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  استهالل
  

  )رواه الرتمذي: احلديث (من خرج يف طلب العلم كان يف سبيل هللا حىت يرجع 
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 إهداء
  :أهدي هذه الرسالة إىل 

الّلذين قد شجعاين " لّنا هاري " وأمي " ميستري "  ي املـحتـرمني هـما أيبوالد
جزاكما هللا . كي أكون من الناجحني املتوفقني ،على الدراسة منذ صغريي حىت اآلن

" مث اخيت الكبرية هي . خريا كثريا، رب اغفريل ذنويب ووالدي وارمحهما كما ربياين صغريا
يف القرية، شكرا جزيال على كل  وأسريت الكبرية" أمري هللا " وأخي الصغري " رمحييت 
 .اهتمام
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ABSTRAK 
ABDULLAH 2016 M. Peran Bahasa Arab Guru Dalam Meningkatkan 

Respon Mahasiswa Pada Proses Pembelajaran Di Program 
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang (Kajian Diskiriptif Analisis), Tesis, Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing 1) Prof. Dr. Mohd. Ainin, M.Pd, 2) Dr. 
Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag. 

 
Kata Kunci : Bahasa Guru, Proses Pembelajan, Diskriptif Analisis. 

Bahasa guru dalam proses pembelajaran adalah salah satu faktor 
keberhasilan pembelajaran, bahasa yang bagus dan santun berpengaruh terhadap 
minat dan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, begitu juga dengan 
bahasa yang sebaliknya. Jurusan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Bahasa Arab di dalam 
proses Pembelajaran, akan tetapi pertanyaannya, apakah bahasa guru ini bisa 
meningkatkan respon mahasiswa dalam proses atau sebaliknya. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program magister pendidikan 
bahasa Arab dan penggunaan bahasa Arab dalam pembelajaran, dan untuk 
menyingkap krakteristik bahasa guru, serta perannya dalam meningkatkan respon 
mahasiswa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 
metodenya Diskriptif Analisis, serta observasi, wawancara, dan dokumentasi 
teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya menggunakan 
tringualisasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1. Program magister pendidikan 
bahasa Arab Bahasa universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
adalah program yang mengintegrasikan berbagai komponennya yang ada, 
sehingga mampu merealisasikan tujuan pembelajaran yang ditentukan. 2. Arab 
bukanlah bahasa komukasi pembelajaran. Dan melalui bahasa Arab saja, pesan 
yang ada tidak sampai kepada pendengarnya, serta emosi penutur tidak bisa 
sampai kepada lawan tuturnya 3. Dosen menggunakan karakteristik bahasa 
Repitisi, Simplikasi, Kalimat Tanya, Campur dan Alih Kode, serta Konfirmasi 
Pemahaman. 4. Dan bahasa Arab guru ini melalui karakteristik bahasa yang 
digunakannya, sangat berperan untuk meningkatkan respon mahasiswa, baik 
dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang materi ajar, maupun mendorong 
mereka untuk aktif di dalam proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
2016 ABDULLAH M. Role of Arabic Teachers in Improving Response 

Students in the Process of Learning Graduate Program, State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang (Studies 
Diskiriptif Analysis). Thesis, Department of Arabic Language 
Education, Graduate of the State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Supervisor 1) Prof. Dr. Mohd. Ainin, 
M.Pd,2) Dr. Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag. 

 Keywords: Language Teacher, Learning Process, Descriptive Analysis. 
Language teacher in the learning process is one of the success factors of learning, 
language were nice and polite affect the interest and activity of students in the 
learning process, as well as the language instead. Arabic Language Department 
Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang using 
Arabic in the learning process, but the question is, whether the language teacher 
can increase the response of the students in the process or otherwise. Therefore, 
the purpose of this study was to determine the educational master programs in 
Arabic and the use of Arabic in learning, and to unveil The characteristics of 
language teachers, as well as its role in improving student response.  

The approach used in this study is qualitative and methods Descriptive 
analysis, as well as observation, interviews, documentation and data collection 
techniques, and techniques used in information analysis . 

The results of this study are: 
1. Education master's program in Arabic language of the State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang, is a program that integrates 
the various components that exist, so as to realize the learning objectives 
specified. 

2. Arabic is not a language of communication learning. And through Arabic 
only, messages that are not up to his listeners, and speakers can not get 
emotional on the opponent he says. 

3. Lecturer uses language characteristic Repitisi, Simplication, Interrogative 
sentence, Mix and Transfer language, and Understanding Comfirmation. 
And the characteristics of the language used was very instrumental in 
conveying the material to students, and effectively encourage them to be 
active in the learning. 

4. And Arabic language teachers through the characteristics it uses, a very 
important role to improve the response of students, both in improving their 
understanding of teaching materials, as well as encouraging them to be 
active in the learning process.  
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  مستخلص البحث
يف العملية على ترقية استجابة الطلبة العربية  املعلم لغةدور . م ٢٠١٦عبد هللا 

موال مالك إبراهيم االسالمية التعليمية بكلية الدراسات العليا جامعة 
، رسالة املاجستري، قسم تعليم )دراسة الوصفية التحليلية( احلكومية ماالنج

سالمية يا جامعة موال مالك إبراهيم اإلاللغة العربية، كلية الدراسات العل
) ٢األستاذ الدكتور دمحم عني، املاجستري ) ١: املشرف . احلكومية ماالنج
، املاجستريالدكتور ولدا    .ورغادينا

  
  .، العملية التعليمية، دراسة الوصفية التحليليةلغة املعلم العربية: الكلمات املفتاحية

العملية التعليمية السبب يف جناح التعليم، العربية اليت يستخدمها املعلم يف اللغة 
فهم الطلبة عن املواد على كذلك القبيحة تؤثر و الواضحة، واللطيفية،  اللغة اجليدة

وقسم تعليم اللغة العربية كلية . واشرتاكهم يف العملية التعليميةميول املدروسة وعلى 
جييب على املعلم سالمية احلكومية ماالنج يا جامعة موال مالك إبراهيم اإلالدراسات العل

ة ترقي على أسئلته، هل هذه اللغ يستخدم اللغة العربية يف العملية التعليمية، ولكنأن 
وعلى ذلك، أن أهداف هذا البحث . استجابة الطلبة يف العملية التعليمية أم عكسها

مج قسم تعليم اللغة العربية، وملعرفة هي ملعرفة  استخدام اللغة العربية يف هذه العملية، بر
ائص اللغة لدي املعلمني، ودور لغة املعلم العربية على ترقية استجابة الطلبة ولكشف خص

   . العملية التعليميةيف
ت استخدم الباحث املدخل على سبيل البحث   الكيفيوللوصول إىل البيا

ئق استخدمت ، و ةالتحليلي ةالوصفيعلى سبيل دراسة ومنهجه  املالحظة، املقابلة، والو
ت،  تالثلثي  سلوباستخدم األو ألساليب مجع البيا   .لتحليل البيا

مج  .١: ن أن تتلخص يف األمور اآلتيةفيمكأما النتائج من هذا البحث  أن بر
تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 



  

  ط 

ت املوجودة فيه، حىت يستطيع أن حيقق  مج التكامل والرتابط بني املكو ماالنج، الرب
يف العملية التعليمية ال تكون  م اللغة العربية تستخد .٢. وحيصل تلك األهداف التعليمية

ومن خالل اللغة العربية  .كاملة وال تسمى اللغة العربية االتصالية يف العملية التعليمية
فحسب فال تصل الرسالة إىل السامع أو القارئ، وال تستطيع املستمع أن يفهم ما يقال 

عليمية، وكانت خصائص اللغة يف العملية الت ستاملعلمون يستخدمون و . ٣. أو ما يلقى
هذه خصائص اللغة هلا دورة مهمة يف ترقية استيعاب الطلبة عن املواد املدروسة وإيصاهلا 

كانت   .٤. إليهم، ويف تنمية اشرتاكهم على استجابة أسئلة املعلمني يف العملية التعليمية
اد املدروسة عن املو  الفعالية يف ترقية استيعاب الطلبة اليت يستخدمها املعلمون اللغة العربية

ا اجليدة وألن املعلمني يستخدمون خصائص اللغة  شرتاكهموا يف العملية التعليمية، أل
وأما اللغة العربية اليت يستخدم الطلبة يف . شرتاكهموا ترقية استيعاب الطلبةاملعتمدة على 

عن املواد املدروسة  الفعالية يف ترقية استيعاب الطلبةتقدمي املقالة أو املناقشة ليست 
  . شرتاكهموا
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  شكر وتقديركلمة 
 ، احلمد  الذي جعلنا من الناصحني، وأفهمنا من علوم ﷽

العلماء الراسخني، والصالة والسالم على من نسخ دينه وعلى آله وأصحابه الذين كان 
أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن مـحمدا عبده ورسوله ال نيب . بتمسك شريعته صاحلني

 .  وعلى آله وأصحاب رسول هللا أمجعنيبعده، اللهم صل على سيد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
ــة  شرط من الـشروط الالزمـة للماجستري أمـا بــعـد، كــتابــة هـــذه الرسالة الـعلـمــيـ

تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة  يف قسم اجستريل على درجة امللـلحــصــو 
الة إىل منتهاها وكيف تــتــصل هذه الرس. موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ت والـمشكالت العارضة إال بعناية هللا باحثلقلة علوم ال وبفضل  وكثرة الصعـو
يريد الباحث أن يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر هنا و مساعدات من اجلميع، 

 :وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة هذه الرسالة
جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الربفيسور فضيلة مدير  .١

 .الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري
الربفيسور الدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مدير الدراسات العليا جامعة موال  .٢

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
، املاجستري  فضيلة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية .٣ الدكتور احلاج ولدا ورغادينا

مفتاح اهلدى، الـماجـــستــري اللذين قد ساعدا الباحث يف إمتام  الدكتور وسكراتـه
 .الدراسة يف هذه الكلية وبذال جحودمها يف قسم تعليم اللغة العربية

والدكتور  فضيلة املشرفني الكرميمني مها الدكتور الربفيسور الدكتور احلاج دمحم عني، .٤
، املاجستري،اللذان قد وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه  احلاج ولدا ورغادينا

 .بكل اهتمام وصرب وحكمة يف تقدمي األفكار وكتابة هذه الرسالة
 علمويف الدراسات العليا احملرتمني الذين صبوا العلوم الوفرية و  فضيلة مجيع األساتذة .٥

فعة، واألصدقاء  .ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا الباحث علوما 
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فضيلة رئيس مكتبة جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ورئيس  .٦
 .ذه الرسالة ستعارة الكتب املعتمدةيف ا كلية الدراسات العليا، الذي سامهين  مكتبة

الدراسات العليا جامعة  تعليم اللغة العربية بكلية قسماملستوى األول يف  طلبةفضيلة  .٧
موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اللذين قد ساعدوا الباحث يف عمل 

 .البحث ويف إمتام البحث يف صفوفهم
فعة  هذا، أسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون هذه رسالة املاجستري 

زيهم أحسن اجلزاء حىت ينالوا السعادة يف أدعوا هللا عز وجل أن جيومفيدة للعباد والبالد، 
  .، آمنيالدنيا واألخرية

    .م ٢٠١٦ديسمبري  ٥تو، 
        الباحث،

  
  عبد هللا
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ت   البحث حمتو
  الصفحة              املوضوع

    ............................................................  صفحة الغالف
    ...........................................................  صفحة املوضوع

   أ    ............................................................  املشرفني موافقة
  ب   ...........................................  املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة

  ج   ..............................................................  إقرار الطالب
  د   ..................................................................  استهالل

   ه   ....................................................................  إهداء
للغة اإلندونيسية   و   ........................................  مستخلص البحث 

للغة اإلجنيليزية   ز   .......... ................................  مستخلص البحث 
للغة العربية    ح   .............................................  مستخلص البحث 

  ي   .......................................................  تقدير كلمة شكر و 
ت البحث   ل   ...........................................................  حمتو

  ع   .............................................................  قائمة اجلداول
  ف   .............................................................  قائمة املالحق

  اإلطار العام: األول  الفصل
    ١   .......................................................  البحث خلفية  .أ 
 ٥   ....................................................  حتديد املشكالت  .ب 
  ٦   .....................................................  أهداف البحث  .ج 
 ٦   ........................................................  أمهية البحث  .د 
 ٧   .......................................................حدود البحث  .ه 
 ٧   .....................................................  السابقةالدراسة   .و 
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 ١٠   ..................................................  حتديد املصطلحات  .ز 
  اإلطار النظري: الثاين  الفصل

 النظرية عن استخدام اللغة العربية يف التعليم: املبحث األول   .أ 
 ١٢   .........................  مفهوم استخدام اللغة العربية يف التعليم .١
 ١٣   .................................  التعليموظائف اللغة العربية يف  .٢

 التعليمالنظرية عن : املبحث الثاين   .ب 
 ١٣   ............................................  مفهوم عن التعليم .١
 ١٤   .......................................  طرق تنفيذ التعليم اجليد .٢
 ١٥   .............................املبادئ العامة يف تعليم اللغة العربية .٣

 لغة املعلم النظرية عن:  املبحث الثالث  .ج 
 ١٦   ......... ................................  مفهوم عن لغة املعلم .١
 ١٧   .......... ................................  خصائص لغة املعلم .٢

  منهجية البحث: الفصل الثالث 
 ٢٦   ........................................... البحث ومدخلهمنهج  .١
 ٢٦   .................................................  حضور الباحث .٢
 ٢٧   ...................................................  ميدان البحث .٣
ت .٤ ت ومصادر البيا  ٢٨   ........................................  البيا
 ٢٩   ...........................................  أسلوب مجع املعلومات .٥
ت .٦  ٣٢   ...........................................  أسلوب حتليل البيا
ت .٧  ٣٣   ............................................  فحص صحة البيا

ت : الفصل الرابع    وحتليلها ومناقشتهاعرض البيا
ت: املبحث األول   .أ   وحتليلها عرض البيا
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مج قسم تعليم اللغة  .١ سالمية العربية العربية ملرحلة املاجستري جبامعة اإلبر
 ٣٥   ..............................  احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج

 ٣٩   ..........................  استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية .٢
 ٤٢   ..................املستخدمة يف العملية التعليمية املعلم لغةخصائص  .٣
 ٥٦   ...  العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية املعلم لغةدور  .٤

ت: املبحث الثاين   .ب   مناقشة البيا
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة اإل .١ سالمية املناقسة عن بر

    ٦٥   ..............................  احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج
التعليمية للمستوى األول بقسم املناقشة عن استخدام اللغة العربية يف العملية  .٢

سالمية احلكومية موال مالك ة املاجستري جبامعة اإلتعليم اللغة العربية للمرحل
 ٦٧   ...................................................  إبراهيم ماالنج

املناقشة عن خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية للمستوى األول بقسم  .٣
موال مالك  سالمية احلكوميةبية للمرحلة املاجستري جبامعة اإلتعليم اللغة العر 
 ٧٠   ...................................................  إبراهيم ماالنج

العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية املعلم لغة دور املناقشة عن  .٤
ة جبامعة التعليمية يف املستوى األول ملرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربي

 ٨١   .....................  سالمية احلكومية ماالنجموال مالك إبراهيم اإل
  نتائج البحث: الفصل اخلامس 

مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة اإل .١ سالمية احلكومية بر
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  الفصل األول
  اإلطار العام

 البحث خلفية  .أ 
ت،  يف أي اللغة، وهو يتكون من أربع تعليم اللغة العربية كعادة التعليم املكو

وهذه . األهداف التعليمية، املواد التعليمية، النشاطات التعليمية، والتقوميات التعليمية
ت األربعة الشروط األساسية يف التعليم، وكذلك الشروط األساسية اليت تعتمد أو  املكو

ق على النجاح يف التعليم هي اللغة اليت يستخدمها املعلم يف العملية التعليمية، اللغة حتق
املستخدمة يف العملية التعليمية مهمة جدا أن يهتمها املدرس وخيتارها اللغة املناسبة 

فكار الطلبة أيضا، حىت تبىن االتصال  والسهولة للفهم يف العملية التعليمية، ومناسبة 
عملية التعليمية، ألن العملية التعليمية كحسب العملية االتصالية اليت يكون اجليد يف ال

وغري ذلك، أن اللغة . ١والطالب كمستقبل الرسالة) املواد التعليمية(املعلم كمرسل الرسالة 
 وليست اللغة القبيحة الصعوبة، واضحةاملستخدمة املعلم يف العملية التعليمية اجليدة وال

تسطيع أن تدفع حىت هذه اللغة ، املواد املدروسة وكل النشاطات التعليميةيف القاء  وغريها
حية املعرفة، والعاطفية، واحلركية ألن الكلمات أو . الطلبة اليت تغري سلوكهم من 

م اجليدة و التعبريات  م يشعرون  الثنائية تستطيع اعطاء تلطف النفس على الطلبة، كأ
يف تعليم اللغة العربية الذي يستخدم اللغة العربية يف  السيما ٢.ايعتزون على ما فعلو 

العملية التعليمية، ألن استخدامها ال يقتصر على سيطرة اللغة العربيية وعناصرها فصيحا، 
ولكن استخدام اللغة  .بل تكون املواد التعليمية املدروسة تصل إىل الطلبة أو التالميذ

اللغة العربية ليس سهوال وليس كثريا من املؤسسة العربية يف العملية التعليمية يف تعليم 
  .الرتبية اليت تستخدمها يف العملية التعليمية

                                                           
1Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2008, Hlm. 205. 2Syaiful Bakri Djamarah, Prestasi Belajar Kompetensi Guru, Surabaya : PT. Usaha Nasional, 
1994, hlm. 148. 
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العملية التعليمية يف تعليم اللغة العربية فيها اللغات املتنوعة اليت تسمح أن تسخدم يف 
غة تعليمها، منها اللغة اإلندونيسيا، اللغة العربية، واللغة اإلجنيليزية، وأفضل منها الل

وكذلك فيها الطرق التعليمية  .، ألن تعليم اللغة العربية وقسم تعليم اللغة العربيةالعربية
ألهداف التعليمية  املتنوعة للغة العربية اليت تسمح للمدرس أن يسخدمها، مناسبة 
واملهارة اللغوية املدروسة واحملددة، منها طريقة القواعد والرتمجة، طريقة القراءة، طريقة 

فطبعا، .اشرة، طريقة احملادثة، طريقة املناقشة وغريها من الطرق التعليمية للغة العربيةاملب
ولكن  ٣.والطرق كلها تستخدم لتحقيق األهداف التعليميةالسيما لغة املعلم  هذه اللغات
مد األهداف التعليمية، إن مل تكن اللغة هذه الطرق كلها ال تستطيع أن تعتهذه اللغة و 

اخلطوات واملبادئ عن هذه الطرق تطبق كلها غري غة غري االتصالية و املستخدمة الل
ا هذه الطرق هذه اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية و واألمر املهم يف تطبيق . مناسبة 

التعليمية كلها، هي أن يكون املدرس أو من يطبق هذه اللغات والطرق فامها، ويفهم 
اللغات والطرق التعليمية، حىت يتعامل الطلبة  ويعلم الطلبة الذين ينفذون عن تلك

جليد، وجترى العملية التعليمية كما هي يف حقيقتها   .واملدرس 
يف العملية التعليمية يف مرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية اليت يستخدمها املعلم 

ستخدام طريقة املناق وهي إحدى  شة،اللغة العربية جامعة موال مالك إبراهيم ماالنج 
الطرائق التعليمية يف اللغة العربية اليت تستخدم يف العملية التعليمية، وهي أيضا طريقة 
دف  دارة حوار شفوي خالل املوقف التدريسي،  التدريس اليت تعتمد على قيام املعلم 

ت أو معلومات جديدة عادة، أن هذه الطريقة تستخدم  ولذلك، ٤.الوصول إىل بيا
هداف التعليمية هي ترتكز على سيطرة املواد التعليمية اليت تطلب الطلبة أن حينما األ

ميلكوا املعرفة عن املواد التعليمة عند العملية التعليمية، وكذلك ترتكز على ترقية اشرتاك 
الطلبة يف العملية التعليمية يف الفصل، السيما العملية التعليمية اليت تستخدم اللغة العربية 

                                                           
3Onang Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung : PT. Rosdakarya, 
cetakan ke 20, 2006, hlm. 101  ض التدريس وإعداد املعلم، يس عبد الرمحن قنديل، ٤     .١٦٦. ص، ٢٠٠دار النشر الدويل، : الر
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يس قشة، وهي لرتقية سيطرة اللغة أو ترقية مهارة الكالم عند الطلبة، كما قال لغة املنا ن مزا طريقة املناقشة منها تزيد من إجيابية التلميذ يف العملية  عبد الرمحن قنديل
التعليمية ومشاركته الفعالية يف احلصول على املعرفة، تنمي لدى التلميذ مهارات اجتماعية 

ولذلك، عادته، أن هذه الطريقة . ٥ديث إىل زمالئه وإىل املعلممن خالل تعويده احل
تستخدم يف املرحلة املتقدمة أو املرحلة اجلامعة، وكذلك يف الدراسات العليا جبامعة موال 

ولكنه، هل استخدام اللغة العربية لغة واجبة  .سالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم اإل
ن حيقق التعليم الفعايل وتصل املواد التعليمية املدروسة إىل يف العملية التعليمية يستطيع أ

الطلبة، أو أن استخدامها يؤثر على ترقية مهارة الكالم أو احملادثة عند الطلبة فحسب، 
  .وليس ترقية معرفتهم

أن يستخدم اللغة  نيهذه اجلامعة هي اجلامعة اليت جتب على كل الطلبة واملدرس
عطاء الفرصة وطريقة املناقشة يف العربية  العملية التعليمية، السيما يف الدراسات العليا، 

أو الوقت أكثر للطلبة مخسة ومثنني يف املائة من الوقت احملدد يف العملية التعليمية 
قش الطلبة  للمناقشة، ومخسة عشر للمدرس أن يشرح املواد التعليمية املدروسة اليت قد 

والبد على الطلبة واملدرس يف . يف العملية التعليمية من قبل، خصوصا لطلبة اللغة العربية
قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة موال مالك إبراهيم االسالمية 

اليت تكون نظامة ) استخدام اللغة العربية(سرتاتيجية ية ماالنج، أن يطبقوا هذه االاحلكوم
يا م تعليم اللغة العربية يف الدراسات العلبل، أن طلبة ومدرس قس واجبة من قبل اجلامعة،

جيبون  العملية التعليميةسالمية احلكومية ماالنج يف جامعة موال مالك إبراهيم اإل
م مركزون يف تعليم اللغة العربية، اليت كانت إحدى  استخدام اللغة العربية يف املناقشة، أل

تطوير اللغات الدولية  إحدى تركيز هذه اجلامعة هي أهدافه هي مهارة الكالم، أو 
اللغة العربية، فطبقا، أن املؤسسات املوجبة لتحقيق هذا الرتكيز هي قسم هي  اللغات

  .تعليم اللغة العربية، السيما مرحلة املاجستري يف الدراسات العليا
  .١٦٦. ص ،،،التدريس وإعداد املعلم يس عبد الرمحن قنديل،٥                                                           
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جبامعة موال مالك  ومرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا
مج من الربامج يف هذه اجلامعة  ىحدإ سالمية احلكومية ماالنج، هواإلإبراهيم  الرب

ستخدام اللغة العربية الذي وإذا نتكلم . يستخدم طريقة املناقشة يف العملية التعليمية 
س ن العملية ، السيما الطلبة يف مرحلة بكعن املاجستري، فحينئذ يفكر اإل االريوس، 

ة واجلذابة اليت حتدث فيها العملية التعليمية جستري العملية املمتاز مرحلة املاالتعليمية يف 
االريوس، وحينئذ حنن رى يف عملية تعليمهم يف مرحلة بكوجت اجليدة واحلماسية، تفرق

. نتكلم أيضا عن التعليم التعاوين، واملناقشة هي نوع من أنواع العنصر يف التعليم التعاوين
االريوس، أن تكون س السيما الطلبة يف مرحلة بكاإلفطبعا، أن هذه اإلفرتاض عن 

االريوس ومرحلة املاجستري يف العملية  املناقشة اليت جترى يف مرحلة بكصديقة وتفرق بني
االريوس، والعملية اجستري مرحلة مستمرة من مرحلة بكالتعليمية، ألن هذه مرحلة امل
االريوس، وكذلك األهداف أجذبة وأجيدة من مرحلة بكالتعليمية املنفذة أن تكون 

التعليمية ال تقتصر على إحصال اجلانب املعريف فحسب، بل جتاوز إىل اجلوانب اآلخرى  
  .كاجلانب السلوكي وغريه

اليت  اللغة العربية تلك النظرية املعروضة من قبل عنولكن األسئلة املوجهة من 
هل هذه اللغة املطبقة قد  يف العملية التعليمية يف مرحلة املاجستري، يستخدمها املعلمون

حية إيصال املواد التعليمية املدروسة  حتقق على التعليم الفعايل يف العملية التعليمية، من 
حية مشاركة الطلبة يف العملية التعليمية ألن الباحث قد نظر . إىل الطلبة كان أو من 

، أكثر الطلبة مل يشاركوا يف وخرب، أن اللغة العربية املستخدمة واملنفذة يف العملية التعليمية
، ومقدم املقالة مثال جبيبون األسئلة من السائلني، ومل يفهموا )العملية التعليمية(املناقشة 

حىت ال حتصل النتيجة . فهما جيدا من املواد التعليمية املعرضة صاحب املقالة أو املدرس
احملصولة غري الواضحة من  اجليدة من هذه املناقشة أو العملية التعليمية، وكذلك اخلالصة

هذه املناقشة، بل، إن كان املدرس الحيضر يف الفصل فالعملية التعليمة غري الرتتيبة، وقد 
اية الدراسة   .حيدث االنتقام بني الطلبة يف داخل الفصل كان أو خارج الفصل بعد 
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ليمية  العملية التعاللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون يف وعلى ذلك، إذا كانت 
جتري يف هذا املستوى اليت  كمثل القاء املواد املدرزس وغريها، فهل هذه العملية التعليمية

 ، وهل هذه اللغة العربية اليت يستخدمها املعلمونلعملية التعليمية الفعاليةاألول تسمى 
اية فعالية وجذابة لتحقيق األهداف التعليمية أو املواد التعليمية سيحصلها الطلبة بعد 

اعتبارا على هذه املشكالت، فرييد الباحث أن ببحث البحث حتت املوضوع . الدراسة
دور لغة املعلم العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية بكلية الدراسات "

  ".العليا جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 حتديد املشكالت   .ب 

كالت ودوافع البحث املذكورة السابقة اليت تكون أساسية على انطالقا من املش
  :هي كما تلي  أسئلتهأما فالبحث يف هذا البحث،  مشكالتحتديد 
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة موال مالك إبراهيم  .١ كيف بر

 اإلسالمية احلكومية ماالنج؟ 
كيف استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية يف املستوى األول ملرحلة  .٢

املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ماالنج؟ 

يف العملية التعليمية يف املستوى  ما هي خصائص لغة املعلم العربية املستخدمة .٣
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال مالك إبراهيم األول ملرحلة املاجستري 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
ترقية استجابة الطلبة يف العملية  كيف دور خصائص لغة املعلم العربية على .٤

التعليمية يف املستوى األول ملرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال 
 ومية ماالنج؟مالك إبراهيم اإلسالمية احلك
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 أهداف البحث  .ج 
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة موال مالك إبراهيم  .١ ملعرفة بر

 اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
ملعرفة استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية يف املستوى األول ملرحلة  .٢

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال
 ماالنج

يف املستوى  العملية التعليميةالعربية املستخدمة يف  املعلم لغةملعرفة خصائص  .٣
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال مالك إبراهيم األول ملرحلة املاجستري 

 سالمية احلكومية ماالنجاإل
جابة الطلبة يف ترقية استعلى  ةدور خصائص لغة املعلم العربية املستخدم لكشف .٤

العملية التعليمية عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف املستوى األول ملرحلة 
 سالمية احلكومية ماالنج جبامعة موال مالك إبراهيم اإلاملاجستري

 أمهية البحث  . د
تعطى التطور عن لغة أن النتيجة من هذا البحث :       األمهية النظرية )١

املعلم املستخدمة يف العملية التعليمية، وكذلك هذا 
البحث يعطى املدخالت يف حتليل لغة املعلم املستخدمة 

 يف العملية التعليمية لتعليم اللغة العربية 
ملعلم، هذا البحث يعطى املدخالت عن استخدام :   األمهية التطبيقية )٢

