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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 ىيدـالت

اٟتمد هلل الذم أرسل رسولو با٢تدل كالدين اٟتاؽ ليظهره على الدين كلو كلو 

كره الكافركف كلو كره ا١تشركوف كلو كره ا١تنافقوف، كالصالة كالسالـ على سيد األناـ 

أشهد أف ال إلو إال اهلل . ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كعلى آلو كأصحابو خَت األماـ

 . كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو

وظيفة مشرف المسكن اللغة "بعناية اهلل كرٛتتو أكلمت الباحث ىذا البحث بعنواف 
لترقية مهارة الكالم في المكالمة اليومية في معهد الجامعة  (معهد الجامعة)العربية 

باٞتامعة  (SI)، لنيل الشهادة البكالوريس "اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية
 .اإلسالمّية اٟتكومّية سومطرة الّشمالية ٔتيداف

ما قاـ الباحث بنفسو يف كتابة ىذا البحث اٞتامعي كلكن ٔتساعدة ىؤالء 

 :الصاٟتُت، كالبد للباحث أف يقدـ شكرا ٢تم، كىم

سابوترا كأمي ليس سوداه جولياىن قد ربياين منذ  يدمكالدين احملبوبُت أيب  .1

 .كقد ربياين بًتبية حسنة. حفظهما اهلل طفل تربية حسنة

 ألخيت الكبَت احملبوبة ينجي أندرا ياين سابوترا ك زكجها ك زريتها    .2

 ىندرا ىنضاقا سابوترا ك زكجو ك زريتو  ألخي الكبَت احملبوب .3



الدكتور سالـ ا١تشرؼ األكؿ كاألستاذ ذكا٢تادم ا١تاجستَت األستاذ الدكتور  .4

 .ا١تشرؼ الثاين يف كتابة ىذا البحثالدين ا١تاجستَت 

 .األستاذ سالـ الدين ا١تاجستَت رئيس شعبة تدريس اللغة العربية .5

األستاذ فخرالرازم الذاف قد ربياف اٟتاج ذكالفهم ا١تاجستَت،األستاذ  .6

 .كمساعدتاف يف إ٘تاـ ىذه الرسالة

كل األساتيذ كاألستاذات يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموين  .7

 .دائما

أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال ديكن للباحث أف يذكر  .8

 .أٝتائهم

٤تمد أمركاف دانيدك، ٤تمد فحرجاؿ، ٘تبوؿ عرفة منيت، : إلخواين ٤تبوب ىنا  .9

 . توفن اسكندار، برادينشة، اماـ ارشاد ٤تيّدف، ضياء الدين، ٤تمد ظهرم

لينا ىوٕتالونج، أمينة رميب، سيت فاطمة نسوتيوف ، : إلخوايت ٤تبوبة ىنا  .10

 .يويوف نركاف، نور زكية ٝتاغنصونج، ليٍت ا٧تريٍت سرجيار، نور عزيزة بنجُت

: ك كل أصدقائى يف منظمة اٟتركة طالب لإلسالمية اإلندكنسيا كىم .11

٤تمد طاىَت مونىت ، إخواف فوزم، ٤تمد إلياس سفاىوتار، إدريس رماريو 



ىاراىاؼ، عريف موالىن عرفا، أٛتد ريفاندم، ٤تمد إيقباؿ آِف، يوسرجياؿ 

 .آَف شاه طيب حاسبواف، جركاسيو نور. مهدم فكرم، غانيسا

. عسى اهلل تعاُف أف جيعل أعما٢تم خالصة لوجو اهلل كأف جيزيهم جزاء كثَتا

 .كتسأؿ الباحث أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسو كمن قرأه، آمُت يارب العا١تُت

كيرجوا الباحث للقراءة االقًتاحات كا١تداخالت كالتعليقات نقدا كإصالحا ٢تذا 

 .البحث ألنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ
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 خلفية البحث .أ 

 ىامتعددة من لديهم ارتباطات موعة ، ا١تجيعيش اإلنساف عيشة ٚتاعية، مع 

جتماعية ، ال من الركابط ااماؿ كالواظائف ، كغَتهآلالنسب ك اٞتوار ، كاٖتاد الغايات كا

 ، ك تتنظم ـ اجملموعة ، لتستقيم حياتوأفرادُف أف يتفاىم إ اتك ىو يف ذالك أشد اٟتاج

 ، ـة للتفاىم بينويلموعة ، ديكنها االستغناء عن كسا١تج ، كال نستطيع أف نتصور ـأموره

ُف ىذا إكصوؿ لل قد جهدت ػػػػػػ منذ العصور التارخيية األكُف ػػػػػػ ٘تع ا١تج أفكال شك

التفاىم ا١تنشود ، كلعلها تدرجت يف ىذه السبيل ، فاٗتذت من اإلشارات كاٟتركات 

 اجملهود قكاألصوات كالرموز كسائل تعُت على ٖتقيق ىذا التفاىم بينها ، مث انتهت ىذ

.  ا١تتصلة ، باستخداـ اللغة كسيلة ٢تذا التفاىم

 كىي قواـ اٟتياة يف اجملتمعات إذ هبا يتم ة بُت أفراد األـللتفاىماللغة ىي كسيلة 

 يعتمد عليو الطفل بعد اللغة يف كسب مهارات اللغة أساساتعد كالتفهم 

  كتفاعل مع تلك البيئة أكال كمع ، ليتسٌت التفاىم بيئتواالتصاؿكخربات 

1 



,  الديٍت كالثقايف كالفكرمموضوع اللغة با١توضوعكيرتبط , م إليها ثانيااليت ينتمة األـ

