذه املادة بطريقة . عنها يفهمون الطلبةقليال فقليال حىت العربية 
ولذا، . سائما لبةم بطريقة خاصة فيكون الطإذ تقد   ألن   ؟؟اإنتقائية، ملاذا

 .هذه الطريقة تستخدم اإجتناب عنه

 اإلمالء .5

يدرس هذه املاد ة خاصة يف الصف األو ل، أن الكتابة هلا العالقة يف 
يف الكتابة فليثب ت إىل النطق واملعىن، أن  كفاءة  ترقية اللغة العربية، اذا خطئت

يف هذا الدرس يتعل م الطالب  . الطلبة يف الكتابة سوف يبعد على األخطاء
هذا مبعىن أن الطلبة . كيفية ايصال احلرف، وهذه طبعا يؤثر إىل البيئة اللغوية

 خيطأ الب د عليهم أن يكتبوا املفردات والكلمات مناسبا بقواعد الكتابة كى ال
 .يف اللفظ والنطق

 0:وأم ا اخلطوات إلقاء هذه املاد ة كما يلى
 .يفتح املعلم درس اإمالء (1

 .يشرح املعل م التعليمات والتوجيهات ملاد ة اإمالء (3

 .مث يستمعون الطلبة ويكتبونايقرأ املعل م املفردات  (2

أو الكلمة يأمر املعل م الطلبة ليكتبوا يف كراساهتم ويكر ر املعل م يف النطق  (2
 .وفق طوهلا وقصريها

 .أحيانا يأمر بعض الطلبة ليلفظ ما يسمعه من املعل م و (0

ل إىل اآلخري م ليكر ر قراءة املفردات أو الكلمات من األو  فيستمر  املعل   (3
 .ينظرون وتصحيح كتابتهم الىت كتبوها بةوأم ا الطل

 .   مث جيمعون الطلبة كر استهم إىل املعل م للتصحيح (0
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 .ملعل م التصحيح يف الكتابة اخلطيئةيعطى ا  (3

 .يسئل املعل م املعىن من املفردات الىت كتبواها الطلبة (1

 .اإختتام (11

الوسائل التعليمية املستخدمة هي الكراسات، واملسطرة، والسب ورة، 
يف هذه األنشطة يستطيع أن يزيد كفاءة الطلبة . والطباشري، والقلم، والصورة

 . يف استماع الكلمة العربية ويكتبونا صحيحة
 دروس اللغة العربية .6

اىن جيري هذا الدرس يف الصف الرابع اإعدادى، وأم ا الصف األول والث
رجاءا من هذا . جيرى الدراسة يف الصباح حتت اإشراف معل م داخل املعهد
 .الدرس أن يستطيعوا ويفهموا الطلبة من القراءة والتمرينات فيه

أن  تعليم دروس اللغة له املفاهيم ملمارسة الطلبة يف النطق العرىب، يلقي 
اللغة العربية هذا الدرس بالطريقة املباشرة وهي ميارس الطلبة يف استماع 

وتكل مه، وفيها احملاكاة، والتقليد، والتكرار، الذين يسببون الطلبة يف احلفظ 
 .والتقليد تلك الكلمة

هذا الدرس يؤثر كثريا يف اكتساب لغة الطلبة العربية، ألن  املفردات 
 .والكلمات تعل م الطلبة يف الفصل سوف يطب قها يف احملاورة اليومية

 3:تسلك عليها املعل م كما يلىأم ا اخلطوات الىت 
 . يفتح املعل م هذا الدرس (1

يشرح املعل م عن املفردات اجلديدة أو الصعوبة الىت تكون يف ذلك  (3
 .الكتاب املعني  

يقرأ املعل م النصوص أو العبارة قليال فقليال مث يشرحها املعل م حىت يفهمها  (2
 .الطلبة املقصود من النصوص أو القراءة
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عن القراءة أو الدرس يف الكتاب فتبدأ بإجابة السؤال يف بعد فهم الطلبة  (2
 .التمرينات

 .ويقد م املعل م الواجبات املنزلية قبل اإختتام (0

". 3-1دروس اللغة العربية "يف هذا الدرس استعمل املعل م كتاب 
كي يسهل الطلبة يف التعلم والفهم عن . ومجيع الطالب لديهم هذا الكتاب

، والكر اسات أم ا الوس. هذا الدرس ائل املستخدمة هي الكتاب املعني 
 .املخصوصة إجابة التمرينات، والسبورة، والطباشري، والقلم، والصورة

 البالغة .7

الصف السادس، رجاءا  أن  درس البالغة خيتص يف الصف اخلامس و
من هذا الدرس مستطعني وفامهني الطلبة عن قواعد علم البالغة، مثاهلا، 

وللوصول على املهارة اللغوية ليس من ناحية املفردات، والفصاحة، . وتدريبها
وتركيب اجلمل مناسبة بالقواعد النحو والصرف، ولكن  للحصول عليها أيضا 

الىت فيها تشمل عناصر األدبية، وفضيلة . حيتاج إىل استخدام اللغوي سياقيا
من هذا الدرس تكون الطلبة ماهرا يف تركيب اجلمل األدبية ويفهم عن املعىن 

إذ يطب ق يف إجراء اليومية سوف يتكلم الطلبة بالطالقة . اللغة العربية عميقا
 . والفصاحة والسالسة

 1:أم ا خطوات التدريس كما يلى 
 .يفتح املعل م درس البالغة (1

 .مطالعة الدرس السابق (3

 .يشرح املعل م عن املفردات الصعوبة يف الكتاب وفقا مبوضوع املدروسة (2

 .مث يعني  املعل م املوضوع ويشرح عنه شرحا واضحا (2

 .يسأل املعل م املاد ة مل يفهموهم الطلبة (0
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 .التمرينات وأحيانا يعطى املعل م الواجبات املنزلية (3

 .اإختتام (0

عل م كتاب البالغة والوسائل املستخدمة هلذا يف هذا الدرس يستعمل امل
 .الدرس هي كتاب البالغة، والكراسة، والقلم، والسبورة، والطباشري

 القواعد النحويةتعليم  .8

يعل م هذا الدرس للطلبة يف الصف األول إىل الصف اخلامس، جيرى 
هذا تعليم القواعد للمتوسط واملتقد م ألن  عند السلوكيني أن تكوين البيئة 
اللغوية مصم مة باكتساب اللغة األم، مع أن  الطالب المت هم التكلم مؤسسا 

ولكن  يف املستوى املتوسط واملتقد م أن القواعد موج ه ملمارسة سياق . بالقواعد
إذ يتكلم الطالب بالقواعد الصحيحة فيستمر ها النطق . اللغوى الطلبة

العربية، ملعرفة كيف ترتيب  ألن تعليم القواعد مهم  جدا ملتعلم اللغة. الفصيح
وهذه املادة ليس اال  التعليم والتفهيم ولكن حيتاج . الكالم الصحيح يف النطق

إىل التطبيق يف تكل م اللغة العربية مع القواعد، وجيرى هذا التطبيق بالبيئة 
 .اللغوية

 11:وأم ا خطوات التدريس الىت يستخدمها معل م كما يلى
 .يفتح املعل م الدرس (1

 .ع املعل م الدرس السابقيراج (3

 .يبني  املعل م املوضوع عن النحو حسب وقته (2

 .يبني  املعل م من املثال أوال قبل التعريف (2

وبعد فهم الطلبة على البيانات من املعل م، فيعطى التعريف ويكتب  (0
 .املعل م على السبورة

 .يشرح املعل م عن التعريف (3
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 .الىت مل يفهمهم الطلبةيسئل املعل م الطلبة من الكلمة أو العبارة  (0

 .خيتتم املعل م الدراسة ويقد م الوجبات املنزلية (3

 . ويستخدم هذا الدرس بكتاب مقرر حسب الفصول

 تحسين القرآن .9

أن  يتعلم القرآن يف هذا املعهد جيرى يف مجيع الصف  من الصف  األول 
ول  إىل السادس، ولكن  يف الصف األو ل والرابع اإعدادى هم يتعلمون يف جد

وأم ا األخر يتعلمون الطلبة خارج من جدول . كلية املعلمني واملعلمات
عرفنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن، واخلطوات إجراء هذا الدرس . الدينية

 11:هو كما يلى
 .يفتح املعل م درس حتسني القرآن (1

 .الدعاء قبل قراءة القرآن (3

 .حلروفقراءة القرآن بالبرتيل مناسبا بالتجويد وخمارج ا (2

 .يصحح املعلم مباشرة حني وجد اخلطاء من قراءة الطالب (2

 .وبعد انتهاء الدرس، يعطى املعل م املداخالت مم ا يتعل ق بالقراءة اخلطيئة (0

 .عاء بعد قراءة القرآنقراءة الد   (3

 .اإختتام (0
يف هذا الدرس البد  على مجيع الطلبه لديهم القرآن والكراسات لكتابة 

 .الذي شرحه املعل م يف أثناء الدراسةاملادة عن التجويد 
 تعليم كتب التراث وقراءته  .11

وهو للمستوى الثالث كل يوم اجلمعة يف  يقع هذا الربنامج قراءة الكتب
املدرسة املتوسطة صباحا، وللمستوى اخلامس كل يوم اخلامس واجلمعة يف 
الدراسة كل ية املعلمني اإسالمية وأم ا للمستوى الس ادس كل يوم بعد صالة 
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واألنشطة فيه هو تعليم تطبيق قراءة النصوص العربية واملعل م من هذه .العصر
اج إمام الشافعى كمدير املعهد للصف السادس، أم ا للصف القراءة هو احل

الثالث واخلامس املعل م من خارج املعهد الذي له اخلربة يف تعليم الكتب 
 .كديري  -البراث وهو خر جيى من معهد السلفى فلوصا 

يهدف هذا الربنامج لكى تكون الطلبة ماهرين يف قراءة الكتب وليس  
لىت حتته ولكن  الطلبة هلم الكفاءة يف قراءة كتب إال يعطى املعىن اجلاوية ا

 13.البراث ويعطى الشرح ويفهم عنه 
 اختبار المعهد .11

يف هذا املعهد كيفية االختبار ينقسم إىل قسمني، أو هلا يعىن االختبار 
الشفوى الذي يتكو ن من اإختبار قراءة القرآن مع التجويد،  عن عملية 

