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  ستهاللا
 

َرًة ِبِِْذِن هللِا )البقرة:  َلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثي ْ  "(249"َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلي ْ
 

 مسلم(رواه المرءِ دينه ومرؤَتُهُ عَقلُهُ وحَسَبُه خُلُقُه )كَرَمُ 

 
، فَاس تََدلَّ  َ ا َعن ُكلِّ ما َشهَِّد، وذاكًِّرا لُِّكلِّ ما عَِلِّ ً ئَِّل وُمَعّبلِّ َمن َرأَيتَُه ُمجيبًا َعن ُكلِّ َما س ُ

 بذكَل عََل ُوجودِّ ََجِلِّ )ش يخ ابن عطاء هللا السكندري(
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 بيئة اللغة ودورها، النشاطات اللغوية :ساسيةالكلمات األ

لغة العربية هي ممارسة عاداهتم أي أمتتة عاملة السمع، مفهوم مما مسعت الالغرض من تعلم 
أهم ما وذو نظأن دور البيئة كمصادر التحفيز القادمة يصبح م وقرأت، والتعبري يف وجهات النظر مث كتابته.

يف مساعدة عملية تعلم اللغة الثانية، ألن عملية اكتساب اللغة هو عملية التعود أي العادة. بيئة اللغة 
من تكوين البيئة اللغوية اجليدة فيها املشكالت اليت تواجه هبا، وبذلك  .العربية هي منطقة اللغة العربية

أهداف هذا  ومشكالهتا وحلوهلا املقرتحة.حبث الباحث حبث علمه عما يتعلق بتكوين بيئة اللغة العربية 
، وملعرفة كديري  دار املعرفة البحث يف مها: ملعرفة األنشطة الداعمة لتكوين بيئة اللغة العربية مبعهد 

 .كديري وحماولة حلها  دار املعرفة املشكالت اليت تواجه يف تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد 
منهج الوصفي، والتحليلي  أيضا ويستخدم هذا البحث ويستخدم هذا البحث مدخل الكيفي

والتقوميي. وجلمع البياانت املطلوبة استخدم الباحث أسلوب املالحظة واملقابلة والواثئق، فأما اخلطوات 
البياانت، وعرض البياانت واستنتاجها بوصف البياانت   تنقيصلتحليل البياانت تبدأ من مجع البياانت، و 

 والتحقق منها.
األنشطة الداعمة يف تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار املعرفة  ( 1ئج من هذا البحث وهي: فنتا

كديري تتكون من األنشطة اليومية، منها إلقاء املفردات، والتكرير املفردات، وحمكمة اللغة. واألنشطة 
ناقشة، واجلريدة احلائطية، األسبوعية منها احملادثة، ومشاهدة الفلم واستماع الغناء، اخلطبة املنربية، وامل

وشعبة اللغة، واإلنشاء األسبوعي، والتمرينات األسبوعية. واألنشطة السنوية منها التمثيل املسرحي، والرحلة 
( املشكالت واحللول يف تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار املعرفة كديري تتكون 2اللغوية، وفتح الكتب. 

 .ة التعليم املستخدمةمن لدي التالميذ واملعلم وطريق
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ABSTRAK 

 

Abdur Rozaq. Muhammad, 2017. Kegiatan-kegiatan berbahasa Arab dan 

perannya dalam Pembentukan Lingkungan Bahasa Arab Di Pondok Darul 

Ma’rifat Kediri, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah 

PascaSarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing (1)Dr. H. Uril Bahruddin, M.A (2)Dr. H. Nur Hadi, M.Pd.  

 

Kata Kunci: Kegiatan Bahasa, lingkungan dan perannya. 

Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah pelatihan kebiasaan atau 

kecakapan fungsi pendengaran, paham dari apa yang didengarkan, dibaca, dan 

mengambarkan apa yang dilihat dan kemudian menulisnya. Peran dari lingkungan 

seperti sumber rangsangan dalam sebuah peraturan serta sangat penting dalam 

membantu kegiatan pemerolehan bahasa kedua, karena proses pemerolehan 

bahasa kedua adalah proses pembiasaan. Lingkungan berbahasa Arab adalah 

tempat bahasa Arab itu sendiri. Dibalik pembentukan lingkungan bahasa Arab 

yang bagus ada beberapa problematika dan solusi-solusi dalam menanggapinya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui kegitan-kegiatan yang 

mendukung bahasa Arab di pondok Darul Ma’rifat Kediri, dan untuk mengetahui 

problematika dalam pembentukan lingkungan berbahasa serta solusi dalam 

menyelesaikannya.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan 

deskriptif, analisis dan evaluatif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, 

peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah 

analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data 

dan kesimpulan yaitu dengan mendeskripsikan data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) kegiatan kegiatan pendukung dalam 

pembentukan lingkungan berbahasa Arab di pondok darul ma’rifat kediri terdiri 

dari kegiatan harian yang meliputi penyampaian kosa-kata, pengulangan kosa-

kata, dan mahkamah bahasa. Kegiatan mingguan meliputi muhadatsah, melihat 

film dan mendengarkan lagu, pidato, diskusi, majalah dinding, kursus bahasa, 

insya’ mingguan, dan pelatiahan dalam menjawab soal. Kegiatan tahunan meliputi 

drama bahasa Arab, karya wisata dalam bahasa, dan mebuka kitab kuning. 2) 

problematika dan solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalm 

pembentukan lingkungan berbahasa Arab di pondok darul ma’rifat kediri terdiri 

dari masalah yang berhubungan dengan santri, guru, dan metode pembelajaran. 
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  ABSTRACT  

 

 Abdur Rozaq. Muhammad, 2017. Arabic Language Activities  and roles Of 

Arabic Environment In Pondok Darul Ma'rifat Kediri And Solutions 

Arrangement, Thesis, Department of Arabic Language Education, 

Postgraduate School Maulana Malik Ibrahim State of Islamic University of 

Malang.  Supervisor (1) Dr. H. Uril Bahruddin, M.A (2) Dr. H. Nur Hadi, 

M.Pd.  

 

Keyword: Language Environment, Problems And Solutions. 

Arabic learning is training of habits or ability of the hearing function, to 

understand what is being heard, read, and to describe what is seen and then to 

write it. The role of the environment as a source of stimulation in a regulation is 

also very important in helping the activity of acquiring a second language, 

because process of acquiring a second language is process of habituation. Arabic 

speaking environment is place of Arabic itself. Establishment of a good Arabic 

environment there are several problems and solutions in response. The purpose of 

this research is: to know activity-activity that support Arabic in pondok Darul 

Ma'rifat Kediri, and to know problematics in forming language environment and 

solution in solving it. 

This research use qualitative method and with descriptive, analysis and 

evaluative approach. To collect the required data,  researcher uses observation, 

interview and documentation method,  data analysis begins by collecting data, 

data reduction, data presentation and conclusion that is by describing data and 

data verification. 

The results of this research is: 1) supporting activities in formation of 

Arabic environment in pondok Darul Ma'rifat Kediri consists of daily activities 

which include delivery vocabulary, repeating vocabulary, and language court. 

Weekly activities include conversation, viewing movies and listening songs, 

speeches, discussions, wall magazines, language courses, insya' weekly, and 

training in answering questions. Annual activities include Arabic drama contest, 

language tours, and opening yellow books. 2) problematics and solutions in 

solving problems in the formation of Arabic environment in pondok  Darul 

Ma'rifat Kediri consists problems relating to santri, teachers, and learning 

methods. 
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 الشكر والتقديركلمة 

الذي أنزلنا قرآان عربيا، املرسل على خامت  هلل احلمد بسم هللا الرمحن الرحيم،
عليه السالم املكتوب ىف املصاحف، املنقول  بوسيلة األمني جربيل األنبياء و املرسلني،

اللهم صل وسلم  .الناساملختم بسورة  بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املتعبد إلينا ابلتواتر،
على سيدان حممد احملمود أشرف أنبياء واملرسلني الذي حيمد اخلالق واملخلوق، املبعوث 
إلمتام األخالق احملمود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، اللهم صل 
على سيدان حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق انصر احلق ابحلق واهلادي إىل صراطك 

 ملستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد:ا

فبعناية هللا وتوفيقه وإبذنه قد انتهى الباحث كتابة هذا البحث العلمي حتت 
ر املعرفة  تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دا النشاطات اللغوية و دورها يفاملوضوع "
هذا البحث العلمي انفعا يل وجلميع الطالبني والطالبات  مع الرجاء ليكون "كديري

واملهتمني ابللغة العربية، ولن أصل إىل هذه النهاية إال بفضله عز وجل، وكل من ساعدين 
وأعانين ابملساعدات الكثرية وأرشدين ابلتوجيهات القيمة، فبهذا الواقع ينبغي يل تقدمي 

 الشكر والتقدير إىل :

لدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالان ا الربفيسورالفاضل  .1
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

جامعة  ، املاجستري مدير الدراسة العلياحبر الدينالربفيسور الدكتور احلاج  الفاضل .2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.موالان مالك 

الفاضل الدكتور احلاج ولداان ورغاديناات املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية   .3
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك 



 
 

 ل 
 

املاجستري بصفته املشرف األول.  يداحلم احلاج أوريل حبر الدينالدكتور  الفاضل  .4
ها الباحث املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وج   نور هادي احلاج والدكتور

 وأرشداه وأشرف عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية  
ماالنج. فلهم من  كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا 
 عين خري اجلزاء.

سأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه اهنا و 
 انفعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ 

، فونوروغو كنتورفرق املعهد دار السالم   أحد من وهمعهد دار املعرفة 
وجد يمعهد الذي كونتور الثالث وحال هذا املعهد هو   هذ املعهد مشهور ابسمو 

 billingual) لغتني ونستخدمي باينأي مبين للسكون الطالب ومجيع املن كفيه مس

language).1 ألهنم غوية هي األنشطة اليومية للطالب والطالباتلأنشطة ال ،
اللغة ، ألن لتوصل علي نتيجة التعلم اللغة العربية ابللغة العربية واإلجنليزية ونتكلمي
لفاظ يعربهبا كل قوم عن أهي و  ،تصالية األساسية حلياة الناساال اآللة يه

وقد وجدت هذه العادة منذ إنشاء هذا املعهد. وجري هذه النشاطات  2أغراضهم.
ألجل تكوين بيئة اللغة العربية يف هذا  إىل تعرف الدراسة ابستخدام اللغة األجنبية 

 املعهد.
إمام زركشى بفونوروكو  كياهي احلاج  أن معهد كونتور احلديث حتت قيادة

جاوى الشرقية تقوم على نظام و شكل العصرية و من خصائصه هي تكوين البيئة 
العربية اجليدة، وكذلك طرائق التعليم اللغة العربية هلذه املؤسسة هي بتكوين البيئة 

ساعة مع إزدحام  24اللغوية لكافة الطالب على الشكل النظام الداخلى 
حىت تكون تربية الطالب واجتماعيتهم ونفسيتهم تنمو  األنشطات وحسن التدبري

                                                           
 .2016سبتمرب  10املالحظة مبعهد دار املعرفة كديري،   1
 .3.ص ،(1916 ،دار املعارفالقاهوة: ) الوسيط ىف االدب العرىب واترخيه،امحد اإلسكندارى و مصطفى عناىن،   2
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تصال ابللغة الرمسية ملزمة ىف أي وقت وحال هي جبانب ذلك كان اال منوا جيدا،
 على اكتساب اللغة الثانية.اللغة العربية واإلجنليزية ملمارستهم 

اعترب متعلم اللغة الثانية بقدرته  Noam Chomsky قال نعوم تشومسكى
ة على استخدامها يف الكفاءعلى تلك اللغة الثانية إذا كان لديه امللكة هبا و 

السهولة يف التكلم،  ومن بعض أهداف تعليم مهارة الكالم كالها: 3النطق.
 4 تكوين العادة.ستماع، و تكوين حسن االوالوضوح، واملسؤولية، و 

 الو  العربية اللغة تعلم يف شقةابمل يشعرون الطالب معظمأن  ،يومال ولكن
لغوية، بيد أهنم لقد ال مهارةال سيما  العربية اللغة ىف املهارات استخداميف  يقدرون

ئية حىت الثناوية بل حىت مستوى اجلامة. اتعلموا اللغة العربية منذ دراستهم يف االبتد
لعربية تنتشر وال راكدة، إما احدي من خصائص اللغة العربية هي أن النمو اللغة ا

من الشخصية واالجتماعية. أن اللغة العربية عند الفردية تتطور بزايدة السن واخلربة 
من املستخدمة اللغة. وعند اجتماعية أن لغة العربية تتطور من التفاعل واملوصالت 

 5 بني مستخدمة اللغة.

عربية هي اللغة الواستنادا من هدف تلك اللغة، فأن الغرض من تعلم 
عاملة السمع، مفهوم مما مسعت وقرأت، والتعبري يف  تدبريممارسة عاداهتم أي 

قال عبد احلميد أن دور البيئة كمصادر التحفيز القادمة  وجهات النظر مث كتابته.
يصبح معطما وذو أهم يف مساعدة عملية تعلم اللغة الثانية، ألن عملية اكتساب 

                                                           
3
 Hasan Basri, Pendekatan Keterampilan Proses Bahasa Arab (Kediri: STAIN Kediri Press, 

2011), 27.   
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), 138. 
 .34 .( صدمسق : دار الفكر)، تدريس فنون اللغة العربية، 1991علي رمحن مذكور،  5
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 6عادة. بيئة اللغة العربية هي منطقة اللغة العربية.اللغة هو عملية التعود أي ال
 7التعليم اجليد يف الفصل جيعل التالميذ غري فعالية، البد علي ختليط ببيئة اللغة.

ها من املعلمني ءويف التعليم الرمسي، أن بيئة اللغة العربية العربية ميكن إنشا
 boarding)عهد يف املدرسة أو يف مسكن اخلاص للطالب عند الطالب ابسم امل

school). 8 

كوين بيئة اللغة العربية هي حتسني قدرات ومهارات الطالب تالغرض من 
واحملاضر من هيئة التدريس وغريهم يف تكلم اللغة العربية فعالية، شفاواي كان أو  

 كتابة كانت، حىت تكون عملية تعليم اللغة العربية جيدة وفعالة منافعة.
املعرفة كديري علي تكوين بيئة لغة العربية منذ نشأته يستخدم املعهد دار 

 عزم، و املعهد هذا يف عن هذه الطرية يبحث أن الباحث فافرتض ،اآلن إىل
 دار املعرفةمبعهد  اللغة العربيةبيئة مشكالت تكوين " عن بحثي نأ الباحث
 ."وحلوهلا املقرتحة  كديري

 
 أسئلة البحث  .ب 

بيئة مشكالت تكوين " قضااي الباحث قدمي السابقة البحث مقدمة على ابناء
 يف الباحث لتسهيل ."وحلوهلا املقرتحة كديري   دار املعرفةالعربية مبعهد اللغة 

 :يلي فيما بعبارة عربهاي البحث هذا ليفأت
 ؟ كديري  دار املعرفة العربية مبعهد  اللغة بيئةتكوين ما األنشطة الداعمة ل (1

                                                           
6
 Abdul Chaer,  Psikolinguistik Kajian Teoritik,  Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cet. II,  256. 

7
 A. Hidayat, Biah Lughowiyah (pemerolahan Bahasa), Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 1 

Januari-Juni 2012, 43. 
8
 Hornby, AS.  Oxford Advanced Leaners Dictionary of  Current English . England: Oxford 

University Press Tanpa tahun, 104.   
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  دار املعرفة العربية مبعهد  اللغة بيئةاليت تواجه يف تكوين  املشكالت هي ما (2
 ؟ كديري وحماولة حلها

 البحث أهداف .ج 
 :إىل التايل الباحث هدفي السابقة بحثال قضااي يلإ انظر  

 كديري   دار املعرفةالبيئة العربية مبعهد  يف تكوين الداعمة األنشطة ملعرفة  (1

  دار املعرفة العربية مبعهد  اللغة بيئةاليت تواجه يف تكوين  املشكالت ملعرفة  (2
 كديري وحماولة حلها

 البحث فوائد  .د 
 :اآلتية املنافع و الفوائد الباحث حبصول أملتي البحث ذاو هب

 النظرية الفائدة(  1

 دور عن همافامل و اتإلعالمإلعطاء ا البحث ذاهب الباحث تأملي
 اللغة علم يف البحث د ةزايدة ماول كديري   دار املعرفةمبعهد  العربية البيئة

 .العربية

 يةمالعل الفائدة(  2
مؤسسات الرتبوية يف تعليم  أو رساملدا ةساعديف م البحث هذا دور
 كديري   دار املعرفةالعربية مبعهد  اللغة بيئةتكوين  يف سيما ال ،اللغة العربية

 د البحثحدو  .ه 

البحث فحدد كان البحث عن بيئة اللغة العربية واسعا وكي ال يتسع هذا 
الباحث لرتكيز حبثه عن األمور اإلتصالية اليومية بني الطالب ىف عملية بيئة اللغة 

 .كديري  دار املعرفة ، وحيث حمل الباحث ىف املعهد معهد ية تكوينهاالعربية وكيف
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أن موضعية هذا البحث هي مجيع األنشطة الداعمة لتكوين بيئة اللغة 
البحث هي مبعهد دار املعرفة كديري، وزمانية هذا العربية، وأما املكانية يف هذا 

 حيت انتهاء هذا البحث. 2017البحث تعقد من شهر ديسمرب 
 دراسات السابقةال .و 

 البحث بعضاملادة  أن الباحث فوجد العلمي البحث عدة عا تبا وبعد
 وأما. تشبه مادة أمهية عما يتعلق مبوضوع هذا البحث العلمي السابقة العلمي
 :   يلي مافي نيالسابق العلمي البحث

تكوين بيئة اللغة العربية  ( عنوان البحث:2006) حليمي زهدي .1
مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا )دراسة الوصفية 
والتقوميية( رسالة ماجستري يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 

( ما هي بيئة 1: ه هيحبث ةلأسئإبراهيم احلكومية اإلسالمية مبالنج. ف
( كيف 2 اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب ؟

يكتسب الطلبة املهارات العربية فمعهد األمني اإلسالمي برندوان 
( ملاذا يكون هناك اإلختالف الكتساب الطلبة املهارات 3مسنب ؟ 

ا: ومنهج حبثه: حبثا كيفيا وصفيا. ومصدار البياانت منه. العربية؟
األقوال، واألفعال، واألحوال، والواثئق، ومصدار اإلحصائي. وادوات 
مجع البياانت: الباحث نفسه، ودليل املقابلة، والتوثيق امليداين، 
وتعبريات يومية، يف الفصل أو خارجه، والتعبريات املكتوبة الىت كانت 
 يف األوراق، وتعاليق األساتذة. وطريقة مجع البيانت: املالحظة بدون

املباشرة، واملقابلة، والطريقة الواثئقية. مث حتليل البياانت: عرض 
( أالبياانت وتصنيفها وتبويبها وحتليلها حتليال نقداي. وأما النتائج حبثه: 

إن بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب تنقسم إىل 
ية اكتساب ( هناك عامالن يف كيفببيئتني: بيئة اصطناعية وطبيعية. 
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طلبة املهارات العربية: العوامل الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية: 
التشجيع، واملوهب، والذكائية. والعوامل اخلارجية البيئة، املعلم، 
واإلصالحات، واملواد الدراسية، واحلفظ، والتقليد، والوظيفة، واحلوافز، 

 9والتمرينات، والوسائل التعليمية.

: البيئة العربية تكوينها ودورها البحث عنوان (2012) رشدي كورنيا  .2
: وأسئلة حبثه هي يف اكتساب العربية مبعهد الروضة احلسنة بندونق.

كيف ( 2 البيئة العربية مبعهد الروضة احلسنة بندونق؟كيف تكوين (1
ما اختالف ( 3العربية مبعهد الروضة احلسنة بندونق؟ اللغة اكتساب 

البيئة  دور( ما 4عهد الروضة احلسنة بندونق؟ اكتساب العربية مبيف 
ومدخل  ؟.يف اكتساب العربية مبعهد الروضة احلسنة بندونق العربية

البحث املستخد هلذا البحث هو املدخل الكيفي ونوعه هو البحث 
الوصفي والتقومي من حيث تطبيقه على الظاهرات اإلنسانية أمر 

يهمم أساسا لدراسة  طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث اآلخر الذي
(إن تكوين بيئة اللغة أالظاهرةات الطبيعية. ونتائج هذا البحث هي: 

ربية مبعهد الروضة احلسنة بيا بندونق ميدان تنقسم على البيئة عال
( هناك عامالن يف كيفية بناعية )الرمسية( والبيئة غري رمسية. طاإلص

ية والعوامل اخلارجية اكتساب طلبة املهارات العربية ومها العوامل الداخل
( اختالف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية مبختلف طرائق ج

التدريس املستخدمة، واآلدوات املستعملة، واألهداف املتفرقة، والبيئة 
( وإن دور البيئة العربية يف املعهد يتكون على داحمليطة وما اىل ذلك. 

                                                           
حليمي زهدي، تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا، رسالة املاجستري )ماالنج: جامعة   9

 ( 2006اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج، 
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اكتساب الطلبة  ثالثة أدوار وهي التعويد والتشجيع والتقومي يف
 املهارات األربع.

: البيئة العربية ودورها يف كفاءة البحث ( عنوان2012هناية الرمحة ) .3
مهارة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعة بنجوهلور ابميكاسن مدورا 

البيئة العربية بداخلية كيف ( 1: وأسئلة حبثها هيجاوى الشرقية. 
كيف ( 2 جاوى الشرقية ؟خدجية اجلامعة بنجوهلور ابميكاسن مدورا 

بداخلية خدجية اجلامعة بنجوهلور ابميكاسن مدورا جاوى الشرقية  دور
البيئة العربية ودورها يف كفاءة مهارة الكتابة بداخلية كيف ( 3 ؟

ومنهج ؟. خدجية اجلامعة بنجوهلور ابميكاسن مدورا جاوى الشرقية
من هذا  البحث املستخدم هو املنهج الوصفي التقوميي، والنتائج

البحث هي: البيئة العربية بداخلية اجلامعية تنقسم إىل بيئتني: البيئة 
داخل الفصل والبيئة خارجه. البيئة داخل الفصل حتتوي على تعليم 
قواعد النحو والصرف، تعليم ترتيل القرآن، تعليم العقيدة، تعليم 

ج األخالق، تعليم اإلنشاء واإلمالء، تعليم علم التصوف، تعليم منه
البحث تعليم تفسري الكتب، تعليم كتابة البحث العلمي والبية خارج 
الفصل هي استعمال اللغة العربية يف مكاملة اليومية عن كل حال ما 

 يتعلق عن انشطة الطلبة.
 

البيئة العربية ودورها يف ترقية مهاريت البحث: ( عنوان 2012متيم هللا ) .4
وأسئلة حبثه بنتور ماالنج. االستماع والكالم مبعهد االسالم راجيصا 

البيئة العربية مبعهد االسالم راجيصا بنتور ( كيف كمال 1هي: 
االستماع والكالم  ( كيف اكتساب الطالب علي مهاريت2؟ ماالنج

يف  البيئة العربيةكيف دور  (3؟ مبعهد االسالم راجيصا بنتور ماالنج
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؟. بنتور ماالنجترقية مهاريت االستماع والكالم مبعهد االسالم راجيصا 
أما مدخل هذا البحث املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي 
واستخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التقوميي. والنتائج البحث 

 مبعهد االسالم راجيصا بنتور ماالنج: أ( أن عملية البيئة العربية هي
اكتساب  تتكون من البيئة داخل الفصل و خارجه. ب( اكتساب

تنال من البيئة الداخلية و  مهاريت االستماع والكالمعلي الطالب 
لدي  تنمية بيئة اللغة العربية على أنشطة اللغويةاخلارجية. ج( دور 

 جعلت فاعلية. يف الفصل وخارجه الطالب

البحث: اكتساب اللغة العربية من عنوان ( 2016أوريل حبر الدين ) .5
صف البيئة العربية ( ما و 1البيئة االصطناعية. وأسئلة حبثه هي: 

( ما دور البيئة العربية 2االصطناعية يف جامعة موالان مالك إبراهيم ؟ 
أما مدخل هذا االصطناعية يف جامعة يف اكتساب اللغة العربية؟. 

والنتائج هو املنهج الوصفي التحليلي.  البحث املستخدم هلذا البحث
ساب : أ( هناك جمموعة من مظاهر اكتهييف هذا البحث البحث 

اللغة العربية يف اجلامعة واليت تسهم يف خلق البيئةالعربية االصطناعية  
كلها يف اسكان الطالب يف املسكن وأبعداء األنشطة الدينية والثقافة 
والرايضية وغري ذلك. ب( عملية يف داخل األنشطة كالتتمثل 

 واحملاضرة واخلطبة اجلامعة.
 

ومن الدراسات السابقة أقام الباحث حبثا حتت عنوان 
وحلوهلا كديري    دار املعرفةتكوين بيئة اللغة العربية مبعهد مشكالت 

وقد اختلف البحث من البحوث السابقني يف انحية عنواهنا،  .املقرتحة
ومكان حبثها وأهدافها. مع أن الباحث يبحث عن تكوين البيئة 
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املهارات اللغوية. والفرق بني الباحثني وإدارهتا علي ترقية مجيع 
تكوين ( 2006) حليمي زهدي( 1السابقني والباحث نفسه هي: 

، أن بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا
 رشدي كورنيا( 2 هذا البحث يبحث عن البيئة العربية بشكل العام.