طيع أن يزيد نتيجة اللغة العربية يف التعليم، حىت يست
التعليم للطلبة، وهذا البحث أيضا، يكون مرجعا يف بنية 
لطلبة لرتقية فعالية التعليم وترقية الفهم هلم من  االتصال 
خالل خصائص اللغة لدي املعلمني املستخدمة يف 
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العملية التعليمية، كالتكرار، واالستفهام، والتبسيط، 
 .كد التفهيم االختالط اللغوي والتحول اللغوي، مث

  حدود البحث. ه
العملية التعليمية املوجودة،  كشف يف يرتكز الباحث حبثه:   احلدود املوضوعية. ١

وحيدد  ،العملية التعليميةيف  وخصائص اللغة املستخدمة
، )Repetisi(الباحث على ست اخلصائص وهي التكرار 

، )Kalimat Tanya(االستفهام  ،)Simplikasi(التبسيط 
، والتحول اللغوي )Campur Kode(االختالط اللغوي 

)Alih Kode(كد التفهيم دور لغة املعلم وكذلك . ، مث 
العربية يف العملية التعليمية على ترقية إستجابة الطلبة يف 
العملية التعليمية يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري 

حية جبامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احل كومية ، من 
مشاركتهم يف العملية التعليمية، وإجابة األسئلة من املعلم أو 

  .الطلبة األخر، وعمل الوجبة اليت أعطاها املعلم
يف املستوى األول قسم تعليم  حدد الباحث مكان البحث:   احلدود املكانية. ٢

 جبامعة موال مالك إبراهيم رحلة املاجسترياللغة العربية مل
  مية احلكومية ماالنجسالاإل

 ٢٥سفتمبري حىت  ٢٩ عقد وعمل هذا البحث من:   احلدود الزمانية. ٣
  . م ٢٠١٦نوفيمرب 

  الدراسة السابقة. و
ا، أم   هناك كثري من الدراسات والبحوث عن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ملهارات اللغوية األربع كانت أو ) مهارة االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة( تتعلق 
نواع املداخل والطرق املستخدمة يف  من هذه املهارات اللغوية األربع لعملية التعليمية



٨ 
 

  

راسات والبحوث اليت تتعلق مبوضوع البحث الذي سيبحثه ا الدوكذلك، فيه. حبثها
بحث، ومن تلك الدراسات البحوث السابقة يف هذا ال ولذلك، يعرض الباحث. الباحث

  :هي
للغة العربية يف "كمال الدين حتت املوضوع   البحث الذي قام به .١ تدريس الكتابة 

رام ، هذا البحث ٢٠٠٣" املدرسة الثانوية السالمية احلكومية األوىل ما
س اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ملعرفة إجراء تدريس الكتابة يف در يستهدف 
رام، والعوامل اليت إىل عدم كفاءة الدارسني السالمية  احلكومية األوىل ما

 .ومنهج حبثه هو املنهج الوصفي التحليل واملدخل الكيفي. ملدرسة الثانوية
للغة " حتت املوضوع  مفتاح اهلدى البحث الذي قام به .٢ تعليم مهارة الكالم 

سورو  هذا البحث ، ٢٠٠٣" ان العربية يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية االسالمية  يستهدف ملعرفة إجراء

سوروان، واملشكالت اليت يواجهها املدرس والدارس يف تعليم مهارة الكالم، 
ا املدرس حلل تلك املشكالت ومنهج حبثه هو املنهج . احملاوالت اليت قام 

 .يفيالوصفي التحليل واملدخل الك
ملدخل "  حتت املوضوع دمحم نصر هللا البحث الذي قام به .٣ تعليم اللغة العربية 

هذا . ٢٠٠٣، )"دراسة وصفية حتليلية يف معهد دار التوحيد ماالنج(اإلتصايل 
ملدرسة العالية يف  البحث يستهدف لبيان كيفية دور طالب الصف الثالث 

والتعليم، لبيان كيفية دور املدرسني يف  املعهد دار التوحيد ماالنج يف عملية التعلم
ملدرسة العالية يف املعهد دار التوحيد  عملية التعلم والتعليم يف الصف الثالث 
ملدرسة  ماالنج، لبيان كيفية ميول مادة اللغة العربية املدروسة يف الصف الثالث 

علم والتعليم يف العالية يف املعهد دار التوحيد ماالنج، لبيان كيفية كانت عملية الت
ملدرسة العالية يف املعهد دار التوحيد ماالنج، لبيان كيفية نوع  الصف الثالث 
التقومي يف عملية التعلم والتعليم املؤسسة على املدخل االتصايل يف تعليم اللغة 
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ملدرسة العالية يف املعهد دار التوحيد ومنهج حبثه هو . العربية يف الصف الثالث 
ملدخل النوعياملنهج احلايل  . 

تعليم مهارة الكالم يف معهد "  حتت املوضوع دمحم أطاع هللا البحث الذي قام به .٤
، هذا البحث يستهدف ملعرفة أهداف تعليم مهارة ٢٠١٠" نور العلوم ماالنج

الكالم يف معهد نور العلوم  كبونساري ماالنج، ملعرفة مادة مهارة الكالم فيه، 
ة الكالم فيه، ملعرفة كيفية التقومي يف تعليم مهارة الكالم ملعرفة طريقة تعليم مهار 

ملدخل الكيفي. فيه، ملعرفة مناسبة تعليم مهارة الكالم فيه  .دراسة احلالة 
ن أهداف البحث  من تلك الدراسة السابقة اليت قد شرحت من قبل، 
هداف البحث الذي سيبحثه الباحث، وهي  من تلك الدراسة السابقة متفرقة 
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة موال مالك إبراهيم  ملعرفة بر
ستخدام اللغة  اإلسالمية احلكومية ماالنج، وكشف إجراء العملية التعليمية 
العربية، وخصائص اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية، ودور لغة املعلم العربية 

يف العملية التعليمية، يف املستوى األول ملرحلة على ترقية استجابة الطلبة 
وأما منهج . املاجستري جبامعة موال مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

البحث ومدخله املستخدم يف تلك الدراسة السابقة، أكثره مساوي مبنهج 
البحث ومدخله الذي سيستخدمه الباحث وهو املدخل الكيفي ومنهج البحث 

وعلى ذلك، أن موقف البحث يف هذا البحث الواضح وهو . لتحليليالوصفي ا
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري، واستخدام اللغة العربية  لبحث  بر
يف العملية التعليمية لقسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسة العليا جامعة 

مستوى األول، وخصائص لغة االسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج لل
املعلم العربية املستخدمة يف العملية التعليمية، ودور لغة املعلم العربية على ترقية 

  .استجابة الطلبة يف العملية التعليمية، يف هذا القسم وهذه اجلامعة
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  حتديد املصطلحات. ز
فلكل كانت املصطلحات املوجودة واملستخدمة يف موضوع هذا البحث الكثرية،     

هذه املصطلحات حتتاج إىل الشرح الدقيق لتكون واضحة ملن يقراءها، ولذلك يهدف 
  :الباحث توضيح املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا البحث

يستخدم،  - استخدم"االستخدام هو مصدر من : استخدام اللغة العربية  .١
مبعىن اختذه خادما، أو طلب منه أن خيدمه، وأو طلب منه " استخداما

. اختاذها خادمة أو خادما: استخدام املرأة أو الرجل ). معجم الرائد. (ادماخ
ت . استعماهلا: استخدام آلة  معجم (استغالهلا : استخدام كل اإلمكا

أصوات يعرب  هي  جاء يف لسان العرب وابن جينوأما اللغة العربية  ٦).الغين
من األصوات النظام املتشكل  الذي تتكون عن ا كل قوم عن أغراضهم

اللفظية االتفاقية وتتابعات هذه األصوات اليت تستخدم أو ميكن أن 
تستخدم يف االتصال املتبادل بني مجاعة من الناس، واليت ميكنها أن تصنف 

، واليت تعترب لغة ٧والعمليا يف البيئة االنسانيةشكل عام االشياء واالحداث ب
لنسبة لكل فرد يتعلمها إضافة إىل لغ ته األوىل اليت تلقاها عن أمه نية 

تمع الذي يتعلم هذه اللغة ولذلك، أن ما يقصد  ٨.بصرف النظر عن ا
ستخدام اللغة العربية يف هذا البحث، هو جعل اللغة العربية لغة اتصالية  
كاللغة الثانية لطلبة اإلندونيسية خادما أو ألة يف فهم األفكار أو العبارات 

 .بينهم
التعليم هو عملية إنسانية مقصودة ذات عناصر متعددة : العملية التعليمية .٢

البيئة (مرتابطة ومتفاعلية يشرتك فيها كل من املدرس والتلميذ يف بيئة خاصة 
                                                           

  ".استخدام"من كلمة , االليكتريونيك" عريب عريب"املعاىن لكل رسم ٦
  .١٠. ص،١٩٩٧جامعة دمشق، : دمشق ، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السرير،٧
ا مناهجه وأساليبه، رشد أمحد طعيمة، ٨ ط تعليم العربية لغري الناطقني      .٢٨. ، ص١٩٨٩إسكوا، : الر



١١ 
 

  

بغرض إكتساب التلميذ جمموعة من املعارف واملهارات ) التعليمية التعلمية
ة للغة العربية والقيم واالجتاهات نصت عليها صراحة األهداف احملدد

قال أن التعليم العصري هو موقف خمطط  يس عبد الرمحن قنديل ٩.مسبقا
يستهدف حتقيق خمرجات تعليمية مرغوبة على املدى القريب، كما يستهدف 

إعتمادا على  ١٠.أيضا إحداث مظاهر متنوعة للرتبية على املدى البعيد
ن العملية التعليمية املقصودة ا البحث هي األعمال يف هذ مفهوم التعليم، 

ت التعليمية احملددة  املنظومة اليت يعملها املدرس والطلبة مناسبة على املكو
 .من قبل يف هذا القسم

اعتمادا على البيان السابق، أن املوضوع املقصود يف هذا البحث، هو 
يف  األجواهد أو اإلجراءات العملية اليت يستخدمها املعلم يف العملية التعليمية

ستخدام اللغة العربية داخل أي خصائص لغة املعلم وهي التكرار  الفصل 
)Repetisi( التبسيط ،)Simplikasi( كلمة االستفهام ،)Kalimat Tanya( ،

، ، مث تباين التفهيم)Alih Kode(، وحتويل الرمز )Campur Kode(اختالط الرمز 
ليم اللغة العربية تعلوصول أو حتقيق األهداف التعليمية املعينة من قبل، يف قسم 

سالمية للمستوى األول بكلية الدراسات العليا جامعة موال مالك إبراهيم اإل
  .احلكومية ماالنج

 
  
  
  

ض ، العامدليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم غازي مفلح، ٩                                                              .١٤. ص ، م ٢٠٠٧مكتبة الرشد،  :الر
  .٢٥. ، صالتدريس وإعداد املعلميس عبد الرمحن قنديل، ١٠
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

 النظرية عن استخدام اللغة العربية : املبحث األول   .أ 
 مفهوم استخدام اللغة العربية يف التعليم .١

مبعىن اختذه خادما، " يستخدم، استخداما - استخدم"االستخدام هو مصدر من   
استخدام املرأة أو ). معجم الرائد. (أو طلب منه أن خيدمه، وأو طلب منه خادما

استخدام كل . استعماهلا: استخدام آلة . اختاذها خادمة أو خادما: الرجل 
ت  وأما اللغة العربية جاء يف لسان العرب وابن  ١١).معجم الغين(استغالهلا : اإلمكا

ا كل قوم عن أغراضهم الذي تتكون عن النظام املتشكل  جين  هي أصوات يعرب 
من األصوات اللفظية االتفاقية وتتابعات هذه األصوات اليت تستخدم أو ميكن أن 

عة من الناس، واليت ميكنها أن تصنف بشكل تستخدم يف االتصال املتبادل بني مجا
لنسبة ١٢عام االشياء واالحداث والعمليا يف البيئة االنسانية نية  ، واليت تعترب لغة 

تمع  لكل فرد يتعلمها إضافة إىل لغته األوىل اليت تلقاها عن أمه بصرف النظر عن ا
ستخدام اللغة  ١٣.الذي يتعلم هذه اللغة العربية يف هذا ولذلك، أن ما يقصد 

البحث، هو جعل اللغة العربية لغة اتصالية كاللغة الثانية للمعلم وللطلبة اإلندونيسية 
خادما أو ألة يف فهم األفكار أو العبارات بينهم، وتطبيق استخدام اللغة العربية لغة 
اتصالية يف األعمال املنظومة اليت يعملها املدرس يف العملية، لوصول أو حتقيق 

  .اف التعليمية املعينة من قبلاألهد
 

                                                           
  ".استخدام"من كلمة , االليكتريونيك" عريب عريب"املعاىن لكل رسم ١١
  .١٠. ص ،،يف طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السرير،١٢
ا مناهجه وأساليبه،،، رشد أمحد طعيمة، ١٣     .٢٨. صتعليم العربية لغري الناطقني 
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 وظائف اللغة العربية يف التعليم .٢
ن وظائف اللغة وظيفتان، ومها الوظيفة التفاعلية والوظيفة  بريون ويويليقول   

الوظيفة التفاعلية هي وظيفة اللغة يف العالقة اإلجتماعية بني اشخاص . املعاملتية
تمع ويف سلوكهم شخصا، وأما الوظيفة املعا ملتية هي لكشف أو إيصال الرسالة ا

ما يف العملية التعليمية ١٤.أو املضمونة إىل املستمع مؤسسا على هاتني الوظيفتني، أ
حتتاجان لبناء التفاعل بني الطلبة واملعلم، واليصال املعلومات أو املعرفات إىل الطلبة 

عبد اخلري وليوين  وأما. أو التالميذ، واإلهتمام لتأثري الفعالية والنجاح يف التعليم
أغوستينا يقسمان وظيفة اللغة مؤسسة على اجلوانب، وهي الوظيفة الذاتية إذا نظرت 
حية املستمع، والوظيفة بني الشخص  حية الناطق، الوظيفة التوجيهاتية من  من 
حية موضوع النطق، والوظيفة  حية الناطق واملستمع، الوظيفة املعرفية من  من 

حية الرسالةاخليالية إذا ن  ١٥.ظرت من 
 التعليمالنظرية عن : املبحث الثاين    .ب 

 عن التعليم مفهوم .١
ومن اخلرباء يقول أن التعليم هو العملية اليت يتم من خالهلا انتقال املعلومات من 
ت واملعلومات من املعلم إىل التلميذ من  مصادرها إىل املتلقي أو هي حركية البيا

ومنهم من يقول أن التعليم هو جمموع األساليب اليت يتم  ١٦.التلفيذ إىل املشاهد مثال
ملتعلم بكل ما تتسع له كلمة البيئة من معان  بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة 

أبو وقال  ١٧.من أجل إكسابه خربات تربوية معينة، وإعانته على إعادة بناء اخلرباء ودة الواعية لتحقيق هدف فريى أن التعليم هو نظام من املهارات املقص صاحل
                                                           

14Brown, Gilian, dan George Yule, Analisis Wacana, Diterjemahkan Oleh I. Soetikno,  
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 14. 15Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, 
hlm. 16-17. ض تكنولوجيا التعليم املاهية واألسس والتطبيقات العملية، عبد الرمحن كدوك، ١٦   .٢٠. ، ص٢٠٠املفردات، : الر

: القاهرة (ة العربية للناطقني بلغات أخرى، املرجع يف مناهج تعليم اللغعلى امحد مدكور، رشدى أمحد طعيمة، إميان أمحد هريري،  ١٧
  .٦٧. ، ص٢٠١٠)دار الفكر العريب، 
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لتفاعل بني طرفني رئيسيني، . تعليمي والتعريف اآلخر عن التعليم هو موقف يتميز 
أحدمها مرسل وهو املعلم والثاين مستقبل وهو التلميذ، ويسعى املعلم خالل هذا 
املوقف، ويف ظل توافر شروط معينة، ويف ضوء أهداف تعليمية حمددة، يسعى إىل 

ونظر الباحث هذه . ذ على أن يكتسب بعض املعلومات واملهاراتمساعدة التلمي
ا التعريقات القدمية، ألن التعليم الذي عرفه اخلرباء  التعريفات عن التعليم مجيعها أ
يف البيان السابق يرتكز على املعلم أي أن املتعلم ال يساهم يف عملية التعليم وهو 

لتعليم جيهد أن يؤهل أذهان التالميذ يقبل كل ما يلقى املدرس، واملعلم يف هذا ا
، أن التدريس العصري هو عملية غازى مفلح وهذا يناسب مبا قال. ملعلومات فقط

املدخالت، العمليات، (إنسانية مقصودة ذات عناصر متعددة مرتابطة ومتفاعلة 
البيئة التعليمية (يشرتك فيها كل من املدرس والتلميذ يف بيئة خاصة ) واملخرجات

بغرض إكساب التلميذ جمموعة من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات ) تعلميةوال
  ١٨.نصت عليها صراحة األهداف احملددة مسبقا

وعلى ذلك، أن التعليم ليس حشو املعلومات إىل التالميذ وحيفظون املواد 
تغري  التعليمية هلم ويقبلون كل ما يلقى املعلم إليهم، ولكن التعليم هو جيعل التالميذ

الهداف احملددة مسبقا، وتغري يف  يف عقوهلم أي ميلكون املعارف اجلديدة مناسبة 
م يف  سولكهم أحسن من قبل من خالل هذا التعليم، بسسب مشاركتهم ومثريا

م عن املواد التعليمية وكل ما يلقىهم املعلم   .العملية التعليمية والتعلمية واجيا
 طريقة تنفيذ التعليم اجليد .٢

 عليممجلة من املهارات على حسب تنفيذ الت  ) أ
البد لكل معلم أن يتصور اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها يف أثناء الدرس   

لتحقيق أهداف التعلم والتعليم اليت حددها يف خطة الدرس، وعلى الرغم من 
  .١٤. ص، دليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم العام غازى مفلح،١٨                                                           
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هذا التصور، إال أن التنفيذ الفعلي للدرس لن يتحقق إال بتوافر مجلة من املهارات 
  : علقة بتنفيذ التدريس، ومن املهارات اليت تكون حمددة يف تنفيذ التدريس هياملت

 الطريقة التعليمية )١
 األساليب التعليمية )٢
 ١٩سرتاتيجيات التعليميةاال )٣

املتعلقة بتنفيذ التدريس اليت جيب حتديدها يف أثناء  هذه ثالثة املهارة
  .تنفيذ التدريسث عن اهيم يكثر تواترها يف أثناء احلدالتدريس، واملف

 املهارات التطبيقية من اخلطوات احملددة  ) ب
أن اخلطوات املتسلسلة أو املهارات املتعلقة بتنفيذ التدريس احملددة من     

قبل، ال حتصل جودة خطوات التدريس اجليدة، إال فيها معلم ذاته الذي يستطيع 
جليد، ويعتمد على ذلك، على املعلم أن ميلك صفة أو مه ارة استخدامها 

  :خاصة، كما العوامل التالية 
 .أن خيتار املعلم الطريقة املناسبة ألهداف املوضوع الذي يريد تدريسه )١
أن يكون لدى املعلم املهارات التدريسية الالزمة لتنفيذ طريقة التدريس أو  )٢

 .اإلجراءات التدريسية اليت اختارها بنجاح
متكنه من تنفيذ  أن يكون لدى املعلم اخلصائص الشخصية املناسبة اليت )٣

خلصائص الشخصية السمات  اخلطوات التعليمية بنجاح، وتقصد 
الطبيعية اليت وهبها هللا له يف شخصيته، ويف مالمح وجهه، ويف صفاته 

 ٢٠.اجلسمية، اليت تعنيه على أداء عمله
 املبادئ العامة يف تعليم اللغة العربية .٣

Scarino,Vale  ،Clark،  يعرضون مثانية املبادئ يف تعليم اللغة العربية، وهي :  
  .٢٢-٢١. غازي مفلح، ص١٩                                                           

  .١٥٦. صالتدريس وإعداد املعلم، يس عبد الرمحن قنديل، ٢٠
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الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا كانوا يتعرضون ويتعربون الشخص الذي ميلك  )١
 .احتياجا، رغبة، وميال الذي يفرق بني الشخص اآلخر

التالميذ سيتعلمون فعاليا إذا أعطيت هلم فرصة إجيابية على استخدام  )٢
 . النشاطات التعلمية والتعليميةاللغة املستهدفة لالتصال يف

للغة  )٣ التالميذ سيتعلمون فعاليا إذا يشاركون إجيابيا على التكلم 
م،  م، واحتياجا املستهدفة املستخدمة يف عملية االتصال مناسبة بقدر

 .وميوهلم
الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يوجهون يف تركيب أصوات اللغة املستهدفة  )٤

 .املضمون يف هذه اللغةويبحثون معىن الثقافة 
الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يفهمون عن االجتماع والثقافة من اللغة  )٥

 .املستهدفة، ويتكلمون مباشرة بناطقني هذه اللغة
ا األساسية  )٦ الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يفهمون مسامهة اللغة وصفا

 .وكذلك ثقافتها
تغذرية (م استمرارا الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يعلمون تقدم تعليمه )٧

 )الراجعة
الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا أعطيت هلم فرصة لتنظيم تعليم وتعلمهم  )٨

 ٢١.منفردا
 )Teacher Talk(خصائص لغة املعلم  النظرية عن:  املبحث الثالث  .ج 

 )Teacher Talk(فهوم عن لغة املعلم امل .١
اللغة اليت يستخدمها أن لغة املعلم هي أنواع  Yufrizalنقله  الذي ،Richardsقال 

ن لغة املعلم هي اللغة اخلاصة اليت ، Ellisوأما  ٢٢.املعلم يف العملية التعليمية رأت 
                                                           

21Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep Dan Aplikasinya, 
Yogyakarta : Ombak, 2016, hlm. 44-47. 22Hery Yufrizal, An Introduction to Second Language Acquisition, Bandung : Pusaka Reka 
 Cipta, 2008, hlm. 35    
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مؤسسا على  ٢٣.يستخدمها املعلم حينما يعلم اللغة الثانية إىل الطالب املتعلمني
ن لغة املعلم يف العملية التعليمية هي كيفية املعلم ليلقي املواد  ذلك التعريف فهم 
مرهم، ويسأل إليهم، يؤكد وينقد ويعلق  املدروسة أو يبينها إىل الطلبة املتعلمني، و

ستخدام اللغة اخلاصة على كل منها   .عمل الطلبة يف العملية التعليمية، 
يف العملية التعليمية  أن Suyono dan Hariyantoوهذا التعريف مناسبة مبا قال 

التبني، وهذا ) ١(هناك أمناط التفاعل أو النشاطات االتصالية اليت يؤديها املعلم، وهي
ت لسانيا  التبني يكون أنشطة املعلم يف الوصف عن اجلمود، األحوال، الواقع، والبيا

لوقت األحكام، املبادئ، املفاهيم، القو  جيه تو ) ٢. (اعد، والنظم احملددةومناسبة 
ت عن األشياء أو املواد اليت قد تعلمها األسئلة ، وهو يكون أنشطة املعلم جلمع البيا

األمر، ويكون أنشطة ) ٣. (املتعلون ليعرف تنمية تعلمهم أو هل هم يتعلمون حقيقيا
) ٤. (املعلم الذي يقصد لتضبيط أو تنظيم ولتشريف الطلبة يف العملية التعليمية

عطاء اجلوائز أو احرتام إىل الطلبةالتقوية، وهي أنشطة امل   ٢٤.علم اليت تتعلق 
 )Teacher Talk(خصائص لغة املعلم  .٢

ن خصائص لغة املعلم يف العملية ، Yufrizalالذي نقله  Wong Fillmoreعرب 
أن لغة ) ١: (التعليمية متنوعة، وهو قسمها إىل مخس خصائص لغة املعلم، وهي

ا تدقيق أو ) ٢. (أي ليس هلا التغيري أو التخليط املعلم هلا فاصلة اللغة الواضحة أ
ستخدام العرض، و قصد إليصال املعاىن لتشديد يف الفهم، وتركيز يف االتصال 

ملعلومات اليت قد عرفت أن ) ٣. (واملعلومات اجلديدة، واليت تعرض سياقية ومناسبة 
ألنش طة تؤسس على اللغة املستخدمة تقوم على أساس القواعد اليت تناسب 

الرتكيب البسيط، وتبعد عن الرتكيب الثقيل، وتكرر استخدم الكلمات أو اجلمل 
) ٥. (أن لغة املعلم تستخدم األسئلة لتدفع اشرتاك الطلبة) ٤. (املساوية للمتنوعة

                                                           
23Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition, New York : Oxford University  
Press, 1986, hlm. 145   24Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
 2012, hlm. 212  
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وأن لغة املعلم متلك الكلمات أو اجلمل املتنوعة وال تفق أو تعتمد على لغة الكتابة 
  ٢٥.املوجودة

، ونظرية أمناط نظرية خصائص لغة املعلم عن Wong Fillmoreا على قول اعتماد
فحدد وركز الباحث   من قبل، التفاعل أو النشاطات االتصالية اليت يؤديها املعلم

  :النظرية عن خصائص لغة املعلم يف هذا البحث اليت تشتمل كما األيت 
 )Repetisi(التكرار    .أ 

الواحد إمسا كان أو فعال أو حرفا، وسواء كثرة التكرار هو كون اللفظ     
ولو كان هذا . ٢٦أكان االسم ظاهرا أو ضمريا، تعدد مرة بعد أخرى بغري فائدة

يقول أن بعض " أمحد اهلامشي"التعريف يقال أنه بدون الفائدة، ولكن مؤلفه 
ونفس وما سوأها، ذكر رمحت " العلماء جيوزها لوجوده أو لوقوعها يف القرآن 

نه يقول ٢٧)"األية( زكر ربك عبده ذا القول  ، مث غري ذلك، أن املؤلف يؤكد 
لثا كثرة، وإمنا " نيا تكرار، وذكره  لكثرة ما فوق الواحدة، فذكر الشيئ  املراد 

لفصاحة، وإال لقبح التوكيد  شرطت الكثرة، ألن التكرار بال كثرة ال خيل 
  ".اللفظي

ما، أن التكرار هو مميز أو قا على اجلارم ومصطفى أمنيوأما      ال يف كتا
ن األسلوب اخلطايب هو  مالمح من مميزات األسلوب اخلطايب، كما قد عرف 
نوع من األساليب اليت يستخدمها املتكلم أو البليغ لنيل الغرض املقصود من 

وهذا األسلوب هو تربز املعاىن واأللفاظ، وقوة . الكالم وأفعل يف نفوس سامعيه
ربهان، وقوة العقل اخلصيب، ومن خالل هذا األسلوب يتحدث احلجة وال

رة عزائمهم واستنهاض مهمهم، وجلمال هذا  اخلطيب إىل إرادة سامعيه إل
ثري  ثريه ووصوله إىل قراءة النفوس، ومما يزيد يف  األسلوب ووضوحه كبري يف 

                                                           25Hery Yufrizal, An Introduction to Second Language Acquisition,,, hlm. 35-36  ٣٥. املكتبة العصرية، بدون السنة، ص: بريوت جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، السيد أمحد اهلامشي، ٢٦  
  ٣٢. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،،، صالسيد أمحد اهلامشي، ٢٧
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، هذا األسلوب منزلة اخلطيب يف نفوس سامعيه وقوة عارضته، وسطوع حجته
  ٢٨.ونربات صوته، وحسن إلقائه، وحمكم إشارته

ن التكرار هو قانون ينتظم معظم أساليب      وعلى البيان السابق، فهم 
حملسنات اللفظية،  للفظ واجلملة أو ما يسمى  التعبري القائمة على االهتمام 
وعلى ذلك أيضا يبني أن التكرار له أغراض متنوعة منها التوكيد، الرتغيب، 

ه يف اللفظ، أم كان وغري ذلك، أن التكرار يكون وجود. التقريع أو التوبيخ
السم، أو  التكرار يف الفعل مع الفعل تكرار مرة واحدة أو أكثر، أو االسم 

السم وعكسه، ويكون أيضا يف اجلملة   .    الفعل 
 )Simplikasi(التبسيط    .ب 

وهو أصول وقواعد  هو البحث من حبوث علم املعاىن حقيقة أن التبسيط
ا كيفية مطابقة الكالم ملقتض احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي  يعرف 

طريق من الطرق اليت يستخدمها البليغ أو املتكلم  وأن هذا التبسيط. سيق له
رة . للتعبري عما يف نفسه إىل املخاطب أو املستمع ويبلغ املتكلم عما يف نفسه 

رة املسا أو أسلوب ستخدام طريق رة آخرى بطريقة اإلطناب، و  سلوبوة، 
  .سب ما يقتضيه حال املخاطب ويدعو إليه موطن اخلطابالتبسيط، على ح