، والثاىن (اللغة العربية واللغة االجنليزية)اللغتني  العبودية والتطبيق، االختبار مع
االختبار التحريري الذي يشمل على مجع املواد التعليمية يف كلية املعلمني 

 .اإسالمية
جيرى االختبار الشفوى مادام ثالثة أي ام قبل االختبار التحريرى، يف هذا 

ملعهد، وهلذا احلال االختبار كان املمتحنون من األساتيذ داخل املعهد وخارج ا
ويف . ينبغى على الطلبة ألن يستعد وا نفوسهم وفكرهتم ملواجهة االختبار

العادة معظم الطلبة حلفظ عن التجويد، والدعاء اليومية، واملواد الدراسية 
، وأحيانا عن القواعد (قراءة الرشيدة)احملفوظات، املطالعة : احملفوظ مثل

طيع املمتحن ملعرفة كفاءة الطلبة بوجود هذا االختبار يست. النحوية
 12.واستعدادهم يف االختبار
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 (تدريب على الخطابة)المحاضرة  .12

جيرى هذه األنشطة إىل مجيع الطالب يف معهد رادين فاكو ترجناليك 
أم ا الصف . إال  الصف السادس وهي من الصف األو ل إىل الصف اخلامس

 .يف اآلتى السادس هلم الربنامج نفسه وهي املناقشة كما ذكر
وتقوم هذه احملاضرة بعد صالة العشاء قدر الساعة السابعة والنصف 

ا يلزم عليه أن جيمع  . حىت الساعة التاسعة والنصف مث ليكون اخلاطب مستعد 
كر اسة اعداد اخلطابة ثالثة أي ام قبل يوم السبت ليال، يعىن يوم األربعاء حىت 

أو مشرفة واحدة من األساتيذ وتشرف مبشرفتني . يفتش املشرف ذلك اإعداد
 .لكل فصل

بوجود هذه احملاضرة فطبعا ميارس على كالم الطلبة يف هذا املعهد رادين 
فاكو، جبانب ذلك حتاول الطلبة لصنع املادة عن احملاضرة وفق املوضوع وهذه 
األنشطة حتتاج إىل احملاولة الكبرية والتشجيعات يف تقدميها أمام املشرف 

ى للمستمعني أن يسمعوا ويفهموا ما قال احملاضر ألن  يف آخر وينبغ. والطلبة
الربامج أشار رئيس اجللسة بعض من املستمعني ليعطى اإستنباط من 

 .احملاضرة
 :وأم ا اخلطوات هذه األنشطة كما يلى 

 .يفتح رئيس اجللسة هذا الربنامج (1

 .تقدمي احملاضرة (3

 .االستنباطيشري بعض األعضاء ليقوم أمام املستمعني ألخذ  (2

 .التسلية باللغة العربية (2

 .املوعضة احلسنة من املشرف (0

 12.اإختتام (3
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  (خارج الفصل)البيئة الرسمية  ( ب

الرمسية خارج الفصل متعل قا باملواد تعرض الباحثة عن األحوال البيئة 
 : الدراسية كما يلى

 إلقاء المفردات .1

وجودة يف معهد امللقاء املفردات هو إحدى من األنشطة اللغوية إكان 
وجيرى هذه األنشطة كل يوم يف الصباح إال ترجناليك، " رادين فاكو"احلديثة 

يف هذه األنشطة تنقسم فصل واحد إىل ثالثة . يوم الثالثاء والسبت
اجملموعات أو أكثر، كي يكون عملية إلقاء املفردات جن احا وسهوال لتفهيم 

 . الطلبة
تلفة، بوجود هذه النشيطة ميارس أن  مادة املفردات يف كل الفصل خم

ألن  فيه يأمر املعلم بعض . الطلبة يف النطق العريب عن لفظ املفردات ومجلتها
الطلبة ليضع اجلملة املفيدة الىت فيها املفردات اجلديدة وأحيانا ينطقها أمام 

 .األساتيذ والطلبة متبادال
وبتنفيذ تلك الطريقة سوف يسه ل الطلبة يف النطق العرىب ألن هلم 
املفردات اليومية ويرجوا من هذه النشيطة يساعد الطلبة يف زيادة املعلومات 

 . واستخدامها يف التطبيق اليومي
 10:أم ا اخلطوات إجراء هذه األنشطة كما يلى

 .يفتح األستاذ املفردات (1

فردات املاضية بَصوة جهر وفصيح مث  يقلدها يقد م الطلبة واحدا فواحدا امل (3
 .الطلبة
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بعد أن قد موا الطلبة مجيعا، مث يلقى األستاذ املفردات اجلديدة الىت قد   (2
 .كتبها قسم إحياء اللغة يف السبورة الصغرية

 .ينطق األستاذ املفرادات اجلديدة مر ات كثرية مث  يقل دها الطلبة (2

نها، ويضع مثال يف اجلملة املفيدة لكى يسأل املعل م عن املعىن املضمون م (0
 .يستطيع الطلبة أن خيم نوا املعىن منها

 .يأمر املعل م بعض الطلبة ليصنع اجلملة املفيدة الىت فيها املفردات اجلديدة (3

وبعد انتهاء هذه عملية إلقاء املفردات، يأمر املعل م بعض الطلبة لينطق  (0
 .املفردات اجلديدة أمام الطالب تبادال

 .يعطى املعل م فرصة ليكتب املفردات يف كر استهم (3

 . يكر ر املعل م املفردات ويقل دها الطلبة مث اإختتام (1
يف ليلها وجود األنشطة لتكرير هذه املفردات الىت قد تعل مها الطلبة يف و 
هذه األنشطة هلا فوائد كثرية لبرقية مهارة اللغة خاصة يف مهارة و . الصباح

ا من  تحد ث مع غريه غري املفردات ال يستطيع الطلبة أن يتكلم ويالكالم، ألن 
ن  استيعاب املفردات وحفظها مهم  جدا، وللحصول إىل بالعربية، ولذا أ

اى  أن حيفظها أمام املشرف نفسه بةاستيعاب وحفظ املفردات البد  على الطل
ر فلهم العقاب ، ومن مل حيفظ يف وقت مقر  يسم ى مبواجهة حفظ املفردات

 .والبد  على مجيع الطلبة لديهم الكراسة والقلم .قسم إحياء اللغة املركزى من
كل يوم السبت هناك أسلوب اللغة العربية ويف ذلك اليوم البد  على 

  وبعد ناية احلفظ فيلزم لكل . مليحفظ املفردات واملعىن إىل املعل   بةمجيع الطل
يت لقد حفظها مجلة الطالب أن يضع يف اجلملة املفيدة من املفردات ال

أن يستعيب املفردات والبركيب  ةصحيحة، وهذه األنشطة يرجي ليكون الطالب
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طة يسري منذ مرحلة القدمي حيت من النحو أو الصرف، ويكون هذه األنش
 13.ناآل
 المناقشة .2

جيرى هذه األنشطة اللغوية خاصة يف الصف السادس يف كل يوم 
األنشطة ينقسم الطلبة إىل السبت بعد صالة العشاء، ويف إجراء هذه 

مث  هم يقد مون البحث أمام . اجملموعات الىت فيها ثالثة أو أربعة األشخاص
وقبل . املشرف والطلبة اآلخرون وفق املوضوع املعني  عند تقسيم اجملموعة

تقدمي البحث البد  لتلك اجملموعة هلا الدالئل واحلجة القوي ة حلل  املشكالت 
جرت هذه النشيطة باستخدام اللغة العربية . املوضوع أو السؤال املوجهه عن

ينبغي على املشرف . موافقا بقدرة لغة الطلبة، واملوضوع يغري  يف كل األسبوع
 .أن يراقب عملية املناقشة جتري فعاليا وسالسة

 10:وأم ا إجراء هذه األنشطة كما يلى 
 .يفتح اجملموعة هذه  املناقشة (1

 .ورأيها إىل املستمعنييشرح عن املوضوع ومشكلتها  (3

يعطى الفرصة إىل املستمعني ليعطى املداخلة واألسئلة واملعارضة عن شرح  (2
 .الباحثني

وبعد انتهاء هذه األنشطة يعطى املشرف التصحيح واملداخلة عن  (2
 .املناقشة

يعلن املشرف املوضوع أو البحث للمجموعة اآلتية كى تستعد  وظيفتها  (0
 .للتقدمي يف األسبوع اآلتى
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ذه األنشطة مهم ة جدا للطلبة يف معهد احلديثة رادين فاكو ترجناليك، ه
بوجود تلك األنشطة يستطيع الطلبة أن يقد موا فكرهتم ويشجعوا يف تقدمي 

وهذه تتعلق بوجود البيئة اللغوية الىت . الفكرة أو الرأي وميارسون يف الكالم
 .تكون يف هذااملعهد

 كتابة المقالة .3

خيص للطلبة الىت ستنتهي دراستهم يف معهد رادين هذه كتابة املقالة 
يف أو ل دخوهلم إىل الصف السادس . فاكو ترجناليك، وهي الصف السادس

يلزم عليه أن يقد م موضوع الكتاب الذي سيلخ ص باللغة العربية إىل املشريف 
 .وكل الطالب له املشريف لتصحيح كتابته. املقر ر

لطلبة ماهرين وميارسني يف الكتابة واهلدف من هذه األنشطة كى يكون ا
هناك اإختبار هلذه كتابة املقالة، إذا . ويستطيعون أن يعرب ما يف فكرهتم

جلميع الطلبة أن يكتب ويعمل هذه الوظيفة جي دا وجمتهدا  ويفهم عن ما 
 13.يكتبوها كى يسهل يف إجابة السؤال من املمتحن

 معمل اللغة .4

اصة لتعليم اللغات األجنبية للطلبة يكون معمل اللغة يف هذا املعهد خ
معهد رادين فاكو، وهي ملهارة االستماع والكالم، يستطيع الطلبة أن يتعل م 
مهارة االستماع فيه بوسيلة االستماع من املسج ل الصوتى و مبشاهدة 
شاشات التلفزيون حىت ميارسوا ويفهموا مما مسعوا من الكالم العرىب يف تلك 

وتشرف هذه العملية مبعل م اللغة . اع من الشريطالشاشات أو إال السم
 .وأم ا استخدام هذا املعمال موافقا باجلدول مناإدارة. العربية

استفاد هذا املعمل له املنفعة الكبرية ملمارسة استماع الطلبة يف النطق 
وأيضا لقدرهتم على إعادة تعبري املادة باللغة . العرىب وكالمهم الصحيحة
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تتكو ن املاد ة يف املعمل مثل استماع األحلان العرىب، . وطالقةالعربية شفويا 
 11.الفيلم العرىب، واألخبار