اكتساب العربية مبعهد البيئة العربية تكوينها ودورها يف ( 2012)
، أن هذا البحث يبحث عن البيئة العربية علي الروضة احلسنة بندونق

هناية ( 3 شكل تكوينها و كيفية اكتساب الطالب علي اللغة العربية.
البيئة العربية ودورها يف كفاءة مهارة الكتابة بداخلية  (2012الرمحة )

، و يبحث لشرقيةخدجية اجلامعة بنجوهلور ابميكاسن مدورا جاوى ا
متيم هللا ( 4 عن كيفية البيئة االصطناعية ابجلامعة لرتقية مهارة الكتابة.

( البيئة العربية ودورها يف ترقية مهاريت االستماع والكالم 2012)
، ويبحث عن دور البيئة العربية مبعهد االسالم راجيصا بنتور ماالنج

عنوان ( 2016ين ). أوريل حبر الدرتقية مهاريت االستماع والكالمل
البحث: اكتساب اللغة العربية من البيئة االصطناعية، ويبحث عن 

 البيئة االصطناعية يف هذه اجلامعة.

 حتديد املصطلحات .ز 
قصد الباحث حتت موضوع مشكالت تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار املرفة  

 هي:وحلوهلا املقرتحة كديري 
ومل يستطيع علي حلوهلا. املراد من املشكالت هي شيء الذي يظهر املسألة  .1

املشكالت يف هذا البحث هي املسألة اليت تظهر من عملية تكوين بيئة 
 اللغة العربية مبعهد دار املعرفة كديري.
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التكوين هو عملية النظري، الطريقة ألهداف األشياء اخلاصة، وأنه عملية  .2
وجود البيئة العربية نظري البيئة اللغة العربية وأنشطتها ملساعدة الطالب علي 

 يف املعهد.
البيئة هي مجيع األنشطة الداعمة والعوامل املؤثرة اليت تؤثر علي عملية  .3

تكوين البيئة العربية وترغب الطالب علي قدرة اللغة العربية ودفعها 
وشجاعتها يف حياة اليومية. كل ما يسمعون وكل ما ينظرون وكل ما 

ة والتعليمية يف تكوين اللغة العربية. يشعرون كلها عوامل من عوامل الرتبي
مجيع األنشطة اللغوية تقصد حلصول الطالب علي النجاح يف التعلم والتعليم 
اللغة العربية، فبيئة العربية هي كل أشياء فيما حولينا من التكلم والسماعة 

 والنظرية والشعورية.
فروع مهعد  معهد دار املعرفة كديري للرتبية االسالمية احلديثة هو احد من .4

دار السالم كنتور فونوروغو، وتسمي مبعهد كنتور احلرم الثالث. يسكن فيه 
 من الرجال اخلاصة إما من طالب املعهد وطالب اجلامعة.

حماولة احللول املشكالت هي عملية لنحليل املشمالت اليت تظهر. والغرض  .5
العربية من احللول يف هذا البحث هي حلول املشكالت يف تكوين بيئة اللغة 

 مبعهد دار املعرفة كديري.
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 الثاين الفصل
 يالنظر  اإلطار

 

 البيئة العربية .ج 

 البيئة العربيةمفهوم  -1

كل املعلم له ملكة التعليم من أي مصادر ما منها، البيئة احملاطة 
جيد للمتعلم و العكس، و لذلك توفري البيئة به. فالبيئة اجليدة هلا درس 

و توفري  1اجليدة للمتعلم مقصد الزم للوصول أىل منتهى الغاية الرتبوية.
 البيئة اجليدة معترب أبنه إحدى أساليب الرتبية املهمة.

البيئة اللغوية هي كل ما يسمع و ما يشاهد املتعلم متعلق بتعليم 
 2اكتساهبا رمسية كانت أو غري رمسية.اللغة الثانوية املدروسة على 

بتعريف اآلخر أن البيئة اللغوية هي تكوين البيئة التعليمية حول املدرسة و 
 boarding school.3 للمتعلمني بنظام خاصة املعروف ب

البيئة اللغوية عند حلمى زهدى هي مجيع األشياء و العوامل 
الطالب ترغب ية التعليم و أهتا أن أتثر ىف عملاملادية و املعنوية الىت من ش

بشجعهم على تطبيقها ىف واقع حياهتم ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم و 
ما يشاهد من املؤثرات املهيئة و كل ما يسمعه املتعلم و اليومية أو هي  

اإلمكاانت احمليطة به املتعلق ابللغة العربية املدروسة والىت ميكنها أن تؤثر 
 4تعليم اللغة العربية.ىف تعلم و  ىف جهوده للحصول على النجاح

                                                           
1
  Hery Noer Aly, "penciptaan lingkungan edukatif dalam pembentukan karakter: studi terhadap 

aplikasi pemikiran ibnu jama'ah", dalam tsaqafah jurnal peradaban islam, ed. Dihyatul Masqon, 

Nasrullah Zainul Muttaqin (Ponorogo : Universitas Darussalam, 2012), VIII : 52. 
2
  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (malang : misykat, 2005), 165. 

3
 Albert Sydney Hornby, Oxford Advanced Leaners Dictionary Of Current English (England: 

oxford university press, 1995), 120. 
حلمى زهدى, البيئة اللغوية تكوينها ودورها ىف اكتساب العربية, )ماالنغ : مطبعة اجلامعة احلكومية موالان ملك إبراهيم,    4

 .39(, ص. 2009
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من التعريفات املكتوبة تعرف أن البيئة اللغوية هي البيئة املعينة 
ل األنشطات لتكون مشو ا قدرة املدرس والنظام املقرر و للمتعلمني الىت فيه

 تربية الطالب واجتماعتهم وتفسيتهم تنمو منوا جيدا.
هو احدى من ف ،لنظام الداخلىالبيئة العربية تعمل فعالية اب

 بيئة معينة مع ساعة ىف 24وسائل الرتبية مبراقبة املربيني على املتعلمني 
 5النظم املقرر.مشول األنشطات و 

إعطاء املسكن  6من أهداف تكوين النظام الداخلى كالها :و 
لبعض الطالب الذين مسافة املدرسة تكون بعيدة من بيتهم، وحفظ 

ية، جينما والديهم غافلون ىف سالمة الطالب من املشكالت اإلجتماع
مقاربتهم، وتعويد الطالب على املواظبة جسمية كانت أو نفسية، 

 وإعطاء املمارسة احلياة اليومية ملستقبل الطالب ىف جمتمعهم.

 

 شروط تكوين البيئة اللغوية -2

هناك بعض الشروط األساسية ىف تكوين البيئة اللغوية حول 
  7منها :املدرسة أو املعهد أو اجلامعة 

املداومة ىف تقدمي تعليمها قف اإلجاىب حنوى اللغة العربية و وجود املو   (أ 
ألطراف هي مدرس اللغة العربية ورئيس املراد ابو  من مجيع األطراف،

 من املستحسن إىل مجيع املوظفني املؤسسة.املؤسسة و 

وجود األشخاص القادرين على نطق العربية ىف بيئة املؤسسة الرتبوية،  (ب 
 ك ىف تكوين البيئة اللغة العربية.واحملر 

توفري التخصيص األموال الكافية لتيسري الوسائل احملتاجة ىف تكوين  (ج 
 البيئة اللغة العربية. 

                                                           
5
  Firdaus, Nilai Nilai Positif System Asrama (jambi: t.tp. t.t), 3. 

6
  Thontowoi, Bi'ah 'Arabiyah Dan Pemerolehan Bahasa (malang:t.tp. t.t), 36. 

7
  Ahmad Fuad Efendy, Methodology Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 168. 
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 تكوين البيئة اللغوية الرمسية -3

لتكون البيئة الرمسية قادرا على التأثري اكتساب اللغة فالتعليم ىف و 
 8ا يلي :غرفة ابستخدام املقربة التواصلية األصلية فيم

استخدام طريقة التواصلية مببدأ األنشطات ليس إال بطريقة املباشرة  (أ 
 مطلقا الىت ال تركز إىل شرح القواعد.

توفري املادة املختلفة بكثرة املواد األصلية مع اإلهتمام املبادئ  (ب 
 التطبقية املررة.

كتب توسيع املسامهة اللغوية ابعطاء املتعلم الوظيفة مثل : قراءة ال (ج 
فتح مواقع اإلنرتبيت الت واجلرائد العربية ومشاهدة األفالم و واجمل

 العربية و غري ذلك.

كان املدرس تيسريا هلم مع قلة الكالم عند توفري دور املتعلم إلتصال و  (د 
 التعليم.

 استخدام اللغة العربية بقدر ما ميكن.  (ه 

 استخدام الطريقة ذات الصلة املختلفة دون تناقض بنظام املقررة.  (و 

لفة حنو : كتابة اإلنشاء اليوم وضع تنظيم األنشطات املدافعة املخت  (ز 
 غري ذلك.  والتمرين اخلطابة واحملادثة واملقابلة و 

 
 

 تكوين البيئة اللغوية غري الرمسية -4

ألن حمتاج الواقع أن تكوين البيئة اللغوية غري رمسية ليست بسهل 
لوا إىل تكويتها طول الزمان، بعض املدارس حاو إىل الصرب واالتساق و 

   9بطريقة خمتلفة منها :

                                                           
8
 Ahmad Fuad Efendy, Methodology Pengajaran Bahasa Arab, 168. 

9
  Ahmad Fuad Efendy, Methodology Pengajaran Bahasa Arab, 169. 
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 املوارد البشرية  (أ 

  وجود املوارد البشرية اإلختصاصية ىف اللغة العربية كالما أو كتابة،
احملاورين  األنشطات اللغوية ىف املدرسة و حمركنيكنموذج اللغوية و 

 للمتعلمية ىف األنشطات اإلتصالية على األقل.
 البيئة النفسية   (ب 

 تكوين البيئة النفسية املدافعة ىف ترقية تعليم اللغة العربية تبدأ من : 
اعطاء اإلعالم املوجز إىل كافة املتعلمني عن دور اللغة العربية يف  (1

دين اإلسالم والعلوم العصرية وإحدى من اللغات املستخدمة 
 (PBB)يف إتصال هيئة األمم املتحدة 

اعطاء اإلعالم عن منافع ملكة اللغة العربية يف حياة الفردية  (2
 واإلجتماعية ويف ميادين العمل مع الدليل الوقعية. 

استعراض تعليم اللغة العربية اجليدة السهولة لتشجيع مهة   (3
 املتعلمني يف تدريس اللغة العربية.

 البيئة النطقية (ج 

صال اليومي هي البيئة اليت تستخدم فيها اللغة العربية لإلت
تدرجييا، وهلا أتثري عظيم حنو املتعلم يف إكتساب اللغة العربية. 

 10وبعض طرائق هذه البيئة  منها:
حماولة مدرس اللغة العربية يف إستخدامها عند إتصاله مع  (1

 الطالب حماولة جيدة.

إستخدام األقوال العربية ثقافية يف املدرسة مثل: كيف  (2
 حالك؟ وشكرا وغري ذلك.

                                                           
10

 Ahmad Fuad Efendy, 170. 
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اليوم العريب، وجب على كل طالب واملدارس واملوظف تقرير   (3
 اإلدارية أن ينطقوا ابللغة العربية.

تقرير الزقاق العربية، وجب على كل طالب أن ينطقوا ابللغة   (4
 العربية إذا سار يف ذلك الزقاق.

 تنظيم العقاب الرتبوي وعدم التكليفي جماوز النظام املقررة. (5

 البيئة السمعية (د 

إذاعة اإلعالانت ابللغة العربية ومساعة الغناء  تقوميها على شكل
 العريب وغري ذلك.

 البيئة النظرية (ه 

تكوين البيئة النظرية ألمر سهل نسبيا وهلا أتثري قوي حنو الطالب يف 
إكتساب اللغة العربية، مثل: كتابة اإلعالانت واجملالت حائطية 

 ابللغة العربية.
 البيئة النظرية السمعية (و 

ة األفالم العربية يف معمل اللغة مث إذاعة التلفزيون تقوميها ابستفاد
 العريب وغري ذلك مع الوسائل التكنولوجية.

 الفرقة اللغوية  (ز 

تكوين الفرق اللغوية بتنظيم األنشطات اللغوية كتمرين احملادثة واخلطابة 
 واملناقشة وغري ذلك

 أسبوع العريب (ح 

ة مثل: مسابقة األنشطات فيه متناوعة على األهم كله ابللغة العربي
 اخلطابة وكتابة الشعر وكتابة اإلنشاء وغري ذلك.

 مركز التعليم الذايت (ط 
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وهو توفري الغرفة اخلاصة لتعلم اللغة العربية دون املدرس بوسائل التعليم 
املوجودة مثل: األفالم العربية واإلنرتنيت والكتب املختلفة واإلذاعة 

  11وغري ذلك.العربية ومشاهدة إذاعة التلفزيون العربية 
 

 أنوا  البيئة التعلمية -5

وعلى رغم من أمهية إستخدام البيئة يف عملية التعليم إال أننا جند 
عددا كبريا من املنافع املختلفة. والبيئة التعليمية تنقسم ابلعموم إىل ثالثة 

 12أقسام منها:
 البيئة اإلجتماعية  (أ 

الثقافة هذه البيئة متعلقة ابإلتصاالت اإلنسانية اليومية مثل 
والرتبية وقيمة األدب ونظام اجملتمع واملهنة وغري ذلك، ومن 
املستحسن استخدام البيئة اإلجتماعية يف عملية التعليمية بداية من 

 األقارب وهي األسرة واجلار مث القرية إىل أخره.
 البيئة العاملية (ب 

وهي متعلقة ابلعامل مثل الوصول والرايح واهلواء واملياه 
حليوانت وعما يتعلق مبوارد العاملية، بوسيلة هذه البيئة والنبااتت وا

يرجى على كل طالب أن يفهم أحوال طبيعته مث أخذ العالقة 
 .بدروسهم املدرسة

 البيئة الصناعية (ج 

وهي البيئة الىت يصنعها اإلنسان أبهداف خمتلفة ولنيل منافع 
هبذه  منها مثل املدرسة واجلنينة احليوان والسوق والبستان وغري ذلك،

                                                           
11

 Ahmad Fuad Efendy, Methodology Pengajaran Bahasa Arab, 171. 
12

  Nana Sudjana, Ahmad Rifa'i, Media Pengajaran (Penggunaan dan pembuatannya), (Bandung: 

Sinar Baru Aglesindo Offset, 2005), 212-214. 
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البيئة يرجى على كل طالب من أي انحية ما مثل كيفية صناعتها 
 ومحايتها وغري ذلك

 
 تعليم اللغة العربية .د 

 مفهوم تعليم اللغة العربية -1
وهي اليت تعربعن أفكار اإلنسان  ،وسيلة للتفاهم بني ألفراد اللغة

بل قد تدفعه  ،كما أهنا تثري أفكار ووجداانت السامع املتكلم أو وجداانته،
وإذامل حتدث اللغة  ،احلركة وحتدث استجاابت عند توجيهها إليهللعمل و 

 13استجابة للسامع.
 ،مارساملربة و واخل نفسالو  حوالواأل املعرفةك ،تغري أحوال هوتعلم ال

هو ايصال  االتعليم اصطالحو   14حوال. ة التعلم الذى اتصال تغري األمه مبعين
صادية الىت وهي الطريقة االت ،بطريقة قومية ،املعلم و املعرفة  اىل اذهان التالميذ

سبيل احلصول على العلم اجلهد ىف توفد لكل من املعلم واملتعلم الوقت و 
 15الطريقة.هي املعلم واملتعلم واملادة و  ،فااملعلم اركان اربعة ،املعرفةو 

ت تصلح للتعبري ا جمموعة اشاراهنفر أوا أ ،ف علماء النفس اللغةر ع
 ،راديةإلالفكرية و العاطفية وا أى عن حاالت االنسان ،عن حاالت الشعور

حتليل أية صورٍة أو فكرة ذهنية اىل أجزائها  ا الوسيلة اليت ميكن بواسطتهاأو اهن
ورة مرة أخرى ىف أذهاننا و اليت هبا ميكن تركيب هذه الص ،أو خصائصها

 16.يف كلما ووضعها ىف ترتيب خاصلذلك بتأو  ،غريان

                                                           
 8. ص (1988، مكتبة  غربب :تليفرن) طرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعم سيد عبدالعال، 13

14
 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 17-18. 

 .12ص. (،1983هرة: مكتب غريب االق) ،التوجية ىف تدريس اللغة العربية ،حممود على السمان15
 15( ص. 1991، ) بسريوت : دارا النفائس خصائص العربية و طرائق تدريسها ،انيف حممود معروف16
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التعليم يرشد  وري يف حياة الفرد و اجملتمع ألنالتعليم هو شئ ضر 
الناس من اجلهل إىل املعرفة و العلوم الكثرية يف هذه احلياة، ال يستطيع 
الناس أن يعيش بدون التعليم، كما يفعل الناس العمل البد بعلم و كثري من 
العلوم جند من التعلم إما العلوم الدونية و األخروية، كما هو املعروف أن 

فة، قال دكتور عبد احلليم حنفى يف  إحدى من أغراض تعليم هو إجادة املعر 
كتابه طرق التعليم اللغة العربية أن  التعليم هو إيصال املعرفة إىل أذهان الطلبة 
بطريقة قدمية صحيحة و هو الطريقة املناسبة بقوهلم أبيسر سبيل و أقل 
وقت، و أن  له فلسفة و أسسها و هو حيتاج إىل إستعداد علمي و فىن ألن  

 17عقال و نفسا و روحا منفصلة و مرتمجة متداخلة. املدرس جسدا و
تعليم اللغة هو تعليم املهارات هبدف استخدامها وليس تعليم 
املعلومات عنها. مثله يف ذلك مثل تعليم السباحة الذي هو تعليم كيف 
السباحة على املاء تعليما عمليا وليس التعليم عن السباحة نظراي. ممايعين أن 

مارسة والتدريب على االستماع والكالم والقراءة والكتابة تعليم اللغة هو امل
 18 ابللغة اهلدف بصورة تطبيقية.

اإلرشاد والتطور ى عملية تربوية هتدف إىل الدفع و تعليم اللغة العربية ه
تنشئة النظرية مبوقف إجيايب العربية إجيابيا كانت أم سلبيا و يف بناء قدرة اللغة 

اللغة العربية اإلجياىب هى القدرة على   . من قدرةو هو اللغة العربية الفصحاء
م مع التكلم شفاواي كان أم كتابة. و من شفواي هى القدرة على التكل

قدرة اللغة كتابة هو القدرة على اإلنشاء. و   أملالآلخرين ابللغة العربية. و 
القراءة. أن    قدرة على فهمخرين و لقدرة على فهم كالم الالالسلبية هى ا

                                                           
 .1۲ص.، (۲۰۰1، )ابتو سنجكار: جامعة حممود يونس اإلسالمية احلكومية طرق التعليم اللغة العربية عبد احلليم حنفي، 17
إبراهيم ماالنج، ماالنج: اجلامعة موالان مالك الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا )جمموعة البحوث، 18

 .44(، ص. 2011
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ى من أمهها لفهم القرآن الكرمي للغة العربية و املواقفة اإلجابية هقدرة ا
 19ابلعربية. خرى املتعلقة ابإلسالم املكتوبةالكتب األواحلديث النبوى و 

 
 أهداف تعليم اللغة العربية -2

، متثل احلد عربية أهدافا مرحليةحددت املناهج الرتبوية ىف البالدال
 األدىن الذى ينبغي الوصول اليه. فجعلت من أهداف املرحلة 

أن يكتسب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى استعماال  (أ 
انجحا. حتداًث واستماعاًـ ويف مستوى متالئم مع تطوره العقلي 

 واللغوى.
أن يكتسب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتة، وذلك يف حدد  (ب 

 منوه الفكرى واللغوى.
أن يكتسب القدرة على القراءة اجلهرية السليمة، والىت تتمثل ىف األداء  (ج 

السليم، نطقًا للحروف من خمارجها، وضبطا للحركات يف مواقعها، 
 وهلجة مناسبًة، ومتثيالً للمعىن، ومراعاة للوقف يف مواقعة.

 أن يكتسب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء. (د 
أن يزود اباملهارات اللغوية واخلربات احلياتية الىت متكنه من القيام مبا  (ه 

تتطلبه فنون التعبري )االنشاء( الوظفي، لكتابة الرسائل واملذكرات، 
 واإلسهام يف احلوار اهلادف، واإلجابة عن األسئلة الشفهية، وحنوها.

أن يتدرب على تذوق النصوص األدبية، وحماولة إدراك مافيها من  (و 
 مواطن اجلمال والقيم اإلنسنية.

                                                           
 .19(، ص. 2000)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  أساليب التدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،   19
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أن ينمو ميله إىل الطالعة، حبيث يقبل ـ ذاتيا ـ على القراءة احلرة، رغبة  (ز 
منه يف جمالسة الكتاب، وضماان لعدم عودته إىل األمية األجبدية، إذا 

 ما وقف عند هذا احلد من التعلم املنظم.
عاجم أن يتكون لديه الدافع للبحث، وأن يتدرب على استخدام امل (ح 

 20والفهارس املبسطة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذلك.
 

 مواد تعليم اللغة العربية -3
لغة العربية أن نعرف ما عي م عن مواد التعليم الونتكل قبل أن نبحث

املدرس إاى الطالب من املعلومات ما يلقيه  املادة، املادة هي كل
العربية من اللغات األخرى. إختلفت وأوسعت مادذة اللغة  21املختلفة.

ابلنظر إىل فروعها فننظر املد ة اللغة العربية هي: العلم النحو والصرف يبحث 
 عن ترتيب اللغة وهو عن تعيري أخر الكلمات.

 وعند حممود يونوس وحممد قاسم بكر، أن شروط ماد ة الدرس أربعة هي:

 جيب أن تكون املاد ة مالزمة للزمان. (أ 
املاد ة مالئمة مبدارك الطالب وسن هم الهي ابلصعبة جيب أن تكون  (ب 

الىت يتعس ر فهمها والهي ابلسهولة تذهب بفائدة تعويد العقل 
 التفكري.

ينبغى أن تكون املاد ة خمتارة بقصد أن تفسد الطالب اللتظهري  (ج 
 مقدار معارف املدرس.

                                                           
 .33 -34. ( ص1998)بريوت: دار النفاس،  خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  20
 .11(، ص. 1987)فونوروغو: دار السالم للنشر و الطبع،  ،جزء االولالرتبية و التعليم حممود يونوس و بكر،  21
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الد رس مرت بة ترتيبا عقليا ومقس مة إىل اقسام مع وجوب إمتام جزء  (د 
  22وإتقانه قبل البدء ىف اجلزء الذ ى يليه.

 املواد احللقة األوىل

كتاب واحد للتالميذ يف كل صف من الصفوف الثالثة األوىل،  (1
، والكالم، يتم فيه تدريس الفنون اللغوية األربعة ) االستماع

على أن يكون النص األساسي يف الدرس والقراءة، والكتابة(.
قدمي احملتوى اللغوى ممثال يف هواحملور الذى يتم من خالله ت

املهارات اللغوية املختلفة، واملختوى الثقاىف ممثال يف املفاهيم 
واألمناط واملوضوعات الثقافية املختلفة، ويقرتح تكليف الطفل 

 إبرجاعه يف هناية العام.
 كراسة تدريبات يكتب فيها التلميذ تدريباته وحيتفظ هبا. (2
الصفوف الثالثة، يتم فيه مرشد للمعلم يف كل صف من هذه  (3

تعريف املعلم ابألهداف واملهارات اللغوية والثقافية الىت ينبغى 
تنميتها عند تالميذ يف كل صف، وكذلك أسلوب التعامل مع 
الكتاب املقرر، فضال عن األنشطة اللغوية الصفية والالصفيه الىت 

ر يقرتح عليه القيام هبا لتحقيق أهداف املنهج، آخذا يف االعتبا
أننا نتامل يف هذه احللقة مع معلم فصل مسئول ـ ابإلضافة اىل 
تدريس املهارات اللغوية ـ عن توظيف هذه املهارات يف تعلم 
حمتوى املواد الدراسية األخرى يف هذه احللقة ) الرتبية الدينية، 

 23واملعلومات العامة، واألنشطة البيئية، والرايضات(.
 :املواد احللقة الثاىن
                                                           

 .41ص.  ،الرتبية و التعليم جزء االولحممود يونوس و بكر،  22
 .56 -55( ص.1989)مصر: جامعة املنصور،  مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيرشدى أمحد طعيمية،  23
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تدريبات اللغوية، يدرسه التالميذ يف هذه الصفوف، يتم كتاب لل (1
 فيه تدريس القواعد النحوية والصرفية واإلمتالئية واخلط.

كتاب ذو موضوع واحد، ويدرب التلميذ من خالله على  (2
اإلستقالل يف   حتصيل املعرفة، والقدرة على االستماع ابلقراءة 

 احلرة.
فيه تعريف املعلم مرشيد واحد للمعلم يف هذه الصفوف، يتم  (3

 24أبسلوب معاجلة كتب اللغة العربية يف هذه الصفوف.
 