نة  أسلوب التبسيط هو مجع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع اإل
ن التبسيط هو إذا نقص التعبري عن قدر املعىن أو  ٢٩.واإلفصاح والقول األخر 

نة واإلفصاح، أي  مجع املعاين لغرض مع اإل املتكاثرة حتت اللفظ القليل الوايف 
لغرض، فإن مل يف كان  قل من متعارف األوساط مع وفائها  دية املعىن 

  ٣٠.التبسيط إخالال وحذفا وديئا
                                                           

  ١٦. بدون السنة، ص: دار املعارف البالغة الواضحة البيان، املعاين، البديع، على اجلارم ومصطفى أمني، ٢٨
   ٢٤٢.صالبالغة الواضحة البيان، املعاين، البديع،،، على اجلارم ومصطفى أمني، ٢٩
  ١٩٧. صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،،، السيد أمحد اهلامشي، ٣٠
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ن املقصود من التبسيط هو نص  اعتمادا على التعريفني السابقني فهم 
ه الواسع أو الكامل، والذي يصل الغرض النطق أو الكالم القليل ومقصود

وأن هذا التبسيط قد يكون حبذف . املقصود من الناطق إىل سامعيه أو خماطبيه
  .اللفظ أو الكلمة اجلملة، وقد يكون بقصر الكلمة واجلملة

التبسيط ينقسم إىل قسمني، القسم األول تبسيط القصر يكون بتضمني 
ولكم يف القصاص (حذف، كقوله تعاىل العبارات القصرية معين قصرية من غري 

والقسم الثاين هو تبسيط احلذف، وهو يكون حبذف الكلمة أو ). األية: حياة 
لفهم مع قرينة ٣١اجلملة أو أكثر ، ويكون أيضا حبذف الشيئ من العبارة ال خيل 

، أصله )األية: ومل أك بغيا (تعني احملذوف، وذلك احملذوف إما يكون حرفا، مثال 
أي يف ) األية: وجتهدوا يف هللا حق جهاده (ن، أو امسا مضافا، مثال ومل أك

سبيل هللا، أو امسا مضافا إليه، أو امسا موصوفا، أو امسا صفة، أو شرطا، أو 
         ٣٢.جواب شرط، أو مسندا، أو مسندا إليه، أو معلقا، أو مجلة، أو مجال

 )Kalimat Tanya(االستفهام   .ج 
. مبحثا من املباحث عن اإلنشاء الطليب يف علم املعاينهذا االستفهام يكون 

وذلك من  ،ولذلك، أن االستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل
ن االستفهام هو  ٣٣.إحدى أدواته اعتمادا على هذا التعريف نظر الباحث 

 جمموعة الكلمات اليت تكون تصورا أو فكرة، واليت تطلب اإلجابة أو املعلومات
  .من املسؤول، أكانت هذه اإلجابة كالتبيني الطويل أو كالتأكيد فحسب

لتعريف السابق، فهناك أدوات االستفهام  اهلمزة، هل، ما، من، (مطابقا 
ن، كيف، أين، أين، كم، وأيّ  تنقسم حبسب الطلب منها إىل ثالثة ) مىت، أ

                                                           
  ٢٤٢. صالبالغة الواضحة البيان، املعاين، البديع،،، على اجلارم ومصطفى أمني، ٣١
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رة مثال أعلي مسافر أم سعي) ١(أقسام،  رة ما يطلب به التصور  د؟ والتصديق 
ما يطلب به التصديق فقط وهو هل مثال ) ٢. (أخرى أحضر األمري؟ وهو اهلمزة

وما يطلب به التصور فقط، وهو بقية ألفاظ االستفهام ) ٣. (هل جاء األمري؟
ن، كيف، أين، أين، كم، وأيّ ( ، )األية: ما الشمس؟ (، مثال )ما، من، مىت، أ
ن يوم القيامة؟ (ىل اخلالفة عمر؟، ، مىت تو )األية: من فتح مصر؟ ( : يسأل أ

 مرمي (، )األية: أين شركاؤكم؟ (، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟، )األية
  ٣٤).األية: أي الفريقني خري مقاما؟ ) (األية: كم لبثتم؟ ) (األية: أّىن لك هذا؟ 

ا عن الشيئ مع  وقد خترج ألفاظ االستفهام عن معناها األصلي، فيستفهم 
العلم به، ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وداللته، ومن تلك املعاين، أهم 

) ٢. (مبعىن انتهوا) األية: فهل أنتم منتهون (األمر، كقوله تعاىل ) ١: (منها 
م فا أحق أن ختشوه (النهي، مثال  وسواء (التسوية، مثال ) ٣). (األية: أختشو

م أم مل تنذرهم ال هل جزآء (النفي، مثال ) ٤). (األية: يؤمنون  عليهم ءأنذر
). األية: أغري هللا تدعون (اإلنكار، مثال ) ٥). (األية: اإلحسان إال اإلحسان 

). األية: هل أدلكم على جتارة تنحيكم من عذاب أليم (التشويق، مثال ) ٦(
أمل ( التقرير، مثال) ٨). (األية: وما تلك بيمينك  موس (االستثناس، مثال ) ٧(

احلاقة ما احلاقة وما أدرىك ما (التهويل، مثال ) ٩). (األية: نشرح لك صدرك 
أّىن هلم الذكرى وقد جآءهم رسول مبني (االستبعاد، مثال ) ١٠). (األية: احلاقة 

ذنه (التعظيم، مثال ) ١١). (األية:  ). األية: من ذا الذي يشفع عنده إال 
التعجب، مثال ) ١٣). (األية: حته كثريا أهذا الذي مد(التحقري، مثال ) ١٢(
كل الطعام وميشى يف األسواق ( التهكم، مثال ) ١٤). (األية: مال هذا الرسول 
أمل تر كيف فعل (الوعيد، مثال ) ١٥). (األية: أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا (

يه التنب) ١٧). (األية: مىت نصر هللا (االستبطاء، مثال ) ١٦). (األية: ربك بعاد 
                                                           

  ٨٣-٧٨. صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،،، السيد أمحد اهلامشي، ٣٤



٢٢ 
 

  

لذي هو خري (على اخلطاء، مثال  ) ١٨). (األية: أتستبدلون الذي هو أدىن 
دى العمى (التنبيه على الباطل، مثال  ) ١٩). (األية: أفأنت تسمع الصم أو 

التكثري، مثال ) ٢٠). (األية: فأين تذهبون (التنبيه على ضالل الطريق، مثال 
     ٣٥).األية: فأين القبور من عهد عاد (
 )Campur Kode(ختالط اللغوي اال  .د 

ينما عرضوا فهمهم عن اختالط اللغة حقيقة، اخلرباء خيتلف أفكارهم ح
وأما األخرون . Hillو  Hill، بل هناك من يناسب بينهما مثال وحتول اللغة

هو اختالط اللغة  اللغةوهو نظر أن اخنالط  Thelander خيتلفون بينهما، مثال
، وكالمها ال تعتمد املستخدم يف اجلملة أو اختالط املفردة أو الكلمة يف الرتكيب

، أي ال تناسب القواعد منهما وال توظف أو ال توظف وظيفة كال واحد منهما
وكذلك . هذه القواعد يف احلدث النطقي ويف اجلملة الواحدة أو الرتكيب املعني

Fasold،  إن كان الناطق يستخدم ةوالرتكيب يف اللغة املعينوهو حدد الكلمة ،
ختالط اللغة الكلمة الواحدة أو الرتكيب الواحد يف اللغة وأما  .فهذا يسمى 

هو اختالط لغتني أو أكثر يف الفعل النطقي بدون  اآلخر يقول أن اختالط اللغة
وغري . املثري أو السبب الذي جيرب الشخص يف احلدث النطقي أن خيتلط اللغة

الذي يستخدمه  اختالط اللغة هو سبب اختالط اللغةذلك، هناك من يقول أن 
الشخص ال يقتصر على األسباب احلالية أو املثريية، ولكن هناك األسباب 
اللغوية، رمبا استخدام اختالط الرمز بسبب الكفاءة اللغوية من املتكلم، أو 

  ٣٦.بسبب الكفاءة االتصالية منه
هو  بقة، فرأى الباحث أن اختالط اللغةريفات الساوعلى أساس تلك التع

استخدام اللغتني أو شكلني من اللغة يف احلدث النطقي بدون املثري الذي يؤثر 
                                                           

  ٨٤-٨٣ .صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،،، السيد أمحد اهلامشي، ٣٥
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أن يستخدمه، ورمبا هناك املثري الذي يسبب املتكلم أن يستخدمه كأسباب 
، أي أن الناطق قادر الستخدام الكفاءة اللغوية وكذلك الكفاءة االتصالية

 .اللغتني أو أنه ال يقدر استخدام اللغتني يف االتصال
 )Alih Kode(التحول اللغوي   .ه 

حية  ،ليت عرضها اخلرباء عن حتول اللغةهناك تعريفات كثرية ا إذا نظر من 
ن حتو  الذي معناه تنقيل  Alihل حتو : اللغة يتكون على الكلمتني  لاللغة 

Pindah  اللغة و Kodeن لغة، فمعناه نوع من أنواع ال على ذلك يسمح أن يقال 
ومن اخلرباء  ٣٧.هو تنقيل أو تبديل من نوع اللغة إىل اللغة اآلخرى حتول اللغة

نه تبديل استخدام اللغة  ورأىR. Appel هو الذي عرف عن تعريف حتول اللغة 
ال يقتصر على تبديل اللغة إىل اللغة  Dell Hymes وأما. لتغري احلال أو الظرف

فحسب، بل هو نظر أنه تبديل أسلوب اللغة إىل أسلوب اللغة اآلخرى 
وأما األراء اآلخرى عن هذا تعريف حتول اللغة، هو تبديل أو حتويل  ٣٨.اآلخرى

وغري ذلك، هناك . استخدام اللغة أو شكل ونوع اللغة إىل اللغة وشكلها اآلخر
سب من يقول أن حتول اللغة هو استخدام شكل اللغة اآلخر بقصد أن ينا

حلال املعني واحلدث احملدد   .املتكلم أو الناطق 
ن حتويل اعتمادا  على التعريفات السابقة عن حتول اللغة، فنظر الباحث 

هو تبديل أو تغيري لغة الشخص أو املتكلم وشكلها ونوعها إىل اللغة  اللغة
األخرى، لسبب وجود الشيئ الذي يؤثره أن يبدل هذه اللغة، مهما كان هذا 

يئ حضور السامع أو وجود احلال احلديد الذي يدفع املتكلم أن يناسب الش
نفسه بذلك احلال أو احلدث، ليكون االتصال احملدث جيري االتصال اجليد، 

 Fishmanهذا الفهم يؤكد فهم  .وتصل الرسالة إىل السامع اليت يقصدها املتكلم
                                                           

37I Nengah Suandi, Sosiolinguistik,,, hlm. 132  38Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta : Rineka 
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لم، املستمع أو الذي قال عن أسباب حتدث حتول اللغة، وهي الناطق أو املتك
املخاطب، تغري احلال بسبب حضور الشخص اآلخر، تغري الرمسي إىل غري 

  ٣٩.الرمسي أو عكسه، مث األخري تغري موضوع الكالم أو النطق
 كد التفهيم  .و 

حية اللغة  التأكد املفهوم عنأن   هو التأكدالتوضيح أو التحقيق من 
لغرض للتثبيت أو هام الذي يلقى إىل الشخص أو الفستخدام االست ناس 

 .٤٠لتوضيح عن املشكالت املوجهة من قبل وقد علمها السائل متقدماالتوتيق وا
وهو اجلملة اليت يقلها الشخص إىل  ٤١وأما التأكد هو التصديق أو التصحيح

ستخدام االستفهام الحتياجات التصديق فحسب وبدون احتياجات  الشخص 
ذلك الفهم، أن ما يقصد عن التباين أو من  ٤٢.التبيني من املسؤول أو املخرب

التأكد االذي يكون اخلصوصا من خصائص اللغة املعلم يف العملية التعليمية، هو 
لغرض ملعرفة الطلبة هل هم قد فهموا  االستفهام الذي يعربه املعلم إىل الطلبة 

ن عن املواد املدروسة اليت قد شرحها املعلم من قبل أم هم مل يفهموها، وأكد 
  .ليس هناك الشيئ غري الواضح من شرحه

  
  
  
  
  
  

                                                           39Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal,,, hlm. 108   40http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-klarifikasi/, tanggal 19-12-2016  41Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 746 42 http://contohcara.com/pengertian-dan-contoh-kalimat-tanya-klarifikasi-dan-konfirmasi/, 
 tanggal 19-12-2016 
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 منهج البحث ومدخله .١
مدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل الكيفي، يستخدمه الباحث ألن 

لغة عن  املتعلمنيظواهر اإلجتماعية كأفكار الهذا البحث يستهدف لفهم األحوال أو 
ئر أمحد غباري هذه مناسبة مبا قال . العربية يف العملية التعليمية فهما دقيقااملعلم  ، أن البحث النوعي أو الكيفي هو منهجية البحث يف ويوسف عبد القادر أبو شندي

ا، ويعتمد على دراسة العلوم تركز على وصف الظواهر وصفا دقيقا وعلى الفهم األعمق هل
ته الكلمات  ت، وتستخدم بيا عتبارها مصدرا مباشرا للبيا الظاهرة يف ظروفها الطبيعية 
ملالحظة املباشرة واملقابلة املتعمقة والفحص الدقيق  ته  والصور وليس األرقام، وتتم بيا

لعمليات أكثر من جمرد النتائج، وهو يعتمد يف حتليل  ئق ويهتم  ت للو طريقة لالبيا
ذا البحث على منهج الوصف التحليلي لبحث منط سلوك . ٤٣استقرائية فقام الباحث 

تمع تمع يف هذا البحث كل من حييط يف العملية التعليمية يف املستوى . ا ويكون ا
سالمية ة جبامعة موال مالك إبراهيم اإلملرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربي األول

  .كومية ماالنجاحل
 حضور الباحث .٢

أمهية حضور الباحث يف هذا البحث لتحديد مركزة البحث، الختيار املخرب مصادر 
ت وحتليلها، وتبيني وتفسري  ت للبحث، لعمل مجع املعلومات، ملقاييس جودة البيا البيا

ت مث لتخليص مجيع املعلومات قد مجعت وحللت وبينت من قبل ولذلك، أن . البيا
مة جدا مناسبة بوظيفته وكأنه ميلك دورا أساسيا حضور الباحث يف البحث النوعي مه
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يف مجيع اإلجراءات ويف مجيع طبقات عملية البحث ألن دوره كأدوات البحث يف هذا 
البحث، وألنه أداة من أدوات البحث فعليه أن يفهم فهما جيدا وعميقا عن املنهج 

. كان أو جسميا  الكيفي، وعن املوضوع الذي يبحثه، وأن يستعد لتنفيذ البحث أكادمييا
أن أداة البحث يف البحث الكيفي هي الباحث  Sugionoوهلذه الشروط مناسبة مبا قال 

نفسه، وألن الباحث أداة البحث فعليه أن يصدق ملعرفة قدر فهمه عن البحث الكيفي، 
  ٤٤.وقدر استعداده لتنفيذ البحث إىل ميدان البحث، واستعداده أكادمييا كان أو جسميا

 ميدان البحث .٣
مناسبة مبنهج البحث هو املنهج الذي يسمح أن يستخدم للدراسة الواقعية أو 

ملختلفة، أي أن هذا البحث الطبيعية عن تنمية االجتماع والثقافة يف أنواع االجتماع ا
الجتماع والثقافة وأفكار من حييط به عن حيتاج إ ىل ميدان البحث اخلاص، ألنه يتعلق 

فلذلك، أن ميدان البحث هو طلبة املستوى األول . عليميةهذه األفكار يف العملية الت
ملرحلة املاجستري يف الدراسات العليا جبامعة موال مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية 
سالمية احلكومية اليت تكون ة، هذه اجلامعة إحدى اجلامعات اإليف ماالنج جوى الشرقي

اليت تستخدم اللغة العربية يف العملية التعليمية  يف إندونيسيا، وكانت هذه اجلامعة اجلامعة
يف هذه  ويعلمون يف مرحلة املاجستري الذين يتعلمونالسيما املعلمني لكل الطلبة 

ستخدام  اجلامعة، وكذلك واجبة لكل الطلبة الذين يدرسون يف قسم تعليم اللغة العربية 
ستخدام اللغة العربية لغة اللغة العربية يف املناقشة، حىت تصبح هذه اجلامعة مشهو  رة 

ملعهد وأن هذه اجلامعة اجلامعة اجلديدة واحلديثة . اتصالية ويومية فيها، وتكامل اجلامعة 
اليت تكامل بني اجلامعة العصرية اليت تستخدم النطرية اجلديدة املطورة املوجودة عن اللغة 

مج الباحث أن يعرف عن اعتمادا على ذلك، يريد . وتعليمها يف تعليم اللغة العربية بر
العملية التعليمية، استخدام اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري، و 
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وأما عينة من هذا . االطلبة عن فعالتهأفكار العربية املستخدمة، و  املعلمني لغةوخصائص 
  .يةيف املستوى األول يف هذا قسم تعليم اللغة العربون البحث هو متعلم

تالبيا .٤  ت ومصادر البيا
ت اليت ترتبط وتؤكد على  موعة يف هذا البحث هي البيا ت احملتاجة وا أما البيا

ت  مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري األهداف من هذا البحث، وهي بيا بر
ئقيف الدراسات العليا ت حيصلها الباحث من خالل الو ت  .، هذه البيا استخدام وبيا

اللغة العربية يف العملية التعليمية يف املستوى األول قسم تعليم اللغة العربية مرحلة 
ت جيمعها الباحث من خالل املالحظة  املاجستري يف الدراسات العليا، هذه البييا

ئق الدراسية كاخلطة الدراسية وكذلك املقالة ت خصائص اللغة العربية . والو وبيا
ت . دمة اليت جتمع من خالل املالحظة يف العملية التعليمية اليت يلقىها املعلماملستخ وبيا

على استجابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف العملية  دور لغة املعلم العربية املستخدمة
م  التعليمية موعة من املالحظة يف النشاطات التعليمية واملقابلة مع املتعلمني عن أجوا ا

ئق املوجودة اليت تبنيأو أ يف العملية   أيضا دور لغة املعلم العربيةفكارهم عنها والو
ت اليت حتتاج وجتمع، فأما متعلمون. التعليمية يف املستوى األول،  وعلى اساس هذه البيا

ت احملتاجة ستحصل من خالل منهم ئق املوجودة، ألن البيا وأما أساليب اختيار . والو
ت سلوب العينة الفرضية أو العمدية  مصادر البيا يستخدم الباحث أسلوب اختيارها 

  ٤٥).Purposive Sample( أو اهلدفية
خيتار الباحث هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه، حبيث يقدر حاجته من 
ا حتقق أغراض الدراسة  ختيار عينة الدراسة اختيارا حرا على أساس أ املعلومات، ويقوم 

ت الالزمة للباحث يف أفراد هذه العينة، أي أن هذا النوع من من خالل تواف ر البيا
ت الالزمة لداسته   .العينات ال يكون ممثال ألحد بل يوفر للباحث البيا

  
                                                           

45Sugiono, Metode Penilitian Pendikakan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,,, hlm. 
124. 
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ت .٥  أسلوب مجع البيا
يف العملية  دور لغة املعلم العربية على ترقية استجابة الطلبة"مطابقة مبوضوع البحث 

سالمية احلكومية ماالنج جامعة موال مالك إبراهيم اإلالتعليمية بكلية الدراسات العليا 
ذا املوضوع يف " ت اليت تتعلق  ت اليت ستحصل من مجعها، هي البيا ، فطبقا أن البيا

ت هي . ميدان البحث احملدد من قبل   :ولذلك، أن أساليب مجع هذه البيا
  املقابلة  ) أ

ت عن دور ) يقينا(لومات على أفكار قابلة تستهدف جلمع املعامل   مصادر البيا
وجتري هذه املقابلة يف . لغة املعلم العربية يف العملية التعليمية على استجابة الطلبة

موقف خاص يف الفصل كان أو خارجه، حول اجلامعة كان أو خارجه، ويف وقت 
اية عملية الدراسة كان أو  ماخاص أيضا يف  واملقابلة اليت . قبلها أو بل بدو

يستخدمها الباحث هي املقابلة الفردية مع طالب من هذا القسم منفردا، واحلرية أي 
ا حبسب أهداف البحث ليكون املسؤوليون  ا ونقصا د ميكن تعديل األسئلة وز

ت دقيقة وعم م حبرية، واملقابلة املربجمة، لتحصل بيا يقة مشجعني على تعبري ذوا
ت يف بطاقة أو . ومفيدة ألهداف البحث وعند املقابلة يقوم الباحث بتسجيل البيا

استمارة مقننة، ويستخدم وسيلة من وسائل التسجيل اآليل ويفضل تسجيل 
 .املالحظة واألراء أثناء املقابلة

ئق   ) ب  الو
ئق مجع من وثيقة، وتدل على مواد مثل  صور، أفالم، صحف، مذكرات، : الو

وصف رسائل، وغريها، واليت ميكن استخدامها كمعلومات إضافية إلجراء دراسة 
ئق اليت تستخرج . وحتليل القول وغريه ئق الرمسية، وهي الو ئق املقصودة هي الو والو

مج قسم تعلي املعلمنيوتقرر من قبل  حلفظ امللفات وأغراض البحث م اللغة العربية وبر
املذكرات، ورسائل األخبار، وامللفات، والكتب املدرسية، والكتب املدروسة، : مثل 
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ت، وهي  ٤٦.وكتب املواد التعليمية ئق كأسلوب مجع البيا يستخدم الباحث الو
ئق املكتوبة اليت كتبها  املعلمون وقسم تعليم اللغة تستهدف جلمع املعلومات من الو

كمثل اخلطة الدراسية وختطيط العملية التعليمية، والكتب املدرسية، واملواد العربية  
ئق من التعليمية، واملناهج التعليمية، والقانون يف تعليم اللغة العربية ، وكذلك الو

يا كمقالتهم أو  املتعلمني يف املستوى األول قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العل
كتابتهم املوجودة يف العملية التعليمية، وملعرفة مناسبة نتيجة املقابلة مع الطلبة يف هذا 

  .القسم وهذه املرحلة
  املالحظة) ج

ت عن  استخدام ويقوم الباحث هذه املالحظة ملعرفة وحلصول املعلومات أو البيا
 ليمها والنشاطات تعليمها،من حيث عملية تعاللغة العربية يف العملية التعليمية 

ت عن خصائص لغة املعلم  .والنظام املستخدم يف تنفيذ استخدام اللغة العربية والبيا
ولذا، البد . املستخدمة، ودور استخدامها على استجابة الطلبة يف العملية التعليمية

ما وقع  من مشاركة الباحث عند احملاضرات يف الفصل ملالحظة وكتابة وتسجيل
وهذه العملية تسمى مالحظة املشاركة من حيث أهداف املالحظة  .افيه
)Particivation Observation(  ا املشاركة االجتماعية وهي كما عرف بغدان وفول 

واملبحوث، وكان الباحث يكتب أو يسجل ما حدث من خالله الباحث بني 
ت املوجودة ويرتبها ترتيبا منظما بدون أية مشكالت سب العملية وحب ٤٧.البيا

  .يستخدم الباحث املالحظة اجلماعية، واملالحظة املقصودة واملضبوطة واملنظمة
وأما إجراءات املالحظة اليت يستخدمها الباحث يف مجع املعلومات احملتاجة من 

  : هذا البحث، هي 
  .١٤١-١٤٠. ص، البحث النعوعي يف الرتبية وعلم النفسدي،ئر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شن٤٦                                                           

47Robert Bogdan dan Steven L. Tailor, Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian), Terj  
Khozin Affandi, Surabya : Usaha Naional,1993, hlm.3. Lihat juga Paul Atkinson dan  
Martyn Hammersley, Ethnography anPartipacipant dalam Handbook of Qualitative  
Research, Norman K. Denzin dan Kyona S. Lincoin, London : Sage Publications, 1994,  
hlm. 248. 



٣١ 
 

  

املالحظة الوصفية، هذه املالحظة تكون املالحظة األوىل اليت جتري يف  - ١
تهدف ملعرفة أو لوصف أحوال ميدان البحث موقف البحث واليت تس

حىت حيصل الباحث . عموما، من ما نظر الباحث وما مسع وما شعر
 .النتيجة األوىل من هذه املالحظة اليت ستستمر إىل املالحظة الثانية

ن الباحث قد ركز أو خصص  - ٢ املالحظة الركزية، يف هذه املالحظة 
ومن . ي يؤسس من املالحظة األوىلمالحظته يف املوضوع احملدد املختار الذ

هذه املالحظة حيصل الباحث النتيجة الثانية أركز من النيجة األوىل، ولكنها 
 .التسمح أن جتعل افرتاضية

املالحظة اخليارية أو املختارة، هذه املالحظة هي األنشطة اليت ختتار نتيجة  - ٣
صة من املالحظة، اليت تكون أساسية أو مصدرا الثبات أو اختاذ اخلال

نتيجة املالحظة، أو أن النتيجة من هذه املالحظة تصبح االفرتاضية من 
 .البحث

املالحظة االشباعية، تكون هذه املالحظة حقيقة املالحظة االثباتية من  - ٤
النتيجات احملصولة يف املالحظة االختارية، أي أن النتيجة أو اخلالصة املقررة 

أو النتيجة من هذه  من قبل تدقق مرات، حىت تكون هذه اخلالصة
املالحظة ال تدل على النتيجة املتفرقة أو املختلفة من قبل اليت قد 

 ٤٨.حصلت
وجدير من تلك إجراءات املالحظة املستخدمة، أن الباحث يف تنفيذ كل 
املالحظة يستخدم وسيلة املالحظة املنظمة عن طريق استخدام األجهزة العلمية، 
وأدوات التصوير احلديثة الدقيقةكاآلت الصور املتحركة وغريها من األدوات 

ا وكذلك الباحث حيدد جمال امل. والوسائل السمعية البصرية الحظة وبيان مكا
                                                           

48Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab, 
 Malang : UM Press, 2014, hlm. 174-175. 
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ا وقفا ألهداف البحث، ويعدد الباحث أيضا بطاقة املالحظة أو  وزما
  .استمارات البحث لتسجيل املعلومات اليت يالحظها الباحث

ت .٦   أسلوب حتليل البيا
ئق املكتوبة، والعملية األتية يف هذا  ت من خالل املقابلة والو بعد مجعت البيا

ت ت على تنظيمها تنظيمية البحث هي حتليل البيا ، ويقوم الباحث يف حتليل البيا
بطريقة ترتيبها إىل الفيئات، وتبيينها إىل الوحدات وجتميعها وترتيبها إىل األمناط، مث 
ت املهمة واليت ستدرس، مث بعد ذلك ختليصها لتكون أسهل لفهمها على  اختيار البيا

ار أن هذا األسلوب يسمى وعلى االختص. الباحث نفسه أو على الشخص األخر
ألسلوب الوصفي والتحليل، أي من خالل مجع املعلومات، مث وصفها وحتليلها، 

لنظرية املعينة  لتثليثي (وترابطها  ت يعمل "). Triangulation"القيام  وأما حتليل البيا
ا الصحيحة أو املصد ت تعترب وتعقد أ اقية  كما لتفاعلية واالستمرارية حىت تكون البيا

  :اخلطوات التايل
 )Data Reduction(اختزال البيانيات   . أ

ت واختيارها األساسية وختصص على األمور      ت هو مجع البيا احتزان البيا
ت اليت قد اختزلت تصور دليال واضحا  ت، حىت تكون هذه البيا احملتاجة من البيا

ت املستمرة أو التايل فطبقا يف هذا البحث . وتسهل الباحث لعملية مجع البيا
فكار البياخيصص الباحث على مجع املعلومات أو  متعلمي قسم ت اليت تتعلق 

، أم كانت هذه األفكار حتصل يف املستوى األول تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري
ئق كاخلطة الدراسية م أو من عملية التعلم والتعليم ومن الو . من خالل مقابلة 

ت على األهداف املرجوة واحملدو  دة من قبل واالهتمام، أن الباحث يقوم اختزال البيا
  .يف هذا البحث
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ت  . ب  عرض البيا
ت بشكل النصوص املكتوبة والقصصية    ت بعد اختزال البيا عرض البيا

لعرض الواضح أو بوصفها يف الكتابة بوصف واضح، هذا ما يسمى  وعرضها 
ت ت يستطيع الباحث أن يعرف ويفهم ما  من خالل هذا. بعرض البيا عرض البيا

ت اليت قد عرضها  حدث وما سيفعل الباحث من بعده مؤسسا على فهم من البيا
ت اليت قد عرضت أو ركبت يف . بشكل النصوص القصصية من قبل والبيا