 (األحوال خارج الفصل)البيئة غير رسمية  -2

 المحادثة .1

جيري هذه األنشطة يف الساعة اخلامسة صباحا يف يوم الثالثاء واألحد، 
للمحادثة، مث هم  الصاحبيف هذه األنشطة كل الطالب والطالبة البد  هلم 

ولكل الفصل له املسؤول . يقومون االثنينات يف امليدان للمحادثة وفق فصوهلم
 .واملشرف

شكلة املهلم  بةمل تعرف املعىن أو بعض من الطليف هذه التطبيقات إن 
 والبد  . إىل املشريف أو املدب ر يف ذلك املكان ات فعليه أن يسئلوايف املفرد

 .عجمللمدب رين أن حيملوا امل
مث  واحدة ية مع األصحاب حواىل ساعةوبعد يقوم الطلبة باحملادثة احلر  

 حتت إشراف وفق فصوهلم بشكل مستدير يف املكان املعني   بةجيمعون الطل
ره قسم إحياء ويسري هذه األنشطة باستخدام كتاب احملادثة الىت قر  . األساتيذ

 31.اللغة
 التجسس .2

العربية يف معهد رادين فاكو ألن  التجسس له دور مهم  إحياء اللغة 
ساعة، وبوجود هذه النشيطة ال  32اجلاسوس يالحظ على مجيع الطلبة 

ومن بعض وظيفته هو أن يبحث الطلبة . يتجاوز الطلبة يف تكل مهم اليومية
الذين اليتكل مون اللغة العربية أو يالعبها مث  يكتبها يف الكتاب اخلاص 
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وهذا على مراقبة حمك م ( قسم اللغة)مسؤول اللغة ملتجاوز اللغة الستماله إىل 
 .اللغة

وأم ا العقاب . وجيرى هذه العملية خبيفة، كى يتحذر الطلبة يف الكالم
وأم ا شكل العقاب ملتجاوز اللغة هو متعل قة . موافقا على ما فعله املتجاوز

 31.باللغة نفسها

 اللوحة الحائطية .3

لوحة احلائطية وهي اللوحة فيها مكتوبة عن املفردات  هذا املعهد يطب ق
يف : حول املعهد، مثال ويضع هذه اللمحة. وفق احلاجة يف املكان املعني

 .شركة الطلبة، يف املصلى، يف غرفة الضيافة، يف املطبخ، ومكان الوضوء
. وأم ا املضمون فيها يتعل ق باألنشطة أو العمل حول ذلك املكان

اللوحة احلائطية هي ملساعدة الطلبة ولتسهيلهم يف تطبيق واهلدف من هذه 
اللغة العربية خصوصا يف النطق العرىب، ألن  حني يشبرى الطالب اجلديد أو 
القدمي يف الشركة ومل يعرف كيف طريقة االشبراء باللغة العربية فالبد  عليهم أن 

قليال فقليال،  يقرأوا ما يف احلائط، وهبذا احلال سيحو ل الطلبة لنطق العرىب
 33.ولنشأة تشجيع الطلبة يف الكالم

 اليوم العربي .4

نظام استخدام اللغة العربية يف هذا املعهد متبادال باللغة اإجنليزية، هي 
 .أسبوعا للغة العربية وأسبوع اآلتى اللغة اإجنليزية وآخره متبادال

ية يف هذا املعهد ممنوع على مجيع الطلبة ليتحد ث باللغة غري العرب
واإجنليزية، هناك قسم اللغة لينظ م هذه النظام ويعطى العقاب ملن ال يت بع عن 

وأم ا شكل العقاب متعلقة باللغة نفسها أو األشياء املفيدة لزيادة . هذا النظام
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باملوضوع ( اإنشاء)حفظ املفردات، صنع اخلطابة : معلومات الطلبة، مثل
 32.شبه ذلكاملقر ر من قسم اللغة، صنع احملادثة وأ

 اإلذاعة .5

أن  هذه اإذاعة مهم ة جد ا الستمرار أنشطة الطلبة يف هذا املعهد، هي 
إعطاء اإعالنات الضرورية إم ا متعل قة باللغة أو األشياء األخرى متعلقة بأمور 

 .الطلبة
إدارة كلية املعلمني اإسالمية، فيها احلارسون وتقع هذه اإذاعة يف 

ون األشياء فيها ويلقى األخبار متعل قة بضررورية الذين هم حيافظون ويرتب
واهلدف من هذه اإذاعة كى . لينادى الطالب له الضيوف: مثل. الطلبة

 32.مهارهتم يف استماع الكالم العربية ونميارس بةيستطيع الطل

 مسابقة اللغة .6

ومن إحدى األنشطة اللغوية هي املسابقات اللغوية، ومشبرك هذه 
لبة يف معهد رادين فاكو ترجناليك، وأم ا وقت عقدها وفق املسابقة جلميع الط

 . احلاجة
وهدف من هذه املسابقة ملعرفة ترقية لغة الطلبة ولتقوميها، وملمارسة 

أم ا بعض املسابقات . الطلبة يف التشجيع ويف نطق العريب ويف صياغ الفكرة
 :اللغوية الىت تقع يف هذا املعهد هي

 30احملاضرة (1

يشبرك هذه املسابقة مجيع الطلبة املبعوث من كل الصف حتت اختيار 
يف العادة أسبوعني قبل استمرار املسابقة، يعطى اللجنة . جمموعتهم
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اإعالن عن شروط املسابقة، مثل جيمع مشبركة املسابقة موضوع 
وأم ا النتيجة هذه املسابقة . احملاضرة كى خيتلف بني املشبركة األخرى

حمتويات املادة، واحلركة، واللهجة العرىب، واللغة، وتأثري مأخوذة من 
 .دقائق 11-0املستمعني، والوقت تقدميها حواىل 

 تقدمي القصة (3

كيفية لتقدمي هذه املسابقة هي يصنع املشبرك القصة أو احلكاية 
املتسلسلة، وعدد األعضاء هلذه املسابقة ثالثة األشخاص أو أربعة 

ية يف اختيار املوضوع ولكن  قبل يبدأ األشخاص، يعطى اللجنة حر  
. املسابقة البد على املشبركني أن جيمع أو يقد م موضوعهم إىل اللجنة

وأم ا النتيجة من هذه املسابقة مأخوذة من حمتويات القصة، واكتناز 
 .اجملموعة، واإبتكار، اللهجة، واحلركة

 قراءة الشعر (2

جمموعه، واملوضوع غري يصنع املشبرك الشعر وفق كفاءهتم ويشاوره مع 
اهلدف بوجود هذه املسابقة هي لبرقية كفاءة الطلبة يف عرض . حمددة

أم ا . الفكرة وممارسة الكالم واللهجة العريب، وتشجيعهم يف التعبري
النتيجة من قراءة الشعر مأخوذة من حمتويات الشعر، وإلقاء الشعر، 

 .والنغمة، واحلركة، واللهجة، وتأثري املستمعني

 33تمثيليةال (2

التمثيلية أى يسم ى دراما، عند تطبيق هذه املسابقة البد  على املشبركني 
أم ا الطريقة . دقائق 10-11أن يستخدم اللغة العربية، واملوعد حواىل 

والنتيجة من هذا املعرض هو من الوقائع . لعرضها وفقا مبعايري املعينة
 .ديناملنظورة، واللغة، وألبسة، والسهم، وتأثري املشاه
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 30املسابقة للمعلومات اللغوية (0

املراد من هذا هو املسابقة الىت فيها السائلون من هيئة التحكيم، 
يف كل اجملموعة ثالثة . واملشبرك تتكو ن من جمموعة أ، ب، ج

يف هذه املسابقة . مث  يشرح اللجنة عن كيفية املسابقة. األشخاص
ذه املسابقة البد  عليه تشمل على ماد ة اللغة العربية، إذ املشبرك من ه

 . أن يستوىل املفردات الكثرية والفهم عن القواعد

 استراتيجية في تكوين البيئة اللغوية العربية - ب
أوائل وجود األنشطة اللغوية منذ  يف معهد رادين فاكو ترجناليك أن  يظهر  

ألن  فيه اهلدف الكبري من املدير لتكوين هذا املعهد احلديثة مبعىن رجاء  التأسيس،
 .يف هذا املعهد( اللغة العربية واإجنليزية)منه املدير لتطبيق اللغتني 

ولتحقيق هذا الرجاء يقوم املدير هذا املعهد مبساعدة املعلمني من معهد  
حياء اللغة العربية يف هذا املعهد  واحملاولة إ. كونتور ومعهد احلديثة الرسالة فونوركو

 33:كما يلى
كى يكون املعل مون . البد  على مجيع الطلبة ليسكنوا يف هذا املعهد .1

 .سهلة يف إلقاء الدراسة ويراقب أنشطة الطلبة يف اللغة

 –حتضري األساتيذ من معهد دار السالم كونتور ومعهد الرسالة  .3
فونوروكو، ليعل موا الطلبة مبعهد رادين فاكو ترجناليك ويكو نوا البيئة 

 .العربية فيه

وجود األنشطة اللغوية يف معهد رادين فاكو، مثل احملاضرة، احملادثة،  .2
 .إلقاء املفردات، وغري ذلك
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ويستخدم املعل مون اللغة العربية عند الدراسة يف كلية املعلمني اإسالمية  .2
 .ند احملادثة اليوميةوخارجها أى ع

: القيام مبسابقة اللغة مرتني يف كل السنة، وأم ا املسابقات كما يلى .0
 .احملاضرة، تقدمي القصة، قراءة الشعر، والتمثيلية

من البيانات السابقة لقد ظهرت األنشطة اللغوية الىت تدرس يف ذلك املعهد 
وتستمر  هذه . روكوبوسيطة املعلمني من معهد دار السالم ومعهد الرسالة فونو 

 .األنشطة اللغوية مع املشرفني واملشرفات معهد رادين فاكو حىت اآلن
والستمرار هذه األنشطة اللغوية اجلي دة، مث  شاوروا وفك روا املدير واملعلمون 

لتهييئ االسبراتيجية يف تكوين البيئة اللغوية العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك،  
 31:كوين البيئة العربية كما يلىوأم ا اسبراتيجية لت