 طرق تعليم اللغة العربية -4
ثالثة عناصر يرتابط بننها تعقب يف طريقة التدريس، وأكثرهم 
يتداخلون وخيلطون فيما بينها، وهي املدخل و الطريقة و األسلوب. رأي 

 أنطاين :
Method is an overall plan for orderly presentation of language 

material, no part of wich contradict and all of wich is based upon the 

selected approach. An approach is axiomatic, method is procedural.
25  

هي طرق  و ،نيةاللغة كلغة أجنبية أواث عليمطرق ت وسنغرض هنا أهم
ومن  ،تعددت  بتعدد واختالف اجتاهات و مداخل تدريس اللغة األجنبية

  26:هي أهم هذه الطرق

 

 

 
                                                           

 .56، ص  العربية ابلتعليم األساسي مناهج تدريس اللغةرشدى أمحد طعيمية،  24
25

 Anthony,  Edward M,  Approach,  Method,  and Technique, in  Teaching English as a Second 

Language, (New York: Harold B Allen, 1965), 93. 
 .19(، ص. 2014)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم،  اللغة العربية ومشكالت تعليمها،سيف املصطفي،  26
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 رتمجةالالقواعد و  ةطريق (أ 

على قراءة النصوص  رسنيتعتمد هذه الطريقة على تدريب الدا
د النصوص شيئا مهًما و و تعترب التدريب على الكتابة و تقلي ،وترمجتها

الكتب اليت اتبعت هذه الطريقة اب الرتكيز على  . ولقد اتسمترئيًسا
تفاصيل قواعد اللغة اليت وضعت و صنفت و شكلت على اساس 

 نشأت هذه التصنيف التقليدي لقواعد اللغة  الالتينية و االغريقية اللتنب
يرية كما امتألت هذه الكتب اب التدريبات التحر   ، الطريقة ىف أحضاهنما

كما   ،ائم املفردات املوضوعة ىف لغتنيوبقو  ،ةخاصة اب التدريبات الرتمج
و اليت متا  ،ملستخلصة من مؤلفات كبار الكتابازدمحت اب النصوص ا

اختيارها على أساس ماحتتويه من أمور عقلية وليس على أساس ما 
 27تتضمنه مما جيب اللغة للدارسني.

ولقد تسلطت هذه الكتب على املدر س، وأصبح عمله ينحصر 
الدروس ىف الكتاب، وتغطية مجيع التدريبات ىف الوقت  ىف تدريس كل

املخصص هلا، ولقد ظهرت حماوالت لتأليف كتب جديدة إال أهنا مل 
تستطيع التخلص من امليل القدمي لتقليد أنواع القواعد والتدريبات الىت 
توجد ىف الكتب السابقة، ومن مث كانت النتيجة أن استخدمت هذه 

ري سليمة، ومفردات ومجال مهجورة ال تصلح الكتب اجلديدة تراكيب غ
لتعليم أجيال جديدة تعليما لغواي فعاال، حيث أثقلت ذاكرة الداراس 

 28بعدد هائل من املفردات، وبتدريبات حتريرية كثرية جدا انء هبا كاهلة.

 

                                                           
 70( ص. 1991) بسريوت : دارا النفائس،  خصائص العربية و طرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  27
 .71، ص. خصائص العربية و طرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  28
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 املباشرة ةالطريق (ب 

حظ يف النشاط اللغوي أن الطالب ت هذه الطريقة عندما لو ظهر 
 ،ستماع لقدر كبري من التحدث هبافهم اللغة عن طريق االميكنهم تعلم 

ولو حظ  ،من مواقف حيوية و مناسبة الطالبو عن طريق تتكلم هبا 
و ايضا  ،يتعلم هبا الطالب لغتهم الوطنيةايضا أن هذه الطريقة هي اليت 

لون اىل بيئة هذه اللغة اللغة الثانية بدون الصعوابت كثرية عندما ينتق
عتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلمة ومجلها وت ،الثانية

وتراكبها اباألشياء و األحداث من دون أنيستخدمي املعلم أو الطالب 
 29لغتهم الوطنية.

والطريقة املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أواًلمن خالل سلسلة من 
م، اجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ، وتناول الطعا

وغري ذلك. متوسلة غلى ذلك بتحويل املوفق التعليمى اىل موقف متثيلى، 
مع االستعانة ابألشياء والصور والرسوم وغريها مما يقع حتت نظر 
الطالب، مستخدمة ىف ذلك اللغة املتعلمة كوسيلة للتعلم، مستبعدة متاماً 

 30استخدم اللغة األم للطالب ىف هجرة الدراسية.

 طريقة القراءة (ج 

رت هذه الطريقة عندما اخذ تعلم اللغات مكانه ىف التعليم ظه
و ذلك  ،له وقت أطول قد ال يقل عن عامنيالنظامي للدول و خصص

وهي تنمية  ،يق هدف مهم من أهداف تعلم اللغةحىت ميكن واقعيا حتق
حيث بدأت حركة مراجعة أهداف تعليم اللغات و ، القدرة على القراءة

                                                           
 .72انيف حممود معروف، ص.  29
 .71انيف حممود معروف، ص.  30
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ابعتبارها من أهم املهارات الىت جيب أن يكتسبها صار ينظر اىل القراءة 
 31الطالب.

نتيجة هلذا أخذ املهتمون بتعليم اللغات األجنبية يبحثون عن عن 
أفضل السبل لتنمية و تطوير مهارة القراءة حبيث يتمكن الطالب الذي 
يدرس مقررا معينًا من أن يكون قادرًا على القراءة املستقبلة بعد اإلنتهاء 

 32ته.من دراس

 بصريةالطريقة السمعية ال (د 

فقد  ،ذى نعيشه االن أبنه عصر االتصاليوصف العصر ال
وا نتشرت . برامج االذاعة و  ،علمية االتصال بني الدول تزداد أخذت

عت واتس ،ومنا حجم التجارة ،ار الصناعيةالتلفزيون عن طريق األقم
وكثرت علميات التبادل الثقاىف و التعليمي  ،املشروعات و املعوانت الفنية

م لغات أخرى غري بني الدول مما أدى اىل زايدتة اهتمام الناس بتعلي
مما ، مام على فهم اللغة و التكلم هباوتركز هذا االهت ،لغاهتم الوطنية

انعكس على الطرق الىت يتعلم هبا الناس قراءة اللغة االجنبية بطالقة و 
 الكتابة هبا بدقة.

للغة االجنبية ظهر م بزايدة القدرة على االتصال ابنتيجة لالهتماو 
( ليطلق على طريقة هتدف اىل اتقان بصريمصطالح )السمعي ال

مهارات االستماع و الكالم أواًل كأساس التقان مهارات القراءة و 
 33الكتابة اثنيا.

                                                           
 .77ص.  ،خصائص العربية و طرائق تدريسهاانيف حممود معروف، 31
 .77انيف حممود معروف، ص.  32
 .80ص.  ، خصائص العربية و طرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  33
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 الطريقة التوليفية (ه 

بعض نتيجة ملا وجه للطرق السابقة من انتقادات ظهرت 
االجتاهات اليت تسعى اىل صياغة طرق اخرى تعتمد  على مميزات الطرق 
السابقة و شاعت تسمية هذه الطرق ابالطرق التوليفية. ولقد عرفت 

Bumpas  الطريقة التوليفية أو االنتقائية "أبهنا طريقة املعلم اخلاصة اليت
. وهذه يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أهنا فعالة"

زايدة خربة املعلم و الطريقة عادة ما تتغري مع كل فصل و كل مهارة ومع 
 34ميكن للمعلم أن يطلق عليها أي اسم يشاء.مهاراته . و 

 طريقة املدخل الوظيفي (و 

هداف اليت يريد املعلم الناجح هو الذي خيتار طريقة يف ضوء األ
اهلدف عن رغبة . وىف تعلم اللغة األجنبية الخيرج حتقيقها مع طالبة

وىف فهم ثقافات أخرى لتبادل  ،طالب ىف تعلم االتصال بلغة أخرىال
اللغات األجنبية ينبغي ان أى تعليم وتعلم  ،املختلفةاملنافع بني الثقافات 

بلغة أخرى وحيقق فهم الثقافات ظيفيا حيقق القدرة على االتصال يكون و 
 35تبادل املنافع.و 

 طريقة احملاضرة (ز 
هي من الطرائق التدريسية املستخدمة منذ أقدم ة طريقة احملاضر 

العصور حىت الوقت احلاضر، وقد نشأت هذه الطريقة يف العصر اإلغريقي 
القدمي وعلى وجه التحديد مع نشأة الفلسفة السفسطائية وتطورت خالل 
القرون الوسطى، يف وقت مل يكن فيه للكتاب يوم ذاك دور يذكر لفقدان 

                                                           
 .86انيف حممود معروف، ص.  34
 .87انيف حممود معروف، ص.  35
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. والشخص الوحيد الذي كان ميتلك خمطوطًا هو الطباعة يف ذلك العصر
املدرس وحده إذ كانت احملاضرة هي صفة املدرس املالزمة على الرغم من 

 .أنه كان معظم األحيان
أبهنا  لقي مضمون خمطوطته على طلبته. وغالباً ما تُعرف احملاضرةيي

عرض شفوي مستمر جملموعة من املعلومات واملعارف واآلراء واخلربات، 
لقيها املدرس على طلبته مبشاركة ضعيفة منهم وأحيااًن كثرية من دون ي

 .مشاركتهم
ألن املدرس يُلقي فيها املادة الدراسية  مسيت ابلطريقة اإللقائية

ألن املدرس خيرب الطلبة  على طلبته ليتلقوها منه ومسيت ابلطريقة اإلخبارية
 36.مبا لديه عن موضوع ما من آراء وحقائق أو مادة علمية

 طريقة التمثيل والعرض (ح 

املقصود ابالتمثيل هنا هو طريقة املعلم ىف العرض والتجريب 
ويسمعون، وللتمثيل أنواع  والشرح لتفهيم الطلبة حبيث الطلبة يشاهدونه

وحده أو من املعلم والطلبة معاً، أو  قد يكون التمثيل من املعلم خمتلفة،
 أواخلبري أم املعلم اخلارجى. الطلبة فقط،  أو الطالب الواحد فقط،

تبدأ من بيان أهداف التمثيل،   أما خطوات التعليم هبذه الطريقة
مث طلب املعلم من الطلبة حىت يفكروا حسب  مث تطبيق التمثيل الصحيح،

ويفعلوا مثل ما  املراحل التطبيقية, مث طلب  املعلم من الطلبة حىت يطبقوا
مث  د طبق الطلبة للتنمية واالرتقاء،لم ما قمث النقد من املع طبق املعلم انفا،

 اخرياً التقييم من املعلم.

                                                           
 .67(، ص. 2004، دار الفكر :ألردن)ا املعاصر، الطبعة الرابعة،املنهج املدرسي جودت أمحد سعاده، عبد هللا حممد إبراهيم،   36
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والتطبيق حىت  التمثيل اجليد البد من مشاركة الطلبة ىف العرض
واما متثيل الذى اليشاركه الطلبة ىف التطبيق فيسمى  يصبح التعلم عميقا،

 37مثل هذا التعليم تعلما سطحيا. 

 طريقة التدريب (ط 

أو مركز يثعلق مبجال أمر أى مؤسسة  التدريب للطلبة مع
املدربون سيتعلمون كيفية  و أمر واقعى، وذلك ألن التدريب مفيدهلم،

وكيفية التعامل مع األخرين ىف املؤسسة أو املركز. ويكون التدريب  العمل،
على األقل أسبوعني أو ثالثة, واألفضل أن يكون التدريب أكثر من 

 ذلك.

بدءا منو  ىف التدريب هلؤالء املتدربني، خطةأما دور املعلم أن خيط 
وضع اخلطة مع اشخاص ىف املؤسسة الىت يريد املعلم ان يرسل املتدربني 

مث حتديد شكل التعلم عن طريق  اد املوضوع املعينة املطلوبة هلم،اليها ابءعد
 38.املالحظة واملشاركةة املباشرة

                                                           
 .6ص. ، املنهج املدرسي املعاصر، الطبعة الرابعةجودت أمحد سعاده، عبد هللا حممد إبراهيم،  37
 8 ص. ،جودت أمحد سعاده، عبد هللا حممد إبراهيم 38
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 ومنهجيته البحث مدخل .أ 

 الباحث فده ألن البحث هذا ىف الكيفي مدخل الباحث ستخدمي 
 حني البحث موضع ىف هي الىت الواقعية املسألة ريوتعب البياانت مجعيعىن 
 مباشرة املراقبة بوسيلةالبحث  ميدان ىف البياانت مجع بعملية ،البحث عملية

 البحث نظام هو الكيفي جنس وأ البحث ونوع .البياانت وحتليل واملقابلة
 1البشر. منمراقبتها  تتم اليت وطبيعة وكتابة قوال: ةالوصفي بينة علي للحصول
ويف هذا البحث أخذ الباحث املقاربة الوصفية التحليلية، والذي  

يصف الظواهر ويالحظها وجيمع البياانت وحيللها ويستخلص منها النتائج. 
واملقاربة الوصفية هي مقاربة البحث اليت تقصد هبا لنيل البيان و الشرح عن 

 2احلديثة الواقعية.
 

 حثاالب ضورح .ب 

 البحث هذا وىف الكيفي ثحب هو البحث هذا ىف البحث نوع
 ىف الباحث حضور لذالكو  للبياانت، اوجامع للبحث داةأ الباحث ناك

 كونيو  البحث تقرير ىف الوضوح الباحث حضور ويتصور. ذو امهية امليدان

                                                           
1
 Arief furchan, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis 

Terhadap Ilmu-Ilmu Social ( Surabaya: “usaha Nasional”, 1992), 21-22. 
2
  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),  76. 
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 البحث حضور املخرب يعلم البحث هذا وىف. مباشرة غري امشرتك الباحث
  3.امليدان ىف

 بني قد كما. كديري   املعرفةدار معهد  يف البحث هذا وعقد
تكوين بيئة  تستخدم طريقة فيه ألن السابقة، البحث خلفية يف الباحث

ة بنجاحها يف حيث أن هذه الطريقة معترب  اآلن، يلإ اللغة العربية يف تعليمه
 .تعليم اللغة العربية

بيئة تكوين تطبيق  يستخدم طريقة املعهدهذا  أن نشأته فمنذ
مشكالت تكوين  عن بحثي نأ الباحث عزم و يف تعليمه، العربيةاللغة 

 .وحلوهلا املقرتحة كديري  دار املعرفةمبعهد  بيئة اللغة العربية
 

 مصادر البياانت .ج 

لغة ال درسم من البحث هذا يف البياانت مصادر وحصلت 
املركزي  إشراف اللغة هيئة وقسم اللغة املركزي وقسم العربية وحمرك اللغة

 .املعهد لباطبعض و  وقسم التعليم وقسم هيئة إشراف التعليم املركزي
 والبياانت( Primer) األساسية البياانت وه البياانت نوع حتصيلو 

 واملقابلة املالحظة بياانت هي األساسية البياانت. (Sekunder) الثانوية
 تتعلق املالحظة فبياانت. البيئة اللغوية وعما يتعلق هباتكوين يف والواثئق 
العربية مبعهد اللغة بيئة مشكالت تكوين  عينت ةمباشر  البحث مبوضوع

 حماورة من حتصل املقابلة بياانت ماأو  .وحلوهلا املقرتحة كديري  دار املعرفة
إشراف  هيئة وقسم اللغة املركزي وقسم لغة العربية وحمرك اللغةال درسم

                                                           
3
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), 

(Bandung: CV. Alfa     beta, 2009), 117. 
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بعض و  املركزي وقسم التعليم وقسم هيئة إشراف التعليم املركزي اللغة
 .املعهد لباط

 ،األساسية بياانتال أتكد اليت البياانت هو الثانوية والبياانت
واتريخ قيام  يستعمل الذي باكت و الطالب نتيجة و الغياب فشكك

 .من وسائل الىت تستعمل لألنشطات التعليمية وغريهااملعهد 
 

 البياانتمجع أسلوب  .د 

 هدف من ألن ،العلمي البحث يف ضروري البياانت مجعإن 
 املختلفة البياانت وجلمع. البياانت ليلتحص يعىن البحث يف األول

 :ىلت مافي املتنوعة املناهج علي ستعملي الباحث كان املتنوعة
 املالحظة -1

 احلوادث مشاهدة وأ مبالحظة البياانت جلمع البحث طريقة وهي
 الشهادة بطريق النفس حوالأ وأ الشيئ حوالأ دراسة أو ابلبحث املعلقة

 هبذا الباحث ستعمليو  4.مباشرة غري وأ كانت مباشرة ،منظمة والكتابة
مبعهد  تكوين بيئة اللغة العربية مشكالت عن البياانت لتحصيل املنهج

 . وحلوهلا املقرتحة كديري   دار املعرفة

 املقابلة -2

 شخصني بني واجلواب السؤال مبنهج البياانت لتحصيل احملادثة وهي
 5.اوابطنا ظاهر  اإلجتماعي اإلعالم عن تسامعنيمو  تواجهنيم كثرأ أو
لغة العربية ال درسم من البياانت لتحصيل املنهج الباحث هذا ستعمليو 

دار مبعهد  تكوين بيئة اللغة العربيةتطبيق  املعهد عن لباوط وحمرك اللغة
 .ومشكالهتا وطريقة حماولة حلها كديري  املعرفة 

                                                           
4
   Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 63. 

5
  Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192. 
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 لواثئقحتليل ا -3

 أو كتابة الواثئق حتليل و جبمع البياانت لتحصيل البحث ومنهج
 عن البياانت لتحصيل املنهج هذا الباحث ستعمليو  6.الكرتوسكوب

 والكتب املعهد هذ يف وندرسي الذين واألساتيذ كديريدار املعرفة  معهد 
 .وغريها الطالب تراودف ةالدراسي

 
 حتليل البياانت .ه 

 الحظة،امل و قابلة،ملاب البياانت حبث عملية هو البياانت حتليل
 للوصول املناسب املعين فيعر ت عملية وهي. منظمة هاتبكانت مراقو  واثئقالو 
 وهي، ستقرائيةاال الطريقة ماستخداب الباحث رادهاأ الىت املعلومات ىلإ

 هاطاستنبا مث اخلاصة احلقائق معجب الباحث بدأي حيث ستنتاجيةاال الطريقة
 7.العامة النتيجة من

 

 

 

وطريقة  8مليليس وحوبرمان. interaktifاستخدم الباحث املتبادل 
حتليل البياانت ليمكن الباحث علي حصول املعلومات و البياانت هيئه 

 بتحليل االختصار، و اخلطوات لتحليل البياانت ذكر فيما يلي: 

 

 
                                                           

6
 Nana Syaodih, Metode penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 221. 

7 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 7. 
8
  Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, cet. 2, 2008), 105. 

 عرض البياانت

 حتليل البياانت

 

 

 

 تصنيف البياانت
 

 مجع البياانت
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 عرض البياانت -1

احتوي عرض البياانت علي عملية التحرير والتنظيم حيت 
تكون البياانت مرتبة يف اجلدول، وعملية اختصار مجع البياانت 

 وتفريقها إيل الفكرة والفصيلة املعينة.

 تصنيف البياانت وتبويبها -2

عملية التصتيف هي نسقي للمعلومات بدأت بوضع 
األشياء ذات الصفات املشرتكة يف جمموعة كبرية مث تنقسم كل 
جمموعة كثرية إيل وحدات صغرية إيل أنواع، ومن النوع إيل اجلنس. 

للرتتيب وقفا للنظام  مث نقل البياانت من األدوات إيل جدول
بتجديد وتعيني البياانت النافعة والبياانت غري النافعة حيت بقيت من 
البياانت النافعة، وفرق الباحث البياانت اجملموعة ويفصلها علي 

 حسب أسئالت البحث اليت قدمه.

 أسلوب حتليل البياانت -3

حيلل الباحث بصورة الكوفية وتركيز معاجلة التجارب الواقعي 
داث اجلارية علي ما أدركه الباحث منها بفهمه وتصنيف ومح واألح

العالقات اليت ميكن مالحظة عقلية. وبدأ الباحث بتفصيل البياانت 
املناسبة ويشرحها وإعطاء املعين من املعلومات. استخدم الباحث 
املنهج الوصفي كما أنه ذو هدف لتصور األحوال واحلوادث والوقائع 

حلل الباحث مبنهج التحليل والنقدي، مث  املتعلقة مبوضع البحث.
تفسري اجملموعات من البياانت بتقومي علي أساس جمموعة من 

 املصطلحات األساسية اليت تكون إطارا نظراي.
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 البياانت حتقيق صحة .و 

كرر الباحث بعدة مرات ويطالعها ومنخصصني إما داخل املعهد 
ديق نتائج أو خارجه، كما قال مولونج أن هناك بعض اخلطوات لتص

 (triangulation) البحث فهي طول االشرتاك وعمق املالحظة والتثليثي
ومناقشة وحتليل حالة السلبية وكفاءة املراجع وكراقبة اإلعصضاء وبفصيل 

من هذه طرق فحص صحة البياانت استخدم الباحث  9الشرح وحسابة.
 بطرق فيما يلي:

 طول االشرتاك .1

املعلومات الصحيحة،  اهتم الباحث طول االشرتاك لتحصيل
وهذه االشرتاك مطلوب يف سائر النشاطات والربامج وعملبة نكوين 

 بيئة العربية وإدارهتا يف تعليم اللغة العربية.
 التثليثي .2

استخدم الباحث هذه الطريقة عند وجد االختالفات بني 
 البياانت اجملموعة من املالحظة والواثئق واملقابلة واالستبيان.

 عمق املالحظة .3

استخدم الباحث هذه الطريقة لكشف اخلصائص يف ظروف 
املالئمة مبشكالت اليت يريد الباحث علي جلها وملعرفة صحة البياانت 

 وحاجة إيل املالحظة العميقة.
 مناقشة األصحاب .4

استخدم الباحث هذه الطريقة لتحصيل علي صحة البياانت 
يلزم وعملية تكوين األصحاب مناقشني بعضهم بعضا ومصلحني ما 

 اصالحهم، فهذه املناقشة كشفت املعلومات الصحيحة املضبوطة.

                                                           
9
 Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 175. 
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 هيكل البحث .ز 

يكون البحث الذي يهدف إيل الفكر كتابة هذا البحث لز  مرك
املركز، فشرح الباحث علي هيكال كتابة البحث كصورة العامة عما يتعلق 

 هبذا البحث.
قسم األول، هو حمتوي الشكلية البحث الذي يتكون من: صفحة  -1

ني، واملوافقة واالعتماد املشرف فقةمواصفحة املوضوع، و الغالف، و 
مستخلص ، واستهالل، وإهداء، و إقرار الطالبمن جلنة املناقشة، و 

 ابلعربية، والشكر والتقدير، وحمتوايت البحث. البحث
 قسم الثاين، هو حمتوي العام الذي يتكون من:  -2

خلفية الباب األول، هو اإلطار العام الذي يتكون من 
البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وفوائد البحث، 

 وحدود البحث، والدراسة السابقة، وحتديد املصطلحات.
البيئة الباب الثاين، هو اإلطار النظري الذي يتكون من: 

، شروط تكوين البيئة اللغوية، و البيئة العربيةمفهوم وفيها  العربية
، الرمسية غري ين البيئة اللغويةتكو ، و تكوين البيئة اللغوية الرمسيةو 
تعليم اللغة  مفهومفيها  تعليم اللغة العربيةو  .أنواع البيئة التعلميةو 

طرق ، تعليم اللغة العربية مواد، تعليم اللغة العربية أهداف، و العربية
 .تعليم اللغة العربية

الذي يتكون من:  البحث يةمنهجالباب الثالث، هو 
، البياانت ، ومصادر البحث حضور، و البحث مقارنة ونوع

، وحتقيق صحة البياانت، حتليل البياانت، و البحث أسلوب مجع 
 وهيكل البحث
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عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها اليت الباب الرابع، هو 
اتريخ أتسيس وفيها  تتكون من نبذة عن معهد دار املعرفة كديري

أحوال ، و شعار املعهد وأسسه اخلمسةي، و معهد دار املعرفة كديري
تنظيم مؤسسة املعهد، وأحوال الطالب واملدرسني. و أما ، و املعهد

ألنشطة الداعمة يف تكوين تتكون اب  عرض البياانت وحتليلها
املشكالت اليت تواجه ، و بيئة اللغة العربية مبعهد دار املعرفة كديري

. تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار املعرفة كديري وحماول حلها
 .البحث مناقشة ر يبحث عن واآلخ

الباب اخلامس، هو اإلختتام الذي يتكون من اخلالصة 
 واالقرتاحات.

قسم الثالث، هو حمتوي اآلخر الذي يتكون من: قائمة املراجع  -3
 . وسري الذاتية واملالحق
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 الفصل الرابع

 البياانت وحتليلها ومناقشتهاعرض 
 

 دار املعرفة كديريعهد م نبذة عناملبحث األول: 
 دار املعرفة كديريمعهد  أتسي اتريخ  .أ 

بقيـادة متخـرجني مـن معهـد دار السـالم  1988معهد دار املعرفة سـنة قيام 
د مبعرفـة. بعـد ف مـن احلـاج رضـوان وتسـمي هـذا املعهـكونتور بقنسولية كديري، وقـ

 1993ديســـمرب  11التـــاريخ  ىفمعهـــد دار الســـالم كونتـــور  إىلوقـــف هـــذا املعهـــد 
ح هذا املعهد هم من الوزارة الدينيـة هـو ا فغري امسه مبعهد دار املعرفة. حضر عند افتت

احلــاج ترميــذي طــاهر واحلــاج الــدكتور كفــراوي رضــوان كأهــل الواقــف وكيــاهي احلــاج 
كشــي املاجســتري كــاملوقيف مــن املعهــد دار الســالم كنتــور، الــدكتور عبــد هللا شــكر زر 

مبوافقة علي تغيري اسم هذا املعهد مبعهـد دار السـالم كنتـور احلـرم الثالـث دار املعرفـة 
 للرتبية االسالمية احلديثة.