النصوص املكتوبة فحللت عميقا ودقيقا، حىت يعرف الباحث أن بني الفرضية احملددة 
قعية املوجودة يف ميدان البحث مناسبة أو غري مناسبة من خالل جتريبة على والوا

ت احملصولة ت احملصولة . البيا لبيا فإذا كانت الفرضية احملددة مناسبة ومعتمدة 
ت حىت تكون هذه  فتصبح النظرية، وهذه النظرية جترب مستمرا من خالل مجع البيا

بتة   .النظرية نظرية 
ت وتصديقهاختليص البي. ج   ا

ت وتصديقها،  ت هي تلخيص البيا اخلطوات األخرية يف حتليل البيا
واخلالصة األوىل من املعلومات مجعت هي اخلالصة املؤقتة أي غري الثابتة وال 
ت من بعده، ولكن  ت اليت مجعت يف مجع اليا لبيا تتغري إن كانت اعتمدت 

ت  لبيا ت من بعده، فالباحث إن كانت غري مناسبة ومعتمدة  يف مجع اليا
ت ت إىل ميدان البحث، وهذه ما تسمى بتصديق البيا   .يعيد مجع البيا

ت .٧  فحص صحة البيا
ت اليت مجعها الباحث من قبل أن تكون صحيحة وصديقة، ومن الطبع،  لكل البيا

موعة أن تكون ت ا ت الصحيحة والصديقة من البيا فيها  الجياة أو الحصال البيا
ت الصحيحة والصديقة، ومن اخلطوات اليت جيريها الباحث   اخلطوات املعتمدة على البيا

  :كاألتية 
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كيد على  )١ ا تعطي الباحث  لزوم وطول مشاركة الباحث يف ميدان البحث، أل
املعلومات املوجودة، كما يف البحث الكيفي أن الباحث كأداة البحث، وأنه 

ت احملتاجة و  ت احملتاجة، خيتار البيا كذلك مصادر البحث املستندة على البيا
ولذلك، أن حضور ومشاركة الباحث يف ميدان البحث شرط من شروط واجبة 

ت  .لفحص صحة البيا
ت، وأن األسئلة من  )٢ ئق املوجودة واألوراق ملصادر البيا مالزمة املقابلة وحتليل الو

وهذه كلها، تعطى . من اخلرباءاملقابلة أن تكون قائمة على دالئل أو ارشادات 
ت احلقيقية والعميقة  .الباحث البيا

التفاعلية واملقارنة بني املعلومات املوجودة من املصادر املتنوعة وحتليلها، مثال بني  )٣
ت احملصولة من خالل املقابلة وال ئقالبيا ت احملصولة من خالل الو . بيا

ستخدام هذا األسلوب يف فحص صحة البيا ت ستحصل للباحث بني و
موعة واحملصولة  ت اخلطائية، حىت تصبح النتائج ا ت الصحيحة والبيا البيا

ت نتائج صحيحة  .بيا
اد من اخلرباء واستطالب أفكارهم عن حول نتائج املناقشة مع اخلرباء، أي اسرتش )٤

 .البحث، خبالل األساليب املتنوعة اليت يستخدمها الباحث
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  الرابع الفصل
ت    وحتليلها ومناقشتهاعرض البيا

موعة من ميدان البحث، ويتكون هذا  ت ا عرض الباحث يف هذا الفصل البيا
ت وحتليلهاالفصل على  مج : ، ويشمل على هاتومناقش عرض البيا ت عن بر البيا

اإلسالمية احلكومية  موال مالك إبراهيم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعةقسم 
ت عن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية للمستوى األول يف قسم  ماالنج، البيا
تعليم اللغة العربية للمرحلة املاجستري جبامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم 

ت عن دور ماالن ت عن خصائص لغة املعلم العربية يف العملية التعليمية، البيا ج، البيا
قسم تعليم اللغة العربية  لغة املعلم العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية

  .ملرحلة املاجستري جبامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج
ت وحتلي  . أ  لهاعرض البيا

مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري .١  بر
الكليات املوجودة يف هذه اجلامعة سبعة الكلية، وهي كلية الرتبية والتعليم، كلية 
الشريعة، كلية األدب، كلية اإلقتصاد، كلية النفس، كلية الفن والتكنولوجي، وكلية 

مج كلية الدراس. الطب ات العليا، والذي يتكون ويكون يف هذه اجلامعة أيضا بر
مج ملرحلة الدكتور مج ملرحلة املاجستري وبر مج ملرحلة املاجستري . على الرب وأما الرب
مج قسم تعليم اللغة العربية مج، أحدها بر مج ملرحلة الدكتور هو . أربعة بر وأما الرب

مج إدارة الرتبية اإلسالمية مج قسم تعليم اللغة العربية، وبر   .بر
يونيو  ٢١جامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج تقام يف التاريخ 

، وقبل أن تصبح جامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج، ٢٠٠٤
يكون فيها التاريخ الطويل حىت تصبح جامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك 

ن هذه اجلامعة تقام حتت رعاية أو فرع من أوهلا أ. إبراهيم ماالنج كما هي اآلن
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ن أمفيل سورا اليت تسمى بكلية الرتبية ماالنج  جامعة اإلسالمية احلكومية سو
ن أمفيل يف السنة  ، ويف نصف هذه السنة ١٩٩٧جامعة اإلسالمية احلكومية سو

) STAIN(حتولت درجة أو وضعية هذه الكلية وتصبح جامعة االسالمية احلكومية 
ن  ماالنج، وتقوم بنسفها استقالال وتفرق من رعاية جامعة اإلسالمية احلكومية سو

ن تصبح جامعة  ٢٠٠٤يوليو  ٢١ويف التاريخ . أمفيل سورا توفق رئيس الدولة 
أكتوبري  ٠٨، وهذه السنة أيضا يف التاريخ ٥٠مؤسسا على رسالته املوافقة رقم 

ية احلكومية ماالنج، ومن قبله، هذه اجلامعة يعتمدها وزير الرتبية جامعة االسالم
تطبيقا عن التعامل والتعاون ) UIIS(مسيت جبامعة اإلسالمية اإلندونيسية والسودانية 

هذه اجلامعة تغريت  ٢٠٠٩ويف السنة . ٢٠٠٢يوليو  ٢١بينهما، حقوقه يف التاريخ 
يت اعتمدها رئيس امسها جبامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج، ال

ريخ  وتقع هذه اجلامعة اآلن يف شارع . ينواريو ٢٧الدولة اإلندونيسة السادسة يف 
  .دينويو مدينة ماالنج ٥٠غجا رقم 

ومن خصائص هذه اجلامعة هي واجبة لكل األعضاء األكادميكية أن يسيطروا 
م . اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يقدرون على دراسة االسالم من للغة العربية ترجا أ

م  للغة اإلجنليزية أ خالل مصادره األصيلة وهي القرآن الكرمي واحلديث الشريف، و
ا أساسة االتصالية  يقدرون على دراسة العلوم الدنياوية والعلوم العصرية، من غري أ

  ٤٩.ولذلك، أن هذه اجلامعة مشهورة بتسيمة جامعة الثنائية اللغوية. الدولية
جبامعة  قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة املاجستري كلية الدراسات العلياما أ

ويقع يف  ٢٠٠٥٥٠سالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج يقام يف سنة اإل
تو جوى الشرقيةمدي ٠١رقم  Ir. Soekarnoشارع  مج من الربامج اليت وهذا . نة  الرب

مج كلية الدراسات هذا قسم تعليم اللغة العربية له األهداف . العليا تكون يف هذا بر
                                                           

49“Profil Universitas”, http://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil, Rabu 23 November 2016, jam 
14:06 WIB  50“Sejarah”, http://pasca.uin-malang.ac.id/sejarah/, Rabu 23 November 2016, jam 13:36 WIB 
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هداف هذه اجلامعة  املعينة املختلفة من الربامج اآلخرى، واملؤسسة واملوافقة 
  . ومالحمها اخلصائصية

واملنهج املستخدم يف هذا القسم هو املنهج التكاملي بني منهج اللغة العربية 
. البحث اللغوي العصري خصوصيانتائج ليم اللغة العربية مناسبة بعموميا ومنهح تع

وعلى أساس ذلك، أن هذا القسم ميلك الرؤية أو اخليال إىل األمام اخلاصة، والدعوة 
املأمورية اخلصوصية، األهداف املعينة، معيار الكفاءة، واحلقول العملي املخصوص 

 .للخرجيني من هذا القسم
م فأما الرؤية أو اخليال إىل األمام من هذا هو خيرج أو ينتيج معلمي اللغة  جالرب

ت الرت وامليدان وكذلك العربية يف احلقول،  بية املتنوعة، خصوصا يف مستوى املستو
تمع، وميلكون العقيدة القوية، والروحية كب االريوس مناسبة بتطور واحتياجات ا

   .العميقة، واألخالق الكرمية، وتوسع العلم، وكذلك نضج املهنة
أمورية اخلصوصية من هذا القسم يتكون على أربعة الدعوة املأمورية وأما الدعوة امل

إجراء الرتبية والتعلم األوىل واجلودية يف تعليم اللغة العربية مناسبة . ١: اخلصوصية 
تمع إجراء الرتبية والتعلم املؤسسة على البحث، حىت يولد . ٢. بتطور واحتياجات ا

تطوير الربامج . ٣. ميدان تعليم اللغة العربيةاملفكرين، املكشفني، واملطورين يف 
لتعامل واالستشراف يف مواجهة وحلول مشكالت  تمع املوصفة  العبودية إىل ا

جلامعة . ٤. الرتبية االسالمية، وخصوصا يف تعليم اللغة العربية ونشأة التعاون 
تمع اآلخرى، اجلامعة داخلة الدولة كانت أو اجلامعة خارجة الدولة، و

مج قسم تعليم اللغة العربية   .املستخدمني أو املستفيدين إىل خرجيني بر
مج قسم تعليم اللغة العربية   حتصيل . ١: هي ملرحلة املاجستري وأما أهداف بر

العامل على مرحلة املاجستري الذي ميلك سالمة أو صالح العقيدة القوية، الروحية 
العميقة، األخالق الكرمية، والعلم الواسع يف جمال تعليم اللغة العربية، ويقدر أن يطوره 

ت الرتبية خصوصا يف بكاالريوس حتصيل ماجستري تعليم . ٢. ويطبقه يف املستو
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ت املؤسسة اللغة العربي ة الذي ميلك كفاءة وقدرة معلم ومدرب اللغة العربية يف مستو
حتصيل ماجستري تعليم اللغة العربية الذي . ٣. الرتبية اليت تقام على القيمة االسالمية

مج الدكتور   . ميلك احلقل العلمي الواسع ويقدر استمرار الدراسة إىل بر
متليك خربة العلم، شخصية . ١:  وأما الكفاءة املعيارية من هذا القسم هي

املعلم، الباحث، واملالحظ لتعليم اللغة العربية، الذي ميلك الروحية العميقة، األخالق 
سيطرة العلوم اللغوية كاملة لتطوير مهنة . ٢. ةالكرمية، والعلم الواسع، واملهنة الناضج

يقة تعليم اللغة سيطرة أمهية أو حق. ٣. العلوم اللغوية خصوصا يف مرحلة بكاالريوس
الل البحث، القدرة على عمل البحث العلمي من خ. ٤. العربية نظرية وتطبيقية

سرتاتيجية، على تطوير املواد التعليمية، اال القدرة. ٥. املالحظة والتجربة اللغوية
ال العلمي الذي يسمح للخريج من هذا . التقومي عن اللغويةوالوسائل، مث  وأما ا

تعليم اللغة العربية، جمال البحث اللغوي، جمال تطوير املنهج القسم، هو جمال 
 ٥١.اللغوي، وجمال إعداد املادة التعليمية، جمال الرتمجة، وإعداد املعجم اللغوي وغريها

ت، فقسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري يطبقها يف  معتمدا على هذه البيا
للغة العر  بية، من خالل احلصة الدراسية احملددة واملدفعة العملية التعليمية اليت جتري 

الدراسة اليت تعتمد  أربعة حصة. لتلك األهداف، وعددها ستة عشر حصة الدراسة
حصة  وثالث. على املعرفة اإلسالمية للطلبة أو تسمى حبصة الدراسة األساسية

 ثالثو . مى حبصة الدراسة املنهجيةالدراسة املعتمدة على املعرفة املنهجية أو تس
حصة الدراسة اليت تعتمد على املعرفة اللغوية، وستة حصة الدراسة الىت حتقق على 
املعرفة املهنية لتعليم اللغة العربية، أو أن هذه تسعة احلصة الدراسية تسمى حبصة 

   .الدراسة األوىل اليت تدفع خصوصيا على املعرفة املهنية أو األهلية لتعليم اللغة العربية
مج السيما يف تنمية العلوم اللغوية من غري ذلك،  لتحقيق األهداف من هذا الرب

ا، مث العلوم اإلسالمية مج يتعامل مع اجلامعة اخلارجية بتجيئ . ومهار هذا الرب
                                                           

51“Pendidikan Bahasa Arab”, http://pasca.uin-malang.ac.id/program-studi/prodi-s2/pendidikan-
bahasa-arab/, Rabu, 23 November 2016, jam 14:30 WIB  
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للغة العربية ن الناطقني األصليني  فطبقا، . املعلمني من اجلامعة األخرى، الذين يكو
ما ال يستطعان بتكلم اللغة اإلندو  نيسية إال قليال اليت تكون اللغة األوىل للطلبة أ

ما أن يستخدما اللغة العربية يف العملية التعليمية لكل الوقت  اإلندونيسية، حىت جير
مج   .ولكل املستوى يف هذا الرب

مج خيتار املعلمني الذين يعلمون يف هذا القسم، هم الذين اخلبريون  مث هذا الرب
لذين يسيطرون اللغة الدولية السيما اللغة العربية، يف علومهم وعملهم، وهم ا

ملقصود املعني، وهو ليكونوا أن يستخدموا اللغة العربية يف العملية التعليمية كاللغة 
وأن املعلمني املوجود يف هذا القسم أكثرهم الدكتور يف جمال اللغة . االتصالية التعليمية

أيضا الربوبيسور يف علم اللغة العربية وكذلك  وهناك. العربية وجمال تعليم اللغة العربية
  .الربوبيسور يف تعليم اللغة العربية

الرؤية أو بنسبة على البيان السابق، فإن األهداف التعليمية اليت قد صممت، و 
اليت حددت من قبل، وكذلك  الدعوة املأمورية اخلصوصية الرؤيةو اخليال إىل األمام 
لربامج احملددت وتطبق يف العملية القسممن هذا الكفاءة املعيارية  ، مناسبة 

التعليمية، أي أن هذه الربامج تستطيع أن حتقق وحتصل تلك األهداف التعليمية، 
اليت حددت من قبل،  الدعوة املأمورية اخلصوصية الرؤيةو الرؤية أو اخليال إىل األمام و 

تطبيق واألهداف اليت ، بسبب املناسبة بني التصميم والالكفاءة املعياريةوكذلك 
   . ستحصل

 استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية .٢
ت عن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية من خالل  ومجع الباحث البيا

لعملية  املالحظة مرات ومرورا ئق احمليطة  يف صفوف األربع للمستوى األول، والو
ن استخدام . التعليمية موعة اختزاهلا الباحث، ووجد الباحث  ت ا مث بعد البيا

للمستوى األول يكون  ةصفوف األربعالاللغة العربية يف العملية التعليمية اليت تقام يف 
  :على كما يلي
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  بيةللغة العر  يف كتابة املقالة - ١
ت وجدها الباحث ومجعها من املقالة اليت يكتبها الطلبة يف أربع  هذه البيا
الصفوف من املستوى األول ملرحلة املاجستري، وهذه املقالة اليت تكتب يف حصة 
علم الداللة واملعاجم، علم اللغة اإلجتماعي، علم اللغة النفسي، دراسة القرآن، 

  .لعربيةوحصة تطوير املناهج لتعليم اللغة ا
للغة بوير  - ٢ للغة العربية، ولو كانت واحدة تكتب  بوينت تكتب 

 .اإلندونيسية
ستخدام اللغة العربية يف عرض املقالة حلصة علم الداللة  بويربوينت 

وأما  ٥٢.واملعاجم، علم اللغة اإلجتماعي، علم اللغة النفسي، دراسة القرآن
للغة اإلندونيسية يف ح صة تطوير املناهج لتعليم اللغة بويربوينت اليت تكتب 

 ٥٣.العربية
كثر من استخدام كامال أو أ عرض أو تقدمي املقالة يستخدم اللغة العربية - ٣

للغة العربيةاللغة العربية ويستخدم اللغة  ٥٤.، السيما إن كان املعلم يهتم 
للغة العربية  ٥٥.اإلندونيسية إن كان املعلم ال يهتم 

يف املناقشة تستخدم اللغة ) ر واألراءاكاألفتبادل (التساؤالت واألجوبة  - ٤
العربية أكثر من اللغة اإلندونيسية، خاصة إن كان املعلم داخل الفصل 

للغة العربية وتستختدم اللغة اإلندونيسية أكثر من اللغة العربية  ٥٦.ويهتم 
للغة العربية  ٥٧.إن كان خارج الفصل وداخل الفصل وال يهتم املعلم 

                                                           
   ٢٠١٦- ١١-٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظات يف صف األلف، الباء، والدال للمستوى األول، من ٥٢
      ٢٠١٦-١١- ٢٥إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩من  ،للمستوى األول اجليم صفاملالحظات يف ٥٣
       ٢٠١٦-١١-٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩- ٢٩للمستوى األول، من  األلف، الباء والدال صفاملالحظات يف ٥٤
       ٢٠١٦-١١- ٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظات يف صف اجليم للمستوى األول، من ٥٥
         ٢٠١٦-١١-٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩- ٢٩للمستوى األول، من  األلف، الباء والدال صفيف املالحظات ٥٦
  ٢٠١٦-١١-٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظات يف صف اجليم والدال للمستوى األول، من ٥٧
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للغة اإلندونيسية قليل املعلم أكثرهم  - ٥ للغة العربية و شرحوا املواد املدروسة 
للغة اإلندونيسية  ولو كان يف املواد املدروسة أحد ٥٨جدا، املعلمني شرحها 

 ٥٩. أكثر من اللغة العربية
للغة العربيةخطة  - ٦  .الدراسة تكتب 
دل تبا(الطلبة يستخدمون اللغة العربية يف عرض املقالة، أو يف املناقشة  - ٧

، إن كان املعلم داخل الفصل، ويستخدمون اللغة )األفكار واألراء
 ٦٠.اإلندونيسية إن كان املعلم خارج الفصل

زون استخدام املراجع اإلندونيسية يوأما املراجع لكتابة املقالة، فاملعلمون جي - ٨
وأما الطلبة حينما يكتبون  ٦١.واملراجع العربية، وكذلك املراجع اإلجنيليزية

 ٦٣.وكذلك الكتب اإلندونيسية ٦٢املقالة يراجعون أكثر إىل الكتب العربية
ت عن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية، فرأى  بنسبة على هذه البيا
بتا، هو يف كتابة  ن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية كامال و الباحث 
املقالة اليت قد وجبت على كل الطالب، وكذلك يف خطة الدراسة، أي أن هذه اللغة 

لغة األخرى إال االصطالحات العربية اليت جيب وجود العربية تستخدم ليست فيها ال
اللغة األخرى يف تلك االصطالحات، وأن هذه اللغة العربية املستخدمة يف كتابة 
املقالة وخطة الدراسة تستطيع أن جتعل هذه اللغة لغة اتصالية، اليت تصل الرسالة إىل 

   .خماطبها وجتعلها أن تفهم الشيئ وتعمل الشيئ من هذه اللغة

       ٢٠١٦-١١-٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩للمستوى األول، من  والدال ، اجليم،األلف، الباءاملالحظات يف صف ٥٨                                                           
  ٢٠١٦-١١- ٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظات يف صف اجليم للمستوى األول، من ٥٩
  ٢٠١٦-١١- ٢٤إىل  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظات يف صف الدال للمستوى األول، من ٦٠
ئق٦١     .خطة الدراسة عن حصة علم اللغة االجتماعي، الو
ئق٦٢     مقالة علم اللغة النفسي، الو
ئق٦٣     مقالة علم اللغة االجتماعي وتطوير منهج تعليم اللغة العربية، الو
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وأما األخرى أي تقدمي املقالة وبويربوينت، مث املراجع املستخدمة يف كتابة املقالة، 
هناك من يستخدم اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، وكذلك، هناك املعلم يستخدم 
اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف العملية التعليمية، أي من خالل اللغة العربية 

ة إىل السامع أو القارئ، وال تستطيع املستمع أن يفهم ما فحسب فال تصل الرسال
  . يقال أو ما يلقى

مث بعد ذلك، أن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية مؤثر اهتمام املعلم 
على هذه اللغة العربية، أي هو املعلم أكد وشدد استخدام اللغة العربية على الطلبة 

ومؤثر وعي الطلبة على استخدام اللغة العربية يف  يف العملية التعليمية أو عكسه،
العملية التعليمية، هل هم يستخدمون اللغة العربية يف هذه العملية حينما كان املعلم 
خارج الفصل أو عكسه، وأن وعيهم على استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية 

، فمباشرة ضعيف جدا، بل ولو كان املعلم خرج من الفصل يف وقت قليل
  .يستخدمون اللغة اإلندونيسية

 املستخدمة يف العملية التعليمية املعلم خصائص لغة .٣
ت عن خصائص لغة معلم املستخدمة يف العملية التعليمية مجعها  هذه البيا
سلوب املالحظة يف أربعة الصف للمستوى األول يف مرحلة املاجستري،  الباحث 

للغة العربيةحينما املعلم يدرس يف العملية ال كل املعلم على   الحظ الباحث. تعليمية 
موعة،  ومن تلك املالحظة وبعد اختزال .مرات األقل للمعلم ثالثة ت ا البيا

املستخدمة يف العملية  لغة املعلم خصائص عن  وحتليلها فيعرض الباحث املعلومات
  :كما اآلتية

 )Repetisi(التكرار    .أ 
كم مجيعا، لكم لوذلك  لكمقالة، هذا أ أريد أن أعلق على هذه امل )١(

 .ولكم
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عن كل املعلومات ، كل واحد عند !أو صحيح صحيح، املعلوماتلذلك، أخصكم من اآلن، إذا كان لكم شيئ، كلكم يعىن عندكم  )٢(
 .الشيئ

ننا لنا اخلربات الكثرية، خربتك ليس خربيت، اخلربةكلنا لدينا  )٣( ، أ أتكد   .٦٤أو صحيح صحيح
 . ٦٥واملقال واملقولة املقالةشكرا على تقدمي  )٤(
س عليكم ختتلطون  )٥( فإذا كانت اللغة العربية مشكلة لكم يف املناقشة فال 

للغةاللغات،  للغة اجلاوية وغري  اللغة العربية  اإلندونيسية واللغة العربية 
 .ذلك

جدا البنياوية وغريها هذه النظرية املعروفة وأسهل ة، أن النظرية السلوكي )٦(  .جدا
واحلكم غري  واحلكم معا، القراءة يف الصحف غري موجود نسخ التالوة )٧(  .املوجود
بدون اإلسالم والقرآن ستموت كما  اإلسالم والقرآنالعربية هي لغة  )٨(

ا، واللغة العربية تتعلق  ا، وانكسرت كما انكسرت اخو متوت اخو
لقرآن واإلسالملقرآن و   .٦٦اإلسالم، واللغة العربية تطورت 

 ٦٧؟عصر الرواية ما معناه، معىن عصر الروايةما  )٩(
 .٦٨، دراسة استخدام اللغةدراسة استخدام اللغةالربمجاتية هي   )١٠(

  ٢٠١٦-١١-٠٧املالحظة اخلامسة يف صف الباء، يوم اإلثنني ٦٤                                                           
  ٢٠١٦-١١-٢٣، يف صف الدال، يوم األربعاء السادسةاملالحظة ٦٥
  ٢٠١٦-١١-٠٧املالحظة الثانية يف صف األلف، يوم اإلثنني ٦٦
  ٢٠١٦-١١-١٤اإلثنني،  يف صف األلف، يوم ثالثةملالحظة الا٦٧
ءثة يف صف الدال، يوم لالثااملالحظة ٦٨   ٢٠١٨- ١٠-١٨ الثال
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نعمل البحث عن املعاجم ليست النظرية حنن  نتطبق مباشرةحنن   )١١( عن  ندرس الوصفية، رمبا يف األسبوع بعد القادم حنن مباشرة والدراسة
 .عن املعاجم نعرف امليداناملعاجم العربية، لذالك حنن 

تعلم العلوم أظن أن املدرسة اإلتبدائية تطبق املنهج التكاملي أي   )١٢(  .٦٩من العلوم املتنوعة األساسية واألوىل وتعرف ومتهد العلوم األساسية
ن يعلم هذا مهم ملما الفرف بني علم اللغة االجتماعي والنفسي وغريه،   )١٣( ما الفرق بني املهارات اللغوية والعناصر اللغوية؟ هذا مهم  ،اللغة العربية

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية كمثلي، ما هو التوفيق؟ هذا مهم لطلبة قسم 
 .٧٠تعليم اللغة العربية

ليسوا من اخلدام من اللغة العربية الذين يستخدمون اللغة العربية   )١٤( س لنا  ،ليسوا من العرب العرب، اخلدام من خادم خادمان خادام، فال 
 .٧١أن نستخدم لغة القرآن، فال ختافون

  ٧٢.، هذا حيتاج إىل املثالهذا حيتاج إىل املثال  )١٥(
ت من قبل، فهناك املعلم يستخدم التكرار يف العملية   إعتمادا على عرض البيا

املدروسة، والتكرار يكون يف التعليمية، يف أمر الطلبة، دفعهم، تعليقهم، وشرح املواد 
يدل أن املعلم يستخدم التكرار يف ) ١(املثال األول . الكلمة أو الرتكيب أو اجلملة

أربع مرات، وكان املعلم يستخدمه ليؤكد أن التعليقات من املقالة " لكم"الكلمة 
موعة األوىل ليست للمجموعة األوىل فحسب، بل للمجموعة تاألوىل اليت قدم ها ا

خرى اليت مل تقدم املقالة، أن تطبقوا وتكتبوا املقالة كما قد شرح املعلم وعلقها اآل
وغري ذلك، هناك املقصود اآلخر من استخدام هذا التكرار، وهو . املقالة األوىل

   ٢٠١٦-١٠-٠٨، يوم السبت املالحظة الرابعة يف صف اجليم٦٩                                                           
  ٢٠١٦- ١٠-٢٦الدال، يوم األربعاء املالحظة الرابعة يف صف ٧٠
   ٢٠١٦-١١-٠١املالحظة األوىل يف صف األلف، يوم اإلثنني ٧١
  ٢٠١٦-١١-١٧ملالحظة الرابعة يف صف األلف، يوم اخلامس، ا٧٢
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موعة األوىل اليت قد قدموا مقالتهم وكذلك املعلم يريد أن . ليحرتم الطلبة من ا
  . أو التعليق منه الطلبة آلخر يهتمون هذا الكالم

مرتني، " املعلومات والصحيح"يكون التكرار من الكلمة ) ٢(واملثال الثاين 
م قادرون أن يكتبوا املقالة اجليدة كما قد  ويستخدمه املعلم ليعقد ويقني الطلبة أ

مرهم أن يدونوا املقالة اجليدة وغري ذلك، . عمل العلماء القدماء يف كتابة كتبهم، و
) ٣(املثال الثالث . كرار يعمله املعلم مرتني لريكز اهتمام الطلبة على شرحهأن هذا الت

ن املعلم ميدح ويدفع وينقد املناقشة اليت جتري يف العملية التعليمية يف ذلك  يبني 
. مرتني" الصحيح"أربعة مرات والكلمة " اخلربة"الصف، وهو يستخدم تكرار الكلمة 

بثالثة األشكال، هذا  "املقالة "يستخدم تكرار الكلمة هناك املعلم ) ٤(املثال الرابع 
يدل أن املعلم يشرح وخيرب الطلبة أن استخدام املقالة، املقال واملقولة كالهن صحيح 

  . يف التكلم
مرتني، حينما " اللغة العربية"يستخدم التكرار يف الكلمة ) ٥(واملثال اخلامس 

مر الطلبة استخدام اختالط اللغة ا للغة اآلخرى، أي واجب عليهم أن املعلم  لعربية 
للغة اآلخرى، لتكون املناقشة يف العملية  للغة العربية ولو كان اختالطا  يتكلموا 

مر الطلبة مبثل هذا، . التعليمية جتري كما حقيقتها وحينئذ، بعد ماكان املعلم 
حينما املعلمة  )٦( املثال السادس. فمباشرة بعض الطلبة يسألون إىل أصحاب املقالة