قبل أن  .يعطى املعل م القدوة احلسنة لتطبيق احملادثة اليومية باللغة العربية .1
يأمر املعلم الطالب ليتحدث باللغة العربية، هم املعلمون واألساتيذ يف 

 .ذلك املعهد يطبقونه حنوهم

القانون هناك . خدم اللغة العربية يف ذلك اليوموجود العقاب ملن ال يست .3
للطلبة كي يتحدثون مع األصدقاء واملعلم أو األساتيذ باللغة العربية 

 .واإجنليزية حسب الوقت، والعقاب ملن ال يلتزم أو يطبق بذلك القانون

إنشاء سكن الطلبة ليكون مركزين يف مكان واحد ويسه ل على املشرفني  .2
ج وقت واملدر سني مراعتهم وإرشادهم وإقامة األنشطة العربية خار 

  .الدراسة

أن  .يسأل وحيكم من الذي ال يستخدمون اللغة العربية يف ذلك اليوم .2
استخدام اللغة العربية يف ذلك املعهد متبدال باللغة اإجنليزية وهي 
األسبوع للغة العربية واألسبوع للغة اإجنليزية، ويف هذا احلال وجود 
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اللغة ذلك املعهد  اجلاسوس وقسم إحياء اللغة اللذان يركزان يف تنظيم
 .وحيك م قسم إحياء اللغة املتجاوزين حسب أخطائهم يف التحدث

إقامة األنشطة اللغوية العربية يف يوم معني  من أي ام األسبوع حبيث أن  .0
ية من احملاضرة، واحملادثة، وإلقاء يتصرف الطلبة ميوهلم النفسية والفن  

ا املسؤوليون لينظ م ويف كل األنشطة هل .املفردات واملسابقات اللغوية
 .نظما مجيال ومرتبا

يلتزم علي  .تدريب الطلبة على املناقشة العربية واحملاضرة باللغة العربية .3
مجيع الطلبة الشبراك التدريب علي احملاضرة الذي يكون يف ليلة األحد 
للصف األول إىل اخلامس والتدريب على املناقشة خاصة للصف 

 .السادس يف ليل األحد

لقاء املفردات اجلديدة الىت أرشدواها املشرفني كل الصباح وجود إ .0
 .واحملادثة يف يوم الثالثاء واألحد صباحا

بوجود  .كتابة اللوحات احلوارية املكتوبة بالعربية يف كل املكان املعني   .3
تلك اللوحات وهي تطبيق البيئة املرئية يف ذلك املعهد يستطيع أن  

 .يعاب اللغةيسه ل ويساعد على الطلبة يف است

هذا  .يستخدمون املعلمون والطلبة اللغة العربية داخل الفصل وخارجه .1
 .قانون املعهد والبد علي مجيع سكان املعهد ليطيع ويطبق ذلك القانون

هم الطلبة ال  .وجود اجلواسيس الذين يطلبون املتجاوزين يف اللغة العربية .11
يعرفون أن  احدى من األصدقاء يهتم  بكالمهم اليومية، ولكن للطلبة 
يسعون أن يتحدث مع اآلخر باللغة املرجوة، كي ال يكتب ويدخل 

 .اجلاسوس إىل حمكمة اللغة

تلك هي االسبراتيجيات تطب ق يف معهد رادين فاكو ترجناليك حىت االن 
 .اللغوية املرجوة ورجاء من تلك احملاولة تكون البيئة
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 شكل البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم في معهد رادين فاكو  -ج
بعد عرفت والحظت الباحثة بعض اإمكانات وأسباب تأخ ر البيئة يف 
معهد رادين فاكو، قامت الباحثة املقابلة مع املشرفني واألساتيذ لنيل املعلومات 

العربية مناسبة لدى املعهد وطريقة تكوينها، عن آرائهم يف شكل البيئة اللغوية 
وهذه هي االستنباط من آراء األساتيذ واملشرفني يف شكل البيئة العربية ملمارسة 

 :الكالم، كما يلى
احملاولة لتصليح البيئة اللغوية يف هذا املعهد فالبد  لألساتيذ واملشرفني  .1

ويف تكوين البيئة ألن يدر بوا على طريقة تعليم اللغة العربية الفعالة، 
 .العربية خاصة ملمارسة الكالم

ينبغى للمشرفني أو األساتيذ أن ميارس الطلبة يف التكل م باللغة العربية  .3
لقي األستاذ طالبا، : مثل. السهلة عند الدراسة أو يف تطبيق اليومية

 .كيف احلال؟، إىل أين تذهب؟، وأشبه ذلك: فقال األستاذ إليه

البد  لألساتيذ واملشرفني أن يعطى القدوة احلسنة يف قبل أن يأمر الطلبة ف .2
 .التكل م باللغة العربية اليومية

تعويد الطلبة ألن يتكل م باللغة العربية اجلي دة، قدر استطاعتهم واستيالء  .2
 .يف املفردات واجلملة املفيدة مث  التطبق يف احملاورة

اإذاعة العربية،  :توفري الوسائل التعليمية الفع الة للغة العربية، مثل .0
واستخدام وسيلة الصور عند التعليم، واألناشيد العربية، واحملادثة العربية 

 .الفصيحة

إذا كان . وجود النظام الواضح يف استخدام اللغة العربية يف يوميته .3
 .متجاوز اللغة فعليه العقاب من قسم إحياء اللغة وفق أخطائه

 . اكاةهناك التدريب، واملران، والتكرار، واحمل .0

 .إعطاء الدافعة القوي ة واملستمر ة من األساتيذ للتكل م العربية .3
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وجود العقاب ملتجاوز اللغة، وأم ا العقاب يف هذه احلالة متعلقة باللغة  .1
صنع اإنشاء، وحفظ املفردات، وحفظ القواعد أو : نفسها، مثل

 21.الصرف، وكتابة احملاضرة وقراءهتا، وغري ذلك

 :شكل البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم يف املعهدفهذا اجلدول لتصوير 
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أن البيئة اللغوية تنقسم إىل قسمني مها البيئة  من تلك الصورةتقصد  
الرمسية والبيئة غري رمسية، واعطاء البيئة الرمسية مدخلة لكفاءة املراقب وحتليل 

ومن تلك الدخلتان . األخطاء وأم ا البيئة غري رمسية اعطاء املدخلة الكتساب اللغة
القدوة احلسنة وتعويد  اثنتان حتصل على التدريب واملران واحملاكة والتكرار واعطاء

واإنتاج من . الكالم العرىب والدافعة القوية والنظام، والعقاب الواضح واملمارسة
تلك البيئة الرمسية وغري الرمسية مها القدرة على تكل م اللغة العربية، ممارسة كالم 

 .العربية، ومهارة يف تعليم اللغة األجنبية

 اللغوية العربية من البيئة سلبيةوال يجابيةالعوامل اإل - د
فطبعا هناك العوامل اإجيابية والسلبية، يف كل عملية التعلم والتعليم  

وكذلك يف تكوين البيئة اللغوية ملمارسة الكالم، وستعطى البيانات تفصيلها كما 
 :يلى
 العوامل اإجيابية -1

بعد املالحظة واملقابلة يف ذلك املعهد، جتد الباحثة بعض العوامل 
تكوين البيئة اللغوية ملمارسة الكالم يف معهد رادين فاكو،  كما املساعدة يف 

 :يلى
 .املواد التعليمية العربية ( أ

 .وجود قسم إحياء اللغة املركزى ( ب

 .وجود النظام والعقاب يف استخدام اللغة العربية ( ج

 .املوقف والتقدير اإجياىب للغة العربية من مجيع سكان املعهد ( د

 .والتكرار يف ليلهإلقاء املفردات يف كل الصباح  ( ه

 21.احملاضرة، احملادثة: وجود األنشطة اللغوية العربية، مثل ( و
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 العوامل السلبية -3

وأم ا العوامل السلبية من البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم للطلبة يف 
 :معهد رادين فاكو، كما يلى

 .قل ة الوسائل التعليمية اللغوية ( أ

إىل الطلبة خميفة يف تكلم اللغة ليس هناك مستشار اللغة، الذي يسب ب  ( ب
 .العربية

ناقص الكفاءة اللغوية من املشرفني، ألن  وظيفتهم كثرة وثقيلة، وأيضا  ( ج
 .عدد املشرفني إال  قليال

 .اختالط اللغوية بني اللغة االندونيسيا واجلاوية ( د

ناقص القدوة احلسنة من األساتيذ يف االتصال مع الطلبة باستخدام اللغة  ( ه
 .سيطة واملناسبة بكفاءة الطلبةالعربية الب

 23.نقص املعية بني الطلبة ملمارسة اللغة العربية يف احملادثة اليومية ( و

 مناقشة نتائج البحث:  نيالمبحث الثا
 البيئة اللغوية العربية في معهد رادين فاكو - أ

من بيانات البحث يف املبحث الثاىن عن البيئة اللغوية العربية تظهر هناك 
داخل الفصل )البيئة الرمسية : مها ذلك املعهد تنقسم إىل القسمني، بأن  البيئة يف

 (.خارج الفصل)والبيئة غري رمسية ( وخارجه

 البيئة العربية الرمسية  -1

متلك دورا مهم ا من البيئة غري رمسية يف كانت البيئة الرمسية يف هذا املعهد 
ألن  معظم الكتب املدروسة هي الكتب . إحياء حب  اللغة العربية لدى الطلبة

العربية، وكانت يف عملية التعلم والتعليم يستخدمون املعل مون طريقة اإنتقائية 
واملباشرة يف إلقاء التعليم وشرحهم حسب الدراسة املدروسة يف ذلك الوقت، 
                                                           

55
 3112مارس  3-3د رادين فاكو تاريخ يف معهوالطلبة املالحظة واملقابلة مع األساتيذ   



44 
 

ذه احلالة يستطيع ألن ينشئ مه ة الطلبة يف ممارسة الكالم، ألن  فيها الدافعة وهب
 . القوي ة من املعل م

ومن األسيف، هناك النقصان يف استخدام الوسائل التعليمية عند 
التعليم، مع أن  عرفنا الوسائل التعليمية يساعد املدر سني يف شرح الدراسة 

 . ز الدراسة داخل الفصل أو خارجهويشعر الطلبة بسهل وفرح يف انتها
األنشطة جبانب ذلك، البد  للمعهد فيه البيئة الرمسية ألن يطب ق املدرسون 