الـدكتور  ام مبعهد كنتور كافة حتت رايسة األستاذبعد افتتاح هذا املعهد، فق
احلـاج أمحـد  ، واستمر رايسته ابألسـتاذ1997أبريل  14التاريخ  ىفمعروف مهيدي 

، مث اســتمر 2007الســنة  ىفشــيف األنــوار الســرجاان  ألســتاذســوهرتو، مث اســتمر اب
 اآلن. إىل 2016الدكتور احلاج هاراينتو عبد اجلالل من السنة  ألستاذاب

  
 أسسه اخلمسةو شعار املعهد  .ب 

ملعرفة للرتبية االسالمية شعار معهد دار السالم كنتور احلرم الثالث دار ا
احلديثة هي: األخالق الكرمية، وجسم السليم، والثقافة الواسعة، واألفكار 

 املنفتحة.
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وأما أسس اخلمسة مبعهد دار السالم كنتور احلرم الثالث دار املعرفة 
للرتبية االسالمية احلديثة هي: االخالص، والبساطة، واالعتماد علي النفس، 

 واحلرية. واألخوة اإلسالمية،
 

 أحوال املعهد .ج 
طالب  1502 إىلسن الثالثة عشرة، مع ما يصل من عدد الطلبة  ىفو 

مدرسا، معهد دار السالم كنتور ابحلرم الثالث  219 إىلومن عدد املدرسني 
الدكتوراندس احلاج هاراينتو عبد اجلالل، يعمل وجيتهد دائما  األستاذحتت رعاية 

 القيام أبي نشاط تربوي وتعليم لرفع مستوي شخصية طالبة االسالمية. ىف
كما أوصي كياهي احلاج أمحد سهل رمحه هللا مجيع كوادره برسالته شهرية 

إذا لزم االمر نبذل احلياة العزيزة. يقع هذا  حىتجناهد ابملال والعمل والعقل 
ة، برقم اهلاتف املعهد بقرية سومبريتشانكرينج كوراه كديري جاوي الشرقي

 .545317( 0354، و)545115( 0354)
 

 تنظيم مؤسسة املعهد .د 
مدير املعهد دار السالم كنتور هم: كياهي احلاج حسن عبد هللا سهل، 
ودكتور كياهي احلاج عبد هللا شكري زركزي املاجستري، وكياهي احلاج مشس 

ي مبريب، اهلادي عبدا. وأما مدير لكل فروع من معهد دار السالم كنتور يسم
الدكتوراندس احلاج هاراينتو عبد  األستاذومريب حلرم الثالث دار املعرفة هو 

 ما يلي:فىاجلالل. وتنظيم مؤسسة املعهد تعرف 
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 ؤسسةتنظيم امل
 4.1لوحة 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 أحوال الطالب واملدرسني  .ه 
كان عدد الطالب مبعهد دار السالم كنتور احلرم الثالث دار املعرفة 

طالبا وهم جاءوا من أحناء املدن إبندونسيا  1502للرتبية االسالمية احلديثة 
 1وخارجه، وأما تفاصيله كما يلي:

 
                                                           

 .2017مارس  08الوثيقة, يف ديوان املكتب اإلدراة مبعهد دار املعرفة كديري,  1

 جملس األعلي لألوقاف

 مدير املعهد

كلية املعلمني 
 اإلسالمية

مؤسسة املعهد  رابطة أسرة املعهد
لنتمية األوقاف 

 وتوسيعها

السالم جامعة دار  رعاية الطلبة
 كونتور

 املتخرجني التالميذ الطالب

 الطالب رعاية جملس
 الطالب

 املنظمة حركة الكشفية

 التالميذ التالميذ الطالب

 أمني الصندوق سكرتري
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 أحوال الطالب معهد دار املعرفة كديري
 2017-2016للعام الدراسي 
 4.2لوحة 
 

 العدد الفصل الرقم
 192 األول .1
 151 فىاألول التكثي .2
 179 الثاين .3
 174 الثالث .4
 121 فىالثالث التكثي .5
 193 الرابع .6
 285 اخلامس .7
 207 السادس .8

 1502 اجملموع
 

عدد املدرسني مبعهد دار السالم كنتور احلرم الثالث دار املعرفة و 
شخصا وهم متخرجون من املعهد كونتور  219احلديثة للرتبية االسالمية 

 وجاءوا من الدائرات املختلفة إما من بالد إندوبيسيا وخارجه.
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   دار املعرف ةاألنشطة الداعم ة   تك وين البيئ ة العربي ة مبعه د املبحث الثاين: 
 كديري

األنشطة اللغوية لتكوين بيئة اللغة العربية مبعهد دار املعرفة كديري تتكون علـي 
األنشطة اليومية واألنشطة األسبوعية واألنشـطة السـنوية. األنشـطة اليوميـة تتكـون مـن: 
إلقــاء املفــردات، والتكريــر املفــردات، وحمكمــة اللغــة. واألنشــطة األســبوعية تتكــون مــن: 

ومساعــة الغنــاء، اخلطبــة املنربيــة، واملناقشــة، واجلريــدة احلائطيــة،  احملادثــة، ومشــاهدة الفلــم
وشــــعبة اللغــــة، واإلنشــــاء األســــبوعي، والتمرينــــات األســــبوعية. وأمــــا األنشــــطة الســــنوية 

تكوين بيئة  ىفتتكون من: التمثيل املسرحي، والرحلة اللغوية، وفتح الكتب. واألنشطة 
 ا يلي:اللغة العربية مبعهد دار املعرفة تبني كم

 

 إلقاء املفردات .أ 
 ىفإلقاء املفردات هي عميلة اعطاء املفردة اجلديدة من املدبر، خاصة 

قسم حمرك اللغة. قال أمحد فؤاد أيفنادي أن تعليم املفردات هي عملية إلقاء مادة 
تعليم اللغة  ىفالتعليمية عما تتعلق ابلكلمات أو تطوير الكلمة كأسس املهمة 

 2العربية.
تدبري التالميذ ابلسماعة الكلمة اجلديدة مث  إىلهذه األنشطة هتدف 

كل يوم،   ىفنطق الصحيح للكلمة، وزايدة املفردة اجلديدة لدي التالميذ 
 ىفال ينام التالميذ  حىتذلك  إىلدة، وإضافة فىتكوين اجلملة امل ىفولتدبريهم 

 الصباح بعد الصالة الصبح.
زايدة املفردات اجلديدة  إىلء مفردات هتدف هذا ما قال أوليا "عملية إلقا

حفظ الكلمات  ىفلدي التالميذ ومدبر املبين، تعمل عند الصباح ليكون ساهال 
يب رضي فىوأكد حممد  3اجلديدة، وأن ال يكون التالميذ انئمون بعد الصبح".

                                                           
2
 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), 99. 

 .2017مارس  3مقابلة مع أوليا، رئيس قسم إحياء اللغة املركزي يف يوم مجعة،   3
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زايدة املفردات اجلديدة لدي التالميذ، ولتذكري املدبر عن  إىل"هذه عمية هتدف 
دة فىمجلة امل ىفمساعة الكلمة اجلديدة مث نطقها وكتبها  ىفكلمات، وتدبريهم ال

 4قواعد النحوية تلك الساعة". ىفيتعلم التالميذ  حىت
إلقاء املفردات لكل مسكن تعمل من قسم حمرك اللغة  ىفأن عملية 

خاصة حتت رايسة قسم إحياء اللغة املركزي ومشرف اللغة املركزي. وتنظم 
  .قد أخذ ابالستعداد ليال إىلية بقسم حمرك اللغة  لكل مسكن هذه العمل

وأما ابلنسبة إلجراء إلقاء املفردات اجلديدة، فقال أوليا" أن إجراء إلقلء 
مفردات لدي حمرك اللغة تبدأ ابالستعداد اللقاء املفردات ليال، وأعد ابلوسائل 

التالميذ علي كتابتها  التعليمية، مث كتب املفردات علي السبورة الصغرية كي سهل
الساعة اخلامسة صباحا بعد قراءة القرآن. وللتالميذ أن  ىفبعد مسعها، وتبدأ 

 5ن حبمل الكراسة والقلم لكتابة املفردات".فىجيلسوا مرتبا بص
يب رضي "علمية إلقاء املفردات تعمل بعد قراءة فىوقد أكد هذا الرأي 

قسم حمرك اللغة، جيمع غرفتني علي القرآن، وألقاء تلقيه مدبر املسكن خاصة لل
دة وفتش فىفرقة واحدة وال إلقاء فقد ولكن بعد كتبها مث جيعلها علي مجلة م

وقال إهلام "هذه  6الكتابة". ىفمجيع كتابتهم وأييت ابصالحات أذا وجد األخطأ 
رايدة الكلمات اجلديدة لدي التالميذ وكي ال ينامون التالميذ  إىلالعلمية هتدف 

 7ة الصبح".بعد صال
 ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء أنشطة إلقاء املفردات اجلديدة 

 ما يلي :فىمعهد دار املعرفة كديري يتم 
 قام حمرك اللغة ابالستعداد اللقاء املفردات ليال. -1

                                                           
4
 .2017مارس  10مقابلة مع حممد فييب رضي، رئيس قسم حمرك اللغة يف يوم اجلمعة،  
 .2017مارس  3، يف يوم اجلمعة اللغة املركزيقسم إحياء رئيس مع أوليا، مقابلة   5
 .2017مارس  10، يوم اجلمعةاللغة يف  حمركرئيس قسم مع فييب رضي، مقابلة  6
 .2017مارس  10، فصل األول التكثيفي يف يوم اجلمعةالتلميذ مع إهلا،  مقابلة  7
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أعد احملرك اللغة الوسائل التعليمية كأالت مكرب الصوت،  -2
علي سهولة الفهم عن الكلمة والصورة، والسبورة، واملقلمة، وممثل 

 اجلديدة.
يتم إلقاء املفردات اجلديدة كل يوم بعد قراءة القرآن صباحا إال  -3

يوم الثالاثء واجلمعة، ألن يوم الثالاثء خمصص أبنشطة احملادثة 
ويوم اجلمعة خمصص ألنشطة من املشرف اللغة املركزي كمشاهدة 

 غة.الفلم العريب ومساعة الغناء العريب وتشجيع الل
كل مبين املسكن، حيث جيتمع   ىفوسكون إلقاء املفردات  -4

التالميذ من غرفتني، وملعرفتهم عن الكلمة اجلديدة يلقي املدبر 
 دة.فىبوضع علي اجلملة امل

بدأ إلقاء ابلسالم واإلفتتاح علي معرفتهم عن املفردات اليت ألقاها  -5
ا بعد من يوم قبل، وكلم حمرك اللغة علي املفردات اجلديدة واحد

واحد وقرر التالميذ بعده، وقبل كتابة املفردات بني حمرك اللغة 
دة مث أمر التالميذ فىعلي معين الكلمة بوضعها علي اجلملة امل

 ها املفردة اجلديدة.فىبصناعة اجلملة 
قرر حمرك اللغة واتبع التالميذ بعدها كي ينظق بنطق جيد،  -6

 ما مسعه. ويكتب بعد مساعة املفردات كي يستطيع أن يكتب
ختم إلقاء ابالختبار والتشجيع من حمرك اللغة عن محاسة التعلم  -7

 وما تتعلق برتقية اللغة، مث ختم ابللسالم.
  

 تكرير املفردات .ب 
 ىفتكرير املفردات هي عملية تكرير املفردات الذي أعطاها املدبر 

الصباح. قال أمحد أوفندي أن تعليم املفردات ليس إال إبلقاء والسماعة، ولكن 
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ابلستمال والتقرير كل يوم كوضعها علي اجلملة ويستخدمها علي تكلم اللغة 
ظ فىالتكلم يساعد التالميذ علي حت ىفالعربية ألن استخدام املفردات اجلديدة 

 8وقت قدمية. ىفالكلمة 
 ىفتدبري التالميذ علي تذكري املفردات  إىلوهتدف هذه األنشطة 

تكوين اجلملة  ىفالصباح، وتقوي حفظهم عن املفردات اجلديدة، ولتدبريهم 
ألف مجل خري من  ىفدة اجلديدة، ألن كلمة واحدة فىدة، وتكوين اجلملة املفىامل

 كلمة واحدة.  ىفألف مجل 
حفظ  قوة إىلالنهار هتدف  ىفهذا ما قال أوليا "تكرير املفردات 

التالميذ عن املفردات اجلديدة، جبانب ذلك لتدبري التالميذ علي تكوين اجلملة 
ألن هبا أن التالميذ يتعلمون عن قواعد الصرف والنحو، هذه األنشطة ينقص 
عن عدد التالميذ النائمون بعد الظهر، ألهنم يدخلون الفصل أو يسمي بدرس 

ذو  األستاذ هذا الرأي ما قاله وقد أكد 9الساعة الواحدة والنصف". ىفاملساء 
الفكر "هذه العملية لقوة حفظ التالميذ عن املفردات اجلددة، ولتدبريهم عن 

 ىفألف مجل خري من مجلة واحدة  ىفدة ألن الكلمة واحدة فىتكوين اجلملة امل
محاسة املدبر املسكن ليعلم أعضائهم أن ال  إىلألف كلمة، إضافة بذلك 

تربية التالميذ عما يتعلق  ىفيعين أمانة مدير املعهد  محل أمانة، ىفيتكسلون 
 10أبخالقهم ولغتهم وتنظيمهم وتعلمهم".

النهار تعمل من مجيع مدبر املسكن،  ىفتكرير املفردات  ىفأن التنظيم 
عملية التعليم التالميذ  ىفتدبريهم  إىلوال خمصص حملرك اللغة، فهذه هتدف 

وصالت بني التالميذ واملدبر. هذا ما قاله ذو ترقية لغتهم وحتصيل امل إىلووسيلة 
الفكر "كانت عملية هذه األنشطة تقوم هبا مجيع مدبر املسكن، مدبر األمن 

                                                           
8
 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), 101. 

 .2017مارس  3، يوم اجلمعة رئيس قسم إحياء اللغة املركزي مع أوليا، مقابلة  9
 .2017مارس  10، يوم اجلمعة ف اللغة املركزياشر إ هيئة رئيسمع األستاذ ذو الفكر،  مقابلة  10
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 ىفالفصل السادس وال بد علي مهارة  ىفسيكون معلما   وحمرب اللغة، ألهنم
 ىفوهذه العملية وسيلة ملمرستهم   التكلم عن بيان املادة ابللغة العربية،

 11".التعليم
وأما ابلنسبة إلجراء تكرير املفردات، فقال أمحد رزق احملبوب"عملية 

 ىفتكرير املفردات تعقد بعد الظهر بتكرير علي ما ألقاه عند إلقاء املفردات 
هذه األنشطة آمر املدبر علي تكوين اجلملة اجلديدة وفتش   ىفالصباح ولكن 

وقد أكد هذا  12كتاب التالميذ بعده وال جيوز خروج املسكن قبل كتابة اجلملة".
تكرير املفردات يلقيها مجيع مدبر حممد أيويب بن أمر معروف "إجراء الرأي 

ن املدبر ها تكرير املفردات وتكوين اجلملة واإلختبار ابلسؤال مفىاملسكن و 
 13غرفتهم". ىفوتفتيش كتابة التالميذ 

ومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء أنشطة تكرير املفردات اجلديدة 
 ما يلي:فىمعهد دار املعرفة كديري يتم  ىف

قام حمرك اللغة خاصة ومجيع مدبر املسكن عموما مبشرف  -1
 أعضاءهم عند تكري املفردات، ألن تكرير املفردات يلقيها مدبر

 املسكن وال خيصص حملرك اللغة.
قام مدبر املسكن لتكرير املفردات إبفتتاح والسالم وتكرير عن  -2

الصباح بنطق الصحيح واحدا فواحدا، مث  ىفاملفردات اليت ألقائها 
أمر بصناعة اجلملة وفتش، مث خيتم ابالختبار عما يتعلق 

 ابملفردات.

                                                           
 .2017مارس  10نفس املرجع،   11

 .2017مارس  17مع أمحد رزق احملبوب، تلميذ فصل الرابع يف يوم اجلمعة، مقابلة  12
 .2017مارس  17، يوم اجلمعة رئيس قسم حمرك اللغةحممد أيويب بن أمر معروف، مع مقابلة  13
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بتوا من قام مدبر املسكن علي تفتيش كتب التالميذ، هل ك -3
اجلملة أم مل كتبوا. ويكون ابصالحات علي كتابة  إىلالكلمة 

 التالميذ إما من حركاهتم وترتيب قواعدهم ولغتهم.
يتم تكرير املفردات اجلديدة كل يوم بعد الصالة الظهر إال يوم  -4

اخلميس واجلمعة، ألن يوم اخلميس خمصص ابستعداد أنشطة 
يسرتيح التالميذ بعد ة ويوم اجلمعة إجازة حيث فىحركة الكش

 صالة اجلمعة.
كل غرفة، حيث يسهل هذه األنشطة   ىفويكون تكرير املفردات  -5

 غرفتهم. ىفعلي إجراءهتا ألهنم يصلون صالة الظهر مجاعة 
فتش قسم حمرك اللغة علي كتيب التالميذ عند خروجهم من  -6

احلجرة موافقا بعد تكرير املفردات، هل زاد كتابتهم من الكلمة 
 ة أم مل يزد.اجلديد

 
 حمكمة اللغة .ج 

هي عملية إعطاء العقاب علي متجاوز عن نطام اللغة، كتكلم اللغة  
غري رمسية والفاسدة. احملكمة هي العقاب الذي عصابه متجاوز عن نظام وغري 

هذا  14ذلك، أن العقاب هو عملية اليت حيزن عند اجملاوز من خطائه وعمل سوء.
ما قاله زين الدين، أن احملكمة هي عملية اليت تعمل قصدا  لتجويز عن نظام 

 15الذي قد موافقة اجلماعة.
جعل التالميذ علي الندامة العميقة وال يعمل  إىلوهتدف هذه األنشطة 

وقت مستقبلة، وهذه العملية ال تقصد علي إعطاء  ىفملرة عديدة املتساوية 
ملعقب مريضا وضعف سلوكه، ترقية التالميذ علي يكون ا حىتالعقاب الشديد 
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 Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islam, (Bandung : Cita Pustaka, 2008),  98. 
15

 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991),  86. 
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التكلم اللغة الرمسية مها اللغة العربية واإلجنليزية ألهنم خافوا عن اجلاسوس اللغة 
اليت يكتب أمساء اجملاوز اللغة علي ورقة احملكمة، وترقية التالميذ علي طاعة 

ي إطاعة املنظمة النظام اللغوي خاصة علي ترقية مهارة الكالم، دراية التالميذ عل
املعهد، وأما اهلدف اخلاص هذه األنشطة هي لتكوين البيئة العربية  ىفاملوجودة 

 املعهد. ىف
ذو الفكر "أهداف احملكمة اللغة هي حماولة املنع، وتغيري  األستاذقال 

اخلري كتكلم اللغة الرمسية، والرتبية. أن مجيع عملية احملكمة  إىلالعلم السيئات 
 حىتاملنع والرد عن عملية  إىلاآلخر، كما أن احملكمة هتدف  هدف إىلهتدف 

يضره  حىتالعقاب الشديد  إىلال تعمل ملرة الثانية، ولكن أن احملكمة ال هتدف 
عملية هذه  ىفله. فبذلك ال بد علي املالحظة اخلاصة والتخطيط اجليد 

هي  يب رضي "اهلدف اخلاص هذه األنشطةفىوقد أكد هذا الرأي  16احملكمة".
املعهد، وأما األهداف العام هي دراية التالميذ علي  ىفلتكوين البيئة العربية 

املعهد، لرتقية التالميذ علي التكلم اللغة الرمسية مها  ىفإطاعة املنظمة املوجودة 
اللغة العربية واإلجنليزية ألهنم خافوا عن اجلاسوس اللغة اليت يكتب أمساء اجملاوز 

 17مة، وترقية التالميذ علي طاعة النظام اللغوي".اللغة علي ورقة احملك
أن التنظيم حمكمة اللغة تعمل من قسم حمرك اللغة لكل مسكن، 
ويكون مبالحظة هذه العملية من قسم إحياء اللغة املركزي وقسم هيئة إشراف 

 تكون العملية جري ما يراد. حىتاللغة 
يب رضي "أعطي ورقة احملكمة فىوأما ابلنسبة إلجراء حمكمة اللغة، فقال 

سبورة  ىفبعض التالميذ ليكتب أمساء جماوز اللغةمث أكتب أمساء جماوز اللغة  إىل
الغرفة الواحدة ليسهل علي إعطاء العقاب واملعرفة  إىلاحملكمة اللغة ومجعت 
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والتعليم ملن دخلوا حمكمة اللغة، أعطي العقاب بدور املسكن حبمل املعجم 
طقوا عربية، وال تنطق إال وأنت انطق ابللغة العربية، واي أخي وبقول "اي أخي ان

ال تتبعوا خطويت، وغري ذلك" أو حبفظ عن املفردات اجلديدة واملفردات اليت قد 
الصباح، وتكوين اجلملة من الكلمة اجلديدة، والعقاب من حركة  ىفألقاءها 

الميذ علي اجلسمية كاالحنراف علي األرض واجلري وغري ذلك، كي يكون الت
تكلم اللغة العربية أنيما كانوا مث آيت ابالصالحات من اخلطاءان لدي التالميذ، 
ليكون التالميذ املعرفة علي اللغة الصحيحة، و أختم ابلتوجيهات واالرشادات 

 18إليهم، وآمر علي كتابة أصحاهبم الذين يتكلمون ابللغة غري رمسية".
معهد دار  ىفأنشطة حمكمة اللغة ومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء 

 ما يلي :فىاملعرفة كديري يتم 
بعض التالميذ ليكتب أمساء  إىلأعطاء احملرك اللغة ورقة احملكمة  -1

 جماوز اللغة كتكلم اللغة غري رمسية ومنطق اللغة الفاسدة.
سبورة  ىفقام قسم حمرك اللغة علي كتابة أمساء جماوز اللغة  -2

املسجد ألن ال  إىلاب التالميذ احملكمة اللغة مساء عند ذه
 دخول احملكمة. ىفيعرف التالميذ علي وجود إمسه 

حمكمة اللغة  إىلأعلن قسم حمرك اللغة علي أمساء ممن يدخلون  -3
املغرب، وجري هذه احملكمة اللغة من  ىفواألمن بعد قراءة القرآن 

 الساعة السابعة متاما. إىلالساعة السادسة والنصف 
الغرفة الواحدة ليسهل علي إعطاء  إىللغة مجع قسم حمرك ال -4

 العقاب واملعرفة والتعليم ملن دخلوا حمكمة اللغة.
أعطا قسم حمرك اللغة العقاب كدور املسكن حبمل املعجم وبقول  -5

"اي أخي انطقوا عربية، وال تنطق إال وأنت انطق ابللغة العربية، 
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دات واي أخي ال تتبعوا خطويت، وغري ذلك" أو حبفظ عن املفر 
الصباح، وتكوين اجلملة  ىفاجلديدة واملفردات اليت قد ألقاءها 

من الكلمة اجلديدة، والعقاب من حركة اجلسمية كاالحنراف علي 
األرض واجلري وغري ذلك، كي يكون التالميذ علي تكلم اللغة 

 العربية أنيما كانوا.
يكون قسم حمرك اللغة علي اصالحات من اخلطاءان لدي  -6

 كون التالميذ املعرفة علي اللغة الصحيحة.التالميذ، لي
يتم قسم حمرك اللغة علي التوجيهات واالرشادات عما تتعلق  -7

 برتقية اللغة العربية.
 احملادثة  .د 

احملادثة هي عملة إعطاء املفردات اجلديدة حسب املبين مث قام ابحملادثة 
مبوضوع خاص املزوجة بني أصحابه. احملادثة هي تبادل الفكر والرأي عما يتعلق 

بني شخصني أو أكثر، احملادثة هي أسس مهارة الكالم صبيا كان أو شيوخا  
 19كان.

تدريب ألسنة التالميذ كي يتعودون  إىلوهتدف هذه األنشطة 
ويتكلمون اللغة العربية ابلفصيح، ولرتقية مهارة الكالم اللغة العربية عما تتعلق مبا 

غة العربية من املتكلم إما من كالم عرفوا، ويستطيع علي ترمجة وفهم كالم الل
ديوا وغري ذلك، زايدة احملبة علي اللغة فىأصحابة وكالم األصل والشريط وال

نبغي فىتكون إرادة التعلم العميق، ومن إرادة التكلم  حىتالعربية والقرآن الكرمي 
 علي تركيب الكلمات الصحيحة.