ا النظرية أسهل جدا  تذكر أن النطرية السلوكية والبنيوية وغريها من النظرية العمومية أ
. جدا، فحينئذ املعلمة قد تستخدم التكرار يف العملية التعليمية وهو كلمة جدا مرتني

فاملعلمة تقصد أن الطلبة يبحثون ويدويون يف املقالة النظرية اخلصوصية عن اكتساب 
رية اليت حبثت يف ذلك الوقتا   . للغة ولغة اإل

هو يريد املعلم أن يشرح عن نوع من أنواع النسخ وهو نسخ ) ٧(املثال السابع 
القراءة يف التالوة واحلكم، بعد ذكر نسخ التالوة واحلكم فمباشرة املعلم يذكر 

ب ، فحقيقة أن املعلم قد يكرر الرتكيالصحف غري موجود واحلكم غري املوجود
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ملقصود املساوي  ملفردات املختلفة، ولكنها  املساوي معناه من قبل مرة ولو كانت 
ن اللتان يكررمها املعلم أربع ) ٨(املثال الثامن . من قبل القرآن واإلسالم الكلما

لقرآن واإلسالم وال تباىل اللغة العربية،  ن اللغة العربية تطورت  مرات حينما يشرح 
) ٩(واملثال التاسع . همهم أن اللغة العربية لغة القرآن ودين اإلسالمفلذلك املعلم يف

ما هو أن املعلم يستخدم التكرار يف لغته، حينما املعلم يسأل الطلبة، وهو يكرر مجلة 
ألن املعلم حينما يسأهلم . مرتني، لتأكيد الطلبة أن جيينون أسئلته معىن عصر الرواية

  .يكررة مرة واحدة، فيجيبونه مرة، فال جييب الطلبة منه، وبعد
وهو اشراح املعلم عن املواد التعليمية اليت تتعلق ) ١٠(وأما املثال العاشر  

، دراسة استخدام اللغةلربمجاتية، فاملعلم يكرر مرتني معىن الربمجاتية برتكيب الكلمة 
شرح املعلم يقصد ليكون الطلبة يهتمون . فلذلك املعلم قد استخدم التكرار يف لغته

م يتكلمون معهم حينما املعلم يشرحها يف األمام، ويشرتكون يف  املواد املدروسة، أل
ملفردات ) ١١(ر فاملثال احلادي عش. لية التعليميةالعم وهو تكرار اجلملة أربع مرات 

ملعىن أو املقصود املساوى، يستخدمها املعلم لتأكيد الطلبة أن  املختلفة ولكنه 
املثال . عجم ببحث حتليل عن املعاجم احملددة يف خطة الدراسةيستطيعوا تطبيق امل

هو تكرار تركيب الكلمة الذي يستخدمه املعلم يف تفهم وتعمق ) ١٢(الثاين عشر 
ألن الطلبة يف العملية التعليمة ال . الطلبة عن منهج املدرسة االبتدائية املستخدم

ون مقالتهم من قبل يف يفهمون فهما جيدا من شرح أصحاب املقالة الذين يعرض
  . املناقشة

هذا مهم ملن يعلم اللغة "استخدام التكرار يف اجلملة ) ١٣(واملثال الثالث عشر 
ن العناصر اللغوية واملهارات اللغوية " العربية ثالثة مرات، العتماد الطلبة وأمرهم 

هو إتقان ودافع الطلبة أن اخلدام ) ١٤(املثال الرابع عشر . واجبة هلم أن يفهموها
ا لغة القرآن، وال يقال هلم اخلدام اخلاص  للغة العربية ليس من العريب فحسب، أل

ذي يستخدم اللغة العربية فهو العريب، إذا فال ختافون للغة العربية، بل كل الناس ال
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تكرارا " ليسوا من العرب، ليسوا من العرب"استخدامها، وعلى ذلك يستخدم املعلم 
م ألن الطلبة يف هذا الفصل أكثر منهم ال يشرتكون يف العملية التعليمية، وال . إلتقا

للغة اإلندونيسية أكثر من اللغة العربية هذا ) ١٥(املثال اخلامس عشر . يتكلمون 
، هذه اجلملة يكررها املعلم مرتني، لتنقيد املقالة من الطلبة، وأمرهم أن حيتاج إىل املثال

ولذلك، هذا يسمى . يكتبوا املثال يف مقالتهم اليت تتعلق بتحليل معجم الوسيط
  .التكرار يف خصائص لغة املعلم

 )Simplikasi(التبسيط    .ب 
 .٧٣واحدةوأ ال أكرر مرة  )١(
للغة اإل )٢( للغة اإلندونيسية  ندونيسية، أكتبوإذا كان الكتاب أو املرجع   .٧٤ال ترتمجوا
 ٧٥.هذا الطالب اجليد بدون مشاهدة الكتاب )٣(
  ٧٦هل هناك آية آخرى؟ )٤(
  .٧٧للغة العربية  حبيب )٥(

ت املعرضة عن خصائص لغة املعلم التبسط، فيها التبسيط  استنادا على البيا
املعلم ألمر الطلبة، لطرح األسئلة إليهم، ولشرح املواد املدروسة إىل  الذي يستخدمه

املثال : ولتوضيح هذه كلها، فالكاتب حيللها كما اآليت. الطلبة، وكذلك ملدحهم
هو يذكر املعلم التبسيط بعد ماكان أصحاب املقالة يشرحون مقالتهم، ) ١(األول 

فاملقصود من ". أ ال أكرر مرة واحدةو  "وبعد فضل الوقت إليه، فمباشرة املعلم قال 
الكالم هو أن املعلم ال يشرح املواد املدروسة اليت قد شرحها أصحاب املقالة يف 

   ٢٠١٦-١٠-٠٧، يوم اجلمعة املالحظة الثالثة يف صف الباء٧٣                                                           
  ٢٠١٦-١١-٠٧، يوم اإلثنني يف صف الباء اخلامسةالحظةامل٧٤
ءالدال، يوم ال الثانية يف صفملالحظة ا٧٥   ٢٠١٦- ١٠-١١ ثال
  ٢٠١٦-٠٩-٣٠، يوم اجلمعة املالحظة األوىل يف صف اجليم٧٦
  ٢٠١٦-١١-٠٧املالحظة الثانية يف صف األلف، يوم اإلثنني ٧٧
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املناقشة، ولكن املعلم يستخدم اجلملة أبسط من هذا، ألن الطلبة قد فهموا من 
سطا من مقصوده وأن هذا املثال ال يعقب عقيبة تنقص املعىن . الكالم ولو كان 

وعلى ذلك، أن . املضمون من هذا النطق التبسيطي، ألن الطلبة فهموا مبا قال املعلم
  . املعلم قد استخدم القصر، ألن غرضه أوسع من لفظه

مر الطلبة ) ٢(واملثال الثاين  هو تبسيط احلذف الذي يستخدمه املعلم حينما 
ية، ولكن هذا األمر يذكره إىل اللغة العرب لكتابة املقالة أن ترتمجوا الكتاب أو املراجع

للغة  املعلم بلغة التبسيط من مقصوده، ألن املقصود هو ال ترتجم الكتاب أو املرجع 
اإلندونيسية إىل كتابة اللغة العربية، ألن هذا الكالم يؤثر تعليق املعلم على مقالة 

للغة العربية  وأن هذا املثال. الطلبة اليت كتب فيها اسم الشخص اإلندونيسي 
الينقص على املعىن املقصود أو املراد، ألن الطلبة السيما أصحاب املقالة املقبل أو 

للغة العربية وأما الدليل الذي . الوقت بعده ال يكتبون اسم السخص اإلندونيسي 
يدل على حذف الرتكيب هو أن املعلم حينئذ ينقد صاحب املقالة الذي يكتب 

للغة العربية   .األمساء اإلندونيسة 
يدل أن املعلم جبيز كالمه حينما ميدح الطلبة، التبسيط ) ٣(وأما املثال الثالث  

هو  الطالب اجليد املنظور يف نطق املعلم هو قصر هذا النطق، والنطق املقصود هو أن
هو  الطالب اجليد أن الطالب الذي يقدم مقالته بدون مشاهدة املقالة أو الكتاب، و

، ألن هذا النطق يذكره املعلم بعد "مشاهدة الكتاب بدون الطالب يستخلص املقالة
وهذا املثال الثالث ال ينقص املعىن احملدد من هذا . ماكان الطالب استخلص مقالته

النطق، ألن الطلبة بعد هذا القول يستخلصون مقالتهم بدون مشاهدة الكتاب أو 
ل الطلبة، تبسيط كالمه حينما يسأ  يدل أن املعلم يبسط) ٤(ال الرابع املث. املقالة

احلذف يسمح أن ينظور يف نطق املعلم من حذف بعض الكلمات يف هذا النطق، 
". هل هناك آية آخرى اليت تدل على نسخ أية القرآن؟" والنطق الكامل أن يكون 

ولكن مثال ". هناك آية آخرى "لسبب أثر إجياز احلذف يف هذا النطق فصار 
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الرابع ال يؤثر على املعىن املضمون، هذا يرى أن املستمعني أو الطلبة جييبون  التبسيط
واحلجة املقرونة على حذف . أسئلة املعلم، ولذلك، هم يفهمون أسئلة أو كالم املعلم

  . تلك الكلمات، هي أن املعلم قد سأل الطلبة من قبل عن هذه اآلية
مر الطلبة، تبسيط  كالمه  يدل أن املعلم يبسط) ٥(ال اخلامس واملث حينما 

احلذف يسمح أن ينظور يف نطق املعلم حينما حيذف بعض الكلمات يف نطقه، 
للغة العربية  حبيب" والنطق الكامل أن يكون  ، ولسبب أثر التبسيط يف "تكلم 

ولكن هذا مثال التبسيط الرابع ال يؤثر ". للغة العربية  حبيب" هذا النطق فصار 
للغة العربية  على املعىن املضمون، هذا يرى أن املستمع أو الطالب مباشرة يتكلم 

وأما الدليل يشري أن املعلم . حينئذ، هذا يدل أن الطالب يفهم كالم املعلم التبسيطي
حيذف اجلملة هو الدليل السياقي املقرون بتلكم املعلم، ألن املعلم يستخدم النرب 

العربية، وغري ذلك، يف هذا الصف جيب على   العايل الذي يدل على أمر تكلم اللغة
ستخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية مع هذا املعلم   .كل الطلبة 

 )Kalimat Tanya(االستفهام   .ج 
هي تتصور بويربوينت يف التعلم حينما املعلم يشرح املادة التعليمية،  )١(

طر، مساوي أم وبويربوينت تتصورها حينما املعلم يشرح املواد املدروسة الف
 .٧٨ال؟

هل اللغة تتطور بنسبة إليكم؟ وهل اللغة ظاهرة حية أو ميت؟ اللغة من  )٢(
 .٧٩اجلمادة أم األحياء؟ هل اللغة تتنفس؟

 .٨٠هل هناك أية اليت تدل على وجود نسخ آية هللا؟ )٣(
 .٨١كيف تضمن الكفاءة األوىل والثانية على تعليم اللغة العربية؟ )٤(

ءالدال، يوم  املالحظة الثانية يف صف٧٨                                                              ٢٠١٦- ١٠-١١ الثال
  ٢٠١٦-٠٩-٢٩، يوم اخلامس املالحظة األوىل يف صف الباء٧٩
   ٢٠١٦-٠٩-٣٠، يوم اجلمعة املالحظة األوىل يف صف اجليم٨٠
  ٢٠١٦-١٠-١٥، يوم السبت املالحظة السادسة يف صف اجليم٨١
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ملنهج يف املعهد، هل من )٥(   .هجه التكاملي أو التفصيلي؟كيف 
ت السابقة اليت تشرح أن املعلم يستخدم خصائص اللغة االستفهام . من البيا

ستخدام كيف، ما، من، وهل وما أشبه ذلك، وقد  ويكون االستفهام يشري وجوده 
لنرب الذي يستخدمه املعلم أو الشخص وكلمة االستفهام . يكون االستفهام 

) ١(املثال األول . كالرأي، الشرح، احلجة وما أشبه ذلك  تستعمل لرجاء اإلجابة
يدل أن املعلم يستخدم االستفهام، حينما يسأل الطلبة عن املثال املقارن الذي 

ا ملعرفة قدرة . عرضه إليهم الذي يتعلق عن الرتادف وهذا االستفهام يقصد املعلم 
ن الطلبة قد ف كيدا  وحينئذ . هموا املواد املدروسةفهم الطلبة عن املواد املدروسة، 

جابة  ن ". نعم"الطلبة جييبون أسئلة املعلم  فطبقا، من هذه اإلجابة فهم املعلم 
املثال . الطلبة قد فهموا عن املواد املدروسة اليت قد شرحها املعلم درسوا يف اللقاءات

املادة يدل استخدام االستفهام، بل املعلم يستخدم مخسة األسئلة يف ) ٢(الثاين 
فطبقا، أن هذه األسئلة تطلب اإلجابة من الطلبة، فالسؤال . املساوية والوقت الواحد

حلية،  األول فال جييبون عنها، فالسؤال الثاين والثالث والرابع، واخلامس هم جييبون 
م قد فهموا عن املواد . ، والاألحياء، ظاهرة من هذه األسئلة فاملعلم قد عرف 

لتكلم يف املدروسة، ومن  هذه األسئلة فاملعلم فد جنح أن جيعل الطلبة املشرتكني 
ألن الطلبة يف هذا الصف أكثرهم . العملية التعليمية من خالل إجابة أسئلته

كيد الطلبة عن ما شرحها . يسكوتون يف املناقشة وعلى ذلك، أن املعلم يريد 
  . املعلم

يشري وجود خصائص االستفهام يف لغة املعلم، وأن هذا ) ٣(واملثال الثالث 
االستفهام يستخدمه املعلم ملعرفة األراء أو األفكار والعلوم من الطلبة من أية القرآن 
اليت تدل على وجود نسخ آية القرآن، فحينئذ الطلبة جييبون أسئلة املعلم، واملعلم 

ئلة أيضا يثري الطلبة أن يتكلمو يف العملية يعرف قدرة طلبته، ومن هذه األس
يكون حجة وجود االستفهام يف لغة املعلم، هذه األسئلة ) ٤(املثال الرابع . التعليمية
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لتأكيد عليه أن أصحاب املقالة فهموا عن املقالة اليت كتبوها، ولتفهيم على الطلبة 
املعلم تدفع الطلبة  ، ألن من خالل هذه األسئلة اليت قدمها٢٠١٣اآلخر عن املنهج 

اآلخر أن يسألو إىل أصحاب املقالة، واليت ال تكون يف املناقشة األسئلة منهم من 
حية ) ٥(وكذلك املثال اخلامس . قبل هو دليل على خصائص لغة املعلم من 

فطبقا، هذه األسئلة تستفيد . االستفهام اليت يستخدمه املعلم يف العملية التعليمية
والطلبة . عرفة قدر فهم الطلبة وتدفيعهم الشرتاك يف العملية التعليميةعلى املعلم هي مل

لتكلم يف  من قبل ال يتكلمون يف العملية التعليمية، من خالل األسئلة يطلبهم 
، السيما إن كان املعلم يسأل واحد فواحد من الطلبة، حىت يعودهم التعليمية العملية

  .لتكلم فيها
 )Campur Kode(االختالط اللغوي   .د 

)١( Sampean namanya siapa? ٨٢  )أن املدرسة احلكومية هي جترى )٢ Pendekatan sprited ري التكامل، واملدرسة غ
ملدخل التكاملي  ٨٣ Integrited اإلسالمية احلكومية 

)٣( Fitri bolehkah saya mampir  ٨٤؟إىل بيتك غدا 
،  Metodologi pembelajaran bahasa Arab رمبا كنتم حاولو تكتبوا حول )٤(

 ٨٥هذا غريب وعندكم العلوم واخلربات الكثريات
 ٨٦احلفل الشبايب Sumpah Pemudaاللغة اإلندونيسية تطورت خبالل  )٥(

ت السابقة تدل أن االختالط اللغويانطالقا من البي يستخدمه املعلم يف  ا
يدل أن املعلم خيتلط اللغة ) ١(املثال األول  .العملية التعليمية خصائص اللغة له

ء ٨٢                                                              ٢٠١٨- ١٠-١٨املالحظة الثاثة يف صف الدال، يوم الثال
  ٢٠١٦-١٠-١٥املالحظة اخلامسة صف اجليم، يوم السبت ٨٣
ء املالحظة الثاثة يف صف الدال، يوم ٨٤   ٢٠١٨- ١٠-١٨الثال
  ٢٠١٦-١١-٠١املالحظة األوىل يف صف األلف، يوم اإلثنني ٨٥
  ٢٠١٦-١١-٠٧املالحظة الثانية يف صف األلف، يوم اإلثنني ٨٦
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للغة اإلندونيسية واللغة اجلاوية يف العملية التعليمية هذا االختالط ال ينطقه . العربية 
املعلم عامدا، ولكنه يستخدمه بسبب طبيعي له حينما يسأل اسم الشخص، ألن 

ولو كان املعلم مثال يستخدم اللغة العربية . املعلم من اجلاوي ويسكن يف بيئة اجلوية
ن هذا النطق، ولكن اللغة اجلاوية عادة له عندما يسأل ففهم الطالب م" مامسك؟"

يشري ) ٢(املثال الثاين . ?Sampean namanya siapaاسم الشخص، فمباشرة ينطق 
 Pendekatanوجود خصائص لغة املعلم اختالط اللغة املستخدم يف العملية التعليمية، 

sprited و Integrited علم ينطقه أيضا بدون هو اسم مشهور وعادة يف ذكره فحينئذ امل
فطبقا، هذا االختالط اللغوي ليس فيه القصد املعينة، بدليل . يف أثناء كالمه العمدة

  . فمباشرة هو يستخدم لغة عربيتهما Integrited و spritedبعد املعلم يستخدم 
هو مثال الربمجاتية الذي ميثله وينطقه املعلم يف أثناء  ) ٣(واملثال الثالث 

ن املعلم يستخدم اختالط اللغة خصائص لغتهكالمه، وهو  فطبعا، . يصبح دليال 
أن هذه اللغة اإلندونيسية املستخدمة عادة للمعلم أن ينطقها هلذه الطالبة، ويستمر 

وعلى ذلك، . استخدام اللغة اإلندونيسية حينما يسأل أو يتكلم إىل هذه الطالبة
واملثال الرابع .  املعلم أن ينطقهاليس الغرض اآلخر أو احملدد أو املثري الذي جيرب

)٤(Metodologi pembelajaran bahasa Arab   هو حجة خصائص لغة املعلم يف
للغة العربية  ، "منهج تعليم اللغة العربية"العملية التعليمية، ولو كان املعلم ينطق 

ا عادة للمعلم يف تكلمه ، بل يستخدم اللغةهافالطلبة فهمو  فأما . اإلندونيسية ال
هو استخدام اللغة اإلندونيسية يف أثناء كالم املعلم، والذي يكون ) ٥(املثال اخلامس 

وليس يف هذا . يف العملية التعليمية الذي يستخدمها دليال على خصائص لغة املعلم
رب للمعلم النطق الشيئ اآلخر للغة العربية بدليل أنه ينطق مباشرة  أو الشيئ ا

للغة العربية، فاملستمعون فامهون عن هذا ، مث"احلفل الشبايب"  إن كان املعلم ينطق 
  .القول
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 )Alih Kode(التحول اللغوي   .ه 
؟  )١(  . Tawanan٨٧مامعىن سبا
 Generatif التوليديية ؟توليدية حتويلية Chomsky ماذا نقول النظرية اليت قال )٢(

 . Transformatif٨٨ حتويلية
 Surat وهناك الرسالة الصادرة، Input dan Output ما معىن الصادرة؟ هناك )٣(

keluar والرسالة الواردة Surat Masuk ،الرسالة اخلارجة والرسالة  ليس
 .٨٩الداخلة

 .Bimbingan Konseling٩٠بوي؟ما معىن إشراف الرت  )٤(
  .٩١  Pejabat؟ما معىن املنصب" املنصب"هل الكرسي مبعىن  )٥(

ت عن التحول اللغوي  املوجود الذي يكون استنادا على عرض البيا
خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية، يدل أن املعلم يستخدم حتول اللغة من اللغة 
م ال يفهمون من هذه  العربية إىل اللغة اإلندونيسية، بسبب ترقية فهم الطلبة أل

دليل أن املعلم جيرب ) ١(املثال األول . الكلمة أو هذا النطق عندما كان املعلم يسأهلم
استخدام اللغة اإلندونيسية يف العملية التعليمية ألن الطلبة ال يفهمون معناه حينما 

للغة اإلندونيسية ليكون الطلبة فامهني عنها . يسألون، فلذلك، مباشرة املعلم يقول 
يكون حجة وجود التحول اللغوي يف لغة املعلم، لتسهيل فهم ) ٢(املثال الثاين 

املعلم ال يستخدم اللغة اإلندونيسية فال يفهمونه، فإن مل  الطلبة، ألن الطلبة لو كان
يفهموا فال تصل املواد املدروسة إليهم، ألن هذا النطق يستخدمه املعلم يف شرح املواد 

  .التعليمية املدروسة يف ذلك الوقت
  ٢٠١٦-٠٩-٢٩املالحظة األوىل يف صف الباء، يوم اخلامس ٨٧                                                           

  ٢٠١٦-١١-١٠يف صف الباء، يوم اخلامس  دسةاملالحظة السا٨٨
  ٢٠١٦- ١٠-٢٦الدال، يوم األربعاء املالحظة الرابعة يف صف ٨٩
ء ٩٠   ٢٠١٨- ١٠-١٨املالحظة الثاثية يف صف الدال، يوم الثال
ء ٩١   ٢٠١٦- ١٠-١١املالحظة الثانية يف صف الدال، يوم الثال
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يشري وجود خصائص لغة املعلم التحول اللغوي ) ٣(وأما املثال الثالث  
فاملعلم يشرح شكل اخلطاء من أشكال األخطاء يف . لتعليميةاملستخدم يف العملية ا

فاملعلم جيرب أن يعرف هذا اخلطاء يكون . اللغة العربية املنتمية لدي الناطقني لغريها
عطاء األسئلة إليهم، فال جييب الطلبة عن هذه األسئلة، فيجرب  لدي املعلمني 

ستخدام اللغة العربية اآلخرى أ ي برجع إىل أصل هذه الكلمة، املعلم أن يفهمهم 
للغة اإلندونيسية معناه واملثال الرابع . ولكنهم ال يفهمون أيضا، فلذلك ينطق املعلم 

دليل وجود خصائص لغة املعلم التحول اللغوي املستخدم الذي يستخدمه يف ) ٤(
وأن استخدام هذا خاص لغة املعلم بقصد ليعرف ويفهم الطلبة من . العملية التعليمية

يوجد بسبب الطلبة ال جييبون أسئلة املعلم يف ) ٥(فأما املثال اخلامس . نطق املعلم
العملية التعليمية، فطبقا، هذه املشكلة، وحلول املشكلة واجب للمعلم أن يعاجلها 

وعلى ذلك، أن املعلم قد استخدم خصائص لغة التحول اللغوي . لكي يعرف الطلبة
لقصد وال   .سبب املعنييف العملية التعليمية 

 كد التفهيم  .و 
 - فهم؟ - فهمتم، نعم؟ -فهمتم؟ هل هنا األسئلة اليت ليست هلا اإلجابة؟ )١(

 ٩٢.صحيح؟ -هل هناك السؤال؟ -مفهوم؟
 ٩٣.فهمتم؟ -مفهوم؟ -فهمتم؟ - اآلن، نفهم، نعم؟ )٢(
هل هناك السؤال  -مفهوم؟ -فهمتم؟ -مفهوم؟ -أنتم تعرفون اآلن، نعم؟ )٣(

 ٩٤.قبل ننتقل؟هل هناك سؤال  -ما يف جواب؟
 ٩٥واضح قد ما شرحت لكم؟ -مفهوم؟ -واضح ما قلت آنفا؟ )٤(
 ٩٦فهمتم؟ -فهنتم؟ -فهمتم اآلن ما الفرق بينهما، نعم؟ )٥(

ء ٩٢                                                              ٢٠١٦- ١٠-١١ملالحظة الثانية يف صف الدال، يوم الثال
  ٢٠١٦-١٠-٠٧، يوم اجلمعة يماملالحظة الثالثة يف صف اجل٩٣
ءاألوىل يف صف األلف، يوم ال املالحظة٩٤   ٢٠١٦-١١-٠١ ثال
  ٢٠١٦-١١- ١٠يف صف الباء، يوم اخلامس،  سادسةاملالحظة ال٩٥
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ت املعرضة السابقة عن تباين التفهيم اليت تصبح خصائص  انطالقا من تلك البيا
ن املاللغة للمعلمني املستخدمني يف العملية التعليمية علمني قد ، واليت تصري دليال 

كد التفهيم حينما يشرحون املواد املدروسة خصوصا إىل  ااستخدمو  خصائص اللغة 
رة أخرى م  مرو يدل أن املعلم يستخدم الكلمة ) ١(كما املثال األول . الطلبة و

ن الطلبة قد فهموا مبا قد  أو الرتاكيب املتنوعة يف حتقيق أو تصديق أو تبني له 
، أو "فهمتم"، مهما كان املعلم يستخدم كلمة أو الرتكيب شرحها املعلم من قبل

ن املعلم ) ٢(وكذلك املثال الثاين ". هل هناك السؤال"يستخدم اجلملمة  يرى 
، فطبقا أن هذا املثال يدل استخدام "نعم"ويزيد بكلمة " فهمتم"يستخدم الرتكيب 

كد التفهيم لدي املعلم   .خصائص اللغة 
حينما " نعم"ويزيد بكلمة " الفهم"املعلم يستخدم الكلمة ) ٣(وأما املثال الثالث 

يسأل الطلبة عن فهمهم، للتبيني أو التثبيت أو التحقيق عن فهم االطلة من املواد 
" الواضح"قد استحدم االستفهام ) ٤(واملثال الرابع . املدروسة اليت شرحها املعلم

ق أو يصدق أو يثبت الطلبة اليت تكون عادة يستخدمها املعلم ليحق" فهم"وكلمة 
ايضا يشري ) ٥(واملثال اخلامس . د فهموا عن املواد املدروسة يف ذلك الوقتم ق

م  كد التفهيم ملعرفة أو تثبيت أو حتقيق الطلبة  ن املعلم يطبق استخدام  ويدل 
لطلبة قد واالهتمام، أن ا. فامهون أو غري فامهني عن املواد املدروسة اليت يلقها املعلم

م فامهون عن املواد  جيبون نعم أو فهمنا أو واضح أو ال عندهم السؤال دليال 
املدروسة، وجييبون ال أو غري الواضح أو يطرحون األسئلة إىل املعلمني إن مل يكونوا مل 

  .   واملعلمون يكررون الشرح ويسأهلم املواد التعليمية اليت مل يفهم الطلبة. يفهموا
ت املعرضة وحتليلها السابق، ومجع الباحث خصائص لغة  معتمدا على تلك البيا

  :املعلم يف العملية التعليمية كما يف اجلدوال األيت 
  ٢٠١٦-١١-٢١ يف صف الباء، يوم اإلثنني سابعةاملالحظة ال٩٦                                                                                                                                                               
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عن خصائص لغة املعلمني العربية املستخدمة يف العملية التعليمية  ٤.١جدول 
  للمستوى األول مبرحلة املاجستري

  )Repetisi(التكرار   .١
  )Simplikasi(اإلجياز   .٢
  )Kalimat Tanya(االستفهام   .٣
  )Campur Kode( االختالط اللغوي  .٤
  )Alih Kode( التحول اللغوي  .٥
  التفهيم كد  .٦
  

 العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية املعلم لغةدور  .٤
ت وحتليلها عن دور قبل أن يعرض ال على ترقية  العربيةاملعلم لغة باحث البيا

، فيعرض الباحث أوال مؤثرات الدور املقصود يف استجابة الطلبة يف العملية التعليمية
  :هذا االبحث، كما يف اجلدوال األيت 

العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية املعلم لغة دور مؤثرات عن  ٤.٢جدول 
  التعليمية

  إشرتاك الطلبة  فهم املواد املدروسة  الرقم
اهتمام شرح املواد املدروسة من املعلم   .١

  وصاحب املقالة
الطالب يسأل إىل صاحب املقالة 

  واملعلم
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تقدمي األفكار واألراء عن املواد   .٢
املدروسة من خالل األسئلة، 
  واملدخالت، واإلنقادات، والتعليقات 

الطالب يعرب املدخالت يف العملية 
  التعليمية

املدروسة القدرة على تعبري املواد   .٣
األوسع أو األوضح بلغة الطلبة 
بنفسهم، ليست بلغة الكتابة أو 