كما ذكرها يف . التعليمية يف الصف بانضمام املدخل االتصاىل واملوضوعى
 :السابق، مما يلى

اذبية بكثرة املاد ة الواقعية واهتمام إىل املبادئ اجل املتوف رة استعمال املاد ة (1
 .والتطبيقية واملعنوية

املدر س ال يتكل م  . دورا ُمسيطرا للمواصالت بةإىل الطل املدر س يعطي (3
 .كثريا بل يعطي التوجيه والتيسري

صالية وال استخدام االسبراتيجية التفاعلي ة الىت تعتمد على األنشطة اإت   (2
 .تركز على القواعد

ثالطلبة م أن يتكل   (2  .باللغة العربية ونويتحد 
استخدام الطريقة املناسبة واألسلوب املتنو عة ولكن  ال يتعارض باملدخل  (0

 .راملقر  
بقراءة الكتب العربية، واجملالت باللغة العربية،  بةتوسيع مسامهة اللغة للطل (3

 .مشاهدة الفيلم باللغة العربية، وافتاح الشبكة الدولية العربيةو 
ب على كتابة اإنشاء التدري: تصميم وتقدمي األنشطة املساعدة، مثل (0

التدريب على و فرقة احملادثة اليومية، و التدريب على اخلطابة، و اليومية، 
 22.إلقاء املفرداتو املقابلة، 

                                                           
33

   Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (malang: Misykat, 2012), 

hal.225 



40 
 

ولكن  يف هذا املعهد مل يطب ق الطريقة يف منرة الرابعة والسادسة، ألن  املواد 
الذي  التعليمية يف ذلك املعهد متنو عة من الكتب العربية، منها كتب البراث

. يعل مه األستاذ من خارج املعهد وهم خر جيي من املعهد السلفي كديري
وعملية إلقاء هذه املادة أن  مجيع الطلبة يستحقون الكتب املقر رة حسب 

إذن املعل م حيضر إىل الفصل ليعطى املعىن حتت الكلمة . اجلدول املكتوبة
(makna gandul) عل م بعض الطلبة ويشرح عن مضمون فيه وأحيانا يأمر امل

 .ليقرأ ويعطى اإشراح متعل قا باملقروء
بة إال  بقراءة الكتب العربية، أم ا قراءة لطلوأم ا لتوسيع مسامهة لغة ا

الشبكة الدولية  فتحمشاهدة الفيلم باللغة العربية، و و اجملالت باللغة العربية، 
ولكن  أحيانا هم يساعدون الفيلم . مل يكن موجودة يف هذا املعهد العربية

 .باللغة العربية نادرا
 البيئة العربية غري رمسية -3

هناك البيانات يف املبحث الثاين عن اسبراتيجيات البيئة غري رمسية، 
 : منها

 .املوارد البشرية ( أ

 .البيئة النفسية ( ب

 .بيئة الكالم( ج 

 .بيئة القراءة ( د

 .السمعيةبيئة  ( ه

 .السمعية –بيئة املرئية  ( و

 .جمموعة حملىب اللغة العربية ( ز

 .معظم األسبوع العرىب ( ح
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 22.مركز التعليم الذاتى ( ط

 :ويف هذا املعهد يطب ق بعض من االسبراتيجيات السابقة، منها
املوارد البشرية، يف هذا املعهد البد  على مجيع الطلبة ألن يتحد ث بالعربية  .1

اللغة العربية أو مجيع األساتيذ عليهم أن يف يوميتهم، السيما ملدر س 
 .يشاركوا يف تطبيق اللغة العربية

م  دور مهالبيئة النفسية، بعض املدر س واألساتيذ يعطى املعلومات عن  .3
ولكن  اآلسيف يف  .واملنفعة منها لغة العلومو  اللغة العربية كلغة الدين

عملية التعليمية نظرت الباحثة أن  يف استخدام الواسائل التعليمية عند 
 .وهذه يسبب الطلبة يف امللل. الدراسة نادرا جدا

بيئة الكالم، كما عرفنا يف الشرح السابق أن  هذا املعهد ميارس الكالم يف  .2
ألصحاب داخل مع ا( اللغة العربية واإجنليزية)يوميته ويتحد ث باللغتني 

املعهد، ولكن  للمدر س أو األساتيذ هم يتكل مون ويتحد ثون باللغة العربية 
 .إال قليال

بيئة القراءة، وملساعدة الطلبة يف زيادة املفردات والتطبيق عن الكالم،  .2
: وجود اللوحات احلائطية يف هذا املعهد الذي يقع يف مكان مقر ر مثل

أم ا املفردات . وغرفة الضيوف وغري ذلكيف الشركة، واحلمام، واملصل ى، 
 .املكتوبة فيها هي متعل قة بأحوال حول املكان

بيئة السمعية، يف احلقيقة بيئة السمعية هلا دور مهم  يف تعليم اللغة العربية  .0
وهي يستطيع الطلبة ملمارسة استماع كالم العربية ويفهمهم عن ذلك 

الغناء العرىب أثناء الدراسة أو الكالم، وهذه البيئة تتكو ن من اإذاعة، و 
 . األنشطة اللغوية وغريها
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معظم األسبوع العرىب، يف هذا املعهد ليس باسم األسبوع العرىب ولكن   .3
. نفس األنشطة بأسبوع العرىب، وهو يسمى مبمبار العام ومعسكر اللغة

، وأنواع (العربية واإجنليزية)قا باللغتني واألنشطة يف هذه الربامج متعل  
التمثيلية، وقراءة الشعر، وتقدمي القصة، واحملاضرة،  :ألنشطة حتتوى علىا

ويف تقدمي تلك األنشطة البد  باللغة . واملسابقة للمعلومات اللغوية
 .العربية

من بيانات البحث عرفت الباحثة أن البيئة الرمسية وغري رمسية يف هذا 
ما النقصان الذان املعهد جي دة ولكن  مل تكن كامال، ألن  بعض منهما هل

 .حيتجان إىل الزيادة والتحسني
 ، أث رت كفاءة تكل م الدارس اللغة األجنبية (Krashen)يرى كراشني 

على  البيئة غري رمسيةأثرت . رمسية وبالطريقة املختلفةبالبيئة اللغوية الرمسية وغري 
و اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثرت البيئة الرمسية على كفاءة املراقب أ

 20.حتليل األخطاء
أن ه  (B.F. Skinner)سكينر . ف. ويؤكد هذه البيانات برأي العامل ب

قال تعلم الطفل للغته األصلية راجع إىل التعزيز الذي يقوم به الوالدان والكبار 
الذين حييطون بالطفل كلما قام بنطق ألفاظ هلا معىن، كما أن الطفل يبدأ يف 
نسيان كل استجابة التلقى تعزيزا من الوالدين، وتستمر هذه العملية حىت 

الىت تلقى البرحاب والتأييد ممن  يتعلم الطفل أال يلفظ إال باالستجابات
23.حوله

مبعىن أن اصطناع البيئة التعليمية هي طريقة فعالية للحصول إىل   
 .مهارات اللغوية
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ولكن  ترفض النظرية املعرفية أن التعلم هو نتيجة ملؤثرات خارجية فقط 
ويسخر أتباعها من السلوكيني الذين يعتقدون أن عقل املتعلم هو صفحة 

ويؤكد أتباع . عليها العوامل البيئية ما يبراءى هلا من األفكار بيضاء تسطر
النظرية املعرفية أمهية الدور اإجيايب الذي يسهم به املتعلم، ويف رأيهم أن 
املتعلم هو الذي يسيطر على عملية التعلم ويتحكم فيها وأن البيئة ليست 

وهتتم . تيجة التعلمهي املرجع األول واألخري يف التأثري إجيابا أو سلبيا يف ن
هذه النظرية باستيعاب اخلربات وتنظيم املدركات حىت يستفيد منها املتعلم 
ويرفض أصحاهبا ما يتضمنه ادعاء السلوكيني من أن سلوك اإنسان تشكله 
املؤثرات اخلارجية على هواها، ويؤكدون أن عقل املتعلم يطغى دوره على أي 

 20.التعلم دور آحر تلعبه البيئة يف مجيع مراحل
إذن، بشرح السابق استنبطت الباحثة أن  اكتساب لغة الطلبة وكفاءهتم 
يف املراقب أو ختليل األخطاء هلم التأثري الكبري يف تكل م الطلبة اللغة األجنبية، 

ويرفضها النظرية املعرفية أنا قالت التعلم له . ويؤكد هذا الرأي بفكرة سكينر
يئة ليست هي املرجع األول واألخري يف التأثري دور هام  يف عملية التعلم والب
ووافقت الباحثة بفكرة كراشني وسكينر  أن . إجيابا أو سلبا يف نتيجة التعلم

 .البيئة هلا التأثري يف كفاءة تكل م الدارس اللغة األجنبية
ونظرا إىل االسبراتيجيات والتطبيق لكل  البيئة يف هذا املعهد، وجدت 

 :سباب هذه البيئة مل تكن فع الة، وهي كما يلىالباحثة النقصان واأل
يف هذا املعهد نادر على . السمعية –ناقص يف البيئة النظرية  .1

 .مشاهدة الفليم العرىب
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ليست القدوة احلسنة من كل األساتيذ واملدر سني يف هذا املعهد  .3
للتكل م بالعربية، ويف حني البد  للمدرسني واألساتيذ ألن يعطى 

 .طلبة كى يقل دهم الطلبة للتكل م بالعربيةالقدوة إىل ال

ليست هناك الوسائل املتوفرة ملساعدة الطلبة يف حب  التكلم باللغة  .2
 .العربية

واحلقيقة هذا املعهد . أكثر األساتيذ خر جيى من هذا املعهد نفسه .2
مازال حيتاج إىل مساعدة األساتيذ من معهد احلديثة اآلخر وخر جيى 

 .لتطوير هذا املعهد من الناحية اللغة( العرب بالد)من خارج البالد 

 استراتيجية في تكوين البيئة اللغوية العربية - ب

عن بيانات البحث، فهناك بعض قد ذكرت الباحثة يف املبحث الثاىن ل
 :احملاوالت اسبراتيجية يف تكوين البيئة اللغوية العربية، كما يلى

قبل أن . يومية باللغة العربيةيعطى املعل م القدوة احلسنة لتطبيق احملادثة ال .1
يأمر املعلم الطالب ليتحدث باللغة العربية، هم املعلمون واألساتيذ يف 