متساوية فهي  ذو الفكر "أهداف مجيع األنشطات اللغوي األستاذقال 
لتدريب مهارة اللغة لدي التالميذ، فهدف اخلاص للمحادثة هي تدريب ألسنة 
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نطق اللغة العربية فصيحا، ولرتقية مهارة الكالم اللغة العربية، وفهم   ىفالتالميذ 
يكون استطاعا علي تركيب الكلمات  حىتكالم اللغة العربية من املتكلم 

 ىفهداف هذه األنشطة هي ممرسة التالميذ وأما قال زين الدين "أ 20الصحيحة".
ترتيب اجلملة اجليدة فبذلك  إىلالتكلم اللغة العربية، وبتكلم الصحيح حتتاج 

ينبغي للتالميذ علي تعلم قواعد اللغة، شعر احملبة علي اللغة القرآن ألن القرآن 
 21يستخدم اللغة العربية".

 ىفتنظيم احملادثة تقوم مبسؤءليتها من مدبر املسكن وخاصة من مدبر 
قسم حمرك اللغة، ويساعد هبا من قسم إحياء اللغة املركزي، ويقوم إبشراف علي 
املالحظة هذه العملية من قسم هيئة إشراف اللغة املركزي. وأما احملادثة لفصل 

حظة قسم هيئة إشراف املسجد حتت مال ىفالسادس واخلامس غري املدبر نعقد 
 اللغة املركزي لفصل السادس وقسم إحياء اللغة املركزي لفصل اخلامس.

" هذه األنشطة تقوم هبا  حممد رضيوأما ابلنسبة إلجراء احملادثة، قال 
الصباح رشم  ىفقسم حمرك اللغة املركزي جبميع رئيس قسم حمرك اللغة ليال قبلها، و 

قسم حمرك اللغة املركزي أمام املبين بعد صالة الصبح، وأمر قسم حمرك اللغة جبمع 
مكان املقرر بعد الصالة الصبح ابالستعمال لباس للرايضية، مث قام  ىفأعضائه 

قسم حمرك اللغة لكل املبين ابلقاء املفردات واألساليب، آمر قسم حمرك اللغة 
ختتم هذه احملادثة  حىتذه احملادثة قدر نصف الساعة املركزي ابحملادثة، جري ه

إدام " إجراءات هذه األنشطة  األستاذوقد أكد هذا الرأي  22جبري الصباح".
مكان املقرر وبدأ قسم إحياء اللغة  ىفتبدأ بعد صالة الصبح مث جيتمعون التالميذ 

ليب، وبقدر املركزي برتتيب أعضاء وألقي حمرك اللغة علي إعطاء املفردات واألسا
نصف الساعة بدأ احملادثة بني التالميذ ابجملاوجة ليتكلما بينهما ما شاء ابللغة 
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العربية ودار حمرك اللغة مبالحظة وإصالح علي التكلم التالميذ املخطئ مث ختم 
حمفوظات العقل  ىفهذه احملادثة جبري الصباح ليحفظ صحة البدن ألن قال 

 23جسم السليم". ىفالسليم 
معهد دار املعرفة   ىفبياانت السابقة يفهم أبن إجراء احملادثة ومن ال

 ما يلي :فىكديري يتم 
قام قسم حمرك اللغة املركزي ابالستعداد احملادثة جبمع مجيع رئيس  -1

الساعة العاشرة يوم اإلثنني ليال،  ىفقسم حمرك اللغة لكل مسكن 
 ويبحث عن املوضوع الذي يكون ابحملادثة.

غة املركزي مبرشم أمام املبين بعد صالة الصبح،  قام قسم حمرك الل -2
 مكان املقرر عاجال. ىفكي يكون التالميذ أيتون 

مكان املقرر بعد الصالة  ىفقام قسم حمرك اللغة حبمع أعضائه  -3
الصبح ابالستعمال لباس للرايضية، ألن التالميذ سيجري مجاعة 

 املبين هم :بعد احملادثة متاما. وأما املكان املقرر للمحادثة لكل 
 

 تنظيم املكان املقرر ألعداء احملادثة
 4،15لوحة 

 املكان املقرر ألعداء احملادثة إسم املبين الرقم
 أمام القاعة اإلجتماع مكة األول .1
 جانب القاعة االجتماع اليمني مكة الثاين .2
 جانب القاعة االجتماع اليسري مكة الثالث .3
 أمام املسجد سنتيين كواتن .4
 جانب املسجد اليمني سودان األول .5
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 جانب املسجد اليسري سودان الثاين .6
 أمام قسم الضيافة فلسطني .7
 أمام قسم االدارة األزهر .8
 أمام املكتية أليغار .9

 ميدان كرة الثلة مصر .10
 أمام مبين أليغار شنجغيط .11

ابلقاء املفردات قام أحد من مسؤولية قسم حمرك اللغة لكل املبين  -4
 واألساليب.

آمر قسم حمرك اللغة املركزي ابحملادثة بعد جري اباللقاء املفردات  -5
واألساليب قدر ربع الساعة، وربت الصف ألعداء احملادثة 

 مبساعدة قسم حمرك اللغة.
دار قسم حمرك اللغة املركزي مبساعدة قسم حمرك اللغة بني صف  -6

طا ابالصالحات عند مسع  احملادثة ليسمع كالم التالميذ، وأع
 كالم غري الصحيحة من تركيبها وحروفها.

جري هذه احملادثة قدر نصف الساعة، تبدأ من الساعة اخلامسة  -7
إيل الساعة اخلامسة والنصف، أي إذا مسع صوت الصفارة من 

 قسم الرايضة، ذلك دليل علي إبتداء جري الصباح.
 
 الغناء مشاهدة الفلم واستما  .ه 

مساعة الغناء هي عملية اللغة حيث جتتمع مجيع التالميذ مشاهدة الفلم و 
أمام قاعة االجتماع. قام التالميذ مبشاهدة الفلم ومساعة الغناء اللغوية، حيث 

تعليم اللغة. وسائل التعليم هو أعضاء الذي ال ميكن  ىفيكون التالميذ فارحون 
عملية التعليم لوصول هدف التعليم. قال مهاليك أن إستخدام  ىفبه مفرق 
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التعلم وبياء التشجيع لدي  ىفقوة محاسة التالميذ  إىلالوسائل التعليمية هتدف 
 24حيمل السلوك التالميذ. حىتالتالميذ 

بيان املادة التعليم ذو أحسن ألن التالميذ  إىل  وهتدف هذه األنشطة
تعليم )الفلم والغناء( متساوية غري متفرقة، عملية يرون ويسمعون من الوسائل ال

فرح التالميذ ابملالحظة اجليدة، عملية التعليم  حىتالتعليم ذو جيد وأحسن 
علي إقتصاره من   وقت طويلة ألن مادة التعليم يستطيع إىلة، ال حيتاج إلىفع

من صور يسمعون ويرون  الوقت وحمتو املادة الطويل، ارتفاع كفاءة التعلم ألهنم 
وصوت األصلي من املتكلم، عملية التعليم تعطي أي مكان وزمان ماشاء، 

 ىفيكون التالميذ سائمون  حىت التعليم املتنوعة ال يستخدم علي طريقة واحدة 
 التعلم.

ذو الفكر " هبذه األنشطات يوم اجلمعة يرجي أن يكون  األستاذقال 
التعلم،  ىفكون التالميذ سائمون ي حىتبيان املادة التعليم، والتعليم املتنوعة 

 إىلالتالميذ يفرحون ويهتمون ابملالحظة اجليدة، عملية التعليم فعالية، ال حيتاج 
وقت طويلة ألن مادة التعليم يستطيع علي إقتصاره من الوقت وحمتو املادة 

أي مكان وزمان  ىفالتعليم تعطي   الطويل، ارتفاع كفاءة التعلم، عملية
 25ماشاء".

مشاهدة الفلم ومساعة الغناء تقوم مبسؤءليتها من قسم هيئة إشراف  تنظيم
 اللغة املركزي، ويساعد هبا من قسم إحياء اللغة املركزي ومجيع املدبر.

وأما ابلنسبة إلجراء مشاهدة الفلم ومساعة الغناء اللغوية، فقال أوليا "قبل 
يومني قبل إعتقاد  إجراء األنشطة يوم اجلمعة نستشري مع قسم هيئة إشراف اللغة

هذه األنشطة مث نستعد أدوات مشاهدة الفلم ومساعة الغناء اللغوية، جبانب ذلك 
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نستشري بقسم اإلعالن علي مجيع استخدام أالت مكرب الصوت وغري ذلك، 
مكان املقرر،  إىلننظف مكان املقرر. نرشم األعضاء أمام املبين ليأتون شريعا 

عملية اللغة، ابالفتتاح واملشاهدة واإلختبارات  ىفوقام قسم هيئة إشراف اللغة 
 األستاذوقد أكد هذا الرأي قال  26جاؤوا الوقت جلري الصباح". حىتواالختتام 

ذو الفكر "إجراء هذه األنشطة من اجتمع التالميذ أمام قاعة اإلجتماع بعد 
صالة الصبح، مث تفتح ابالفتتاح وبيان عما يتعلق أبفالم أو الغناء الذي 

هدوا التالميذ، مث بدأ مبشاهدة أوالغناء، ختتم هذه العملية ابالختيار، ويسري سيش
 ىفالتالميذ ليجيب عن السؤال ويعطي مل يستطيع عن اإلجابة ليتحمس التالميذ 

مالحظة التعلم، نعلن املعلومات واإلرشادات عما يتعلق بتشجيع اللغة مث ختم 
 27ابلسالم".

إجراء مبشاهدة الفلم ومساعة الغناء  ومن البياانت السابقة يفهم أبن
 ما يلي:فىمعهد دار املعرفة كديري يتم  ىفاللغوية 

قام قسم إحياء اللغة املركزي ابالستشار مع قسم هيئة إشراف  -1
 اللغة يومني قبل إعتقاد هذه األنشطة.

قام قسم إحياء اللغة املركزي ابالستعداد أدوات مشاهدة الفلم  -2
كاملكتب لوضع الساسة ومكان لقسم هيئة ومساعة الغناء اللغوية،  

 إشراف اللغة ولوضع قسم اإلعالن وأدواهتا.
يستشار بقسم اإلعالن علي مجيع استخدام أالت مكرب الصوت  -3

 وغري ذلك.
أخذ ابلتنظيف مكان )أمام قاعة اإلجتمع( بعد إجتماع اخلاصة  -4

 لفصل السادس أمام رعاية الطلية ليال.

                                                           
 .2017مارس  3املركزي يف يوم اجلمعة، مقابلة مع أوليا، رئيس قسم إحياء اللغة  26
 .2017مارس  10، يف يوم اجلمعة رئيس قسم هيئة إشراف اللغة املركزي، مقابلة األستاذ ذو الفكر 27
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أعضائهم ليجتمع أمام قاعة اإلجتماع  قام قسم حمرك اللغة لتدبري -5
 بعد صالة الصبح متاما

قسم هيئة إشراف اللغة ابالفتتاح وبيان عما يتعلق أبفالم أو  -6
 الغناء الذي سيشهدوا التالميذ، مث بدأ مبشاهدة أوالغناء.

األمام لينب ما فهم  إىلأمر أحد أو أكثر من التالميذ أن يتقدم  -7
 إبصالح إذا وجد املخطأ من بيانه.من املشاهدة أو مساعة الغناء 

ختم قسم هيئة إشراف اللغة ابالختيار، ويسري التالميذ ليجيب  -8
 ىفعن السؤال ويعطي مل يستطيع عن اإلجابة ليتحمس التالميذ 

 مالحظة التعلم.
أعلن قسم هيئة إشراف اللغة املعلومات واإلرشادات عما يتعلق  -9

لصباح بني املسكن بتشجيع اللغة مث ختم ابلسالم وبدأ جبري ا
 ويتغين قبل بدايته.

 
 اخلطبة املنربية .و 

فصل الرابع.  إىلعملية اخلطبة لدي التالميذ، وخمصص لفصل األول 
هذه األنشطة هي تكلم التالميذ أمام أصحابة ابللغة العربية  ىفومعين اخلطبة 

واإلجنليزية، ويكون كالتشجيع والداعي وغري ذلك حيث تكلم التالميذ ابللغة 
لرمسية. اخلطبة املنربية هي أنشطة التكلم ليعرب فكرته ورأيه، أو يعرب عن الصورة ا

عما تتعلق ابحلال الذي يسري به اجملتمع. اجلطبة يلقليها الناس عما تتعلق 
 28حمادثته. ىفبدكتطوري واحلال الذي يهتم 

ترقية اللغة العربية عموما ومهارة الكالم  إىلهذه االنشطة هتدف 
يسهل علي من يسمع من كالمه، وإضافة من ذلك إستطاعة  حىتخصوصا 

                                                           
28

 Montefiore, Simon Sebag. Pidato-pidato yang mengubah dunia. (Surabaya: Erlangga, 2009), 5. 
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علي تعبري وبيان وتفسري فكرته، تربري التالميذ علي فهم مسموع من املخاطب، 
ترقية التالميذ علي تركيب اجلملة عند الكالم، تدبري التالميذ علي تكلم كالما 

التالميذ  تكون حىتفاصحا وواضحا، تدبري الذهن التالميذ لتكلم أمام أصحابه 
صفة السجاعة عند قام أمام اجملتمع الهنم سيكون داعيا علي شعار االسالم بعد 

 خروجه من املعهد.
أهداف اخلطبة املنربية هي لرتقية قال حممد حنيف الدين نور الشهاب "

اللغة العربية عموما ومهارة الكالم خصوصا، إستطاعة علي تعبري وبيان وتفسري 
علي تركيب اجلملة عند الكالم، تدبري التالميذ علي تكلم   فكرته، ترقية التالميذ

وقد أكد هذا الرأي مسش الدين "هذه األنشطة  29كالما فاصحا وواضحا".
ال يستحيي قام أمام اجملتمع، ألهم  حىتالسلك  ىفتدبري التالميذ  إىلهتدف 

 ىف املستقبل، لرتقية اللغة العربية لدي التالميذ وابخلصوص ىفسيكونون إماما 
مهارة الكالم، تربري التالميذ علي فهم مسموع من املخاطب ، تدبري التالميذ 

فهم السامعني عن كالمه، تدبري الذهن التالميذ  حىتعلي تكلم كالما فاصحا 
تكون التالميذ صفة السجاعة عند قام أمام اجملتمع  حىتلتكلم أمام أصحابه 

 .30ه من املعهد."الهنم سيكون داعيا علي شعار االسالم بعد جروج
تنظيم هذه األنشطة تقوم هبا قسم التعليم، ألهنم مسؤولون ألعداء 

الرابع. ويساعد  إىلاخلامس ودرس املساء لفصل األول  إىلاحملاضرة لفصل األول 
عملية احملاضرة للغة العربية يوم اخلميس هنارا واللغة  ىفقسم إحياء اللغة املركزي 
 اإلجنليزية يوم األحد ليال.

حممد حنيف الدين نور  ابلنسبة إلجراء اخلطبة املنربية، فقال وأما 
اخلطبة املنربية تبدأ بتقسيم غرفة اخلطبة حسب الفصل الشهاب "إجراء 

                                                           
 .2017أبريل  6يف يوم اخلميس،  التعليم الشهاب، قسمحممد حنيف الدين نور مع مقابلة   29
 .2017أبريل  6يف يوم اخلميس،  مالحظ احملاضرةمع مسش الدين، مقابلة  30
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واملالحظ، وينقسم علي من يكون برئيس اجللسة ومقاسم األوقات والقراءة 
اخلطبة، وال كراسة اخلاصة لكتابة   ىفكتابة اخلطبة   ىفالقرآن، وأنمر للمخاطبني 

بد علي تصحيح الكتابة من املالحظ وقسم التعليم، وندور عند إجراء اخلطبة 
ليالحظوا ويفتشوا عن كتابة املخاطبون، ويعطوا العقاب ملن مل يكنبوا عن اعداد 
اخلطابة، بدأ اخلطابة برئيس اجللسة، وبرتتيب الربانمج منها: االفتتاح، وقراءة 

وقد أكد هذا  31وأخذ اإلنستنباط، مث االختتام".القرآن، وتقدمي املخاطبون، 
الرأي مسش الدين "إجراء احملاضرة تبدأ ابلسالم من رئيس اجللسة، ومقسم 
األوقات يقرأ برامج منها: االفتتاح، وقراءة القرآن، وتقدمي املخاطبون، وأخذ 

أثناء احملاضرة دار قسم التعليم ليالحظوا ويفتشوا عن  ىفاإلنستنباط، مث االختتام، 
كتابة املخاطبون، قدم املخاطبون متبادال ويسمعون احلاضرون عند خطب 
اخلاطب علي املنرب وال جيوز للمخاطبون علي تكلم غري اللغة الرمسية املقررة، 

الساعة العاشرة  ىفكل أسبوع، منها: يوم اخلميس   ىفاخلطابة بثالث مرات 
 إىلالساعة الثامية  ىفالثانية عشر هنارا خلطبة ابللغة العربية، و  إىلوالنصف 

 إىلالساعة الثامية  ىفالتاسعة والنصف ليال خلطبة ابللغة اإلندونيسيا، ويوم األحد 
 32التاسعة والنصف ليال خلطبة ابللغة اإلجنليزية".

عهد دار املعرفة  م ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء اخلطبة املنربية 
 ما يلي:فىكديري يتم 

قسم قسم التعليم غرفة اخلطبة حسب الفصل ومجع فصل الثالث  -1
والرابع ألهم سينجح ويكونون فصل اخلامس معا. قسم  فىالتكثي

التالميذ بسبع فرق لكل فصل ليخطبوا متبادال بني الفرقة، وينقسم 
 علي  من يكون برئيس اجللسة ومقاسم األوقات والقراءة القرآن.

                                                           
 .2017أبريل  6التعليم يف يوم اخلميس،  حممد حنيف الدين نور الشهاب، قسممقابلة مع   31
 .2017أبريل  6مقابلة مع مسش الدين، مالحظ احملاضرة يف يوم اخلميس،  32
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قسم قسم التعليم فصل السادس ابملالحظ، ليالحظوا إجراءة  -2
 الفصل. ىفاخلطبة املنربية 

كراسة اخلاصة لكتابة اخلطبة   ىفكتابة اخلطبة   ىفاطبون استعد املخ -3
قبل عملية اخلطابة، ليكون املخاطبون استعدادا جيدا عند قاموا 
ابملخاطبون. وال بد علي تصحيح الكتابة من املالحظ وقسم 

 التعليم.
 ىفكل أسبوع، منها: يوم اخلميس   ىفعقد اخلطبة بثالث مرات  -4

ثانية عشر هنارا خلطبة ابللغة ال حىتالساعة العاشرة والنصف 
التاسعة والنصف ليال خلطبة ابللغة  حىتالساعة الثامية  ىفالعربية، و 

التاسعة والنصف  حىتالساعة الثامية  ىفاإلندونيسيا، ويوم األحد 
 ليال خلطبة ابللغة اإلجنليزية. 

استعد احلارسون الفصل قبل استعد احلارسون الفصل قبل إجراء  -5
الفصل قبل إجراء اخلطابة، ويرتبون مكان اجللوس  اخلطابة بتنظيف

 للمخاطبون واحلاضرون.
دار قسم التعليم عند إجراء اخلطبة ليالحظوا ويفتشوا عن كتابة  -6

املخاطبون، هل كتبوا أو مل يكتبوا عن اعداد اخلطابة. ويعطوا 
 العقاب ملن مل يكنبوا عن اعداد اخلطابة.

الربانمج منها: االفتتاح، وقراءة  بدأ اخلطابة برئيس اجللسة، وبرتتيب -7
 القرآن، وتقدمي املخاطبون، وأخذ اإلنستنباط، مث االختتام.

تقدم املخاطبون متبادال ويسمعون احلاضرون عند خطب اخلاطب  -8
 علي املنرب وال جيوز للمخاطبون علي تكلم غري اللغة الرمسية املقررة.

 
 املناقشة .ز 
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و السادس، وأهنا وسيلة  عملية مناقشة بني التالميذ فصل اخلامس
التعلم التالميذ ببحث عن املوضوع وتبدل عن الفكر إدخاله وإخراجه عما يتعلق 
مبسألة اخلاصة، وال بد علي تكلم اللغة العربية عند حبثها. املناقسة هي عملية 
التعمل بني شخصني أو أكثر ويتوجه بينهما عن اهلدف املعني بتبادل الفكر 

وهبثهه ملوافقة بينهما. تعرف أيضا أن املناقشة هي التقاء  والرأي عن املعلومات
 33العلمية لتبادل األفكار عما يتعلق مبسألة.

: تدبري مهارة الكالم، نيل املعرفة الديقية علي  إىلهذه األنشطة هتدف 
حبث وحل املشألة  ىفتعليم خاصة  ىفموافقة مجاعة، ليكون التالميذ ذو فعاليا 

يذ علي تفكري الدكموكراتيس، تطوير السلك والفكر الواسعة مجاعة، ليكون التالم
والدقة والتحليل واملعقول لدي التالميذ، تدبري علي قوة اجلماعة والتحمل 
واحملاسبة بني التالميذ، تدبريهم علي اخراج الرأي ابللغة العربية الصحييحة 

 واجليدة.
ير التفكري حممد إلزام "هدف العام هذه األنشطة هي تطو  األستاذ قال

 فكره أم ال؟ ىفلدي التالميذ وتدريب مهارة الكالم، هل يستطيع أن يتكلم ما 
ونيل املعرفة الديقية علي موافقة مجاعة، تطوير السلك والفكر الواسعة والدقة 
والتحليل واملعقول لدي التالميذ، تدبري علي قوة اجلماعة والتحمل واحملاسبة بني 

تدبري حبيب عطاء هللا " أن هدف هذه األنشطة هي  األستاذفقال  34التالميذ".
مهارة اللغوي لدي التالميذ، ليكون التالميذ علي تفكري الدكموكراتيس، تدبريهم 
علي اخراج الرأي ابللغة العربية الصحييحة واجليدة، ولكون التالميذ علي التواضع 

 35مقابلة الرأي اآلخر". ىف
                                                           

33
 Sabri, Ahmad. Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Padang: Quantum Teaching, 2007), 

14. 

 .2017أبريل  6يف يوم اخلميس،  املركزي التعليم هيئة إشراف األستاذ حممد إلزام، قسممقابلة مع  34
 .2017أبريل  6يف يوم اخلميس،  املركزي التعليم هيئة إشراف قسم ،حبيب عطاء هللااألستاذ  مع مقابلة 35
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التعليم املركزي، ألهنم  إشرافهيئة تنظيم هذه األنشطة تقوم هبا قسم 
 مسؤولون ألعداء املناقشة لفصل اخلامس. 

حممد إلزام "أنشطة املناقشة  األستاذوأما ابلنسبة إلجراء املناقشة، فقال 
التكلم اللغة العربية، أن  ىفخمصص لسنة النهائي، ألهم قد يتوسع فكرهم وفصيح 

ناقشة للسنة السادسة، قسم ينقسيم فرقة امل التعليم املركزي هيئة إشرافقسم 
بثالث فرق، فرقة أ وب وج. دور بني الفرقة تدور برتتيب املراقب ودخول املكتبة 
واملناقشة متبادال، إذا فرقة أ يكون ابملراقبة وفرقة ب يدخلوا املكتبة وفرقة ج 

قسم التعليم املركزي  إىلقدم املوضوع و ممن يكون ابحثا فلي يكون ابملناقشة،
شرح أثناء املناقشة هي  ىفوعملية  بل التقدمي املناقشة مث صناعتها،أسبوعني ق

الباحث مقالته ابللغة العربية بشرح واضح، مث وقت لألسئلة واجلواب بني 
احملاضرين والباحث، وادخال املدخالت واالقرتاحات من احملاضرين، وال خيتم 

وقد أكد هذا  36رين".املناقشة قبل املوافقة أو بفكر الواحد بني الباحث واحملاض
الرأي أغونغ لنكمونو " كما عرفنا أن هذه األنشطة تعقد عند احملاضرة يعين يوم 
اخلميس واألحد، من يكون ابحثا ال بد أن يقدم املبحث أسبوعني قبله، مث قام 

أعضاء املناقشة، بعد إنتهاء الشرح من  إىلابملناقشة بصناعة املقالة ويوزعها 
ون مث قام ابملدخالت واالقرتاحات بني الباحث الباحث فسأل احملاضر 

 37واحملاضرون، هذا ما أستطيع علي بياين إليك اي أخي".
معهد دار  ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء اخلطبة املنربية 

 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 

                                                           
 .2017أبريل  6يف يوم اخلميس،  املركزي التعليم هيئة إشراف قسماألستاذ حممد إلزام، مقابلة مع   36
 .2017أبريل  9، يف يوم األحد فصل السادسمع أغونغ لنكمونو، مقابلة  37
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تقسيم فرقة املناقشة للسنة السادسة،  ىفقام قسم التعليم املركزي  -1
قسم بثالث فرق، فرقة أ وب وج. دور بني الفرقة تدور برتتيب 

 املراقب ودخول املكتبة واملناقشة متبادال.
عقد املناقشة يوم اخلميس واألحد أو عند احملاصرة للسة األويل  -2

 إيل اخلامسة.
بوعني قبل التعليم املركزي أس هيئة إشرافقسم  إىلتقدمي املوضوع  -3

 التقدمي املناقشة ممن تقدم.
 صناعة املقالة عما تتعلق ابملوضوع املناقشة. -4
 شرح الباحث مقالته ابللغة العربية بشرح واضح. -5
 جري عملية املناقشة ابألسئلة واجلواب بني احملاضرين والباحث. -6
 ادخال املدخالت واالقرتاحات من احملاضرين. -7
 لواحد بني الباحث واحملاضرين.ختم املناقشة ابملوافقة أو بفكر ا -8

 
 اجلريدة احلائطية .ح 

آلة ووسيلة املوصالت بني التالميذ بكتابة احلائطية، تكتب من أعضاء 
هي اجلريدة اليت  املكان املهيأ أمام الغرفة. اجلريدة احلائطية ىفالغرفة مث علقها 

ة ونظرية فىاحلائط وحتتوي علي أخرب من الصحا ىفأخرجت متصلة ويعلق 
 38اهرة الواقعية.الظ

وسيلة املوصالت بني التالميذ، وسيلة الخراج  إىلهذه األنشطة هتدف 
أحناء املعهد من الذي ال  ىفالرأي لدي التالميذ، األخبار اجلديدة تنتشر سريعة 

 ىفيعرفواه وتكون زايدة العلم، وسيلة مهارة التالميذ  حىتيعرفواه التالميذ 
اإلبتكار، وسيلة لرتقية مهارة الكتابة لدي التالميذ، وسيلة لتدريب العادة احلسنة 
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يعين عادة القراءة ممن قرء اجلريدة احلائطة أمام اجلحرات، وسيلة لتدريب الذكاء 
اجلريدة احلائطية، وسيلة لبناء  ىفابلفكر عن الكتب الذي قرءه وكتبه ملة اثنية 

الغرفة الواحدة خاصة ألهنم يصنعون  ىفصحابه األخوة بني التالميذ وبني أ
 ابجلماعة.