  املقالة

الطالب حيضر االنقادات يف العملية 
  التعليمية

يف تقدمي املقالة أو تلخيص املقالة   .٤
  بدون نظرية املقالة أو الكتابة

الطالب يقدم التعليقات يف العملية 
  التعليمية 

  املناقشة جتري على اجلهات  ناقشةاملشرتك الفعايل يف امل  .٥
 

ت املعلم لغة دور  العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية تكون بيا
ماكان املعلم يشرح أو البحث اليت مجعها الباحث يف العملية التعليمية، السيما عند 

ستخدام أسلوب ، يلقي املواد املدروسة وكل النطق من املعلم يف العملية التعليمية
مث بعد مجع املعلومات اختزهلا الباحث حىت يستطيع الباحث أن . واملقابلة املالحظة

 ٩٧:يعرضها، وهي كما تلي 
الطلبة يهتمون جيدا شرح املعلم عن املواد املدروسة ويشرتكون يف أكثر  - ١

بل، هناك الطالب أو الطالبة اليت . العملية التعليمية حينما املعلم يسأهلم
صعبة فهم لغة املعلم، ألن االصطالحات املستخدمة غريبة وجديدة شعر 

إبراهيم ماالنج، املالحظات يف كل الصف للمستوى األول يف مرحلة املاجستري جامعة االسالمية احلكومية موال مالك ٩٧                                                           
    ٢٠١٦-١١-٢٥حىت  ٢٠١٦-٠٩-٢٩
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 ٩٨."لغة املعلم أو الطلبة فمباشرة أطلب معناها، إذا، تزيد ثروة مفرديتألن االصطالحات املستخدمة غريبة وجديدة، ولكنين إذا كنت ال أفهم من أ أصعب يف فهم بعض اإلصطالحات من لغة املعلم، "كما قالت . عندها
 ٩٩.وسهل فهمها، ولكن فيها املفردات الغاريبة لنا

. الطلبة يفهمون املواد املدروسة اليت يلقيها املعلمون يف العملية التعليمية - ٢
ا  وعندما كانوا يصعبون يف فهم املقالة اليت يقدمها أصحاب املقالة، فيفهمو

بعضهم كما قال . حينما املعلمون يشرحون هذه املقالة أو املواد املدروسة
للغة العربية" إن كانت املواد املدروسة من . أكثر املواد املدروسة أفهمها 

نه فهم حينما أن هناك املفردة اليت اليفهمها الطلبة جليد، وهناك من يشرح غري اجليد، وإن  . املعلم، فأرى  ن يف املائة لست مخسون يف املائة فهمت ومخسو  ١٠٠".ويعمل الوجبة فقطكانت من الطلبة، هناك من يشرح  استخدام اللغة العربية يف العلمية التعليمية صعب علي، ولكن بعد مرور نعم، ولوكان أول  ١٠٢.نعم، أن املواد املدروسة أستطيع أن أفهمها ١٠١.فامها
ستخدام  ١٠٣.الوقت سهل علي لفهمها رة سريعة حىت نعم، ال سيما من شرح املعلم   ١٠٤.صعب فهمهااللغة، ولو كانت لغة معلم العربية 

ن اللغة العربية اليت  - ٣ وأكثر الطلبة يقولون عندما الباحث يقابلهم، 
كما . يستخدمها املعلمون يف العملية التعليمية اجليدة والسهولة لفهمها

                                                           ٩٨ Fatma Zahrah Shalihah ،٢٠١٦-١١- ١٤تو، ( املقابلة(  
Ririn Kurnia Mukarramah٢٠١٦- ١١-٢٣تو، (املقابلة، ، ٩٩(      

١٠٠ Miftahul Ilmi ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(  
١٠١ Baida ، ،٢٠١٦- ١١-٢٤تو، (املقابلة(     
١٠٢ Inas Umniyyah ،٢٠١٦-١١-١٠تو، ( ،ملقابلةا(    
١٠٣ Fatma Zahrah Shalihah ،٢٠١٦-١١- ١٤تو، ( املقابلة(    
١٠٤ Muhammad Ihsan ،٢٠١٦-١١-١٠(، ملقابلةا(    
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اجليد،  ١٠٧.اجليد، وحسن، وسهل فهمها، وهناك املعلم صعب فهم لغته ١٠٦.اجليد واخلري، أسهل فهمها ١٠٥.اجليد واخلري، أسهل فهمها"يقولون   ١٠٨.وسهل فهمها
واللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون يف العملية تدفع الطلبة أن يشرتكوا يف  - ٤

العملية التعليمية، وتدفعهم أن يتبعوا العملية التعليمية، ويتعلموا استمرارا يف 
د شهد الباحث يف العملية من خالل قسم تعليم اللغة العربية، كما ق

ت حينما . مالحظة املشاركة وكذلك، أن الطلبة يصدقون هذه البيا
نعم، استخدام اللغة العربية يف العملية دافع "وهم يعربون . الباحث يقابلهم

دة ثروة نعم، ألنين ضعيف يف تكلم  ١١٠.تباعهونعم إن كان املدرس مفرح فأفرح ال، إن كان املدرس من أول دخول الفصل قد كان خموفا وموترا،  ١٠٩.يل ستخدام اللغة العربية مستمرا، يدفعين لز  ١١٢. " العملية التعليمية املواد اجلديدة اليت ال أعرف من قبلنعم، استخدام اللغة العربية يدفعين، السيما إن كانت يف  ١١١.مفرديتاللغة العربية، ولذلك، 
اية شرح املواد املدروسة منه، هم  الطلبة الذين يسألون - ٥ إىل املعلم بعد 

يف التلقاءات  املناقشة أو التساؤالت واألجوبةالطلبة املشرتكون يف 
رة، ولكن  األسئلة إىل املعلم طرح أو توجيهالتدريسية، وهم الذين يتبادلون 
اية شرح املواد املدروس عادته، أن الطلبة الذين يسألون  ة منهإىل املعلم بعد 

                                                           
١٠٥ Ummi Dhatussalamah ، ،٢٠١٦-١١- ٢٤تو، (املقابلة(     
١٠٦ Lina Asyiqah ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(  
١٠٧ Miftahul Ilmi ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(    
١٠٨ Muzdhalifah ،٢٠١٦- ١١-٢٥تو، ( ،قابلةامل  (    
١٠٩ Ulfi Hamidah ،٢٠١٦-١١-١٠تو، ( ،ملقابلةا(  
١١٠ Afifah Supriana، ٢٠١٦-١١-٠٣تو، ( املقابلة(    

   ١١١ Ummi Dhatussalamah ، ،٢٠١٦-١١- ٢٤تو، (املقابلة(    
١١٢ Miftahul Ilmi ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(    
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يزدادون وهم الطلبة اآلخر ولسوا من الطلبة الذين يسألون إىل صاحب 
 ١١٣.املقالة أو الطلبة اآلخر

ت السابقة، أن اللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون  بنسبة     تلك البيا
يف العملية التعليمية، يف شرح املواد املدروسة كان أو يف كل النشاطات التعليمية، 
حية فهم  هلا دور مهم ومؤثر على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية، من 

حية اشرتاكهم يف بل الطلبة يشاهدون .  العملية التعليميةاملواد املدروسة، ومن 
ن لغة املعلم العربية تدفع ميوهلم يف التعليم، خصوصا تعليم اللغة العربية يف قسم 

  .تعليم اللغة العربية
ولو كان بعض الطلبة بعدد القليل يصعبون على فهم اللغة العربية اليت     

لغة املعلم العربية يستخدمها املعلمون، ولكن هذه الصعوبة تعاجل خبصائص 
كما قد الحظ الباحث يف ميدان البحث أي . املستخدمة يف العملية التعليمية

لصعوبة عن اللغة العربية اليت  العملية التعليمية، عند كان الطلبة يشعرون 
يستخدمها املعلمون، فاملعلمون يكررون نطقهم أو لغتهم وشرحهم عن ما يلقيها 

أيضا، فاملعلمون يبسطون لغتهم لتكون سهولة للطلبة  إىل الطلبة، فإن مل يفهموا
على فهمها، مث مل يفهموا أيضا فاملعلمون يتحولون لغتهم إىل اللغة اإلندونيسية 

واجلهد األخري . وغريها من اللغة العربية، حىت يفهم الطلبة مبا شرحها املعلمون
ن الطل بة قد فهموا مبا الذي يطبقه املعلمون لعالج هذه الصعوبة، هم يؤكدون 

فإذا كان الطلبة جييبون . شرحها، من خالل االستفهام الذي يعرضها إىل الطلبة
للغة العربية أسهل من قبل،  م مل يفهموا، فاملعلمون يكررون شرحهم 

  .ويعرضون األمثال لتعتمد فهم الطلبة
                                                           

املالحظات يف كل الصف للمستوى األول يف مرحلة املاجستري جامعة االسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ١١٣
      ٢٠١٦-١١- ٢٥حىت  ٢٠١٦-٠٩-٢٩ماالنج، 
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ة تنمي وعلى ذلك، أن لغة املعلمني العربية املستخدمة يف العملية التعليمي    
وترقي على استجابة الطلبة يف العملية التعليمية، ألن املعلمني يستخدمون 
ويطبقون خصائص لغتهم اليت تكون أساسية لتجعل التعليم اتصالية وحتقق 

وأن التعليم . األهداف التعليمية اليت قد حددت من قبل يف خطة الدراسة
  .االتصايل سبب أو مثري على حتقيق األهداف التعليمية

ت اللغة العربية اليت مجعها الباحث من      وهناك الشيئ األخر عن بيا
خالل املالحظة واملقابلة، وهو إن كانت اللغة العربية ينطقها الطلبة يف العملية 
ت عن اللغة العربية اليت يستخدمها  ت املختلفة من البيا التعليمية، فهناك البيا

ت األتية املعلمون يف العملية التعليمية، فهي ك   :ما البيا
بعض الطلبة أو املستمعني يهتمون الشرح من مقدمي املقالة، وبعضهم ال  - ١

اتفهم، وقد يتكلمون بعضهم بعضا السيما مع  ينبهون به، قد يشغلون 
وكذلك قالت الطالبة اليت قابلها الباحث، وهي قالت . الشخض يف جانبه

مون لغتهم وتتفرق أصحاب املقالة حينما يشرحون مقالتهم يستخد": 
م قد   ١١٥.توصيل مقالتهماملقالة املستخدمة، ممكن يصعب عليهم استخدام اللغة املناسبة يف تقدمي أو وفهم لغة مقدمي  ١١٤".يستخدمون اللغة العربية العالية أو الغاربة والعاميةللغة املكتوبة يف املقالة أو الكتاب، فطبقا، هذه املشكلة أل

ن إىل أصحاب املقالة يف املناقشة هم الطلبة السائلني الطلبة الذين يسألو  - ٢
الطلبة يف الصف من أربع  العادين يف املناقشة، وعددهم حول مخس ومثاين

الصفوف يف املستوى األل ملرحلة املاجستري، وعدد الطلبة يف الصف الواحد 
بل، أن رئيس اجللسة قد يكون . حىت اثنني وعشرين طلبة ةعشر  حول مثاين

  ) ٢٠١٦-١١-٠٣تو، ( املقابلة ،Afifah Suprianaا١١٤                                                           
١١٥ Ririn Kurnia Mukarramah ، ،٢٠١٦-١١- ٢٣تو، (املقابلة(  
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مر ويفضل الفرصة للطلبة اآلخرال يعط هذا يسبب  .ى الفرصة إليهم، و
: ألن بعض الطلبة ال يفهمون ما شرح صاحب املقالة، كما قالت الطالبة من جانب الطلبة، ولكن بعد ما كان ) مقدم املقالة(مناسبة مبن يقول "

أكثر املواد : "وقال الطالب .١١٦"املعلم يشرح فتكون املواد املدروسة فهمت للغة العربية جليد، وهناك من يشرح غري اجليد، ويعمل الوجبة وإن كانت من . نه فهم حينما أن هناك املفردة اليت اليفهمها الطلبةإن كانت املواد املدروسة من املعلم، فأرى . املدروسة أفهمها   ١١٧".فقطالطلبة، هناك من يشرح 
م يف املناقشة بكيفية املدخالت أو  - ٣ والطلبة الذين يوجهون أو حيضرون فكر

التعليقات واإلنقادات، إما يكونون املوافقني بفكرة أصحاب املقالة أو 
ا، هم الذين العادون يسألون إىل أصحاب  الطلبة اآلخر أو غري املوفقني 

لى األكثر ثالث وعددهم ع. املقالة يف املناقشة، وليس فيهم الطلبة اآلخر
دة  ا مرات لز الطلبة، بل هناك الطالبة اليت تنقد أو تعلق أو حتضر فكر
اإلجابة من أصحاب املقالة وتوضيح األسئلة من السائل فحسب، حىت 

بيب من الطلبة م . تكون هذه اإلجابة أو األسئلة واضحة للسائل أو ا أل
إىل الطلبة أو  لتوجيه األسئلةمية اللغة العربية يف العملية التعلي خيافون تكلم

دة اإلجابة أو اإلصالحات، أو  إىل املعلم، أو إلحضار أفكارهم كز
التعليقات، بسبب خوف األخطاء يف القواعد، ألن السياق الرمسي فطبقا 

وبسبب قلة الثروة املفردية  ١١٨حنن نستخدم اللغة العربية الرمسية اجليدة،
للغ ١١٩هلم، ة العربية، وال تستطيع أن تلقي وبسبب ضعيف التكلم 

                                                           ١١٦ Lina Asyiqah ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(  
١١٧ Miftahul Ilmi ، ،٢٠١٦-١١-٢٤تو، (املقابلة(  
١١٨ Afifah Supriana ،٢٠١٦-١١- ٠٣تو، (، املقابلة(  
١١٩ Muhammad Ihsan ،٢٠١٦-١١-١٠تو، (، قابلةامل(  
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ألن الطلبة حينما الطالب أو الطالبة خيطئ يف  ١٢٠.مقصودها أو ما أرادها
نطقه، هم يضحكون هذا الناطق أو املتكلم، حىت يشعر احلياء أو احلزن، 
وكذلك بعض املعلمني حييئ الطالب أو الناطق الذي خيطئ يف نطقه من 

ملستخدمة، حىت الناطق املخطئ يف نطقه حية املفردة كان أو يف القواعد ا
بل كانت الطالبة رأت أن اللغة اإلندوسية أحسن . خائف الستمرار تكلمه

تستخدم يف العملية التعليمية، لتكون املواد املدروسة اليت يلقيها املعلم أو 
 ١٢١.صاحب واصلة وواضحة

ن عموما وعادة، وهذه ما حتدث يف العملية التعليمية أو املناقشة،  - ٤
دة من اإلجابة اليت يلقاال ها صاحب املقالة يقرتاحات أو التعليقات أو الز

درة جدا وقد تكون غري املوجودة وأكثرها غري املوجودة، حينما رئيس 
م بل أن الطلبة  .اجللسة يسأل الطلبة أو يفضل هلم الفرصة ليحضروا فكر

كني يف املناقشة أو يف أربعة الصف للمستوى األول مرحلة املاجستري املشرت 
العملية التعليمية هم الطلبة العادون الشرتاك املناقشة يف اللقاءات على 
األقل ستة اللقاء، مهما كان اشرتاكم يف تقدمي السؤال إىل صاحب املقالة 

دة، االصالحات، واالنقادات أو التعليقات وعددهم . وإىل املعلم، الز
حىت سبعة سخص، وعدد الطلبة حول نفر ) ب(املشرتكون يف صف الباء 

وعددهم املشرتكون يف صف  ١٢٢.مجيعه يف هذا الصف اثنان وعشرون نفرا
حول نفر حىت أربعة نفر، وعدد الطلبة يف هذا الصف مجيعه ) ج(اجليم 

حول نفر حىت ) د(وعددهم املشرتكون يف صف الدال  ١٢٣.عشرون طالبا
                                                           ١٢٠ Inas Umniyyah ،٢٠١٦-١١-١٠تو، ( ،ملقابلةا  (  

١٢١ Ulfi Hamidah ،٢٠١٦-١١-١٠تو، ( ،ملقابلةا (  
  .٢٠١٦-١١-٢٤حىت  ٢٠١٦- ٠٩-٢٩مثانية املالحظة يف صف الباء، بدئت من ١٢٢
  . ٢٠١٦-١١-١٨حىت  ٢٠١٦-٠٩- ٣٠، بدئت من )ج(مثانية املالحظة يف صف اجليم ١٢٣
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 ١٢٤.لباستة شخص، وعدد الطلبة يف هذا الصف مجيعه عشرون طا
حول نفر حىت مثانية نفر، وعدد ) أ(وعددهم املشرتكون يف صف األلف 

 ١٢٥.الطلبة يف هذا الصف مجيعه عشرون طالبا
يب فحسب  - ٥ أن املناقشة جتري على جهة واحدة، أي بني السائل وا

قد جتري غري املنظومة إن  .وأكثرها هذه ما حتدث يف املناقشة يف أي الصف
و مل حيضر، وقد جتري منظومة إن كان املعلم يف كان املعلم خارج الفصل أ

هذه أيضا ذكرها الطالب عندما كان الباحث يقابله، وهو . داخل الفصل
أن املناقشة مل تصل إىل احلد األقصى، ألن أكثر اإلجابة من صاحب "قال 

 ١٢٦."املقالة مثال التوافق مبا نسأل
األسئلة إىل توجيه وأن الطلبة أكثرهم يشرتكون يف املناقشة، إما كان يف  - ٦

دة  الطلبة أو املعلم، يف اإلجابة من املعلم وتعليق أو تصليحات أو ز
اإلجابة من صاحب املقالة أو املشرتكني من الطلبة، إن كانت العملية 

ستخدام اللغة اإلندونيسية  .التعليمية 
ت السابقة عن هذه املشكلة اليت قد عرضها  مؤسسا على تلك البيا

ن اللغة العربية يف العملية التعليمية اليت يستخدمها الطلبة فنالباحث،  ظر الباحث 
ليست هلا دورة مهمة على ترقية استيعاب أو فهم الطلبة عن املواد املدروسة املقدمة 
م ال يرتكزون أو ال يهتمون مبا شرح املتكلم والطلبة حىت  الناقصة أو غري الكاملة، أل

وأن استخدام اللغة العربية . ملدروسة أو ما يلقيها الناطقال يفهموا جيدا عن املواد ا
تبادل األفكار (يف العملية غري فعالية على تنمية ميول أو اشرتاك الطلبة يف املناقشة 

تستخدم يف العملية التعليمية  ، أن هذه اللغة أيضا غري اجليدةوغري ذلك). واألراء
  .٢٠١٦-١١-١٦حىت  ٢٠١٦-١٠- ٠٤، بدئت من )د(سبعة املالحظة يف صف الدال ١٢٤                                                           

  .٢٠١٦-١١-٢٢حىت  ٢٠١٦-١١- ٠١بدئت من  ،)أ(يف صف األلف  أربعة املالحظة١٢٥
١٢٦ Muhammad Ihsan ،٢٠١٦-١١-١٠(، ملقابلةا(  
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رواءة يف العملية التعليمية على جهة واحدة على إجراء املناقشة احليقيقية، واملناقشة ا
 .غري املنظومة

ت   . ب  مناقشة البيا
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة  .١ املناقشة عن بر

 اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنج
مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري ت السابقة عن بر  من البيا

مج ميلك الربامج الكثرية واحملققة واملناسبة على أن جتعل  ن هذا الرب املوجودة، تدل 
ال تعليم اللغة العربية خصوصا وجمال  طلبته شاجعني للتحدي يف الزمان األيت 

مج. الرتبية اإلسالمية عموما ابقة متهد األهداف التعليمية املط وأن هذا الرب
تمع املتقدم، ومتهد حتياجات الطلبة وأعضاء  الدعوة و الرؤية أو اخليال إىل األمام ا

اليت حددت من قبل، وكذلك الكفاءة املعيارية اليت حتقق  املأمورية اخلصوصية الرؤية
  .تلك األهداف السابقة

مج ترابط  مج، هو أن الربامج املوجودة يف هذا الرب واالهتمام من هذا الرب
أن األهداف . لتطبيق والتقومي والنتيجة احملتاجةبعضها ببعض، بني التخطيط، ا

ت عن األهداف التعليمية وهي  . ١"التعليمية ستحقق من خالل تطبيقها، كما البيا
حتصيل العامل على مرحلة املاجستري الذي ميلك سالمة أو صالح العقيدة القوية، 

اللغة العربية، ويقدر الروحية العميقة، األخالق الكرمية، والعلم الواسع يف جمال تعليم 
ت الرتبية خصوصا يف بكاالريوس حتصيل ماجستري . ٢. أن يطوره ويطبقه يف املستو

ت  تعليم اللغة العربية الذي ميلك كفاءة وقدرة معلم ومدرب اللغة العربية يف مستو
حتصيل ماجستري تعليم اللغة . ٣. املؤسسة الرتبية اليت تقام على القيمة االسالمية

مج الدكتورالعربي   ."ة الذي ميلك احلقل العلمي الواسع ويقدر استمرار الدراسة إىل بر
لتخطيط اجليد والتطبيق املناسب واجليد،  وأن هذه األهداف ال حتصل اال 
ت األتية  جليد واملناسب أيضا لتحقيق هذه األهداف، كما البيا ما قد صمما  وأ
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اجستري يطبقها يف العملية التعليمية اليت جتري فقسم تعليم اللغة العربية ملرحلة امل "
للغة العربية، من خالل احلصة الدراسية احملددة واملدفعة لتلك األهداف، وعددها 

الدراسة اليت تعتمد على املعرفة اإلسالمية  أربعة حصة. ستة عشر حصة الدراسة
دة على حصة الدراسة املعتم وثالث. للطلبة أو تسمى حبصة الدراسة األساسية

حصة الدراسة اليت تعتمد  وثالث. مى حبصة الدراسة املنهجيةاملعرفة املنهجية أو تس
على املعرفة اللغوية، وستة حصة الدراسة الىت حتقق على املعرفة املهنية لتعليم اللغة 
العربية، أو أن هذه تسعة احلصة الدراسية تسمى حبصة الدراسة األوىل اليت تدفع 

   .ة املهنية أو األهلية لتعليم اللغة العربيةخصوصيا على املعرف
مج السيما يف تنمية العلوم اللغوية  من غري ذلك، لتحقيق األهداف من هذا الرب

ا، مث العلوم اإلسالمية مج يتعامل مع اجلامعة اخلارجية بتجيئ . ومهار هذا الرب
ن الناطقني األصليني  فطبقا، . للغة العربيةاملعلمني من اجلامعة األخرى، الذين يكو

ما ال يستطعان بتكلم اللغة اإلندونيسية إال قليال اليت تكون اللغة األوىل للطلبة  أ
ما أن يستخدما اللغة العربية يف العملية التعليمية لكل الوقت  اإلندونيسية، حىت جير

مج   .ولكل املستوى يف هذا الرب
مج خيتار املعلمني الذين يعلمون يف هذا القسم، هم الذين اخلبريون  مث هذا الرب

يف علومهم وعملهم، وهم الذين يسيطرون اللغة الدولية السيما اللغة العربية، 
ملقصود املعني، وهو ليكونوا أن يستخدموا اللغة العربية يف العملية التعليمية كاللغة 

ر يف جمال اللغة وأن املعلمني املوجود يف هذا القسم أكثرهم الدكتو . االتصالية التعليمية
وهناك أيضا الربوبيسور يف علم اللغة العربية وكذلك . العربية وجمال تعليم اللغة العربية
  ".الربوبيسور يف تعليم اللغة العربية
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األول املناقشة عن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية للمستوى  .٢
اإلسالمية احلكومية موال ملرحلة املاجستري جبامعة بقسم تعليم اللغة العربية 

 مالك إبراهيم ماالنج
موعة من خالل املالحظة يف العملية  ت ا بعد ماكان الباحث حلل البيا
ئق املوجودة، واليت قد عرضها الباحث من قبل يف املبحث الثاين عن  التعليمية، والو

إلطار النظري املكتوب يف هذا الب قشها  ت، مث الباحث  إذا . حثعرض البيا
ت احمللولة عن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمة للمستوى  نراجع إىل البيا

سالمية احلكومية موال ملرحلة املاحستري جبامعة اإلبية األول يف قسم تعليم اللغة العر 
  : مالك إبراهيم ماالنج، أن استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية هو كما يلى 

بتا، هو يف كتابة املقالة اليت ا " ستخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية كامال و
قد وجبت على كل الطالب، وكذلك يف خطة الدراسة، أي أن هذه اللغة العربية 
تستخدم ليست فيها اللغة األخرى إال االصطالحات اليت جيب وجودها يف تلك 

تخدمة يف كتابة املقالة وخطة الدراسة االصطالحات، وأن هذه اللغة العربية املس
تستطيع أن جتعل هذه اللغة لغة اتصالية، اليت تصل الرسالة إىل خماطبها وجتعلها أن 

وأما األخرى أي تقدمي املقالة وبويربوينت، . تفهم الشيئ وتعمل الشيئ من هذه اللغة
بية واللغة مث املراجع املستخدمة يف كتابة املقالة، هناك من يستخدم اللغة العر 

اإلندونيسية، وكذلك، هناك املعلم يستخدم اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف 
العملية التعليمية، أي من خالل اللغة العربية فحسب فال تصل الرسالة إىل السامع 

  . أو القارئ، وال تستطيع املستمع أن يفهم ما يقال أو ما يلقى
ة يف العملية التعليمية مؤثر اهتمام املعلم مث بعد ذلك، أن استخدام اللغة العربي

على هذه اللغة العربية، أي هو املعلم أكد وشدد استخدام اللغة العربية على الطلبة 
يف العملية التعليمية أو عكسه، ومؤثر وعي الطلبة على استخدام اللغة العربية يف 

ية حينما كان املعلم العملية التعليمية، هل هم يستخدمون اللغة العربية يف هذه العمل
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خارج الفصل أو عكسه، وأن وعيهم على استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية 
ضعيف جدا، بل ولو كان املعلم خرج من الفصل يف وقت قليل، فمباشرة 

  ."يستخدمون اللغة اإلندونيسية
ية وإذا نراجع إىل اإلطار النظري، فإن هذا استخدام اللغة العربية يف العمل

ملرحلة املاحستري جبامعة بية للمستوى األول يف قسم تعليم اللغة العر التعليمية 
ستخدام  سالمية احلكومية موال مالك إبراهيم ماالنجاإل غري املوافق وال يسمى 

ما يقصد اللغة العربية يف العملية التعليمية كامال ومجيعا، إال يف كتابة املقالة، ألن 
للمعلم ، هو جعل اللغة العربية لغة اتصالية كاللغة الثانية العربيةتخدام اللغة س

طلبة اإلندونيسية خادما أو ألة يف فهم األفكار أو العبارات بينهم، وتطبيق للو 
اليت يعملها املدرس يف العملية استخدام اللغة العربية لغة اتصالية يف األعمال املنظومة 

  .التعليمية املعينة من قبللوصول أو حتقيق األهداف التعليمية، 
ن اللغة العربية   ا كل قوم  كما نظر يف لسان العرب وابن جين  أصوات يعرب 

عن أغراضهم الذي تتكون عن النظام املتشكل من األصوات اللفظية االتفاقية 
ال املتبادل بني وتتابعات هذه األصوات اليت تستخدم أو ميكن أن تستخدم يف االتص

اليت ميكنها أن تصنف بشكل عام هي رشدي أمحد طعيمة ورأى . مجاعة من الناس
لنسبة لكل ١٢٧االشياء واالحداث والعمليا يف البيئة االنسانية نية  ، واليت تعترب لغة 

تمع الذي  فرد يتعلمها إضافة إىل لغته األوىل اليت تلقاها عن أمه بصرف النظر عن ا
  .يتعلم هذه اللغة

ت تعلق بوظيفة اللغة العربية، فإن اللغة العربية املستخدمة مث إن كانت هذه البيا
يف العملية التعليمية السيما من جانب الطلبة ال تطبق وظيفتها كما هي حقيقتها، 
ت اللغة العربية كاللغة االتصالية ال حتقق كلها يف استخدام هذه اللغة يف  ألن مكو

 أغوستينا يقسمان وظيفة اللغة عبد اخلري وليوينكما قد عرف . العملية التعليمية
  .١٠. ص ،،يف طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السرير،١٢٧                                                           
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حية الناطق، الوظيفة  مؤسسة على اجلوانب، وهي الوظيفة الذاتية إذا نظرت من 
حية الناطق واملستمع،  حية املستمع، والوظيفة بني الشخص من  التوجيهاتية من 
حية  حية موضوع النطق، والوظيفة اخليالية إذا نظرت من  الوظيفة املعرفية من 