 .ذلك املعهد يطبقونه حنوهم

هناك القانون . وجود العقاب ملن ال يستخدم اللغة العربية يف ذلك اليوم .3
للطلبة كي يتحدثون مع األصدقاء واملعلم أو األساتيذ باللغة العربية 

 .إجنليزية حسب الوقت، والعقاب ملن ال يلتزم أو يطبق بذلك القانونوا

إنشاء سكن الطلبة ليكون مركزين يف مكان واحد ويسه ل على املشرفني  .2
واملدر سني مراعتهم وإرشادهم وإقامة األنشطة العربية خارج وقت 

 .الدراسة

ن أ. يسأل وحيكم من الذي ال يستخدمون اللغة العربية يف ذلك اليوم .2
استخدام اللغة العربية يف ذلك املعهد متبدال باللغة اإجنليزية وهي 
األسبوع للغة العربية واألسبوع للغة اإجنليزية، ويف هذا احلال وجود 
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اجلاسوس وقسم إحياء اللغة اللذان يركزان يف تنظيم اللغة ذلك املعهد 
 .وحيك م قسم إحياء اللغة املتجاوزين حسب أخطائهم يف التحدث

قامة األنشطة اللغوية العربية يف يوم معني  من أي ام األسبوع حبيث أن إ .0
يتصرف الطلبة ميوهلم النفسية والفن ية من احملاضرة، واحملادثة، وإلقاء 

ويف كل األنشطة هلا املسؤوليون لينظ م . املفردات واملسابقات اللغوية
 .نظما مجيال ومرتبا

يلتزم علي . حملاضرة باللغة العربيةتدريب الطلبة على املناقشة العربية وا .3
مجيع الطلبة الشبراك التدريب علي احملاضرة الذي يكون يف ليلة األحد 
للصف األول إىل اخلامس والتدريب على املناقشة خاصة للصف 

 .السادس يف ليل األحد

وجود إلقاء املفردات اجلديدة الىت أرشدواها املشرفني كل الصباح  .0
 .ثاء واألحد صباحاواحملادثة يف يوم الثال

بوجود . كتابة اللوحات احلوارية املكتوبة بالعربية يف كل املكان املعني   .3
تلك اللوحات وهي تطبيق البيئة املرئية يف ذلك املعهد يستطيع أن  

 .يسه ل ويساعد على الطلبة يف استيعاب اللغة

هذا . يستخدمون املعلمون والطلبة اللغة العربية داخل الفصل وخارجه .1
 .انون املعهد والبد علي مجيع سكان املعهد ليطيع ويطبق ذلك القانونق

هم . وجود اجلواسيس الذين يطلبون املتجاوزين يف اللغة العربية .11
الطلبة ال يعرفون أن  احدى من األصدقاء يهتم  بكالمهم اليومية، ولكن 
للطلبة يسعون أن يتحدث مع اآلخر باللغة املرجوة، كي ال يكتب 

 .اسوس إىل حمكمة اللغةويدخل اجل
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ترى الباحثة أن  هذه االسبراتيجية يف تكوين البيئة اللغوية العربية هبذا 
املعهد جي دة ولكن  فيها مازالت حتتاج إىل الزيادة القليلة إكماهلا، ورأت 

 .الباحثة فيه مل تكن كامال يف التطبيق أو املمارسة
لطلبة يف الفهم عن املواد بذلك املعهد ناقص على تعاون بني املعل مني وا

التعليمية باللغة العربية، وناقص على استماع برامج الفصحى اإذاعية ونشرات 
األخبار العربية، وفيه قل ة املعل مني املؤه لني يف التطبيق عن النطق العرىب، وعدم 

 .الناطق األصلى من البالد العربية
اإذاعية والتعلم بالناطق أن  عملية التعليمية يف استماع الربامج الفصحى 

األصلى هلما أثر هام  يف تكوين البيئة اللغوية العربية لكى عرفوا الطلبة هل اللغة 
 العربية املستخدمة لنا صحيحة أو ال؟

عند مكتفى، طريقة التسهيل يف تكوين البيئة اللغوية العربية، تنقسم البيئة 
واملكتبة، واملعمل اللغوية،  اإدارة،: املدرسية إىل التقسيمات الكثرية، منها

. املصل ى، والقاعة، وميدان املدرسة، وعيادة املدرسة، ومطعم املدرسة/واملسجد
ينبغى على كل الغرف ألن يعطى اخلط العرىب أو اللوحة احلائطية متعل قة 

  23.بأحوال حوهلم مكتوبة باللغة العربية
العربية عند بشريى الىت ال فهنا بعض  اسبراتيجية يف تكوين البيئة اللغوية 

 :ُتستخدم يف هذا املعهد، منها
التعاون مع مدر سى مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية  .1

 .املدروسة باللغة العربية سهلة العبارات

تعويد الطلبة على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإذاعية ونشرات  .3
ألحاديث الطويلة من العرب األخبار العربية واستماع احملاضرات وا

 .أنفسهم
                                                           

38
 Muktafi, lingkungan berbahasa (bi’ah lughawiyyah). (online), 

(http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.html.) diakses 

jam 16.58 tanggal 10 januari 2014 
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http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.html.)%20diakses%20jam%2016.58


44 
 

 21.تعويد الطلبة على قراءة اجملالت والدوريات واجلرائد العربية .2

بنظر إىل اسبراتيجية السابقة كل هم جزء رئيسى من طريقة تكوين البيئة 
اللغوية العربية ملمارسة الكالم، ألن  بدون تلك الربامج فال تكون هذه 

 .ربية اجلي دة والكاملةاالسبراتيجية فع الة للبيئة الع
على أن  تعويد الطلبة على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإذاعية 
وغريهم أمر مهم  ملمارسة الكالم، ألن  باستماعهم يساعد إىل تكل م الطلبة يف 
النطق العرىب الصحيح وتعويدهم يف الفهم عن اللهجة العربية الصحيحة ويقدر 

وكذلك ينموا هذا الربنامج . لى ما فهموا الطلبةعليهم إعطاء املعىن مناسبا ع
 .إىل اكتساب لغة الطلبة ملمارسة الكالم، مثل احملادثة اليومية

ولتحقيق هذه االسبراتيجية صعبة جد ا، وقليل من املعاهد اإسالمية الىت 
ا حتتاج . تقدير على توفريها يف احملاولة لتكوين البيئة اللغوية العربية الفع الة ألن 

إىل وجود التعاون واالت صال اجلي د مع سفارات الدولية العربية باعتماد وزارة 
 .الشؤون الدينية، أو البد  للمعهد املال الكثري لكمال الوسائل التعليمية املتوفرة

ومن املهم  هناك النظام الستخدام اللغة العربية يف احملاورة اليومية، وهذا 
اتيذ للتطبيق هذه اللغة العربية يف احملاورة، حيتاج إىل القدوة احلسنة من األس

ولكن  نظرت والحظت الباحثة بعض من األساتيذ ليست القدوة احلسنة 
 .فبذلك احلال يقل دهم الطلبة ويطب قهم كما عمل األساتيذ

 البيئة اللغوية العربية لممارسة الكالم في معهد رادين فاكو شكل - ج

منط البيئة ، ترى الباحثة بأن بعد الحظت الباحثة يف معهد رادين فاكو
العربية يف اإطار النظرى كانت متساوية بشكل البيئة العربية يف عرض البيانات 
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 ،، رسالة ماجستري غري منشورةبيئة المساعدة وتطويرها في تعليم اللغة العربيةتكوين بشريى،   
 3111ماالنج، )
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واملراد هبذه البيانات هي، كانت شكل البيئة املوجودة . الذي يكون يف هذا املعهد
 :يف ذلك املعهد يضم  شكل البيئة عند السلوكيون كما تبدو يف الصورة

 
 
 
 
 
 

 (عند السلوكيونمنط البيئة العربية ملمارسة الكالم صورة )   
أن  اللغة أمن عامل النفس األمريكي سكينر أن  اللغة طابعا خاصا، وهو يرى 

ليست ظاهرة عقلية بل سلوك إنساين، ال خيتلف عن غريه من اجلوانب األخرى 
ا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت تتحكم  للسلوك اإنساين، وأن 

 .فيها البيئة احمليطة باإنسان
وبأن  اكتساب اللغة الخيتلف عن اكتساب املهارات اإنسانية األخرى، الىت 

ىل التعل م، والتدريب، واملران، والتكرار، واحملاكاة، واملؤثر على احلسية حتتاج إ
اخلارجية، كاملثري الذي يتبعه استجابة حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية، واستبعاد 

 21(.كما تبدو يف الصورة)إن كانت سلبية 
من والبيئة قد تكون بيئة طبيعية، كالىت يكتسب فيها الطفل لغته األم، والىت 

الوالدان، واملربون، واملعلمون، واإخوة، واألقران، ووسائل اإعالم : أهم  عناصرها
وقد تكن البيئة بيئة تعليمية، كالىت يتعلم فيها الدارس األجنيب . املسموعة واملرئية

                                                           
70

فهرسة : الرياض)، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   
 03-01. ، ص(1111مكتبة امللك فهد الوطنية أثناءالنشر، 

 اكتساب اللغة الثانية

 املؤثرات احلسية اخلارجية ، التعزيز واالستبعاد

 واملرانالتكرار  التدر ب التعل م احملاكاة أو التقليد
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يف املنهج جبميع عناصره، من معل مني وكتب  -غالبا –اللغة اهلدف، واملتمث لة 
 21.راسية، وأنشطة تعليمية داخل الفصل وخارجهوطرائق تدريس، وفصول د

فإذا نظرنا عن منط البيئة العربية يف هذا املعهد بنمط البيئة عند السلوكيون 
 :هناك جند بعض الزيادة من منط البيئة البيئة العربية يف هذا املعهد، هي

 .إعطاء القدوة احلسنة لتكل م العربية .1

 .وجود النظام الواضح .3

 .تعليميةتوفري الوسائل ال .2

 .ميارس املشرفون الطلبة يف التكلم باللغة العربية .2

 .وجود العقاب .0

 .يتعاون يف استخدام احملاورة اليومية بالعربية .3

أخذت الباحثة االستنباط من مالحظتها يف ذلك املعهد أن  منط البيئة 
يادة العربية ملمارسة الكالم ليس إال بالتدريب والتكرار واملران ولكن  هناك وجدنا الز 

املهم ة الىت تكون يف املعهد هي املمارسة، والنظام والقدوة احلسنة ووجود التعاون 
 .بني األساتيذ والطلبة لكى جيرى تلك األنشطة سالسة