لرتقية مهارة  إىلقال حممد دفا عبد هللا "صناعة اجلريدة احلائطية هتدف 
قراءة  ىفالكتابة لدي التالميذ، ولرتقية مهارة القراءة لدي التالميذ ألهنم مضطر 

دة العلم، ووسيلة الكتابة أمام حجرهتم، ووسيلة الخراج الرأي لدي التالميذ، ولزاي
فقال أوليا "هدف هذه األنشطة هي وسيلة  39لبناء األخوة بني أعضاء احلجرة".

لرتقية مهارة الكتابة والقراءة لدي التالميذ، وسيلة الخراج الرأي لدي التالميذ 
اإلبتكار، وسيلة لتدريب  ىفوسيلة املوصالت بني التالميذ، وسيلة مهارة التالميذ 

ين عادة القراءة ممن قرء اجلريدة احلائطة أمام اجلحرات، وسيلة العادة احلسنة يع
 40لتدريب الذكاء ابلفكر".

وأما ابلنسبة إلجراء املناقشة، فقال حممد دفا عبد هللا "إجراء هذه 
الساعة الثانية عشر ليال، كتبوان  إىلاألنشطة بصناعة اجلريدة احلائطية بعد املواجه 

يدة واحلكاية وغري ذلك. وصنعنا أبحسن ما ميكن من الشعر والغناء واخلرب اجلد
لنال اهلدية من قسم إحياء اللغة املركزي وألن ال يعاقبوا بسبب ذلك، كما العادة 

فقال أوليا "هذه  41ملن صنع اجلريدة احلائطية اجليدة يعلن بعد صالة املغرب".
ئطية األنشطة تبدأ مجع مجيع رئيس حمرك اللغة لبحث عن موضوع اجلريدة احلا

مدبر املسكن مبالحظة أعضاء احلجرة عند صناعة  إىليوم الغد ابملوافقة، وأنمر 
مجيع احلجرات لكل املسكن عند احملادثة وأنشطة  إىلاجلريدة احلائطية، مث تدور 

                                                           
 .2017أبريل  9يف يوم األحد،  رئيس حمرك اللغة، حممد دفا عبد هللامع قابلة م 39
 .2017مارس   10املركزي يف يوم اجلمعة،  اللغة إحياءرئيس ، أوليا مع مقابلة 40
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يوم اجلمعة صباحا لنفتش وننتج عنها، نعاقب بعد صالة الظهر ملن ال يصنع 
 42د صالة املغرب".صناعتها بع ىفوتعطي اهلداية ملن أحسن 

معهد  ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء صناعة اجلريدة احلائطية 
 ما يلي:فىدار املعرفة كديري يتم 

مكتب قسم إحياء اللغة املركزي  ىفمجع مجيع رئيس حمرك اللغة  -1
يوم اإلثنني واخلميس ليال ليتشورون عن موضوع اجلريدة احلائطية 

 ابملوافقة.
مدبر املسكن مبالحظة أعضاء  إىلآمر قسم إحياء اللغة املركزي   -2

 احلجرة عند صناعة اجلريدة احلائطية بعد املواجه ليال.
الساعة التانية  إىلصنع التالميذ اجلريدة احلائطية بعد املواجه  -3

ها ما شاء، إما من الشعر والغناء واخلرب فىعشر ليال، كتبوا 
 صنعون التالميذ أبحسن ما ميكن.اجلديدة واحلكاية وغري ذلك. 

مجيع احلجرات لكل املسكن  إىلدار قسم إحياء اللغة املركزي  -4
ليفتشوا وينتجوا اجلريدة احلائطية عند أنشطة اللغة يوم الثالاثء 

 واجلمعة صباحا.
أعضاء احلجرة اليت ال يصنع  إىلدعي قسم إحياء اللغة املركزي  -5

 م احلجرة هنارا.وال يبدل كتابة اجلريدة احلائطية أما
احلجرة اليت تصنع اجلريدة احلائطية  إىلأعلن قسم اإلعالن املركزي  -6

مسجد اجلامع، وأعطي هلم اهلداية،  ىفاجليدة بعد صالة املغرب 
صناعة  ىفمحاسة التالميذ  إىلإعطاء العقاب واهلدية هتدف 

 احلائطية اجليدة. 
 

                                                           
 .2017مارس   10مقابلة مع أوليا، رئيس إحياء اللغة املركزي يف يوم اجلمعة،  42
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 شعبة اللغة .ط 
اللغة العربية واإلجنليزية عما يتعلق  عملية التعليماملراد بشعبة اللغة هي 

مبهارة اللغة، وزايدة تعلم اللغة خارج الفصل واألنشطة اللغوية. الشعبة )التدريب( 
التعلم التالميذ علي أربعة مهارات واملعرفة والسلك الذي  إىلهي طرق اليت يهتم 

 43حيتاج لالبتداء العمل أو لرتقية املهارة اخلاصة.
مكان اخلاص لرتقية مهارة التالميذ الذي  هدف هذه األنشطة هي

اللغة اخلاصة، زايدة العلم لدي التالميذ عما  ىفيريدون  لرتقية لغتهم ومهاراهتم 
 حىتتعميق وتوسيع التعليم عن اللغة  ىفيتعلق ابللغة العربية واإلجنليزية، وسيلة 

ألن معلم  نفسه علي محاسة التعليم عن اللغة، تدريب اللغة لدي املعلم ىفظهرت 
حبث عن املعلومات  ىفالشعبة اللغة من فصل اخلامس والسادس، مكان اخلاص 

عما تتعلق ابللغة، مكان اخلاص لبحث املشكالت عما تتعلق ابللغة اليت ظهرت 
 اللغة اليومية. ىف

هذا ما قاله حممد مسلم "هذه الشعبة مهيأة للتالميذ الذين يريدون أن 
يكون التالميذ  حىتها مكان لتعلم عن اللغة فىيتعلموا العميقة عن اللغة ألن 

ماهرون عن اللغة ألن اللغة اتج املعهد ومفتاح العلم، التالميذ يتعلمون عن 
وأكد  44عن اللغة العمية".يتعلمون  حىت  املهارات األربعة ومجيع قواعد النحو

"بناء هذه الشعبة هتدف إيل زايدة العلم لدي أزكي سبيل الرشادهذا الرأي 
حبث عن  ىفالتالميذ عما يتعلق ابللغة العربية واإلجنليزية، ومكان اخلاص 

املعلومات عما تتعلق ابللغة، ومكان اخلاص لبحث املشكالت عما تتعلق ابللغة 
ظهرت محاسة التالميذ علي التعلم اللغة، وإضافة  حىتاملعهد  ىفاليت ظهرت 

                                                           
43

 Muhammad Alwan, Peranan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Pengembangan Sdm. Dalam 

http://tekpenfid.wordpress.com/2017/04/04/peranan-pendidikan-dan-pelatihan-dalam-
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 .2017أبريل  2أعضاء الشعبة اللغة فصل األول التكثيفي يف يوم األحد، مع حممد مسلم، مقابلة   44
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بذلك محل تدريب اللغة لدي معلم الشعبة ألن معلم الشعبة اللغة من فصل 
 45اخلامس والسادس".

يكون مبسؤولية هذه األنشطة من قسم الشعبة اللغة اليت يتكون من 
الفصل اخلامس والسادس، وأهم يكونون ملعلم اللغة حتت إشراف قسم إحياء 

للغة املركزي وقسم هيئة إشراف اللغة املركزي. ويكون أبعضاء هذه الشعبة ا
يتكون من الفصل األول إيل الرابع، وأكثر األعضاء من الفصل األول واألول 

تعلم اللغة، وعدد  ىفأو من التالميذ اجلداد ألهنم اليزالون احلماسة  فىالتكثي
 تالميذا. 52أعضاء الشعبة اللغة 

جراء اإلنشاء األسبوعي، فقال حممد مسلم "إجراءات وأما ابلنسبة إل
يوم اخلميس، عقد اإلجراء التعليم  إىلالشعبة اللغة تعقد التعليم منذ يوم اإلثنني 

الساعة السادسة صباحا،  إىلالساعة اخلامسة والنصف  ىفيوم األحد واإلثنني 
ساءا وعملية الرابعة والنصف م إىلالساعة الرابعة  ىفويوم األربعاء واخلميس 

مبين  ىفمبين سعود األول واملعمل اللغة ومكتب قسم الشعبة اللغة  ىفالتعليم 
وأكد هذا الرأي  46طونيس، وعملية اإلختبار تعقد لكل شهر مرة واحدة ".

" إجراء الشعبة اللغة تبدأ بتقسيم املدبر الفرقة حسب مستوي أزكي سبيل الرشاد
عملية التعليم اللغة مث أعد املدبر املادة وأدوات التعليم  ىفالفصل ليكون ساهال 

مبين سعود األول واملعمل اللغة  ىفقبل إجراء التعليم، إجراء التعليم اللغة تعقد 
مبين طونيس، وعقد االختبارات لكل شهر  ىفومكتب قسم الشعبة اللغة 

 47كل أسبوع ليبحثوا ويتشورون بينهم".  ىفوجيتمعون 
معهد دار املعرفة   ىفالسابقة يفهم أبن إجراء الشعبة اللغة ومن البياانت 

 ما يلي:فىكديري يتم 
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عملية  ىفقسم املدبر الفرقة حسب مستوي الفصل ليكون ساهال  -1
 التعليم اللغة.

أعد املدبر املادة وأدوات التعليم قبل إجراء التعليم، ألن التعليم  -2
وقواعد النحو اللغة منوعة، إما من تعليم املهارات اللغوية 

والصرف ولعب اللغة وتشجيع اللغة ومشاهدة الفلم العريب 
 واألجنليزي.

يوم اخلميس، عقد اإلجراء  إىلعقد التعليم منذ يوم اإلثنني  -3
 إىلالساعة اخلامسة والنصف  ىفالتعليم يوم األحد واإلثنني 

الساعة  ىفالساعة السادسة صباحا، ويوم األربعاء واخلميس 
 لرابع والنصف مساءا.ا إىلالرابعة 

مبين سعود األول واملعمل اللغة  ىفإجراء التعليم اللغة تعقد  -4
 مبين طونيس. ىفومكتب قسم الشعبة اللغة 

عرفوا املدبر ترقية ونقصان  حىتقام املدبر ابالختبارات لكل شهر  -5
 التعليم اللغة لدي املدبر.

 كل أسبوع ليبحثوا  ىفاجتمع مجيع أعضاء قسم الشعبة اللغة  -6
 ويتشورون عما يتعلق إبجراءات التعليم اللغة.

 
 نشاء األسبوعياإل .ي 

  ىفوظيفة الواجبة لكل تلميذ، وجب علي كل تلميذ علي كتابة اإلنشاء 
مكتبة كلية املعلمني االسالمية حسب الفصل، مث يسهل  إىلكل أسبوع ومجعه 

تفتيش هذه الكتابة من ويل فصلهم. قال عزا أن اإلنشاء هو ألف كتابة ابللغة  ىف
 48القلب، والفكر واخلربة اليت ميلكها التالميذ. ىفالعربية ليعرب ما 

                                                           
48

 Ahmad Izzan, Metodology Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung :Humaniora, 2009), 125. 



67 
 

  

الكتابة اجليدة واحلسنة،  ىفتدبري التالميذ  إىلهذه األنشطة هتدف 
يتعلم التالميذ  حىتوتدريب التالميذ علي تكوين اجلملة البسيطة ابللغة العربية 

تعبري الفكر بوسيلة  ىفقواعد الكتابة عما تتعلق ابلنحو والصرف، تدبري التالميذ 
يكون التالميذ علي  حىتالتكلم مع غريه ابللغة العربية  ىفالكتابة، تدبري التالميذ 

 مألف الكتب احلكاايت اجليدة.
تابة حيتاج أوطار "كتابة اإلنشاء هو عملية صعبة ألن الك األستاذقال 

عفوا القارئ.  حىتفهم العميق عن النحو والصرف وتركيب اجلملة اجليدة  إىل
دة، ولتعبري فىتكوين اجلملة اجليدة وامل ىففهدف كتابة اإلنشاء هو تدبري التالميذ 

الكتابة  ىفالفكر لدي التالميذ الذي ال يستطيع تعبريها ابلكالم، ممرسة التالميذ 
حرف اهلمزة، يرجي يكون التالميذ مألف الكتاب  كتابة  ىفاجليدة وخمصص 

 49املستقبل". ىفاملشهورة 
هذه األنشظة قام هبا الكلية املعلمني االسالمية ووجب علي كتابة 

الرابع، ويكون ابملفاتش هو من الويل الفصل. مجع   إىلاالنشاء من فصل األول 
الرف املعني حسب  ىفكتابة اإلنشاء أمام مكتب الكلية املعلمني االسالمية 

 راحة األويل يوم السبت. ىفمجع هذه الكتابة  ىفالفصل، آخر الوقت 
أوطار "عملة   األستاذوأما ابلنسبة إلجراء اإلنشاء األسبوعي، فقال 

كتابة اإلنشاء لدي التالميذ بكتب التالميذ اإلنشاء مبوضوع ما شاء، وتبدأ  
راخة األويل يوم  ىفمجعها  كتاب اإلنشاء بعد قسم ويل الفصل الكراسات وآخر

السبت، مجع الكتابة مبسؤولة لكل الفصل، فتش ويل الفصل كتابة االنشاء لدي 
التالميذ ابالصالحات، وآخر الفتش تلك الكتابة يوم اإلثنني ليال، وشرح ويل 

 50الفصل كتابة اإلنشاء عند املواجه".

                                                           
 .2017أبريل  14مقابلة مع األستاذ أوطار، قسم الكلية املعلمني االسالمية يف يوم اجلمعة،  49
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معهد دار  ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء اإلنشاء األسبوعي 
 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 

كتب التالميذ اإلنشاء مبوضوع ما شاء، وتبدأ كتاب اإلنشاء بعد  -1
راحة األويل  ىفقسم ويل الفصل الكراسات، وآخر مجع الكتابة 

 يوم السبت أو موافق ابلساعة التاسعة صباحا.
الرف املعني  ىفمجعت  حىتمجع الكتابة مبسؤولة لكل الفصل  -2

 حسب الفصل.
نشاء لدي التالميذ ابالصالحات، فتش ويل الفصل كتابة اإل -3

وآخر الفتش تلك الكتابة يوم اإلثنني ليال، ألن أخذ التالميذ  
 يوم الثالاثء صباحا. ىفكتابتهم 

 ىفشرح ويل الفصل كتابة اإلنشاء عند املواجه ليقلل عن اخلطأت  -4
 الكتابة. 

 التمرينات األسبوعية .ك 
كتاب التمرينات،   ىفإجابة األسئلة والتمرينات  ىفعملية التالميذ 

ووظيفة الواجبة لكل تلميذ، وجب علي كل تلميذ علي إجابة التمرينات من  
وكتاب التمرينات الثاين لفصل الثالث و  2و1كتاب التمرينات األول لفصل 

 ىفيسهل  مكتبة كلية املعلمني االسالمية حسب الفصل، مث إىلومجعه ، الرابع
اختبار مقنن يقيس مستوى  تفتيش هذه إجابة من ويل فصلهم. التمرينات هي 

وفق املعايري واألسس العلمية  مكفاية اللغة العربية لدى غري الناطقني هبا، مصم
 51جمال القياس والتقومي. ىفاملتعارف عليها عامليا 

بد علي وسيلة التالميذ لرتقية لغتهم ألهنم ال  إىلهذه االنشطة هتدف 
ه أن يتنبأ ويفرق بني أولئك الدارسني الذين فىمقياس يفرتض و  إجابة األسئلة،
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توزيع و ، الفهملتعلم اللغة وأولئك الذين يقل أو ينعدم لديهم هذا  الفهملديهم 
جمموعة من اجملموعات اليت تناسبه حىت  ىفالدارسني اجلدد كل حسب مستواه 

ضيع فى جيلس مع جمموعة أعلى من مستواه دورة اللغة وحىت ال ىفيتسىن له البدء 
فقد الدافعية واحلماس، ويصمم لقياس ما فىبينهم أو مع جمموعة أدىن من مستواه 

فقد تكون عاما أو أو  يكون قد درسه الدارس خالل فرتة قد تطول أو تقصر
أقل، مساعدة كل من املدرس والدارس على معرفة نقاط الضعف والقوة لدى 

دورة اللغة، ملعرفة مدى استطاعة  ىفتعلم عناصر بعينها  ىفدمه الدارس ومدى تق
 ضوء خرباته املرتاكمة السابقة. ىفالفرد 

 ىفتدريب التالميذ  إىلأوطار "هذخ األنشطة هتدف  األستاذقال 
  ىفيكون بتعلم اللغة العميقة ألهم البد علي إجابة األسئلة  حىتإجابة األسئلة 

، ضوء خرباته املرتاكمة السابقة ىفملعرفة مدى استطاعة الفرد  كتاب التمرينات،
، ساعدة على معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدارسامل إىلوللمعلم هتدف 

عام  األستاذفقال  52املهاهر واجلهل". ه أن يتنبأ ويفرق بنيفىمقياس يفرتض و 
ن هنا علينا أن متساوية ابالختبار وهلا أهداف متعددة، ومالفرحا "أن التمرينات 

نتساءل عند وضع كل اختبار هل اهلدف من االختبار الوقوف على الكم 
والكيف الذي درس من املقرر والقدر الذي حصله الدارسون من هذا املقرر؟ أم 

ضوء   ىفهم عمل معني إلىهو اختبار يهدف إىل اختيار أفضل الدارسني ليوكل 
يف الدارسني اجلدد ووضع كل كفايتهم اللغوية؟ أم هو اختبار قصد منه تصن

اجملموعة اليت تناسبه؟ واجلدير ابلذكر هنا أن مدرس  ىفمنهم حسب مستواه 
 53."الصف هو خري من يعرف أي نوع من االختبارات حيتاج إليه الدارسون
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هذه األنشظة قام هبا الكلية املعلمني االسالمية ووجب علي إجابة 
كون ابملفاتش هو من الويل الفصل. مجع  التمرينات من فصل األول إيل الرابع، وي

الرف املعني حسب  ىفكتابة اإلنشاء أمام مكتب الكلية املعلمني االسالمية 
 راحة األويل يوم الثالاثء. ىفمجع هذه الكتابة  ىفالفصل، آخر الوقت 

 ىفإجراء اإلجابة التمرينات متساوية بعملية كتابة اإلنشاء، والفرق ففد 
عام  األستاذيوم الثالاثء"، هذ ما قاله  ىفوقت إمجاع الوظيفة، التمرينات جتمع 

 54الفرحا.
معهد دار  ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء مترينات األسبوعية 

 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 
إجابة التمرينات  واجب التالميذ التمرينات بكتاب املقرر، وبدأو  -1

راحة  ىفالكراسات، وآخر مجع الكتابة  بعد قسم ويل الفصل
 األويل يوم الثالاثء أو موافق ابلساعة التاسعة صباحا.

أعلن الكلية املعلمني االسالمية عما يتعلق إبي موضوع الذي  -2
 سيجبوا التالميذ عن التمرينات.

الرف املعني  ىفمجعت  حىتمجع الكتابة مبسؤولة لكل الفصل  -3
 حسب الفصل.

بة التمرينات لدي التالميذ ابالصالحات، فتش ويل الفصل إجا -4
وآخر الفتش تلك الكتابة يوم اخلميس ليال، ألن أخذ التالميذ  

 يوم اجلمعة صباحا. ىفكتابتهم 
شرح ويل الفصل اإلجاابت الصحيحة اليت يتعلق ابلكتاب  -5

 التمرينات عند املواجه. 
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 التمثيل املسرحي .ل 

املسرح، وجب علي كل مسكن عملية املسابقة بني املبين بتمثيل علي 
ابشرتاك هذه املسابقة. والبد علي تكلم اللغة الرمسية عند عملية التمثيل. التمثيل 

 55املسرحي هو أحد من االستعراج الفين الذي حيكيه ابحملادثة بني املمثل.
ترقية مهارة اللغة لدي التالميذ، تدبري التالميذ  إىلهذه االنشطة هتدف 

ربية فصيحا، تدبري الذهن التالميذ علي التميل إمام اجملتمع علي تكلم اللغة الع
الفصل دون السك  ىفذ اللغة العربية اليت تعلموا فىاملعهد، استطاعة علي تن

تكون اللغة العربية تطورت، وإضافة من ذلك هذه األنشطة تعمل  حىتواخلوف 
 لتذكري سنة اهلجرية اجلديدة.

تذكري السنة  إىلاملسرحي هتدف "متثيل  أمري املؤمنني األستاذقال 
ترقية مهارة  اهلجرية اجلديدة، تدبري الذهن التالميذ علي التميل أمام أصحابه،

 ىفذ اللغة العربية اليت تعلموا فىاللغة لدي التالميذ ومهارة الكالم خصوصا، تن
قد أكد  56الفصل دون السك واخلوف، وإضافة من ذلك هذه األنشطة تعمل".

كرنياوا "هبذه األنشطة أشجع لتكلم اللغة أمام اجملتمع، ولغيت   هذا الرأي فوجي
 57ترتقي حبفظ عن النص احملادثة فظبعا أجد املفردات اجلديدة الكثرية".

لك سنة واحدة، ملستوي األويل أن  ىفمتثيل املسرحي تعقد مرتني 
التمثيل املسرحي تعقد ابللغة العربية وملستوي الثاين تعقد ابللغة اإلجنليزية. وقال 
برئيس جلنة هذه األنشطة من قسم هيئة إشراف اللغة املركزي وأبعضاء اللجنة 

 من قسم إحياء اللغة املركزي ويساعده من حمرك اللغة جلميع املبين.
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"نقوم ابالجتماع مرة بعد مرة لنجاح هذه  أمري املؤمنني األستاذقال 
عملية  حىتاألنشطة، من تقدمي جدول التمثيل وتفتيش عملية التدريب بني املبين 

قد أكد هذا الرأي فوجي كرنياوا "حنن مترس  58".االستعراض التمثيل بني املبين
الجتماع مبرة قاعة ا ىفعلي تدريب التمثيل كل يوم حوايل أسبوعني مث نستعرض 

 59نة النيب نوح عليه السالم".فىاخلامسة ونكون فائزين العام حتت موضوع س
معهد دار  ىفومن البياانت السابقة يفهم أبن إجراء التمثيل املسرحي 

 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 
اجتمع مجيع قسم هيئة إشراف اللغة املركزي وقسم إحياء اللغة  -1

 .املركزي ليصنع تنظيم اللجنة
مجيع رئساء حمرك اللغة لكل  إىلمجع قسم إحياء اللغة املركزي  -2

 ة إجرائهافىمبين ليعلن عن تنظيم مسابقة وكي
مكتب إحياء اللغة املركزي  ىفاجتمع مجيع رئساء حمرك اللغة  -3

 ليجمع املوضوع الذي قام ابلتمثيل
قام حمرك اللغة لكل مبين ابلتدريب والتمرين مع أعضاء املبين عن  -4

 التمثيل حوال أسبوعني
 ترتيب املكان للتمثيل داخل القاعة االجتماع قبل استعراض ليال. -5
آخر  إىلتعقد عملية التمثيل املسرحي مند الساعة الثامنة صباحا  -6

املشاهدة. مبساهدة التمثيل بني املبين متبادال حسب النمرة 
 ةفىاجلرا
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حمادثة نتج احلاكم مبعرض التمثيل بني املبين حتت املؤثرات:  -7
ة احلكاية، األدوات املستخدمة، ذوق فىالفصيحة والواضحة، كي

 الصفة عند املمثل، والوقت املهيأة.
أعلن احلاكم عند انتهاء االستعراض علي الفائزين األول والثاين  -8

 والثالث، وأعلن أيضا ملن أقبح األول والثاين والثالث.
 الفائزين. إىلإعطاء اهلداية  -9

 
 الرحلة اللغوية .م 

دورة املشهورة للغة العربية واإلجنليزية   إىلدورة بباري، خاصة  إىلرحلة 
وغري ذلك. قال يوسف أن الرحلة  The Onthelو BECكالفارسي واألوجواين و

املبحث الذي يكون  إىلالتعليمية هي طريقة تعليم ملادة التعليمية حبمل التالميذ 
أن الرحلة التعليمة عي ابلبحث، وذلك البحث يقع خارج الفصل. بذلك نعرف 

 60التحمل ابلواقعة الظارة.
املعهد، ألهنم ال  ىف: اكمال املعرفة التالميذ إىلهذه األنشطة هتدف 

يعرفوا عن تعليم اللغة العربية خارج املعهد، أبعداء هذه الرحلة يكون التالميذ 
حقوق التعليم اللغة  ىفالفهم عن الدورة اليت يراهم، انل التالميذ عن منافع اخلربة 

العربية خارج املعهد، إضافة من ذلك كي يكون التالميذ استطاعة لتكوين انشطة 
التعليمية عند جروجهم من املعهد، رايدة التشجيع لدي التالميذ ليعمق مادة 

الشهر  ىفاملعهد ألهنم ال أيخذ العطلة  ىفالتعليم، أن ال يكون التالميذ سائمون 
 الرمضان.