  ١٢٨.سالةالر 
بنسبة تلك النظرية، فإن اللغة العربية املستخدمة يف العملية التعليمية هلذا  

املستوى، فال يستطيع الناطق أن يعرب عواطفه أو شعوره من خالل هذه اللغة العربية، 
واملستمع فال يعلم ما يعمل من هذه اللغة، ألن حقيقية اللغة كاللغة االتصالية أن 

وعلى ذلك أيضا، فإن . من هذه اللغة كما الوظيفة الثانية جتعل املستمع أن يعمل
الرسالة من هذه اللغة ال تصل إىل املستمع أو الطلبة كما الوظيفة اخلامسة اليت 

  .اخلري وليوين أغوستيناعرضها 
ت احملصولة يف ميدان البحث اليت وجدها  مؤسسا على اإلطار النظري والبيا

ديد املشكالت هو يف العملية التعليمية، فطبقا الباحث، وألن ميدان البحث أو حت
تتكون من كتابة املقالة، بويربوينت، تقدمي املقالة، تبادل األفكار واألراء يف املناقشة، 

. مث املراجع املستخدمة يف كتابة املقالة، وكذلك وشرح املواد املدروسة من املعلم
لغة العربية يف العملية فلذلك، هناك الصف، واملعلم، والطلبة الذي يستخدم ال

التعليمية كامال، وهناك منهم ال يستخدمون اللغة العربية يف العملية التعليمية كامال، 
ستخدام اللغة اإلندونيسية، واألقل منهم يستخدمون اللغة العربية من  بل أكثر 

  .الذين يستخدمون اللغة اإلندونيسية، السيما الطلبة
  

                                                           
128 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta : Rineka Cipta, 
2010, hlm. 16-17. 
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األول بقسم م يف العملية التعليمية للمستوى املناقشة عن خصائص لغة املعل .٣
ملرحلة املاجستري جبامعة اإلسالمية احلكومية موال مالك تعليم اللغة العربية 

 إبراهيم ماالنج
  )Repetisi(التكرار   .أ 

هناك النظرية عن خصائص اللغة املستخدمة يف التكلم أو االتصالية كما قد 
ت احملصولة عن . وجدت يف اإلطار النظري يف هذا البحث وهناك أيضا البيا

خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية هلذا الفصل وقد حللها الباحث كما قد 
تدل أن املعلم يستخدم  ومن األمثال اليت. عرضها الباحث يف املبحث من قبل

أ أريد أن أعلق على تكرار اللفظ من خصائص لغته يف العملية التعليمية هو 
يف هذا النطق، املعلم يكرر  .كم مجيعا، لكم ولكملهذه املقالة، هذا لكم وذلك 

ن التعليقات أو اإلنقادات اليت "لكم"أربع مرات من لفظ  ، يستخدمه ليأكد 
ها يف ذلك الوقت، بل اصر على أصحاب املقالة اليت قد قدمو يلقيها املعلم ال تقت

موعة اليت قد قسمت من قبل، واليت جتب عليهم أن يكتبو   اهو يشري إىل كل ا
 .املقالة كما املالمح اليت قد شرحها أو أشارها املعلم

وإذا نظر إىل اإلطار النظري عن التكرار الذي يكون من خصائص لغة 
كان أو فعال أو حرفا، وسواء أكان االسم  املعلم، وهو كون اللفظ الواحد إمسا 

وأن التكرار هو مميز أو مالمح . ظاهرا أو ضمريا، تعدد مرة بعد أخرى بغري فائدة
ن األسل وب اخلطايب هو نوع من من مميزات األسلوب اخلطايب، كما قد عرف 

األساليب اليت يستخدمها املتكلم أو البليغ لنيل الغرض املقصود من الكالم 
وهذا األسلوب هو تربز املعاىن واأللفاظ، وقوة احلجة . وأفعل يف نفوس سامعيه

والربهان، وقوة العقل اخلصيب، ومن خالل هذا األسلوب يتحدث اخلطيب إىل 
رة عزائمه هم، وجلمال هذا األسلوب م واستنهاض مهمإرادة سامعيه إل

ثري هذا ووضوحه،   ثريه ووصوله إىل قراءة النفوس، ومما يزيد يف  كبري يف 
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األسلوب منزلة اخلطيب يف نفوس سامعيه وقوة عارضته، وسطوع حجته، ونربات 
ن املعلم قد استخدم  ١٢٩.صوته، وحسن إلقائه، وحمكم إشارته فيدل دليال قو 

 .يف العملية التعليمية" التكرار"املعلم  خصائص لغة
وغري ذلك، أن قوة ومميزة هذا التكرار اليت قد عرضت يف التعريف أو يف 
البيان السابق، قد نظرت ودلت يف هذا البحث، أي كان الطلبة بعدما كان 
ذه الكيفيات يف كتابة املقالة، هم قد جربو كتابة املقالة  املعلم يقول إليهم 

فعلى ذلك، أن النظرية اليت . ا شرح املعلم يف اللقاء القدمي أو من قبلمناسبة مب
تبني أن املعلم أن يستخدم التكرار يف العملية جيعل الطلبة أن يشرتكوا يف العملية 

ت اليت يلقيها املعلم  Wongكما قال . التعليمية، وأن تصل املعلومات أو البيا
Fillmore ملتنوعة لتدفع ت أو اجلمل املساوية اتخدم الكلماأن املعلم يكرر اس

 ١٣٠.اشرتاك الطلبة
ن املعلم يستخدم التكرار من خصائص لغته يف  واملثال الثاين الذي يدل 

هذا ، ما الفرف بني علم اللغة االجتماعي والنفسي وغريهالعملية التعليمية هو 
  . ١٣١تعليم اللغة العربيةمهم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية كمثلي، ما هو التوفيق؟ هذا مهم لطلبة قسم ر اللغوية؟ هذا مهم ملن يعلم اللغة العربية، ما الفرق بني املهارات اللغوية والعناص

ليبني هذا مهم ملن يعلم اللغة العربية، يف هذا املثال، كان املعلم يكرر مجلة 
ن معرفة وفهم العناصر اللغوية العربية واملهارات اللغوية العربية  ويؤكد الطلبة 

م من طلبة قسم تعليم اللغة العربية فعلى أساس ذلك، أن املعلم . مهمة هلم، أل
أن اللغة املستخدمة تقوم على أساس القواعد اليت " قد طبق نظرية لغة املعلم 

، وتبعد عن الرتكيب الثقيل، رتكيب اإلجيازيألنشطة تؤسس على التناسب 
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. يف العملية التعليمية ١٣٢"ملتنوعةتخدم الكلمات أو اجلمل املساوية اوتكرر اس
وقد رأت أثرة خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية كما قد رأى الباحث من 
خالل املالحظة، أي أن الطلبة يندفعون بلغة املعلم اليت تستخدم يف العملية 

  .التعليمية
 )Simplikasi( التبسيط   .ب 

نة  أسلوب اإلجياز هو مجع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع اإل
ن التبسيط ١٣٣.واإلفصاح هو إذا نقص التعبري عن قدر املعىن أو  والقول األخر 

نة واإلفصاح، أي  لغرض مع اإل مجع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل الوايف 
لغرض، فإن مل يف كان  قل من متعارف األوساط مع وفائها  دية املعىن 

  ١٣٤.اإلجياز إخالال وحذفا وديئا
موعة واحملللت اعتمادا على تعريف التبسيط السابق، إذا نوقش  ت ا لبيا

فاملقصود من الكالم هو أن املعلم ال يشرح املواد  ١٣٥.وأ ال أكرر مرة واحدةمن قبل عن أشكال التبسيط الذي يستخدمها املعلم يف العملية التعليمية وهي 
املدروسة اليت قد شرحها أصحاب املقالة يف املناقشة أو تقدمي املقالة، ولكن 

ملة أبسط من هذا املقصود، ألن الطلبة قد فهموا من الكالم املعلم يستخدم اجل
سطا من مقصوده وأن هذا املثال ال يعقب عقيبة تنقص املعىن . ولو كان 

  . املضمون من هذا النطق التبسيطي، ألن الطلبة فهموا مبا قال املعلم
قش الباحث بينهما،  ت املوجودة وقد  وعلى أساس تعريف التبسيط والبيا

ن املعلم قد استخدم تبسيط القصر يف العملية التعليمية، ألن فف هم وعرف 
اجلملة املستخدمة أقل من األغراض املقصودة، فاملقصود من هذا النطق هو أن 
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املعلم ال يشرح ما شرح أصحاب املقالة يف تقدمي املقالة، مث أن املعلم يقصد أن 
جليد ومناسبة مبا  اضو ميدح الطلبة السيما أصحاب املقالة الذين قد عر  مقالتهم 

فخلص الباحث أن املعلم قد . أرادها املعلم، فلذلك غرضه أوسع من لفظه
  .استخدم تبسيط القصر يف نطقه يف العملية التعليمية يقينا

هذا املثال يدل أن املعلم  .١٣٦للغة العربية  حبيبوأما املثال الثاين هو 
مر الطلبة، فتب سيط احلذف يسمح أن ينظار يف نطق املعلم جييز كالمه حينما 

للغة " حينما حيذف بعض الكلمات يف نطقه، والنطق الكامل أن يكون  تكلم 
للغة العربية  " ، ولسبب أثر التبسيط يف هذا النطق فصار "العربية  حبيب

ولكن هذا الكالم القصري من مقصوده ال يؤثر على املعىن املضمون، ". حبيب
للغة العربية هذا يرى  أن املستمع أو الطالب الذي يتكلم املعلم به مباشرة يتكلم 

  . هذا يدل أن الطالب يفهم كالم املعلم التبسيطي.حينئذ أيضا
لنظرية عن تبسيط القصر من خصائص  ت علقت  فإن كانت هذه البيا

ن لغة املعلم صال تدقيق أو تشديد يف الفهم، وتركيز يف االت لغة املعلم وهي 
ستخدام العرض، وبقصد إليصال املعاىن واملعلومات اجلديدة، واليت تعرض 

ملعلومات اليت قد عرفتسياقية  ، وعلقت بتعريف تبسيط القصر ١٣٧ومناسبة 
وهو يكون بتضمني العبارات القصرية معين قصرية من غري حذف، كقوله تعاىل 

وهو يكون حبذف  والقسم الثاين هو إجياز احلذف،. ولكم يف القصاص حياة
، ويكون أيضا حبذف الشيئ من العبارة ال خيل ١٣٨الكلمة أو اجلملة أو أكثر

لفهم مع قرينة تعني احملذوف، وذلك احملذوف إما يكون حرفا، مثال ومل أك 
بغيا، أصله ومل أكن، أو امسا مضافا، مثال وجتهدوا يف هللا حق جهاده أي يف 
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امسا موصوفا، أو امسا صفة، أو شرطا، أو  سبيل هللا، أو امسا مضافا إليه، أو
  ١٣٩.جواب شرط، أو مسندا، أو مسندا إليه، أو معلقا، أو مجلة، أو مجال

ن   ن املعلم حيذف الكلمة، و ن هذا النطق هو تبسيط القصر،  فعرف 
لدليل يشري  هذا النطق فهمه الطالب بعمل األمر مباشرة بتكلم اللغة العربية، و

ف اجلملة هو الدليل السياقي املقرون بتكلم املعلم، ألن املعلم أن املعلم حيذ
يستخدم النرب العايل الذي يدل على أمر تكلم اللغة العربية، وغري ذلك، يف هذا 
ستخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية مع هذا  الصف جيب على كل الطلبة 

  .املعلم
 )Kalimat Tanya(االستفهام   .ج 

هذا املثال األول الذي  .١٤٠يت تدل على وجود نسخ آية هللا؟هل هناك أية ال
ن املعلم قد استخدم خصائص اللغة االستفهام، هذا يسمح أن يرى إن   يبني 
ن االستفهام هو طلب العلم  لنظرية عن االستفهام الذي تبني  كان نوقش 

   ١٤١.بشيئ مل يكن معلوما من قبل، وذلك من إحدى أدواته
، وأن هذه أداة "هل"أن املعلم قد استخدم أداة استفهام على ذلك التعريف 

وأن . هو ما يطلب به التصديق فقط وهو مثال هل جاء األمري؟" هل"االستفهام 
ن آية القرآن اليت تبني عن  توجد  نسخ آية هللاملعلم قد طلب الطلبة أن يصدقو 

الستفهام من . يف القرآن الكرمي ت املوجودة املتعلقة  لبيا وإذا نظر هذا النطق 
ن الطلبة هم جييبون أسئلة املعلم مباشرة  خصائص لغة املعلم، فوجد الباحث 
بذكر هذه األية املقصودة، ولو كانت اإلجابة األوىل غري الكاملة ولكن اإلجابة 

  . مالثانية قد كفت إرادة املعل
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هذا البيان السابق، فصدقت النظرية املوجودة يف اإلطار النظري الذي  وعلى
يبحث عن خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية، من جانب شكل 
 االستفهام، ألن هذا االستفهام يستفيد على الطلبة الشرتاكهم يف العملية

انب املعريف واجلانب ، وعلى املعلم ليعرف قدرة علوم الطلبة، ويرتقي اجلالتعليمية
احلركي واإلحساسي لدي الطلبة، وليسهل يف إيصال املواد املدروسة إىل أذهان 

     .الطلبة
هذا املثال . ١٤٢كيف تضمن الكفاءة األوىل والثانية على تعليم اللغة العربية؟

فاملعلم يريد أن يعرف األفكار أو . "كيف"الثاين كان املعلم يستخدم استفهام 
تضمن الكفاءة األوىل والثانية على تعليم اللغة الطلبة عن طريقة األراء من 

كما قد شرح يف اإلطار النظري عن أداة استفهام كيف، وهو وما يطلب . العربية
  . ١٤٣به التصور فقط، مثال كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟

فكان هذا املقصود أو الوظيف من هذا االستفهام قد وجده املعلم، كما قد 
الحظ الباحث يف العملية معهم، فكانت نتيجته الطالب الذي يسأله املعلم 
جييب هذه األسئلة من املعلم، وغريه هذه األسئلة لتأكيد للمعلم أن أصحاب 

لبة اآلخر عن املنهج املقالة فهموا عن املقالة اليت كتبوها، ولتفهيم على الط
، ألن من خالل هذه األسئلة اليت قدمها املعلم تدفع الطلبة اآلخر أن ٢٠١٣

. يسألو إىل أصحاب املقالة، واليت ال تكون يف املناقشة األسئلة منهم من قبل
لنظرية اليت تشرح  دم األسئلة لتدفع اشرتاك أن لغة املعلم تستخوهذه مناسبة 

ا تدقيق أوالطلبة، و  ستخدام العرض،  أ تشديد يف الفهم، وتركيز يف االتصال 
وبقصد إليصال املعاىن واملعلومات اجلديدة، واليت تعرض سياقية ومناسبة 

  ١٤٤.ملعلومات اليت قد عرفت
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 )Campur Kode( االختالط اللغوي  .د 
،  Metodologi pembelajaran bahasa Arab تكتبوا حولأن رمبا كنتم حاولو   أن املدرسة احلكومية هي جترى .١٤٥وعندكم العلوم واخلربات الكثرياتهذا غريب 

Pendekatan sprited  ملدخل غري التكامل، واملدرسة اإلسالمية احلكومية    .١٤٦ Integrited التكاملي
، فكان املثاالن السابقان قد الختالط اللغويمن جانب النظرية عن ا

ذه النظرية،   هو اختالط  لغويالط التخالأن انظر  Thelander كمايناسبان 
اللغة يف اجلملة أو اختالط املفردة أو الكلمة يف الرتكيب املستخدم، وكالمها ال 

، أي ال تناسب القواعد منهما وال تعتمد أو ال توظف وظيفة كال واحد منهما
. توظف هذه القواعد يف احلدث النطقي ويف اجلملة الواحدة أو الرتكيب املعني

  ١٤٧.غوية من املتكلم، أو بسبب الكفاءة االتصالية منهالكفاءة الل
هو اختالط لغتني أو أكثر يف الفعل  الختالط اللغويوأما اآلخر يقول أن ا

النطقي بدون املثري أو السبب الذي جيرب الشخص يف احلدث النطقي أن خيتلط 
 ط اللغةهو سبب اختال الختالط اللغويوغري ذلك، هناك من يقول أن ا. اللغة

لذي يستخدمه الشخص ال يقتصر على األسباب احلالية أو املثريية، ولكن ا
بسبب الكفاءة اللغوية من  رمبا استخدام اختالط اللغةهناك األسباب اللغوية، 

  ١٤٨.املتكلم، أو بسبب الكفاءة االتصالية منه
ولتأكيد املناسبة أو املوافقة بني املثال السابق والنظرية عن االختالط اللغوي 

ت اليت وجدها املعلم يف العملية من اليت  قد عرضها اخلرباء، فعرض الباحث البيا
هو اسم مشهور  Integrited و Pendekatan spritedخالل املالحظة، فهي أن 

                                                           
  ٢٠١٦-١١-٠١املالحظة األوىل يف صف األلف، يوم اإلثنني ١٤٥

  ٢٠١٦-١٠-١٥، يوم السبت املالحظة اخلامسة صف اجليم ١٤٦
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فحينئذ املعلم ينطقه أيضا  املعلم أو لشخص آخر حميط يف الرتبية، وعادة يف ذكر
فطبقا، هذا اختالط الرمز ليس فيه القصد املعينة، . يف أثناء كالمه بدون العمدة

ة فمباشرة هو يستخدم لغة عربي Integrited و spritedبدليل بعد املعلم يستخدم 
ولو كان املعلم يستخدم اللغة العربية من هاتني الكلمتني، . من تلك الكلمتني

ا، ألن تلك الكلمتني مشهورتنيفالطلبة يف الطلبة السيما طلبة قسم   عندهمو
  . تعليم اللغة العربية

هو حجة خصائص لغة  Metodologi pembelajaran bahasa Arabوكذلك 
للغة العربية  منهج تعليم اللغة "املعلم يف العملية التعليمية، ولو كان املعلم ينطق 

ا عادةها، فالطلبة فهمو مثال "العربية للمعلم  ، بل يستخدم اللغة اإلندونيسية ال
للغة  يف تكلمه، وليس فيه الشيئ الذي جيرب املعلم أن ينطق هذا الرتكيب 

وعلى ذلك، أن السبب الذي يشري املعلم أن يستخدم هذه اللغة . اإلندونيسية
، أي بعادة املعلم الكفاءة االتصالية منه من جمال ب اللغوياإلندونيسية، هو السب

 .االتصال يف العملية التعليميةاستخدامها يف االتصال السيما 
 Surat وهناك الرسالة الصادرة، Input dan Output ما معىن الصادرة؟ هناك )Alih Kode( ل اللغويتحو ال  .ه 

keluar والرسالة الواردة Surat Masuk ،١٤٩الرسالة اخلارجة والرسالة الداخلة ليس. 
 حتويلية Generatif التوليديية ؟توليدية حتويلية Chomsky ماذا نقول النظرية اليت قال

Transformatifت السابقة عن التحول اللغوي املوجود الذي يكون  . ١٥٠ استنادا على البيا
خصائص لغة املعلم يف العملية التعليمية، يدل أن املعلم يستخدم التحول اللغوي 

سبب من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية يف شرح املواد املدروسة للطلبة، ب
  ٢٠١٦- ١٠-٢٦املالحظة الرابعة يف صف الدال، يوم األربعاء ١٤٩                                                           

  ٢٠١٦-١١-١٠ خلامسيف صف الباء، يوم ا دسةاملالحظة السا١٥٠
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م ال يفهمون من هذه الكلمة أو هذا النطق عندما كان  ترقية فهم الطلبة أل
إذا نظر املثال األول، أن املعلم جيرب تفهم الطلبة بعرض أسئلة . املعلم يسأهلم

، فالطلبة الجييبون أسئلة الطلبة بسبب اليفهمون "الصادرة"إليهم عن معىن 
هم، فاملعلم ينقل أو حيول إىل الكلمة أو معناه، مث لتأكيد أو حتريك وتفتيح أفكار 

للغة  ذه الكلمة املسؤولة ويذكر معىن هذا الرتكيب  الرتكيب الذي يتعلق 
للغة اإلجنيليزية واللغة  اإلجنيليزية واللغة اإلندونيسية، وبعد ماكان املعلم يذكر 

هذه  ، فالطلبة جيربون أن يفهموا"الصادرة"اإلندونيسية عن معىن تلك الكلمة 
الكلمة بتفكرها، واألخري هم يستطيعون إجابة أسئلة املعلم بعد مرور إعطاء 

  . املعلم الكلمة أو الرتكيب الذي يدفعهم أن يفهمواها
للغة العربية،  وعلى ذلك، حينما املعلم يذكر الكلمة أو الرتكيب مع معناه 

اإلندونيسية واإلجنيليزية، فهو قد حول أو نقل نطقه من اللغة العربية إىل اللغة 
  .وقد استخدم التحول اللغوي من خصائص اللغة له يف العملية التعليمية

ت اليت قد وجدها الباحث يف العملية التعليمية وقد  وإذا نراجع هذه البيا
ن املعلم قد استخدم التحول  ت  عرضها آنفا، فإنعقدت أو إندلت هذه البيا

هو تنقيل أو تبديل من نوع اللغة إىل  حول اللغوياللغوي، كما قد فهم أن الت
 .R هوومن اخلرباء الذي عرف عن تعريف التحول اللغوي  ١٥١.اللغة اآلخرى

Appel  وأما. نه تبديل استخدام اللغة لتغري احلال أو الظرف ورأى Dell Hymes 
ال يقتصر على تبديل اللغة إىل اللغة اآلخرى فحسب، بل هو نظر أنه تبديل 

وأما األراء اآلخرى عن هذا تعريف  ١٥٢.لوب اللغة إىل أسلوب اللغة اآلخرىأس
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التحول اللغوي، هو تبديل أو حتويل استخدام اللغة أو شكل ونوع اللغة إىل 
  . اللغة وشكلها اآلخر

وغري ذلك، هناك من يقول أن التحول اللغوي هو استخدام شكل اللغة 
حلال املعني واحلدث احملدد وغري . اآلخر بقصد أن يناسب املتكلم أو الناطق 

الذي قال عن أسباب حتدث التحول اللغوي، وهي  Fishmanهذا كلها، يؤكد 
ر الشخص الناطق أو املتكلم، املستمع أو املخاطب، تغري احلال بسبب حضو 

اآلخر، تغري الرمسي إىل غري الرمسي أو عكسه، مث األخري تغري موضوع الكالم أو 
  ١٥٣.النطق

واعتمادا على تلك النظرية السابقة عن التحول اللغوي أيضا، فكان املثال 
نه التحول اللغوي الذي قد استخدمه املعلم يف العملية  الثاين فهم واعتقد 

، ألن الطلبة لو كان املعلم ال يستخدم اللغة التعليمية لتسهيل فهم الطلبة
اإلندونيسية فال يفهمونه، فإن مل يفهموا فال تصل املواد املدروسة إليهم، ألن هذا 

فلذلك، . النطق يستخدمه املعلم يف شرح املواد التعليمية املدرسة يف ذلك الوقت
لغة اإلجنيليزية، أن الطلبة ال يفهمون عن ما يقول املعلم، جيرب املعلم استخدام ال

مناسبة مبا قد شرحت من قبل النظرية عن التحول اللغوي، لتصل املواد املدروسة 
  .إىل الطلبة، ولتتوقف األهداف احملددة من قبل

 كد التفهيم  .و 
ت املعرضة واحملللة السابقة وهي  فهمتم؟ هل هنا األسئلة انطالقا من البيا  -هل هناك السؤال؟ -مفهوم؟ - هم؟ف -فهمتم، نعم؟ -اليت ليست هلا اإلجابة؟
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أنتم تعرفون  ١٥٥.فهمتم؟ - مفهوم؟ -فهمتم؟ - اآلن، نفهم، نعم؟ ١٥٤.صحيح؟ واضح قد ما  -مفهوم؟ -واضح ما قلت آنفا؟ ١٥٦.هل هناك سؤال قبل ننتقل؟ -هل هناك السؤال ما يف جواب؟ -مفهوم؟ -فهمتم؟ -مفهوم؟ - اآلن، نعم؟
، ١٥٨فهمتم؟ -فهنتم؟ -ما، نعم؟فهمتم اآلن ما الفرق بينه ١٥٧شرحت لكم؟

كدت ن املعلمني قد استخدموا  التفهيم يف العملية التعليمية الذي يكون  دل 
ا يف  خصوصا لغتهم من خصائص اللغة املوجودة، وأن هذه اللغة يستخدمو

  . شرح املواد املدرسة وغريها من أمناط االتصال املطبقة يف العملية التعليمية
كدت أي وهذه البيا التفهيم يف العملية التعليمية  أن املعلمني يستخدمون 

كدتصري حجة قوية إن ك لنطرية عن  التفهيم الذي يقال  انت نظرت وعلقت 
ن ما يقصد عن التب من خصائص  اين أو التأكد الذي يكون اخلصوصعنه 

الطلبة اللغة املعلم يف العملية التعليمية، هو االستفهام الذي يعربه املعلم إىل 
عن املواد املدروسة اليت قد شرحها املعلم  ة الطلبة هل هم قد فهموالغرض ملعرف

ن ليس هناك الشيئ غري الواضح من  من قبل أم هم مل يفهموها، وأكد 
 ن لغة املعلم هي Yufrizalالذي نقله  Wong Fillmoreوكذلك  ١٥٩.شرحه

س تخدام العرض، وبقصد تدقيق أو تشديد يف الفهم، وتركيز يف االتصال 
ملعلومات اليت  إليصال املعاىن واملعلومات اجلديدة، واليت تعرض سياقية ومناسبة 

  ١٦٠.قد عرفت
ء ١٥٤                                                              ٢٠١٦- ١٠-١١ملالحظة الثانية يف صف الدال، يوم الثال

  ٢٠١٦-١٠-٠٧، يوم اجلمعة يماملالحظة الثالثة يف صف اجل١٥٥
ءاألوىل يف صف األلف، يوم ال املالحظة١٥٦   ٢٠١٦-١١-٠١ ثال
  ٢٠١٦-١١- ١٠يف صف الباء، يوم اخلامس،  سادسةاملالحظة ال١٥٧
  ٢٠١٦-١١-٢١ يف صف الباء، يوم اإلثنني سابعةاملالحظة ال١٥٨

159http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-klarifikasi/, dan lihat juga 
http://contohcara.com/pengertian-dan-contoh-kalimat-tanya-klarifikasi-dan-konfirmasi/, 
tanggal 19-12-2016 160Hery Yufrizal, An Introduction to Second Language Acquisition,,, hlm. 35-36  
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ن املعلمني يشرحون املواد املدروسة مرة أخرى  وغري ذلك، الباحث الحظ 
م مل يفهموها من خالل هذه  إن كان الطلبة ال يفهمون عنها، وعلم املعلمون 
كد التفهيم، فطبقا، أن وظيفة هذه اللغة كما قد  اللغة أوخصائص لغة املعلم 

ية، وأن املعلم قد عمل أمناط شرحت من قبل، قد تطبقت يف هذه العملية التعليم
يف العملية  أن Suyono dan Hariyantoاالتصال يف العملية، مناسبة مبا قال 

) ١(التعليمية هناك أمناط التفاعل أو النشاطات االتصالية اليت يؤديها املعلم، وهي
التبني، وهذا التبني يكون أنشطة املعلم يف الوصف عن اجلمود، األحوال، الواقع، 

لوقت األحكام، املبادئ، املفاهيم، القواعد، والنظم والبي ت لسانيا ومناسبة  ا
ت عن األشياء أو ) ٢. (احملددة التسئيل، وهو يكون أنشطة املعلم جلمع البيا

. املواد اليت قد تعلمها املتعلون ليعرف تنمية تعلمهم أو هل هم يتعلمون حقيقيا
عطاء اجلوائز أو احرتام إىل التقوية، وهي أنشطة املعلم اليت تتع) ٣( لق 

          ١٦١.الطلبة
العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية  املعلمني لغةدور املناقشة عن  .٤

التعليمية يف املستوى األول ملرحلة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
 موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

نتكلم عن دور لغة املعلمني العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية 
موعة اليت قد حللها الباحث كما  ت ا هلذا املستوى وهلذا القسم، فنراجع إىل البيا

أن اللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون يف العملية التعليمية، يف شرح املواد : األيت
أو يف كل النشاطات التعليمية، هلا دور مهم ومؤثر على ترقية استجابة املدروسة كان 

حية اشرتاكهم يف  حية فهم املواد املدروسة، ومن  الطلبة يف العملية التعليمية، من 
ن لغة املعلم العربية تدفع ميوهلم يف التعليم، . العملية التعليمية بل الطلبة يشاهدون 