 من البيئة اللغوية العربية اإليجابية والسلبيةالعوامل  - د

من البيئة اللغوية العربية الىت  سلبيةوال اإجيابيةيف هذا املعهد كانت العوامل 
 :بة، منهاكالم الطل تؤثر على ممارسة

  اإليجابيةالعوامل  -1
أن  املواد املدروسة يف هذا املعهد متعل قة بكتب  .املواد التعليمية العربية ( أ

العربية ودروس العربية، إم ا كتب البراث أو الكتب احلديثة باللغة 
كتاب )دروس اللغة، قراءة الرشيدة، بلوغ املرام، الباجوري : مثل. العربية
 . ،البالغة وأشبه ذلك(الفقه

                                                           
 01. ، ص.هنفس المرجع  21
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الطلبة واملشرفني يف منظمة املعهد من  .وجود قسم إحياء اللغة املركزى ( ب
من األساتيذ هناك قسم إحياء اللغة لتنظيم ومراقبة أنشطة الطلبة 

 .متعل قة باللغة يف هذا املعهد

املراد بالنظام والعقاب  .وجود النظام والعقاب يف استخدام اللغة العربية ( ج
هنا هو بأن  يف تطبيق اللغة وجود النظام مبعىن أن  كل سك ان املعهد 

عليهم ليتحد ث بالعربية واإجنليزية متبادال حسب  البد  ( الطلبة)
وأم ا العقاب موج ه إىل الطلبة أو سك ن . اجلدول املعني  يف ذلك املعهد

 .املعهد الذين ال يستخدمون اللغة العربية أو اإجنليزية عند الكالم

 .املوقف والتقدير اإجياىب للغة العربية من مجيع سكان املعهد ( د

كما شرحت الباحثة أن    . كل الصباح والتكرار يف ليلهإلقاء املفردات يف ( ه
يف هذا املعهد له األنشطة اللغوية اجلي دة والعاضدة، منها إلقاء املفردات 
يف كل الصباح مرافقة باملشرف ولكل الطلبة محل الكراسات لكتابة 
املفردات اجلديدة من امللقى والبد  عليهم أن يصنع مجلة مفيدة من 

 .كراستهماملفردات يف  

 .احملاضرة، واحملادثة ومسابقة اللغة: وجود األنشطة اللغوية العربية، مثل ( و

نظرا إىل العوامل املساعدة بأن  هذا املعهد مناسبا لتطبيق البيئة العربية 
ملمارسة الكالم، بوجود املواد التعليمية العربية، وجود قسم إحياء اللغة 

ظام والعقاب يف استخدام اللغة املركزى من الطلبة واألساتيذ، وجود الن
إلقاء ، املوقف والتقدير اإجياىب للغة العربية من مجيع سكان املعهدالعربية، 

 .، وجود األنشطة اللغوية العربيةاملفردات يف كل الصباح والتكرار يف ليله
ولكن  كانت هناك املشكالت يف العوامل املساعدة، هي عدد 

، إذن يف 301يال، أم ا عدد الطلبة حواىل األساتيذ فس هذا املعهد إال  قل
عملية إلقاء املفردات واألنشطة اللغوية مثل احملاضرة يشعر األساتيذ يف 
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جبانب ذلك كانت بعض األساتيذ واألساتيذة هم ال . التعب واإزعاج
يستخدمون اللغة العربية عند التكل م، حىت كانت الطلبة ال يستطيع أن 

هذه ألن  ليست هناك . وكان النظام الجيرى كما يراميقل دوا باللغة العربية 
القدوة احلسنة من رعاية الطلبة، ومشرفني املعهد واألساتيذ يف استخدام 

ولو كانت التطبيق والتنفيذ حبالة مسرورة مع الدافعة القوية، . اللغة العربية
 لكن  دون السعي الكبري من الرعاية واملشرفني واألساتيذ يف تفضيل ممارسة

اللغة، فهذه العوامل املساعدة ال تستطيع أن تكون البيئة اللغوية العربية 
 .املعهد ذلكالفعالة يف 

يف تكوين البيئة اللغوية العربية  اإجيابيةرأت مسريعة، أن  من العوامل 
 :هي
وجود مرىب  اللغة العربية ومعل مها الذين ميلكون الكفاءة اللغوية اجلي دة  (1

 .املعهد مع الطلبةويسكنون داخل 

املنهج وطرائق التدريس اللغة العربية املتنو عة واملطو رة باإبداعى  (3
 .واإبتكارى

 .الوسائل التعليمية الكاملة (2

 .املواد التعليمية باللغة العربية (2

 .وجود مستشار اللغة وهيئة حمركة اللغة (0

 23.وجود النظام والوائح الصارمة (3
 سلبيةالعوامل ال -2

السلبية من البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم للطلبة يف وأم ا العوامل 
 :معهد رادين فاكو، كما يلى
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  .قل ة الوسائل التعليمية اللغوية ( أ

م اللغة ليس هناك مستشار اللغة، الذي يسب ب إىل الطلبة خميفة يف تكل   ( ب
  .العربية

 ، ألن  وظيفتهم كثرةاألساتيذ واألساتيذةناقص الكفاءة اللغوية من  ( ج
 .إال  قليال األساتيذ واألساتيذةوثقيلة، وأيضا عدد 

ميكن هذه األسباب  .اختالط اللغوية بني اللغة االندونيسيا واجلاوية ( د
بأنم يرجعون إىل بيتهم شهرا واحدا أو زارت األسرة من البيت إىل 
املعهد ويتكل مون باللغة الوطنية واجلاوية، يؤثر هذا احلال إىل لغة 

 .الطلبة

يف االتصال مع الطلبة  واملشرفني القدوة احلسنة من األساتيذناقص  ( ه
 .باستخدام اللغة العربية البسيطة واملناسبة بكفاءة الطلبة

هم  .قص املعية بني الطلبة ملمارسة اللغة العربية يف احملادثة اليوميةان ( و
 .يتكلمون باللغة العربية واإجنليزية حني هناك األساتيذ أو قسم اللغة

نا بأن  الوسائل التعليمية، ومستشار اللغة، والقدوة احلسنة من كما عرف
األساتيذ واملدب رين واملشرفني هلم املؤثرات الكبرية يف تطبيق وتنفيذ البيئة 
اللغوية العربية ملمارسة الكالم، ولتكون البيئة اللغوية العربية فعالة وجترى كما 

 .يرام
دة القوية والكبرية من لكن، اعتقدت الباحثة إذ كانت هناك اإرا

رعاية الطلبة واألساتيذ واملشرفني والطلبة إحياء اللغة العربية بالبيئة اللغوية 
العربية فإن شاء اهلل يستطيع هذا املعهد أن يتطور وتكون البيئة العربية فيها 

 .جي دة وفع الة
هذه العوائق، هناك حل  املشكالت عن عوائق  ت الباحثةبعد أن نظر 

 :لبيئة العربية، مما يلىتكوين ا
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تكثري الوسائل التعليمية اللغوية، وهذه ليست إال  الوسيلة من  (1
الشاشة واحلاسوب ولكن يستطيع املدر س أن يستخدم الوسائل 

 .من القرطاس أو الصور املتنوعة أو الغناء العرىب وأشبه ذلك
يف يعطى األساتيذ وقسم اللغة املركزى القدوة احلسنة لتكل م العربية  (3

 .يوميتهم، ويعطى املعلومات املهم ة عن اللغة العربية
حتسني تطوير اللغة يف املعهد بتوفري املعل م الذي ميلك كفاءة اللغة  (2

 .األجنبية اجلي دة
 .فرض نظام اللغة (2
إذ ميكن تعاُون هذا املعهد مبعهد احلديثة أو السلفى املتقد م  (0

ألخذ بعض  واملتطورة مثل كونتور، منبع الصاحلني، وغريمها
 .األساتيذ منه

وجود النشاط اللغوية يف املعهد الىت تكون الوسيلة لتطبيق وتنفيذ  (3
 .اللغة

 
 
 

 



 الفصل الخامس
 نتائج البحث واالقتراحات

، املبحث األول يتكّون على نتائج البحث يتناول الفصل اخلامس على املبحثني 
 .واملبحث الثاىن االقرتاحات

 نتائج البحث: المبحث األول
يف معهد رادين  بعد قامت الباحثة بالبحث عن البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم

فاكو ترجناليك، قد وصلت الباحثة إىل االستنتاج األخري، والنتائج الىت وصلت إليها 
 :الباحثة يف هذه الدراسة تتلّخص فيما يلي

: البيئة اللغوية العربية يف معهد رادين فاكو ترجناليك تنقسم إىل القسمني أو بيئتني -1
لرمسية حتتوى على الكتب املدروسة باللغة فالبيئة ا. البيئة الرمسية والبيئة غري رمسية

العربية يف معظم عملية التعلم والتعليم، وبعض األساتيذ الذين يستخدمون اللغة 
العربية عند عملية الدراسة داخل الفصل، هي درس املطالعة، ودروس اللغة، 

: وهناك األنشطة اللغوية الىت تركز ملمارسة الكالم مثل. واحملفوظات، والبالغة
 .لتلفيظ، واحملاضرة يف ليلة األحد، واالختبار املعهد الشفوىا

وأّما البيئة غري رمسية فتحتوى على اللوحات احلائطية مكتوبة باللغة العربية 
، وإلقاء املفردات يف كل الصباح والتكرار يف ليله، واإلذاعة، واحملادثة (البيئة املرئية)

 .العرىباليومية، واملناقشة، ومسابقة اللغة، ويوم 
البّد : كما يلىوكانت االسرتاتيجيات يف تكوين البيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد   -2

على مجيع الطلبة ليسكنوا يف هذا املعهد، حبضور األساتيذ من معهد دار السالم  
فونوروكو، وجود األنشطة اللغوية يف معهد رادين فاكو،  –كونتور ومعهد الرسالة 
يعطى راسة يف كلية املعلمني اإلسالمية، لغة العربية عند الديستخدمون املعلمون ال

وجود العقاب ملن ال احملادثة اليومية باللغة العربية، املعّلم القدوة احلسنة لتطبيق 
لطلبة ليكون مركزين يف مكان إنشاء سكن ايستخدم اللغة العربية يف اليومية، 