 ىففهمي "هدف هذه األنشطة هي اكمال املعرفة التالميذ  اذاألستقال 
اللغة العربية خارج املعهد، انل التالميذ عن  املعهد ألهنم ال يعرفوا عن تعليم 
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تكون تلك اخلربة  حىتحقوق التعليم اللغة العربية خارج املعهد  ىفمنافع اخلربة 
يكون التالميذ سائمون  بناء الدورة بعد خروجهم من املعهد، أن ال ىفاستعدادا 

فقال  61الشهر الرمضان وال جيوز علي اخلروج من املعهد". ىفألهنم أيخذ العطلة 
زهدي "هدف من الرحلة اللغوية هي إجازة لدي التالميذ ليتعرفوا عن التعليم 
الظاهرة والواقعة خارج املعهد، وزايدة احلماسة ليتعلموا اللغة العربية لدي 

 62التالميذ"
 21 إىل 20التاريخ  ىفشطة خمصص لفصل اخلامس، وتعقد هذه األن

. عقد هذه العملية إلمالء الوقت الفريغة لدي التالميذ الفصل 2016يونيو 
 املعهد. ىفشهر الرمضان ألهم مقيمون  ىفاخلامس، فبذلك تعقد 

فهمي"قام هذه  األستاذوأما ابلنسبة إلجراء الرحلة اللغوية، فقال 
املعهد،  ىفان وخمصص لفصل اخلامس ألهم يسكنون شهر الرمض ىفاألنشطة 

ستت فرق، هذه الفرقة تقسم حسب النافلة، بعد اتيان  إىلتبدأ الرحلة بقسم 
ها ويالحظون عن طرق التعليم اليت فىالدرة أن التالميذ يتبعون التعليم  ىفالتالميذ 

قصاهنا؟ وغري استخدم ويسألون التالميذ ملاذا استخدم هذه الطريقة؟ ما ممرياهتا ون
وقد أكد هذا الرأي زهدي  63ذلك، مث نقش التالميذ بعد رجوعهم من الدورة".

الدورة اتبع  إىلفاري ابلنافلة، وبعد حصوهلم  إىل"هذه األنشطة تبدأ من املعهد 
عملية التعليم ويالحظون بطريقة املستهدمة، مث نقشوا عند رجوعنا  ىفالتالميذ 

 64املعهد". إىل
معهد دار  ىفالسابقة يفهم أبن إجراء الرحلة اللغوية ومن البياانت 

 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 
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فرق، هذه الفرقة تقسم حسب  قسمت جلنة الرحلة اللغوية بستة -1
 دورة فاري. إىلالنافلة أو املركب للرحلة 

 ها.فىدورة املعينة اليت يالحظون التالميذ  ىفعقد الرحلة  -2
الدورة، مث  ىفاتبعوا التالميذ عند عملية التعليم اللغة العربية  -3

 تعليمها. ىفيالحظون عن طيقة التعليم اليت استخدم 
 قام التالميذ ابملقابلة مع تالميذ الدورة وأساتيذ رئيسها -4
 اختم هذه الرحلة ابلندوة بني تالميذ الدورة وتالميذ املعهد. -5
املعهد عما يتعلق بطريقة التعليم  ىفنقش التالميذ عند رجوعهم  -6

 اللغة العربية وما يتعلق هبا.
 
 فتح الكتب .ن 

حبث عن كتب الرتاث  ىفعملية الدراسة املراد بفتح الكتب هو 
االسالمي، هذه األنشطة تعمل كقراءة الكتب الرتاث مث قام ابملناقشة بني 

. كتب ىفاالتالميذ متبادال علي موضوع املختار من جلنة خاصة من مشرف الص
تسمي بكتاب األصفر ألن هذا الكتاب تطبع  فىالرتاث عند املعهد السل

هذا الكتاب يسمي أيضا بكتاب الرتاث، تسمي ابلرتاث أنه  65بقرطاش األصفر.
زمان قدمي من العلماء  ىفالقدمي ويظهر  فىالكتب السل إىلمكتوبة مبراجع 

  66السلف الصاحل القدماء.
قراءة كتب الرتاث الذي ال  ىف: تدبري التالميذ  إىلهذه األنشطة هتدف 

الفصل وإضافة من ذلك زايدة علي مهارة القراءة لدي التالميذ،  ىفتعلم 
يستطيعون علي بيان أمام أصحاهبم عند املناقشة  حىتفهم ما قرأهم  ىفوتدبريهم 

كالم فهم العميق عن اللغة العربية، تدبري مهارة ال إىلألن فهم عن الكتاب حيتاج 
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عند إلقاء بيان، زايدة املعرفة والتفكري الواسعة عن علم التفسري واحلديث والشريعة 
والبالغة والفقه وغري ذلك، القدرة علي ادخال املدخالت من أصحابه واملشرف، 

علم الصرف و النحو ليسهل علي قراءة كتب  ىفويكون التالميذ دقيقة التعلم 
 الرتاث.

لكتب للفصل اخلامس والسادس هو أنشطة أوطار "فتح ا األستاذقال 
ترقية مهارة اللغوية لدي التالميذ ألن  إىلالسنة الواحدة وهتدف  ىفالواجبة مرتني 

اللغة مفتاح العلم، مبهارة اللغة فجميع العلم حتت أيدينا، بقراءة كتب الرتاث 
ة يرجي يكون التالميذ علي تعلم علم الصرف والنحو عند قراءته، زايدة املعرف

وأكد هذا الرأي  67هذه األنشطة". ىفوالتفكري الواسعة عما تتعلق مبا قرؤوا 
ترقية املهارة األربعة لدي التالميذ  إىلزين الدين "هذه األنشطة هتدف  األستاذ

ألهنم يقرءون الكتب ويتكلمون عند البيان ويسمعون عند املناقشة ويكتبون 
علم الدين االسالمي عند  ىفلتالميذ اإلستنباط بعد املناقشة، رايدة العلم لدي ا

 68العلماء الصاحل القدماء".
هذه األنشطة خمصص جلميع تالميذ الفصل اخلامس والسادس ويقوم 

 ىفن لفصل اخلامس والسادس. تعقد هذه األنشطة فىابللجنة من األساتيذ املشر 
 إىلري فرباي 27الدور األول والتاريخ  ىف 2017نوفمبري  4 إىلأكتوبر  30التاريخ 

 الدور الثاين. ىفمارس  3
زين الدين "  األستاذوأما ابلنسبة إلجراء فتح الكتب الرتاث، قال 

القاعة اإلجتماع، وقسم التالميذ  ىفإجراء هذه العملية تبدأ جبمع التالميذ 
تلك  ىفحسب الفرقة، وقام مشرف ابالعالانت عن املوضوع الذي حبث 

تقدمي حبثهم متبادال، ولكل موضوع حبث القصة، نقش التالميذ حسب الفرقة ب

                                                           
 .2017أبريل  14، يف يوم اجلمعة قسم الكلية املعلمني االسالميةاألستاذ أوطار،  مع مقابلة  67
 .2017أبريل  14، يف يوم اجلمعة جلنة فتح الكتب الرتاثاألستاذ زين الدين،  مقابلة  68
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ن ابملدخالت والتشجيعات والنتيجة لكل التالميذ. فىبه شخصني، وقاما املشر 
أنتهاء هذه العملية، ختم فتح الكتب الرتاث  حىتويستمر هذه العملية كل يوم 

 األستاذوقد أكد هذا الرأي  69مبناقسة العامة حيث نقش مجيع التالميذ مجاعة".
القاعة اإلجتماع،  ىفملية هذه األنشطة ترتب ابملشرف جبمع التالميذ أوطار "ع

الرابعة،  إىلالعاشرة والساعة الواحدة  إىلالساعة السابعة  ىفمث تبدأ هذه العملية 
إنتهاء فتح الكتب، وختم هذه العملية مبناقشة  حىتهذه العادة جري كل يوم 

 70العامة مبوضوع الواقعة اجليدة".
معهد دار  ىف السابقة يفهم أبن إجراء فتح الكتب الرتاث ومن البياانت

 ما يلي:فىاملعرفة كديري يتم 
القاعة اإلجتماع حبمل الكتاب والقلم ولباسهم.  ىفمجع التالميذ  (1

لسهولة املالحظة وجتري هذه األنشطة كما  يرجي سكنوا وانموا 
 ها.فىالتالميذ 

بعة عشر تلميذا قسم التالميذ حسب الفرقة، ولكل فرقة تقوم أبر  (2
 ن.فىمبشر 

تلك القصة  ىفقام مشرف ابالعالانت عن املوضوع الذي حبث  (3
 ة عملية فتح الكتب أمام القاعة اإلجتماع.فىوعما يتعلق بكي

البحث عن الكتب اليت يتعلق مبوضوع، مث قرؤو  ىفبدأ التالميذ  (4
 كتابه إستعدادا للمناقشة.  ىفوكتبوا 

حبثهم متبادال، ولكل موضوع  نقش التالميذ حسب الفرقة بتقدمي (5
 حبث به شخصني.

                                                           
 .2017أبريل  14مقابلة األستاذ زين الدين، جلنة فتح الكتب الرتاث يف يوم اجلمعة،  69
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ن ابملدخالت والتشجيعات والنتيجة فىبعد املناقشة قاما املشر  (6
 أنتهاء. حىتلكل التالميذ. ويستمر هذه العملية كل يوم 

ختم فتح الكتب الرتاث مبناقسة العامة حيث نقش مجيع التالميذ  (7
 ن ابلتوجيهات واإلرشادات. فىمجاعة، مث قاموا املشر 
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املبح  ث الثال  ث: املش  كالت ال  ىف تواج  ه   تك  وين بيئ  ة اللغ  ة العربي  ة مبعه  د 

 كديري وحماولة حلها  دار املعرفة 
 دار املعرف ة املشكالت ال ىف تواج ه   تك وين بيئ ة اللغ ة العربي ة مبعه د  . أ

 كديري منها :
 املشكالت من جهة التالميذ: -1

التالميذ جييئون من املدارس املتنوعة، بعضهم قد عرفوا اللغة العربية  (أ 
حفظ والفهم عن  ىفكفاءهتم   إىلأيثر  حىتوبعضعم مل عرفوا اللغة العربية 

أوطار "صعبة وصول مادة التعليم  األستاذاملفردات واملادة اجلديدة. قال 
هذا املعهد من املدارس  إىلتسبب من التالميذ، التالميذ أيتون 

واملؤسسات املتنوعة بعضهم قد عرفوا اللغة العربية وبعضعم مل عرفواها، 
كنتور الثاين وميتحن   ىفاستعداد التالميذ  ىفولو كانوا التالميذ قد علم 

عند قبول هذا املعهد. عند استعداد التالميذ علم التالميذ علم الرايضية 
آن واالمالء، فهذه الدريس الذين ميتحن واللغة اإلندونيسي وقراءة القر 

وقد أكد هذا الرأي حممد فهمي "أشعر  71عند امتحان قبول املعهد".
ابلصعوبة عند الفهم والكتابة عن اللغة العربية والسيما تكوين اجلملة، 
ألين جئت من املدرسة احلكومية وال أفهم عن اللغة العربية، وقد عرفت 

 72ة وكتابتها".عن قراءة كتابة اللغة العربي
نقصان تشجيع اللغة العربية لدي التالميذ، أكثرهم يتعلمون اللغة العربية  (ب 

بسبب االضطراري. وإضافة من ذلك تكلموا التالميذ اللغة العربية ما 
شاء مبهم يتكلمون اللغة العربية كي ال يعاقب قسم اللغة أو ال يتكلمون 
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حممد فهمي "أتكسل عند ويتكلوم إبشارة البدنية خوفا من العقاب. قال 
اللغة العربية، أتكلم اللغة  ىفاتباع انشطة اللغة، ألين مل أفهم ومل أمهر 

العربية قليال كي ال يعاقب قسم اللغة وأحسن عند أن أسكت أسلم 
أوطار "املعلم ال يشاجع التالميذ  األستاذوقد أكد هذا الرأي  73مين".

رباءهتم من الذمة ويعاقب عند تعليم اللغة العربية، أكثرهم يعلموا ل
 74التالميذ عند جياوزون عن نظام اللغة".

 املشكالت من جهة املعلم: -2
استعداد مادة التعليم لدي معلم اللغة العربية قبل عملية التعليم اللغة  (أ 

التعليم  ىفالعربية. قال ذو الفكر "املعلم ال يستعد قبل أنشطة اللغة و 
التعليم. املعلم يقرأ املفردات  ىفاللغة خصوصا، هم يعملون مبا قد جري 

 إىلعند إلقاء وال قبل اإللقاء وليس هلم الكراسة أو املادة اليت أيدي 
وأكد هذا الرأي أوليا "أكثر من حمرك اللغة ال يصنع  75استعداد التعليم".

ال يفهم ماذا يقولون  حىتخطط التعليم وأهنم يعلمون التالميذ مباشرة 
 76بيان عما تتعلق ابملادة".

نقصان العالقة املتبادلة بني املعلم والتالميذ. قال ذو الفكر "كما تظرت  (ب 
الواعع عند إلقاء املفردات، حمرك اللغة فقد تعطي املفردات اجلديدة  ىف

وآمر التالميذ لتكريرها، والتالميذ يسمعون ويكتبون وال أحد منهم 
 77حمرك اللغة، مع أهنم مل يفهمون". إىليسألون 

                                                           
 .2017أبريل  17مع حممد فهمي، مقابلة  73
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استعدام اللغة العربية، ألن املعلم ألنشطة اللغة  ىفنقصان كفاءة املعلم  (ج 
حممد عملية التعليم. قال  ىفمن فصل اخلامس والسادس وأهنم ال يزالون 

اللغة العربية  ىفعبد الرمحة "ابحلقيقة ليس عندي القدرة والكفاءة 
ة، وال بد واإلجنليزية، ولكن هذه األمانة من املعهد ألكون قسم حمرك اللغ

علي التعليم اللغة ألعضائي، وأجعل وقت لتعلم عند عملية أنشطة 
وقد أكد هذا الرأي لقمان احلكيم "كما العادة أن احملرك اللغة  78اللغة".

ال تستطيع علي بيان املعين عند إلقاء املفردات ويتكلمون اللغة غري 
 79صحيحة".

 املشكالت من جهة طريقة التعليم: -3
لوسائل التعليمية، هذه النقصان تسبب من عدد نقصان استخدام ا (أ 

التالميذ الكثرية بقلة الوسائل التعليم. قال حممد الفارسي "أن الوسائل 
هذا املعهد كميلة، ولكن قليل من املعلم يستخدموهنا.  ىفالتعليمية 

والتلميذ يهتمون عن عملية الرايضة عند الصباح واملساء وعند وقت 
جلدوال لدخول معمل اللغة ولكن ملن يدخلون فراغهم. وقد صنعنا عن ا

قد أكد هذا الرأي الناس "حنن من  80% من جمموع عددهم".10قدر 
كل يوم   ىفقسم املكتبة فتحنا الباب ملن يقرؤون الكتب ثالث مرات 

فقال هيكال "أحب  81ولكن قليل من التالميذ الذين يدخلون املكتبة".
دخول املكتبة واملعمل اللغة، ألن اللغة قد علم كل  إىلالرايضة بنسبة 

 82راحة الفكر وأشعر ابلفرح". إىلوقت وسئمت بذلك، أان أحتاج 
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ظهرت طريقة التعليم املتسائمة.  حىتنقصان استخدام الطريقة التعليم،  (ب 
مجيع  ىفسلطان "أكثر من املعلم يستخدم طريقة املباشرة  األستاذقال 

يتسائمون التالميذ ينأسون وال  حىتأنشطة اللغة  ىف إجراء التعليم اللغة و
وقد أكد هذا الرأي أمحد أديب "شعرت ابلسائم  83يهتمون حني ذلك".

ها شيء جديد، واملعلم أو احملرك اللغة فىعند أنشطة اللغة، ألن ليس 
 84يستخدم تلك طريقة التعليم دائما وال تغري".

 
 كديري   دار املعرفة املشكالت مبعهد حماولة حل  . ب
 حماولة من جهة التالميذ: -1

اللغة العربية يعين  ىفحماولة حلل املشكالت عما تتعلق بنقصان التالميذ  (أ 
بفرق بينهم مل يقدر اللغة العربية والذي قد قدر عن اللغة العربية، ولتدبري 
التمرينات الكثرية، ويعطي هلم األوقات الكثرية للسؤال عما يتعلق مبادة 

يفهمون التالميذ عن اللغة  حىتاليت مل يقدرها، ويصلح هلم عن اخلظأ 
 وللغة غريها عند بيان املعين الصعبة. الصحيحة، وينب عن احلركة واالشارة

أوطار "طريقة حلل هذه املشكالت هي بتفريق  األستاذقال 
التاميذ املاهر ومل ميهر لسهولة التعليم واستهدام طريقة التعليم، ويعطي 
مترينات الكثرية، وبني التالميذ املفردات الصعبة أبهل ما ميكن، إبشارة 

وقد أكد هذا الرأي حممد فهمي  85م".أو اللغة االجنليزية دون لغة األ
املعلم إذا  إىلويعطي أوقات الكثرية لسؤال   "يعطي التمرينات الكثرية،
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مل يفهم ومل يعرف عما يتعلق ابللغة والدرس، ويصلح عن اخلطأ عند 
 86التالميذ كي يعرفوا خطأهم وإصالحهم".

اللغة  يشجع التالميذ ابلتوجيهات واالرشادات ويشجع عما يتعلق مبهمة (ب 
 إىلالعربية قبل اختتام عملية األنشطة اللغة، وحيول مالحظة التالميذ 

يتحامسون التالميذ بعد ذلك.  حىتاألحوال خارج التعليم ملدة الوقت 
 87تشجيع لرتقية محاسة لتعلم اللغة العربية". إىلقال حممد فهمي "أحتاج 

ما سوي  إىلأوطار "يشجع التالميذ وحمول  األستاذوقد أكد هذا الرأي 
 88التعليم كي يتحامسون بعد ذلك و لتجديد النية التعلم اللغة العربية".

 حماولة من جهة املعلم: -2
وجب ملعلم اللغة العربية وابخلصوص أنشطة اللغة ليصنع اعداد التعليم  (أ 

ابلكتابة علي الكراسة املهيأة عما يتعلق أبهداف التعليم وإجراء 
ة املشكالت الستعداد التعليم اللغة واالختبار. قال ذو الفكر "حماول

وأكد  89بوظيفة لدي املعلم لصناعة اعداد التعليم قبل عملية التعليم".
هذا الرأي أوليا "يستعد ابالستعداد بكابة علي الكراسة املهيأة من قسم 

 90إحياء اللغة املركزي ويتكون علي إفتتاح واملختوي واالختبار".
يكون  حىتكثرة احملادثة بني املعلم والتالميذ عند التعليم أو بعد التعليم  (ب 

التالميذ يسألون كثريا مبا مل يفهمون عن املادة، وتكوين علمية التعليم 
فعالية بشرح املادة اجليدة. قال ذو الفكر "كي يكون التعليم فعالية ال بد 
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بعده، وال جيتنب علي علي التكلم بني املعلم والتالميذ عند التعليم أو 
 91التعليم اجليد".

تكوين األنشطة اخلاصة لدي حمرك اللغة ومعلم اللغة العربية لتعميق عما  (ج 
يتعلق إبجراء عميلة التعليم، تدريبهم عملية التعليم يشجع عما يتعلق 

حممد عبد الرمحة "كثرة الدعوة لدي املعلم اللغة ويعطي ابللغة. قال 
وقد أكد هذا الرأي  92يتعلق ابلتعليم اللغة".التشجيع عند الدعوة عما 

تكوين األنشطة اخلاصة لدي حمرك اللغة ومعلم اللغة  لقمان احلكيم "
 93".العربية عما يتعلق بعملية اللغة، وتدريبهم عملية التعليم

 حماولة من جهة طريقة التعليم: -3
وقت علي مجيع الطالب لدخول املعمل اللغة واملكتبة متبادال حسب  (أ 

استخدام أدوات  ىفترتيب دخوهلم، وتدريب معلم اللغة  ىفين ليسهل املب
عملية التعليم كالساسة وآلة مكرب الصورة والصوت وغري  ىفالداعمة 

ذلك. قال حممد الفارسي " يقسم أوقات علي لدخول املعمل اللغة 
 ىفترتيب دخوهلم، وتدريب معلم اللغة  ىفمتبادال حسب املبين ليسهل 

عملية التعليم كالساسة وآلة مكرب الصورة  ىفاستخدام أدوات الداعمة 
قد أكد هذا الرأي الناس "فرض التالميذ  94والصوت وغري ذلك ".

 إىلدخلوا مجبع التالميذ  حىتلدخول املكتبة ويعاقب ملن يدخل املكتبة، 
  95املكتبة".
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ي التقومي الطريقة تطوير طريقة التعليم املوافق بكفاءة التالميذ، وحماولة عل (ب 
انل التبادل واملدخالت الصالح عملية التعليم. قال  حىتاملستخدمة 

الطريقة اجلديدة املفرحة  إىلسلطان "تغيري الطريقة امليتخدمة  األستاذ
وقد أكد هذا الرأي أمحد أديب "تطوير طريقة التعليم،  96لدي التالميذ".

دخالت الصالح عملية انل التبادل وامل حىتتقومي الطريقة املستخدمة 
 97طريقة اجليدة". إىلالتعليم 
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 مناقشة البحثاملبحث الرابع: 

وصل الباحث علي أن عملية تكوين بيئة اللغة تالبياانت السابقة من 
 إىلالعربية مبعهد دار املعرفة كديري عما تتعلق جبميع األنشطة اللغوية هتدف 

أي زمان  ىفاستخدام اللغة العربية لكل عمله، وأي مكان و  ىفممرسة التالميذ 
يستخدم اللغة العربية. هذه العادة موافقة علي نظر السلكي الذي يبني عن 
عملية اكتساب اللغة بوسيلة تكوين البيئة التعليمية وبوجود أنشطة اللغوية 

أن كل  (Krashen)املستمرة كل يوم وجيعل علي كفاءة مهارة اللغة. عند كرتسني 
 ىفالواقعة الظاهرة من اللسان والكتابة من متعلم اللغة تصدر من اللغة اململوكية 

وجود اكتساب اللغة. مع أن اللغة املكتسبة من التعلم كمالحظة اليت يالحظ 
 98ويصلح عن اللغة اليت تكتسب.

كمؤسس النظرية احلسية السلوكية،   Pavlovقد أكد هذه النظرية فبلوف 
 Skinnerبنظرية اآلاثر، وجاء بعد ذلك سكنري  Edwardا أيدوارد مث يستمر هب

بنظرية الثواب والتعزير يعرب أن تكوين البيئة التعليمية هي طريقة اجليدة لوصول 
فقال أيضا مبوافقة هذا الرأي ديلي أن بيئة اللغة اجليدة ذو  99املهارة اللغوية. إىل

 100ية.جناج تعلم اللغة الثان ىفأمهية عند املتعلم 
عبد احلميد يقول أن دور البيئة كمصدر إتيان احلافر جعلت األكرب وذو 

مساعدة علية التعليم اللغة الثانية، ألن عملية اكتساب اللغة هي عملية  ىفأمهية 
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قد أكد خري بقول إذا املتعلم مل يكن ابحلافر فبذلك أنه مل يعمل  101العدات.
 102عملية االنفعال.

يقوال أن التعليم اللغة الطبيعية ذو فعالية  Agustinaوأغستينا  Chaerخري 
بنسبة إيل التعليم االصطناعية، فهذ الرأي تفهم من املثال املذكور: طالبان من 

أول اتياهنما أهنما ال يفهما عن  ىفتفانويل، توغار وايهات يتبعا الكيلية مباالنج، 
 إىلاجلاوية فهما يسعا اللغة اجلاوية. بسبب العادة وأصحاهبما يتكلمون ابللغة 

 103تعلم اللغة اجلاوية ويطابقها.
 