ولو كان بعض الطلبة بعدد . يف قسم تعليم اللغة العربيةخصوصا تعليم اللغة العربية 
                                                           

161Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran,,, hlm. 212  



٨٢ 
 

  

القليل يصعبون على فهم اللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون، ولكن هذه الصعوبة 
  . تعاجل خبصائص لغة املعلم العربية املستخدمة يف العملية التعليمية

ن الطلبة كما قد الحظ الباحث يف ميدان البحث أي العملية التعليمية، عند كا
لصعوبة عن اللغة العربية اليت يستخدمها املعلمون، فاملعلمون يكررون  يشعرون 
نطقهم أو لغتهم وشرحهم عن ما يلقيها إىل الطلبة، فإن مل يفهموا أيضا، فاملعلمون 
يبسطون لغتهم لتكون سهولة للطلبة على فهمها، مث مل يفهموا أيضا فاملعلمون 

يفهم الطلبة مبا إلندونيسية وغريها من اللغة العربية، حىت يتحولون لغتهم إىل اللغة ا
  .شرحها املعلمون

ن الطلبة  واجلهد األخري الذي يطبقه املعلمون لعالج هذه الصعوبة، هم يؤكدون 
فإذا كان الطلبة . قد فهموا مبا شرحها، من خالل االستفهام الذي يعرضها إىل الطلبة

م مل يفهموا، فاملعلمو  للغة العربية أسهل من قبل، جييبون  ن يكررون شرحهم 
   .ويعرضون األمثال لتعتمد فهم الطلبة

وعلى ذلك، أن لغة املعلمني العربية املستخدمة يف العملية التعليمية تنمي وترقي 
على استجابة الطلبة يف العملية التعليمية، ألن املعلمني يستخدمون ويطبقون 

تجعل التعليم اتصالية وحتقق األهداف التعليمية خصائص لغتهم اليت تكون أساسية ل
وأن التعليم االتصايل سبب أو مثري على . اليت قد حددت من قبل يف خطة الدراسة

  .حتقيق األهداف التعليمية
حية التعليم، فالتعليم هو  ت من  ليس حشو املعلومات وإذا نظرت هذه البيا

ويقبلون كل ما يلقى املعلم إليهم، ولكن إىل التالميذ وحيفظون املواد التعليمية هلم 
التعليم هو جيعل التالميذ تغري يف عقوهلم أي ميلكون املعارف اجلديدة مناسبة 

كهم أحسن من قبل من خالل هذا التعليم، و لهداف احملددة مسبقا، وتغري يف سال
م عن املوا م يف العملية التعليمية والتعلمية واجيا التعليمية  دبسسب مشاركتهم ومثريا

، أن التدريس العصري هو عملية غازى مفلحوكل ما يلقيهم املعلم، مناسبة بقول 
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املدخالت، العمليات، (إنسانية مقصودة ذات عناصر متعددة مرتابطة ومتفاعلة 
البيئة التعليمية (يشرتك فيها كل من املدرس والتلميذ يف بيئة خاصة ) واملخرجات

ميذ جمموعة من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات ساب التلتبغرض إك) والتعلمية
   ١٦٢.يها صراحة األهداف احملددة مسبقانصت عل

فريى أن التعليم هو نظام من املهارات املقصودة الواعية لتحقيق هدف  أبو صاحل 
لتفاعل بني طرفني رئيسيني، . تعليمي والتعريف اآلخر عن التعليم هو موقف يتميز 

أحدمها مرسل وهو املعلم والثاين مستقبل وهو التلميذ، ويسعى املعلم خالل هذا 
هداف تعليمية حمددة، يسعى إىل املوقف، ويف ظل توافر شروط معينة، ويف ضوء أ

  .مساعدة التلميذ على أن يكتسب بعض املعلومات واملهارات
فالتعليم من خالل لغة املعلمني العربية يف املستوى األول للمرحلة املاجستري يف 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة اإلسالمية احلكومية موال 

ت احملصولة والنظرية التعليمية، فكان التعليم اجليد مالك إبراهيم ماالنج  بنسبة البيا
والناجح، ألن أكثر الطلبة يفهمون املواد املدروسة مجيعا اليت يلقيها املعلمون، ولذلك 

الهداف  من املناقشة ميلكون املعارف اجلديدةعقوهلم تنتمي كاملة أي  مناسبة 
عة الصف يشرتكون يف العملية التعليمية، ، وألن أكثر الطلبة يف أرباحملددة مسبقا

دون ، بسسب ون من جانب سولكهمتغري وأكثرهم ال يسكوتون فيها، فطبقا، ي
م عن املواد م يف العملية التعليمية والتعلمية واجيا التعليمية وكل ما  مشاركتهم ومثريا

  . يلقيهم املعلم
حية مبادئ تعليم اللغة العربية الناجح،  ,Scarinoكما أكدها   وإن نظرت من 

Vale ،Clark  يعرضون مثاين املبادئ يف تعليم اللغة العربية سيصبح فعاليا، وهي :  

  .١٤. ص ،،،دليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم العامغازى مفلح،١٦٢                                                           
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الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا كانوا يتعرضون ويتعربون الشخص الذي ميلك  -
 .احتياجا، رغبة، وميال الذي يفرق بني الشخص اآلخر

جيابية على استخدام اللغة التالميذ سيتعلمون فعاليا إذا أعطيت هلم فرصة إ -
 .املستهدفة لالتصال يف النشاطات التعلمية والتعليمية

للغة املستهدفة  - التالميذ سيتعلمون فعاليا إذا يشاركون إجيابيا على التكلم 
م، وميوهلم م، واحتياجا  .املستخدمة يف عملية االتصال مناسبة بقدر

أصوات اللغة املستهدفة ويبحثون  الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يوجهون يف تركيب -
 .معىن الثقافة املضمون يف هذه اللغة

الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يفهمون عن االجتماع والثقافة من اللغة املستهدفة،  -
 .ويتكلمون مباشرة بناطقني هذه اللغة

ا األساسية وكذلك  - الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يفهمون سهم اللغة وصفا
 .ثقافتها

 )تغذرية الراجعة(الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا يعلمون تقدم تعليمهم استمرارا  -
 ١٦٣.الطلبة سيتعلمون فعاليا إذا أعطيت هلم فرصة لتنظيم تعليم وتعلمهم منفردا -

فكان التعليم املوجود يف قسم تعليم اللغة العربية للمستوى األول جبامعة اإلسالمية 
نج، قد طبق هذه مبادئ التعليم الناجح يف تعليم احلكومية موال مالك إبراهيم ماال

ا يف العملية التعليمية . اللغة العربية على دور مهم لغة املعلمني العربية اليت يستخدمو
م شاركوا يف العملية  ألن الطلبة فهموا املواد املدروسة اليت شرحها املعلمون، وأل

املعلمني العربية، وألن هذه اللغة  التعليمية على استجابة أسئلة املعلم من خالل لغة
ستخدام اللغة  لسرور يف تعليم اللغة العربية  تدفع ميول الطلبة على اتباع التعليم 

  .العربية
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مث إن دور لغة املعلمني العربية يف العملية التعليمية له دور مهم يف ترقية استجابة 
 Onangكما قد عرب . التعليميةالطلبة يف العملية التعليمية بنسبة النظرية االتصالية 

Uchjana Effendy  ،ن االتصال يف العملية التعليمية هو االتصالية الرتبية أو التعليمية
ألهداف اآلخرى  فطبقا، أن هذه االتصالية متلك األهداف اخلصوصية اليت تفرق 

اد من اإلتصالية اآلخرى أيضا، فأهدافها أن تكون معرفة الشخص أو الطلبة عن املو 
املدروسة املنتمية املتطورة، وأن هذه األهدف ستتوقف وحتصل إن كانت عمليتها 

  ١٦٤.تكون اتصالية
وعلى أساس ذلك كله، أن لغة املعلمني العربية املستخدمة يف العملية التعليمية 
تنمي وترقي على استجابة الطلبة يف العملية التعليمية، ألن املعلمني يستخدمون 

م اليت تكون أساسية لتجعل التعليم اتصالية وحتقق األهداف ويطبقون خصائص لغته
وأن التعليم االتصايل سبب أو . التعليمية اليت قد حددت من قبل يف خطة الدراسة

  .مثري على حتقيق األهداف التعليمية
ت األخرى عن اللغة العربية اليت تستخدم يف العملية التعليمية،  ومن مث، من البيا

لنظرية التعليمة ومبادئ تعلم اللغة العربية الناجح هناك األشياء امل تفرقة واملتضدة 
لنظرية االتصالية التعليمية واملختلفة بدور لغة املعلمني العربية املستخدمة . وكذلك 

فلذلك، الباحث جيرب أن يعرض العالج من هذه املختلفة، . يف العملية التعليمية
حية نظرية االتصالية يف ال ن االتصال يف وهي من  عملية التعليمة هناك يقال 

العملية التعليمية هو االتصالية الرتبية أو التعليمية، فطبقا، أن هذه االتصالية متلك 
ألهداف اآلخرى من اإلتصالية اآلخرى أيضا،  األهداف اخلصوصية اليت تفرق 

ة املتطورة، وأن فأهدافها أن تكون معرفة الشخص أو الطلبة عن املواد املدروسة املنتمي
  ١٦٥.هذه األهدف ستتوقف وحتصل إن كانت عمليتها تكون اتصالية
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وعلى ذلك، أن يكون املعلم يسمح على الطلبة أن يستخدمو أسلوب لغة املعلم 
السيما االختالط اللغوي والتحول اللغوي، وال يكرههم استخدام اللغة العربية كامال 

ة العربية هي اللغة الثانية هلم، فطبقا فيها يف املناقشة أو تقدمي املقالة، ألن اللغ
مشكالت يف استخدامها وفهمها، السيما إن كانت اللغة العربية اليت يستخدمها 

  . الطلبة غري اجليدة وغري الواضحة
مث أن املعلم يكثر ويهتم خصائص اللغة لديه يف العملية التعليمية، ألن هلا دورة 

ذه مهمة وقوية يف ترقية فهم الطلبة وا شرتاكهم يف العملية التعليمية، ألن املعلم يؤمر 
يف العملية التعليمية هناك أمناط التفاعل أو  أن: العالجة يف النظرية كما األتية 

التبني، وهذا التبني يكون أنشطة ) ١(النشاطات االتصالية اليت يؤديها املعلم، وهي
لوقت املعلم يف الوصف عن اجلمود، األحوال، الواقع، والبيا ت لسانيا ومناسبة 

توجيه األسئلة، وهو يكون ) ٢. (األحكام، املبادئ، املفاهيم، القواعد، والنظم احملددة
ت عن األشياء أو املواد اليت قد تعلمها املتعلون ليعرف  أنشطة املعلم جلمع البيا

ي األمر، ويكون أنشطة املعلم الذ) ٣. (تنمية تعلمهم أو هل هم يتعلمون حقيقيا
التقوية، وهي ) ٤. (يقصد لتضبيط أو تنظيم ولتشريف الطلبة يف العملية التعليمية

عطاء اجلوائز أو احرتام إىل الطلبة   ١٦٦.أنشطة املعلم اليت تتعلق 
أن ميلك املعلم القدرة أو األساليب على تنظيم الفصل ويستطيع أن يدفع مث 

بية مفردة أو قواعدا، والطلبة الطلبة، مثال حينما الطالب خيطي يف نطق اللغة العر 
األخر حينئذ يضحكون هذا الطالب، فمباشرة أن املعلم حيسن هذا اخلطاء ويدفع 
لكلمات اللطيفة واألدبية، وينصح الطلبة اآلخر ويدفعهم أيضا، وال  هذا الطالب 
حرتام على  يباىل حىت يكون هذا الطالب اخلاطئ ال تذهب ثقة نفسه، ويشعر 

ستخدا ويدفع املعلم . م اللغة العربية أو عمل الوجبة الىت قد وجبت عليهجهده 
م قادرون استخدام اللغة العربية،  اية الدراسة،  الطلبة يف أول الدراسة كان أو 

                                                           
166Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran,,, hlm. 212  



٨٧ 
 

  

ن عندهم القدوة والعلوم الكثرية الىت ال ميلكها  جليد، و وقادرون عمل الوجبة 
  . الشخص اآلخر

يكون مهارة من املهارات اليت ميلكها املعلم يف تنفيذ اختيار األساليب للمعلم 
أن يكون لدى املعلم : التعليم، كما قد شرحها الباحث يف اإلطار النظري وهي 

املهارات التدريسية الالزمة لتنفيذ طريقة التدريس أو اإلجراءات التدريسية اليت 
ة اليت متكنه من وأن يكون لدى املعلم اخلصائص الشخصية املناسب. اختارها بنجاح

خلصائص الشخصية السمات الطبيعية  تنفيذ اخلطوات التعليمية بنجاح، وتقصد 
اليت وهبها هللا له يف شخصيته، ويف مالمح وجهه، ويف صفاته اجلسمية، اليت تعنيه 

  ١٦٧.على أداء عمله
ستخدام اللغة  وغري ذلك، أن تكون كتابة بويربوينت من املعلم كان أو الطلبة 

ونيسية، وأن استخدام اللغة العربية يف كتابة بويربوينت ال يؤثر أثرا كثريا على اإلند
تنمية تكلم اللغة العربية عند الطلبة، بل هذا استخدام اللغة اإلندونيسية يدفعكم 
ملادة  م فامهون  على سيطرة املواد املدروسة وتنمية اشرتاكهم يف العملية التعليمية، أل

م ال يشرتكون يف العملية التعليمية بسبب ال يفهمون اليت تبحث يف ذلك ا لوقت، أل
عن ما يبحث يف ذلك الوقت، هذا ما رأى الباحث يف املالحظة يف عملية تعليمهم 
حقيقة، أي أن الطلبة أكثرهم يشرتكون يف العملية التعليمية إن كان فيها وجود 

ة كان أو يف شرح من املواد استخدام اللغة اإلندونيسية، استخدامها يف تقدمي املقال
التعليمية ويف كتابة بويربوينت، وأختار الباحث استخدام اللغة اإلندونيسية يف كتابة 
بويربوينت، لتكون فرصة تنمية مهارة الكالم عند الطلبة ال تنقص، ألن بويربوينت 

  . تكتب وليست  تنطق
ق، وهي نظرت وغري ذلك، هناك النظرية اليت تؤكد قول أو رأي الباحث الساب

ن اإلتصالية اليت حتدث يف العملية التعليمية هي اإلتصالية الرتبية أو التعليمية، 
  .١٥٦. ص،،التدريس وإعداد املعلم،عبد الرمحن قنديل، ١٦٧                                                           
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ألهداف اآلخرى  فطبقا، أن هذه االتصالية متلك األهداف اخلصوصية اليت تفرق 
من اإلتصالية اآلخرى أيضا، فأهدافها أن تكون معرفة الشخص أو الطلبة عن املواد 

املتطورة، وأن هذه األهدف ستتوقف وحتصل إن كانت عمليتها  املدروسة املنتمية
  ١٦٨.تكون اتصالية
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث

ت املتحصل عليها ومناقشتها عن دور   املعلمني لغةاعتمادا واستنادا على حتليل البيا
بكلية الدراسات العليا  مرحلة املاجستري للمستوى األولالعربية يف العملية التعليمية 

، وصل الباحث إىل نتائج البحث سالمية احلكومية ماالنجاإل جامعة موال مالك إبراهيم
 :التالية 
مج قسم تعليم اللغة العربية يف مرحلة املاجستري جبامعة موال مالك  .١ بر

 اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 
مج ترابط  مج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري املوجودة، هو الرب بر

ا بعضها ببعض، بني التخطيط، التطبيق والتقومي والنتيجة احملتاجة وأن هذا . مكو
مج ميلك الربامج الكثرية واحملققة واملناسبة على أن جتعل طلبته شاجعني لل تحدي الرب

ال تعليم اللغة العربية خصوصا وجمال الرتبية اإلسالمية عموما مث . يف الزمان األيت 
تمع  حتياجات الطلبة وأعضاء ا مج متهد األهداف التعليمية املصابقة  هذا الرب
املتقدم، ومتهد الرؤية أو اخليال إىل األمام والدعوة املأمورية اخلصوصية الرؤية اليت 

  .ل، وكذلك الكفاءة املعيارية اليت حتقق تلك األهداف السابقةحددت من قب
 استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية .٢

أن اللغة العربية يف العملية التعليمية للستموى األول يف قسم تعليم اللغة العربية 
ملرحلة املاجستري بكليات الدراسة العليا جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية 

واللغة . احلكومية ماالنج ليست تستخدم كاملة إال يف كتابة املقالة وخطة الدراسة
يف كتابة بويربوينت، تقدمي املقالة، تبادل األفكار واألراء  العربية تستخدم غري الكاملة

واالهتمام من املعلم على اللغة العربية يثري . يف املناقشة، شرح املواد املدروسة من املعلم
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ويدفع الطلبة على استخدام اللغة العربية يف تقدمي املقالة، كتابة بويربوينت، واملناقشة 
أن اللغة العربية يف العملية التعليمية ليست لغة اتصالية  مث). تبادل األفكار واألراء(

تعليمية، ألن استخدام اللغة العربية املقصود هو جعل اللغة العربية لغة اتصالية كاللغة 
الثانية للمعلم وللطلبة اإلندونيسية خادما أو ألة يف فهم األفكار أو العبارات بينهم، 

صالية يف األعمال املنظومة اليت يعملها املدرس يف وتطبيق استخدام اللغة العربية لغة ات
  . العملية، لوصول أو حتقيق األهداف التعليمية املعينة من قبل

 خصائص لغة املعلم العربية يف العملية التعليمية .٣
لنظرية املوجودة عن  ت ومناقشتها  بعد ما كان الباحث يعمل حتليل البيا

، فكانت خصائص اللغة اليت استخدمها ميةالتعلي خصائص لغة املعلم يف العملية
، )Simplikasi( التبسيط، )Repetisi(يف العملية التعليمية هي التكرار  وناملعلم

 التحول اللغوي، و )Campur Kode( الختالط اللغوي، ا)Kalimat Tanya(االستفهام 
)Alih Kode(كد التفهيم   .، مث 

اللغة العربية اليت يستخدمها ن خصائص االهتمام من هذه نتائج البحث، و 
 أو التبسيط، )Repetisi(التكرار ، مهما كانت املعلمون يف العملية التعليمية

)Simplikasi( ، االستفهام أو)Kalimat Tanya( ، الختالط اللغوياأو )Campur 
Kode( ،وأو التحول اللغوي )Alih Kode( كد التفهيم، هلا دورة مهمة وخاصة ، مث 

ستيعاب الطلبة عن املواد املدروسة اليت يلقيها املعلم إليهم يف العملية يف ترقية ا
التعليمية، وترقية اشرتاكهم لالستجابة عن أسئلة املعلم يف العملية التعليمية، ومن غري 
دة  ذلك، أن هذه خصائص اللغة اليت استخدمها املعلمون يف العملية تستفيد على ز

عهم على استخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية، إن  ثروة املفردة لدي الطلبة، وتدف
كان املعلون يؤذنون اسخدام االختالط والتحول اللغوي يف املناقشة أو العملية 

 .التعليمية
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 العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية املعلمني لغةدور  .٤
اليت يستخدمها املعلمون يف العملية التعليمية تنمي أو ترقي  اللغة العربيةأن 
ية التعليمية ترقية عل اشرتاك الطلبة يف العملعن املواد املدروسة، جت الطلبة ةباستجا

السيما طريقة املناقشة اليت تستخدم  ،قق جودة العملية التعليمية احلقيقيةوتنمية، وحت
ستخدمون اللغة اجليدة وخصائص اللغة اليت ، ألن املعلمون ييف العملية التعليمية

التدريس وألن . تعتمدهم على فهم املواد املدروسة واشرتاكهم يف العملية التعليمية
العصري هو عملية إنسانية مقصودة ذات عناصر متعددة مرتابطة ومتفاعلة 

يشرتك فيها كل من املدرس والتلميذ يف بيئة ) املدخالت، العمليات، واملخرجات(
ساب التلميذ جمموعة من املعارف تبغرض إك) البيئة التعليمية والتعلمية(صة خا

  . واملهارات والقيم واالجتاهات نصت عليها صراحة األهداف احملددة مسبقا
وعلى ذلك، أن املعلم قد جيعل االتصال يف العملية التعليمية هو االتصالية الرتبية 

مرهم ويسأهلم وغريها، أو التعليمية السيما حينما املعلم يشرح امل واد املدروسة، و
ألهداف اآلخرى  فطبقا، أن هذه االتصالية متلك األهداف اخلصوصية اليت تفرق 
من اإلتصالية اآلخرى أيضا، فأهدافها أن تكون معرفة الشخص أو الطلبة عن املواد 
ا املدروسة املنتمية املتطورة، وأن هذه األهدف ستتوقف وحتصل إن كانت عمليته

 .تكون اتصالية
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  الفصل السادس
  اخلالصة واالقرتاحات

املبحث األول حيتوى على اخلالصة، واملبحث : يتناول هذا الفصل على املبحثني
 .الثاين حيتوى على االقرتاحات

  اخلالصة: املبحث األول 
مج  جامعة اإلسالمية احلكومية موال  قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستريبر

مج الذي يطبق وظيفته كقسم تعليم اللغة العربية وأن . مالك إبراهيم ماالنج، هو الرب
اللغة العربية املستخدمة يف العملية التعليمية للمستوى األول يف قسم تعليم اللغة 

بكلية الدراسات العليا جامعة اإلسالمية احلكومية موال العربية ملرحلة املاجستري 
مالك إبراهيم ماالنج ال تكون كاملة وال تسمى اللغة العربية االتصالية يف العملية 

  .التعليمية
أما خصائص لغة املعلم املستخدمة يف العملية التعليمية، إذا رجعت أو علقت 

ت ا ا كما يف البيا موعة، وأثرها مطابقة مبا ذكر يف اإلطار بنظريتها كلها مناسبة 
ت اليت حصلها الباحث يف العملية التعليمية لبيا مث،  .النظري إن علقت أو نظرت 

ا يف العملية التعليمية حينما هم يشرحون  أن دور لغة املعلمني العربية اليت يستخدمو
م،  م وينعقدو مرو تؤثر على ترقية استجابة املواد املدروسة إىل الطلبة، أو حينما 

حية ترقية  حية ترقية فهم املواد املدروسة، ومن  الطلبة يف العملية التعليمية، من 
اشرتاكهم يف العملية التعليمية، ومن جانب ترقية جودة العملية التعليمية يف تلك 

االت   .ا
  االقرتاحات: املبحث الثاين 

وإسهاما يف حتسني عملية تعليم  مؤسسا من النتائج اليت يوصل إليها الباحث
اللغة العرية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للستوى األول يف كلية دراسات العليا 
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خلصوص ملعلمني قسم سالمية احلكومية ماالنجاإل موال مالك إبراهيمجبامعة  ، و
كومية سالمية احلاإل موال مالك إبراهيمتعليم اللغة العربية يف هذه الكلية جبامعة 

  .، يوص الباحث من له اهتمام يف جمال تعليم اللغة العربيةماالنج
 ملعلمي اللغة العربية .١

خصوصا إىل املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية والسيما هم الذين 
تصالية يف العملية التعليمية، أن يهتموا ويراعو لغة ايستخدمون اللغة العربية 

حية سهولة ، من يف العملية التعليمية العربية املستخدمة املعلمني لغةخصائص 
فهمها، وتلطفها، واالسرتاتيجية املستخدمة يف تعبريها، حينما ينقد ويصلح 

واملعلم أن جيتهد اجتهادا شديدا يف ترقية . األخطاء اللغوية وعمل عند املتعلمني
  .عليميةاستيعاب الطلبة واشرتاكهم، وكذلك ترقية جذابة العملية الت

 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية .٢
ت اليت قد حللت ودرستاستنادا  طلبة قسم تعليم فلمن قبل،  على البيا

ن يقرؤوا املواد املدروسة قبل  جودة تعلمهم وتعليمهم، االلغة العربية أن يرتقو 
داخل الفصل والكتب اآلخرى الكثرية، وأن يعودوا تكلم اللغة العربية تعويدا 

ا، وأن يهتموا شرح املواد املدروسة من املعلم ومقدم املقالة اهتماما شديدا مستمر 
وأن جيربوا االشرتاك يف العملية التعليمية وال خيافوا يف حتضري أفكارهم . وارتكازا

الذين  وأراءهم يف إعطاء املدخالت أو األسئلة أو التعليق، مث الطلبة اآلخر 
زئون الطالب أو الطالبة حينما خيطئ يف ال يستهيستمعون شرح مقدمي املقالة 

  .، حىت يشجع أن يدرب لغته العربيةلغته
 للباحثني الالحقني .٣

يف  املستخدمة العربية املعلمني لغةهذا البحث يقتصر على وصف وحتليل 
 يف مرحلة املاجسترييم اللغة العربية للستوى األول العملية التعليمية بقسم تعل

سالمية احلكومية ماالنج، اإل ة موال مالك إبراهيمجامعبكلية دراسات العليا 
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ر أو ينفذ هذا البحث يف املستوى اآلخر متأن يس ،فيمكن الباحث الالحق
أو ميكن للباحث االحق أن جيري البحث  املستوى الثاين كان أو املستوى الثالث

ت، و  أو يف ميدان  يكمن أن يعمل البحث يف املتغري اآلخريف كل املستو
ت  ت املؤسسة الرتبية يف اإلندونيسية أو مستو البحث األخر من مستو

  .املؤسسة الرتبية يف خارج اإلندونيسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
٩٥  

 املراجع
  املراجع العربية

املكتبة العصرية، : بريوت جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي،  السيد  االليكتريونيك" عريب عريب"املعاىن لكل رسم 
  بدون السنة

البحث النعوعي يف الرتبية وعلم ئر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي، 
تمع العريب، : عمان النفس،    ٢٠١١مكتبة ا

املرجع يف مناهج تعليم اللغة ة، إميان أمحد هريري،  على امحد مدكور، رشدى أمحد طعيم   ٢٠١٠دار الفكر العريب، : القاهرة العربية للناطقني بلغات أخرى، 
: دار املعارف البالغة الواضحة البيان، املعاين، البديع، على اجلارم ومصطفى أمني، 

  بدون السنة
ض طبيقات العملية، تكنولوجيا التعليم املاهية واألسس والتالرمحن كدوك،  عبد : الر

  ٢٠٠املفردات، 
ض دليل تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم العامغازي مفلح،  مكتبة الرشد، : ،الر

٢٠٠٧  
  ١٩٩٧جامعة دمشق، : دمشق يف طرائق تدريس اللغة العربية، حممود أمحد السرير، 

ض التدريس وإعداد املعلم، يس عبد الرمحن قنديل،    ٢٠٠النشر الدويل، دار : الر
جامعة أم القرى، : مكة املكرمة داللة السياق، ردة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي، 

١٤٢٤  
ا مناهجه وأساليبه، رشد أمحد طعيمة،  ط تعليم العربية لغري الناطقني  إسكوا، : الر
١٩٨٩  

  املراجع األجنبية



٩٦ 
 

  

Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta : 
Rineka Cipta, 2010 

Brown, Gilian, dan George Yule, Analisis Wacana, Diterjemahkan Oleh I. 
Soetikno, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996 

Hery Yufrizal, An Introduction to Second Language Acquisition, Bandung : 
Pusaka Reka Cipta, 2008 

I Nengah Suandi, Sosiolingusitik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 
Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

Arab, Malang : UM Press, 2014 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa Indonesia, 2008 
Ngainum Naim, Menjadi Guru Inspiratif : Memberdayakan dan Mengubah Jalan 

Hidup Siswa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 
Onang Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Jakarta : PT. 

Remaja Rosdakarya, Cetakan ke 20, 2006 
Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition, New York : Oxford 

University Press, 1986 
Robert Bogdan dan Steven L. Tailor, Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian), Terj A. 

Khozin Affandi, Surabya : Usaha Naional,1993 
Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep Dan 

Aplikasinya, Yogyakarta : Ombak, 2016, hlm. 44-47 
Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2012 
Sugiono, Metode Penilitian Pendikakan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, Cek 22, Bandung : Alfabeta, 2015 
Syaiful Bakri Djamarah, Prestasi Belajar Kompetensi Guru, Surabaya : PT. Usaha 

Nasional, 1994 
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2008 مراجع اإلنرتنيت  
Profil Universitas”, http://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil 
Sejarah”, http://pasca.uin-malang.ac.id/sejarah/, 
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-klarifikasi/ 
http://contohcara.com/pengertian-dan-contoh-kalimat-tanya-klarifikasi-dan-
konfirmasi/ 
     

  
  
 