إقامة ة يف ذلك اليوم، تخدم اللغة العربييسأل وحيكم من الذي ال يسواحد، 
لعربية واحملاضرة تدريب الطلبة على املناقشة اطة اللغوية العربية يف يوم معنّي، األنش

كتابة اللوحات اجلديدة الىت أرشدواها املشرفني،   وجود إلقاء املفرداتباللغة العربية، 
اللغة طلبة يستخدمون املعلمون والة بالعربية يف كل املكان املعنّي، احلوارية املكتوب

وجود اجلواسيس الذين يطلبون املتجاوزين يف اللغة العربية داخل الفصل وخارجه، 
 .العربية

اللغوية العربية املناسبة واحملتاجة ملمارسة الكالم لدى الطلبة يف  البيئةمث شكل  -3
 :معهد رادن فاكو ترجناليك، كما يلى

فالبّد لألساتيذ واملشرفني ألن احملاولة لتصليح البيئة اللغوية يف هذا املعهد  (1
يدرّبوا على طريقة تعليم اللغة العربية الفعالة، ويف تكوين البيئة العربية خاصة 

 .ملمارسة الكالم
ينبغى للمشرفني أو األساتيذ أن ميارس الطلبة يف التكّلم باللغة العربية السهلة  (2

 .عند الدراسة أو يف تطبيق اليومية
فالبّد لألساتيذ واملشرفني أن يعطى القدوة احلسنة يف قبل أن يأمر الطلبة  (3

 .التكّلم باللغة العربية اليومية
قدر استطاعتهم يف املفردات يتكّلم باللغة العربية اجلّيدة  تعويد الطلبة ألن (4

 .واجلملة املفيدة
 .توفري الوسائل التعليمية الفّعالة للغة العربية (5
 .العربية يف يوميتهوجود النظام الواضح يف استخدام اللغة  (6
 .هناك التدريب، واملران، والتكرار، واحملاكاة (7
 .إعطاء الدافعة القويّة واملستمرّة من األساتيذ للتكّلم العربية (8
 .وجود العقاب ملتجاوز اللغة (9



واألخري، العوامل املساعدة والعائقة من البيئة اللغوية العربية ملمارسة الكالم يف   -4
ية، ووجود املواد التعليمية العرب :فالعوامل املساعدة هي. معهد رادين فاكو ترجناليك

العقاب يف استخدام اللغة العربية، وجود النظام و قسم إحياء اللغة املركزى، و 
ت يف  إلقاء املفردالغة العربية من مجيع سكان املعهد، و املوقف والتقدير اإلجياىب لو 

احملاضرة، : العربية، مثل وجود األنشطة اللغويةكل الصباح والتكرار يف ليله، و 
 .، واملناقشةاحملادثةو 

قّلة الوسائل التعليمية اللغوية، وليس هناك مستشار : والعوامل العائقة هي
اللغة، وناقص الكفاءة اللغوية من املشرفني، واختالط اللغوية بني اللغة االندونيسيا 

لبة باستخدام واجلاوية، وناقص القدوة احلسنة من األساتيذ يف االتصال مع الط
اللغة العربية البسيطة واملناسبة بكفاءة الطلبة، ونقص املعية بني الطلبة ملمارسة اللغة 

 .العربية يف احملادثة اليومية

تكثري : وأّما حّل املشكالت هلذه العوائق من البيئة اللغوية العربية هي
قدوة احلسنة لتكّلم الوسائل التعليمية اللغوية، يعطى األساتيذ وقسم اللغة املركزى ال

حتسني تطوير اللغة يف املعهد بتوفري املعّلم الذي ميلك  باللغة العربية يف يوميتهم، 
تسليم املواد التعليمية بطريقة   كفاءة اللغة األجنبية اجلّيدة، فرض نظام اللغة،

املباشرة، تعاُون هذا املعهد مبعهد احلديثة أو السلفى املتقّدم واملتطورة، وجود 
 .النشاط اللغوية يف املعهد الىت تكون الوسيلة لتطبيق وتنفيذ اللغة

 االقتراحات  :المبحث الثانى
حول ما  على نتيجة البحث، فسوف تقدم الباحثة بعض االقرتاحاتاعتمادا 

 :يتعلق بالبحث، فهي
ينبغى على مجيع األساتيذ واألساتيذة يف هذا املعهد ألن يستخدم الطريقة  .1

 .املباشرة يف عملية التعلم والتعليم، وليس إال بالطريقة النحو والرتمجة



ينبغى على مدير املعهد وملرىّب املعهد ومجيع األساتيذ واألساتيذة ألن يعطى  .2
 .الطلبة يف التكّلم باللغة العربية الصحيحةالقدوة احلسنة إىل 

 .ينبغى على األساتيذ ألن يستخدم الوسائل التعليمية الفّعالة عند الدراسة .3
على مدير املعهد وقسم إحياء اللغة املركزى ألن يوّفر املعلومات من ينبغى  .4

باللغة التلفزيون عن اللغة العربية، أو الفيلم العرىب، واجملالت : التكنولوجى مثل
                                                                                                                                                                                                                                                                                   .العربية

ينبغى على قسم إحياء اللغة أن يأمر الطلبة لصنع اجمللة احلائطية باللغة العربية  .5
 .وليس إال اجمللة احلائطية باللغة اإلجنليزية. متبادال حسب اجملموعة

فيذها معا ينبغى على مجيع الطلبة موافقة بنمط البيئة اللغوية العربية واملعية يف إقامتها وتن
بكل حواس وواع وحالة مسرورة، وعليهم أن ميلكوا الدافعة والرغبة يف التكّلم باللغة 

 .العربية
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. أنواع البيئة اللغوية العربية 
1. Bagaimana kegiatan bahasa arab di pondok modern raden paku? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dalam pembelajaran bahasa Arab di 

pondok ini? 

3. Bagaimana upaya anda untuk membiasakan siswa menggunakan 

Bahasa Arab? 
4. Dan dimana siswa membiasakan menggunakan bahasa Arab? 
5. Bagaimana perkembangan Bahasa Arab siswa di Pondok ini? 

B. استراتيجية في تكوين البيئة اللغوية العربية 
1. Bagaimana cara anda melaksanakan Pembelajaran Bahasa Arab di 

pondok Modern Raden Paku Trenggalek? 

2. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab supaya mudah dipahami 

& menyenangkan? 

3. Apa saja program yang mendukung adanya Bahasa Arab di pondok ini? 

C. شكل البيئة اللغوية العربية 
1. Apa saja kegiatan-kegiatan bahasa Arab yang dilakukan di pondok 

Raden Paku? 

2. Bagaimana cara Guru dalam  mengajarkan Bahasa Arab di pondok ini? 

3. Perantara/media apa yang digunakan untuk membentuk kemampuan 

bahasa siswa? Baik dikelas maupun diluar kelas? 

D. العوائق في تكوين البيئة اللغوية العربية 
1. Bagaimana latar belakang Guru & siswa di pondok Raden Paku 

Trenggalek? 

2. Bagaimana kemampuan Guru & siswa dalam berbahasa Arab di 

Pondok? 

3. Bagaimana minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab di pondok? 

4. Materi apa saja yang berkaitan dengan bahasa Arab di pondok ini? 

5. Faktor-faktor apa yang mendukung adanya bahasa arab di pondok ini? 

6. Apa hambatan yang anda temui dalam pembelajaran bahasa Arab? 
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BATHROOM   اْلَحمَّام 
Sabun Soap /sop/   َصابُون 

Pasta Gigi Toothpaste /tu: pest/  ِِ  َمْعُجوُن اأَلْسَناِن
Sikat gigi Toothbrush /to: br/   ِِفْرَجوُن اأَلْسَنان  

Timba Pail /pel/   َدْلو 
Gayung Water  dipper /w:t

r 
dpr/   ِمْغَرَفة 

Hanger Hanger /h
r
 ِمْسَجاب   /

Sampo Shampoo // َشاْمُبو 

Kran Tap /tp/   َحَنِفيَّة 

Sapu Broom /bru:m/   ِمْكَنَسة 
Handuk Towel /tal/   ِمْنَشَفة 
Mandi  Take a bath /tek  ba/  ََّيْسَتِحمُّ  –ِإْسَتَحم  

Mencuci To wash /w/  يَ ْغِسلُ  –َغَسَل  

Mengucek To rub /rb/  َََّيُكُّ  –َحك  

Membilas To rinse /rns/  رُ  –َطهََّر يَُطهِّ  

Menjemur To dry /dra/  ُُيَفِّفُ  –َجفََّف  

Wudlu Take ritual ablution /tek  rtl blu:ns/  يَ تَ َوضَّأُ  –تَ َوضََّأ  

Kencing To urinate /jrnet/  يَ بُ ْولُ  –بَاَل  

BAB To defecate /defket/  يَ تَ َغوَّطُ  –تَ َغوََّط  

Antri To queue /ku:/   طَبُ ْور 

    

Cooperation   الشِّرَْكة 
Membeli To buy /ba/ َيْشََتِى -ِإْشتَ َرى  

Menjual To sell /sel/  َيَِبْيعُ  -بَاع  

Jajan Snack  /snk/   َفة  َآْطِعَمة  َخِفي ْ
Gorengan Fried foods /frad fu:d/   َمْقِليَّة 
Mie Noodle  /nu:dl/   َمْكُرْونَة 
Es Ice  /as/   ثَ ْلج 
Kulkas Refrigerator /rfrdret

r
 َثالََّجة   /

Teh Tea  /ti:/   َسي 

Ketela Cassava /ks:v/   َبطَاَطة 
Pisang Banana /bn:n/   َمْوز 
Membayar To pay /pe/  ََيْدَفعُ  -َدَفع  

Uang Kembalian Small change /sm:l tend/ اْلَباِقى 
Uang Money /mni/   فُ ُلْوس 
Minuman Drink /drk/   َشرَاب 

Permen  Candy /kndi/   نَ ْعَنع 
Terong  Eggplant  /egplnt/   بَاِذجْنَان 
Plastik Plastic /plstk/   َلِديْ َنة 
Penghapus Eraser  /rezr/   ِمَْحة 

Penggaris Ruler  /ru:lr/   ِمْسطَرَة 



 


	Pendahuluan.pdf
	الفصل الأوّل.pdf
	الفصل الثالث.pdf
	الفصل الثاني.pdf
	الفصل الرابع.pdf
	الفصل الخامس.pdf
	Daftar Pustaka.pdf
	Lampiran-Lampiran.pdf