 اللغوية مبعهد دار املعرفة كديري األنشطة .أ 
ة اليت هتم علي فعالية التعلم، فىالرأي السابق تعاكسها ابلنظرية املعر 

أن املتعلم الذي يتظم ويهدف عملية التعليم، والبيئة ليست التقدير األول 
هذه النظرية، إذا كان الشخص الذي يقابل واآلخر وجسده أو قبيحه. عنذ 

احلافر من البيئة، أنه خيتار ذلك عما يتعلق إبرادته وما حتاج إليه، تعبريه، 
 104ويعلق ابخلرب السابق.

 ىفمن البياانت والنظرية السابقة تعرف أن تكوين بيئة اللغة العربية 
لتعليم اللغة. تعليم اللغة العربية هي طريقة جيدة وفعالية علي حصول نتيجة ا

ة ألن تكوين البيئة هي إحدي من فىوأن الباحث ال يوافق علي النظرية املعر 
ترقية التعامل بني التالميذ واستخدام البيئة  إىلمنهج التعليم الذي يسعي 
الطريقة ختول علي أن أنشطة اللغة ستكون   اللغة كمصدر التعلم. هذه
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در من البيئة فتكون التعلم معالقة فعالية وجيدة عند التالميذ، إذا التعلم تص
 105حبياهتم وتنفع ببيئتهم.

معهد دار املعرفة كديري  ىفوأما النظرية اليت توافق أبنشطة اللغة 
هذا املعهد جري بعميلة التعليم عن  ىفشرح الباحث علي أن إلقاء املفردات 

املفردة اجلديدة من قسم حمرك اللغة، يكون التعليم إبعطاء املفردات ونطق 
دة. تعليم املفردات عند أمحد فؤاد أيفنادي فىاجلمل امل إىلالتالميذ مث كون 

هي عملية إلقاء مادة التعليمية عما تتعلق ابلكلمات أو تطوير الكلمة  
 106عليم اللغة العربية.ت ىفكأسس املهمة 

إلقاء  ىفعملية تكرير املفردات تعمل ابلتعليم كعملية تعليم 
حفظ وتكرير عما يتعلق ابلتعليم  ىفاملفردات، ولكن هذه العملية خمصص 

دة. تعليم فىاجلمل امل إىلالصباح كحفظ املفردات مث كونت  ىفالذي تعلم 
املفردات عند أمحد أوفندي ليس إال إبلقاء والسماعة، ولكن ابالستماع 
والتقرير كل يوم كوضعها علي اجلملة ويستخدمها علي تكلم اللغة العربية 

ظ فىالتكلم يساعد التالميذ علي حت ىفألن استخدام املفردات اجلديدة 
 107وقت قدمية. ىفالكلمة 

لعقاب علي متجاوز عن نطام حمكمة اللغة هي عملية إعطاء ا
اللغة، كتكلم اللغة غري رمسية والفاسدة. احملكمة هي العقاب الذي عصابه 
متجاوز عن نظام وغري ذلك، أن العقاب هو عملية اليت حيزن عند اجملاوز 

هذا ما قاله زين الدين، أن احملكمة هي عملية  108من خطائه وعمل سوء.
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ي قد موافقة اجلماعة، ابلعقاب اليت تعمل قصدا  لتجويز عن نظام الذ
 109عملية العمل جري كما يراد.

احملادثة هي عملية التكلم اللغة العربية بني شخصني أو أكثر 
تطبيق مهارة الكالم. احملادثة عند أمحد  ىفملمرسة مهارة اللغوية وابألخص 

أوفندي هي تبادل الفكر والرأي عما يتعلق مبوضوع خاص بني شخصني أو 
 110ادثة هي أسس مهارة الكالم صبيا كان أو شيوخا كان.أكثر، احمل

معهد دار املعرفة تعمل لتدريب  ىفمشاهدة الفلم ومساعة الغناء 
التالميذ علي مساع والنظر عن املتكلم األصلي كي تعلم التالميذ علي فهم  
كالم اللغة العربية األصلي أو اللغة الفصحة. قال مهاليك أن إستخدام 

التعلم وبياء التشجيع  ىفقوة محاسة التالميذ  إىلية هتدف الوسائل التعليم
 111حيمل السلوك التالميذ. حىتلدي التالميذ 

هذه األنشطة هي تكلم التالميذ أمام أصحابة  ىفاخلطبة املنربية 
ابللغة العربية واإلجنليزية، ويكون كالتشجيع والداعي وغري ذلك حيث 

اخلطبة  Montefioreرو فىالتكلم اللغة الرمسية. عند مونتي ىفتدريب التالميذ 
املنربية هي أنشطة التكلم ليعرب فكرته ورأيه، أو يعرب عن الصورة عما تتعلق 
ابحلال الذي يسري به اجملتمع. اجلطبة يلقليها الناس عما تتعلق بدكتطوري 

 112حمادثته. ىفواحلال الذي يهتم 
 أو أكثر ويتوجه بينهما عن عملية املناقشة التعمل بني شخصني

اهلدف املعني بتبادل الفكر والرأي عن املعلومات وهبثهه ملوافقة بينهما، 
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ابلكالم أن التالميذ ميرسيون لغتهم. عند أمحد صربي أن املناقشة هي التقاء 
 113العلمية لتبادل األفكار عما يتعلق مبسألة.

صناعة  ىفلتالميذ هذا املعهد هي عملية كتابة ا ىفاجلريدة احلائطية 
اجلريدة اليت تعلق أمام جحراهتم ابجلماعة، وملمرسة التالميذ علي مهارة 

صناعة اجلريدةهي الكتابة اليت  Masri Sarebالكتابة. عند مصري شارب 
ة ونظرية فىاحلائط وحتتوي علي أخرب من الصحا ىفأخرجت متصلة ويعلق 
 114مهارة الكتابة. ىفممرسة التالميذ  إىلالظاهرة الواقعية، هتدف 

معهد دار املعرفة تعين عملية التعليم اللغة العربية  ىفشعبة اللغة 
لزايدة تعلم اللغة خارج الفصل حيث تكون هذه العملية وسيلة الوقت 
لتعميق التعلم اللغة. الشعبة )التدريب( عند حممد ألوان هي طرق اليت يهتم 

التعلم التالميذ علي أربعة مهارات واملعرفة والسلك الذي حيتاج لالبتداء  إىل
 115العمل أو لرتقية املهارة اخلاصة.

القلب،  ىفكتابة اإلنشاء تعمل بكتابة اليت كتب التالميذ ليعرب ما 
والفكر واخلربة ابللغة العربية. قال عزا أن اإلنشاء هو ألف كتابة ابللغة العربية 

 116القلب، والفكر واخلربة اليت ميلكها التالميذ. ىفليعرب ما 
إجابة األسئلة حيث يكون  ىفالتمينات هي عملية التالميذ 

التالميذ قادرا علي حل املشكالت اللغة بتعلم اللغة العربية، ألهنم قد تدرب 
اختبار مقنن يقيس هي  حممد علي اخلويلإبجابة األسئلة. التمرينات عند 
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وفق املعايري  معربية لدى غري الناطقني هبا، مصممستوى كفاية اللغة ال
 117جمال القياس والتقومي. ىفواألسس العلمية املتعارف عليها عامليا 

مهارة  ىفمتثيل املسرحي يعين عملية تطبيق مهارة اللغوية خمصص 
فهم  حىتالكالم حيث يكون التالميذ التكلم ابللغة العربية اجليدة والفصيحة 

التكلم أمام اجملتمع. التمثيل املسرحي  ىفملن مسع، وليكون التالميذ السجاعة 
هو أحد من االستعراج الفين الذي حيكيه  Luxemburgعند لوغسامبوغ 

 118ابحملادثة بني املمثل.
 إىلالرحلة التعليمية هي طريقة تعليم ملادة التعليمية حبمل التالميذ 

ك البحث يقع خارج الفصل. قال املبحث الذي يكون ابلبحث، وذل
 إىليوسف أن الرحلة التعليمية هي طريقة تعليم ملادة التعليمية حبمل التالميذ 

املبحث الذي يكون ابلبحث، وذلك البحث يقع خارج الفصل. بذلك 
 119نعرف أن الرحلة التعليمة عي التحمل ابلواقعة الظارة.

حبث عن   ىفسة هذا املعهد هو عملية الدرا ىففتح الكتب الرتاث 
كتب الرتاث االسالمي، هذه األنشطة تعمل كقراءة الكتب الرتاث مث قام 
ابملناقشة بني التالميذ متبادال علي موضوع املختار من جلنة خاصة من 

. كتب الرتاث عند دوام رهرجو الرتاث تسمي بكتاب ىفمشرف الصا
الرتاث  األصفر ألن هذا الكتاب تطبع بقرطاش األصفر، وأهم قراءة كتب

النجو والصرف وبذلك فهم التالميذ ما قرأ من علم  ىفهو زايدة علم 
 120االسالم القدماء.
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املشكالت الىف تواجه يف تكوين بيئة اللغة مبعهد دار املعرفة كديري  .ب 
 وحماولة حلها

 تعليم اللغة العربية بكوين البيئة اللغة العربية عند املتعلم غري انطقني
هبا فطبعا هلا املشكالت اليت تواجه عند املتعلم، ألن اللغة العربية ليست 

 اللغة اليت تفهم بسهولة الفهم كاملة.
تكوين اللغة العربية  ىفمن البياانت السابقة تعرف أن املشكالت 

قسمني: مشكالت من التالميذ،  إىلمبعهد دار املعرفة كديري تنقم 
ت من طريقة التعليم. هذه املشكالت قد واملشكالت من املعلم، واملشكال

بني نظر شكور فكتابة، أن املشكالت اليت تواجه عما تتعلق بتعليم اللغة 
إندونيسا هي: املشكالت من العامل اللغوي، واملشكالت من  ىفالعربية 

العامل االجتماع والنفس، واملشكالت من العامل خيتص من املنهج وطرق 
 121التدريس.

هي املشكالت من العامل اللغوي، هذه املشألة  املشكالت األويل
نفس التالميذ،  إىلتتعلق بقواعد، والنحو، وعلم النفس. هذه املشكلة أتدي 

 122ألن كل النفس يولد ويتطور من اجملتمع والعادة املتنوعة.
و من املسألة التالميذ عما تتعلق أبن التالميذ جييئون من املدارس 

 حىتللغة العربية وبعضعم مل عرفوا اللغة العربية املتنوعة، بعضهم قد عرفوا ا
حفظ والفهم عن املفردات واملادة اجلديدة. وبتلك  ىفكفاءهتم   إىلأيثر 

معهد دار املعرفة بفرق بينهم مل يقدر اللغة العربية  ىفاملشألة حول املعلم 
والذي قد قدر عن اللغة العربية، ولتدبري التمرينات الكثرية، ويعطي هلم 

وقات الكثرية للسؤال عما يتعلق مبادة اليت مل يقدرها، ويصلح هلم عن األ
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يفهمون التالميذ عن اللغة الصحيحة، وينب عن احلركة واالشارة  حىتاخلظأ 
وللغة غريها عند بيان املعين الصعبة. وهذه احملاولة موافقة عند هيدايت 

هو  Achievement Grouping أن عملية التفريق  Hendyat Soetopoسوطوفو
طريقة التفريق حسب كفاءة التالميذ. بوجود الفرقة أن التالميذ بكفاءة 
األعلي مع كفاءة األعلي والتالميذ بكفاءة األدين مع التالميذ كفاءة األدين، 

 123التعلم. ىفترقية محاسة التالميذ  إىلهتدف 
وعما تتعلق بنقصان تشجيع اللغة العربية لدي التالميذ، أكثرهم 
يتعلمون اللغة العربية بسبب االضطراري. وإضافة من ذلك تكلموا التالميذ 
اللغة العربية ما شاء مبهم يتكلمون اللغة العربية كي ال يعاقب قسم اللغة أو 

املشألة حول ال يتكلمون ويتكلوم إبشارة البدنية خوفا من العقاب. وبتلك 
التوجيهات واالرشادات  إىلمعهد دار املعرفة بتشجيع التالميذ   ىفاملعلم 

ويشجع عما يتعلق مبهمة اللغة العربية قبل اختتام عملية األنشطة اللغة، 
 حىتاألحوال خارج التعليم ملدة الوقت  إىلوحيول مالحظة التالميذ 

 وتيلري Biggs قة ببيغ يتحامسون التالميذ بعد ذلك. وهذه احملاولة مواف

Telfer يد التالميذ ينبغي للمعلم علي قوة  ىفيشرحا أن تشجيع التعلم ال بد
تشجيع التالميذ. أمهية التشجيع عند التالميذ هي: معرفة التالميذ علي قيمة 
التعلم األول وعمليةالتعلم والتعلم اآلخر، معرفة قوة حماولة التعلم معالقة 

التعلم، قوة محاسة التعلم، معرفة علي عملية التعلم أبصحابه، تعريف أنشطة 
124مث يعمل.

 

املشكالت من العامل االجتماع والنفس، هي املشألة اليت تظهر 
مستوي  ىفاستخدام اللغة العربية جيدة   ىفمن املعلم الذي مل يستويل 
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 Hedyat Soetopo, Perilaku Organisasi, Teori Dan Praktek Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Rosda, 2010), 12. 
124

 Dimyati, Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 84. 
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ه الفراحة )املعلم فىاجلامعة واملدارس. من جهة النفس تظهر أن ليس 
 تطبيق اللغة العربية كلغة املواصلة واللغة اليومية.والتالميذ( ل

املسألة من املعلم عما تتعلق ابستعداد مادة التعليم لدي معلم اللغة 
العربية قبل عملية التعليم اللغة العربية. وبتلك املسألة وجب ملعلم اللغة 
العربية وابخلصوص أنشطة اللغة ليصنع اعداد التعليم ابلكتابة علي الكراسة 
املهيأة عما يتعلق أبهداف التعليم وإجراء واالختبار. وهذه احملاولة موافقة 

اجلسد والنفسي. استعداد اجلسم  ىفة فىبدليونو أن االستعداد هو القدرة الكا
ة والصحة اجليدة، مع أن استعداد النفسي هو قوة اإلرادة فىهو محاسة الكا
  125ليعمل العمل. ىفوالتشجيع الكا

املتبادلة بني املعلم والتالميذ. وحول املعلم بكثرة  ونقصان العالقة
يكون التالميذ  حىتاحملادثة بني املعلم والتالميذ عند التعليم أو بعد التعليم 

يسألون كثريا مبا مل يفهمون عن املادة، وتكوين علمية التعليم فعالية بشرح 
العالقة بني  املادة اجليدة. وهذه احملاولة موافقة بكرسدي "التعامل هو صورة

عملية أهداف التعلم، ويهدف إيل  ىفالشخصني بني املعلم والتلميذ ويعمل 
 126تغيري السلك وعمل الشخص.

ال يستخدم اللغة العربية عند التعليم، ألن املعلم ألنشطة اللغة من 
عملية التعليم. وحول املعلم  ىففصل اخلامس والسادس وأهنم ال يزالون 

بتكوين األنشطة اخلاصة لدي حمرك اللغة ومعلم اللغة العربية لتعميق عما 
يتعلق إبجراء عميلة التعليم، تدريبهم عملية التعليم يشجع عما يتعلق ابللغة. 

كمصدر إتيان  دور البيئة   احلميد يقول أن  وهذه احملاولة موافقة بعبد
مساعدة علية التعليم اللغة الثانية، ألن  ىفذو أمهية احلافر جعلت األكرب و 
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 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 52. 
126

 Karsidi, Rawik, Sosiologi Pendidikan, (Surakrata: UNS Press, 2005), 66. 



95 
 

  

قد أكد خري بقول إذا املتعلم  127عملية اكتساب اللغة هي عملية العدات.
 128مل يكن ابحلافر فبذلك أنه مل يعمل عملية االنفعال.

املشكالت من العامل خيتص املنهج وطرق التدريس، مليانطو 
جناح  129شهورة بطريقة اليت تستخدم.يقول أن التعليم اللغة األجنبية تكون م

عملية التعليم وعكسها أتثر من طريقة التعليم. هذه املسألة تسبب من 
حتصيل حمتوي التعليم. الطريقة كاجليش  ىفطريقة اليت تستخدم ذو أمهية 
 130لتحصيل النجاح عملية التعليم.

املشألة اليت تتعلق بنقصان استخدام الوسائل التعليمية، هذه 
تسبب من عدد التالميذ الكثرية بقلة الوسائل التعليم. حول املعلم  النقصان

وقت علي مجيع الطالب لدخول املعمل اللغة واملكتبة متبادال حسب املبين 
استخدام أدوات الداعمة  ىفترتيب دخوهلم، وتدريب معلم اللغة  ىفليسهل 

هذه عملية التعليم كالساسة وآلة مكرب الصورة والصوت وغري ذلك. و  ىف
تظوير  إىلاحملاولة موافقة بسريو سوبروتو أن عملية الوسائل التعليمية هتدف 

التالميذ ألهم يسلك ويفكر وحيرك، ويهتم التالميذ علي محاسة التعلم 
 131واستخدام وسائل التعليمية.

ظهرت طريقة التعليم  حىتنقصان استخدام الطريقة التعليم، 
التعليم املوافق بكفاءة التالميذ، وحماولة املتسائمة. حول املعلم بتطوير طريقة 

انل التبادل واملدخالت الصالح عملية  حىتعلي التقومي الطريقة املستخدمة 
التعليم. وهذه احملاولة موافقة بصرب سوتكنو الذي يقول أن طريقة التعليمية 
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هي طرق اليت هتيأ مادة التعليم وتعمل لدي التالميذ كي تكون التعليم عند 
 132حماولة علي حصول األهداف. ىفتالميذ نفس ال

تطبيق التعليم:  ىفنور اهلادي وأصحابه يذكرون األسس السبعة 
، (developmentally appropriate)استعداد التعليم بتطوير نفسي التالميذ 

، هتييئ بيئة (dependent learning group)تكوين فرقة التعليم التعامل 
، معرفة علي التالميذ املتنوعة (self  regulated learning)الداعمة لتعلم النفس 

(disversity of  student( تظهري الذكاء املتعددة لدي التالميذ ،(multple 

intelligences) استخدام طرق األسئلة، تطبيق النتيجة األصلية ،(authentic 

assessment).133 
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 اخلام  الفصل

 اخلامتة
 

 ملخص نتائج البحث .ح 

عما تتعلق مبشكالت تكوين بيئة اللغة العربية  البياانت السابقة من عرض
 :مبعهد دار املعرفة كديري وحلوهلا املقرتحة توصل الباحث املخلصة فيما يلي

مبعهد دار املعرفة كديري تتكون علـي األنشطة اللغوية لتكوين بيئة اللغة العربية  -1
األنشــــطة اليوميــــة واألنشــــطة األســــبوعية واألنشــــطة الســــنوية. األنشــــطة اليوميــــة 
تتكــــون مــــن: إلقــــاء املفــــردات، والتكريــــر املفــــردات، وحمكمــــة اللغــــة. واألنشــــطة 
األسبوعية تتكون من: احملادثة، ومشاهدة الفلـم ومساعـة الغنـاء، اخلطبـة املنربيـة، 

، واجلريــدة احلائطيــة، وشــعبة اللغــة، واإلنشــاء األســبوعي، والتمرينــات واملناقشــة
األســــبوعية. وأمــــا األنشــــطة الســــنوية تتكــــون مــــن: التمثيــــل املســــرحي، والرحلــــة 

 اللغوية، وفتح الكتب.
 ربية مبعهد دار املعرفة كديري و حماولة حلها املشكالت يف تكوين اللغة الع -2

إىل  مبعهــد دار املعرفـــة كــديري تتكـــونربيــة املشــكالت يف تكــوين اللغـــة الع  ( أ
مـــن التالميـــذ يف معهـــد دار املعرفـــة   األويل املشـــكالتثالثـــة أقســـام، هـــي: 

كـــديري مهـــا: أن التالميـــذ أيتـــون مـــن املـــدارس املتنوعـــة، بعضـــهم قـــد عرفـــوا 
اللغة العربية وبعضعم مل عرفـوا اللغـة العربيـة حـىت أيثـر إىل كفـاءهتم يف حفـظ 

املادة اجلديدة. و نقصـان تشـجيع اللغـة العربيـة لـدي والفهم عن املفردات و 
 التالميذ، أكثرهم يتعلمون اللغة العربية بسبب االضطراري.

يف معهــد دار املعرفــة هــي: مل يســتعد  واملشــكالت الثانيــة مــن املعلــم
التعلـــيم لـــدي معلـــم اللغـــة العربيـــة قبـــل عمليـــة   اســـتعداد مـــادةاملعلـــم علـــي 

املتبادلـــــة بـــــني املعلـــــم والتالميـــــذ،  نقصـــــان العالقـــــة، و التعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة
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نقصــان كفــاءة املعلــم يف اســتعدام اللغــة العربيــة، ألن املعلــم ألنشــطة اللغــة و 
 من فصل اخلامس والسادس وأهنم ال يزالون يف عملية التعليم.

يف معهــــد دار املعرفــــة مهــــا:  واملشــــكالت الثالثــــة مــــن طــــرق التعلــــيم
نقصــان اســتخدام الطريقــة التعلــيم، ليميــة، و قصــان اســتخدام الوســائل التعن

 ظهرت طريقة التعليم املتسائمة. حىت
كديري لدي التالميذ هي فرق   دار املعرفة املشكالت مبعهد  ولحماولة حل ( ب

بيـــنهم مل يقـــدر اللغـــة العربيـــة والـــذي قـــد قـــدر عـــن اللغـــة العربيـــة، ولتـــدبري 
التمرينــات الكثــرية، ويعطــي هلــم األوقــات الكثــرية للســؤال عمــا يتعلــق مبــادة 
الــيت مل يقــدرها، ويصــلح هلــم عــن اخلظــأ حــىت يفهمــون التالميــذ عــن اللغــة 

رة وللغة غريها عند بيان املعين الصعبة، الصحيحة، وينب عن احلركة واالشا
ويشـــجع التالميــــذ ابلتوجيهـــات واالرشــــادات ويشـــجع عمــــا يتعلـــق مبهمــــة 
اللغــة العربيــة قبــل اختتــام عمليــة األنشــطة اللغــة، وحيــول مالحظــة التالميــذ 
إىل األحــــوال خــــارج التعلــــيم ملــــدة الوقــــت حــــىت يتحامســــون التالميــــذ بعــــد 

 ذلك.
كــديري لــدي املعلــم هــي   دار املعرفــة د املشــكالت مبعهــحماولــة حــل 

وجــب ملعلــم اللغــة العربيــة وابخلصــوص أنشــطة اللغــة ليصــنع اعــداد التعلــيم 
ابلكتابــــــة علــــــي الكراســــــة املهيــــــأة عمــــــا يتعلــــــق أبهــــــداف التعلــــــيم وإجــــــراء 
واالختبــار، وكثــرة احملادثــة بــني املعلــم والتالميــذ عنــد التعلــيم أو بعــد التعلــيم 

لون كثريا مبا مل يفهمون عن املادة، وتكوين علمية حىت يكون التالميذ يسأ
التعلــيم فعاليــة بشــرح املــادة اجليــدةن وتكــوين األنشــطة اخلاصــة لــدي حمــرك 
اللغة ومعلم اللغة العربية لتعميق عما يتعلق إبجراء عميلة التعلـيم، تـدريبهم 

 عملية التعليم يشجع عما يتعلق ابللغة.
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عما تتعلـق بطريقـة  كديري  دار املعرفة املشكالت مبعهد حماولة حل 
وقت علي مجيع الطالب لدخول املعمل اللغة واملكتبـة متبـادال التعليم هي 

حسب املبين ليسهل يف ترتيب دخوهلم، وتـدريب معلـم اللغـة يف اسـتخدام 
لـــة مكـــرب الصـــورة والصـــوت أدوات الداعمـــة يف عمليـــة التعلـــيم كالساســـة وآ

لــيم املوافــق بكفــاءة التالميــذ، وحماولــة علــي تطــوير طريقــة التعوغــري ذلــك، و 
انل التبــادل واملــدخالت الصــالح عمليــة  حــىتالتقــومي الطريقــة املســتخدمة 

 التعليم. 
 

 التوصيات واالقرتاحات .ط 

أن يقدم بعض اإلقرتاحات عن  هذا البحث عزم الباحث بعد كتابة
 األمور اآلتية :

 للمدرسني اللغة العربية -1

لعربية وحمرك اللغة ومجيع املعليمن عما يتعلق ينبغي للمعلمني اللغة ا (أ 
ابلتعليم اللغة العربية أن يستعدون قبل إجراء عملية التعليم وأنشطة 

 اللغة العربية.
ينبغي جلميع املعليمن عما يتعلق ابلتعليم اللغة العربية أن يستعمل  (ب 

 اللغة العربية عند التعليم، هذه العملية لتكوين اللغة العربية فعالية.
ينبغي للمعلمني اللغة العربية وحمرك اللغة أن يستعملوا وسائل التعليم  (ج 

لزايدة محاسة التالميذ يف اتباع أنشطة اللغة العربية، وليستخدموا 
طريقة التعليم اجليد موافقا ابلواقع الظاهر، ليس إال ابلطريقة املبارة 

 دائما.
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 للتالميذ -2

ينما كانوا، لرتقية مهارات ينبغي للتالميذ أن يتكلموا اللغة العربية أ (أ 
 اللغة ابلتطبيق وال ابلتعليم فقط. مهارة لغتهم، ألن

ينبغي للتالميذ أن يتبعوا مجيع أنشطة اللغوية، ألن كل أنشطة اللغوية  (ب 
 .يهدف إيل ترقية مهارات اللغة لدي التالميذ
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