  1. ركب اٟتضارة كاألخذ باتطور السريعكما أف اللغة العربية ىي الواسطة اليت تصل

 ك باللغة ايضا قاـ  إيصاؿ ا١تعلومات يفلبشراللغة ىي أداة االتصاؿ بُت ا

. كتطبيقهاألمهية كانت اللغة البد من تعليمها اك٢تذه ب آخر  شعب كاالتصاؿ بُت الشع

. كاحتياجاهتم لتلبية مشاعرىم ىا اإلنسافستخدـم فوظيفة اللغة ىي أداة االتصاؿ

  2.مهارة االتصاؿ ٖتقيق ة أىداؼ تعلم اللغمنكاف , فانطالقا من كظيفة اللغة

يقوؿ سيخ اإلسالـ ابن . إف تعلمها فرض"  اللغة العربيةكألمهية"فقد قاؿ العلماء 

كيقوؿ , معلـو على أف تعلم اللغة العربية كتعليمها فرض الكفاية:  اهلل تعاُفرٛتوتيمية 

ف مسلم أجيب على كل بناءا على ىذا ".  حاشا على تعليم اللغة العربيةماإلماـ الشافع

  3. يف أداء فريضةيساعده كيثبتو العرب ما لسافيتعلم من 

تقدـ تعلم اللغة العربية  . بُت الناساالتصاؿ كسيلة ألهناإف اللغة صورة اجتماعية 

قد كاإل٧تليزية، ك خاصة تعليم العربية .عصر سامودرا باسامتعليمها يف إندكنيسيا منذ ك

 على اف اجملتمعات ىف إندكنيسيا جعلت كلتا اللغتُت مادتُت كاجبُت بُت أيدناظهر 

لالتصاؿ  الناس كثَتا تُت يستخدمهما اللغكلتاكلطالب ا١تمدارسُت اٟتكومة كا٠تاصة، 

                                                           
  113. ص/  ـ 1992. ٚتعة إالماـ ٤تمد بن  سعد اإلسالمية: جاكرتا, أىداؼ كظرؽ تدريس قواعد النحو العريب, سليماف بن عبد الرٛتن 1

2
 http// www.jurnalingua. Com/ edisi 2007/6 vol – 1- no 1/42 biah arabiyah dan 
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 كالسياسية االجتماعية مثل يف األمور كيف األعماؿ اٟتياة اليومية يفبينهم 

 .كالثقافيةكاالقتصادية 

 يفتقركف إُف احملادثة إُف حدما، إال أهنم كاد ـ بعض يتناكلوفكرغم أف الطالب 

التدريب كا١تمارسة اٞتادة للتكلم باللغة العربية، رٔتا يرجع ىذه األمر إُف عدـ كجزد 

 .عوامل داعية كبوجو ا٠تاصة عدـ كجود البيئة اللغوية احمليطة

احملادثة ال يتناك٢تا الطالب إال كانت ألهنا. ال يهتموف كثَتا باحملادثةكالطالب 

عادم خاؿ عن اٟترص كا١تشاعر، كما أف كمية تدريب مهارة الكالـ كاف  إجراء جردمب

 يقدر الطالب أف يطبق حىت, لكذمن قليال نسبيا، كال بد أف يكوف أكثر 

 . كيتكلم باللغة العربية بالطالقة بشكل مستقل احملادثةفن 

 اللغة اكتساب بُت ا١تستغلُت بتعليم اللغات اصطالحاف معركفاف كمها شتهرا

 من غَت قصد العملية الشعورية اليت تتم عن اللغةيقصد باكتساب . كتعليم اللغة

 العملية ٔتعٌت يا غَت كاع عناصوحكىو كإف كاف .  عنده مهارة اللغةم تنمكاليتاإلنساف 

كىذه العملية تشبو عملية تنمية , الشعورية فهو  كاع بأنو يستخدـ اللغة كوسيلة لالتصاؿ

. القدرة عند األطفاؿ على تعلم لغتهم األكُف

أما تعلم اللغة فمصطلح يشَت إُف العملية الواعية اليت يقـو هبا الفرد عند تعلم 

الوعى بقواعد  اللغة كمعرفتها كالقدرة على التحديث , كعلى كجو التفصيل. الثانيةاللغة 



 أك مكمن األكصاؼ األخرل اليت نطلق على ىذه العملية التعلم الرسم. عنها

. التعلم  الصريح

البيئة ىى ما حولنا كاما مدخل البيئة اللغوية ىو أحد ا١تدخل التعليمي الذم 

باستفادة البيئة كمصدر / ألف يرقي كفاءة الدارس يف اللغة األجنبية باستخداـ . يهدؼ

 اف كفاءة البيئة اللغوية تلعب دكرنا مهما للدراس لنيل النجاح (Dullay)يرم دالم . التعّلم

قاؿ , البيئة اللغوية جزء األىم يف ٧تاح الطالب لتعّلم اللغة األجنبية. يف تعّلم اللغة الثانية

أف الدراس يتعلم  (Mason)ىذا الرأم تعّلم اللغة يتعّلق تعلقنا شديدن بالبيئة كيرل ماسوف 

ينبغي , ففي تعّلم اللغة. كليس بالكلمات الىت قا٢تا ا١تدرس (بالتطبيق)بفعل نفسو 

اٟتقيقة ىذه اٟتالة تّدؿ / للمدراس أف يريب الدراس لإلتصاؿ باللغة األجنبية يف الواقع

  4.على أف البيئةكثر ما تؤثّر على عملية اكتساب اللغة

إذف، كّلما اعتاد . التكرار كما نعرؼ أف أحد العوامل يف اكتساب اللغة ىو

. زادت عملية اكتساب اللغة,  الدارس اف تعّلم اللغة باستجابة ا١تثَت الذم جاء إليو

بعض البحوث تقوؿ أف تعّلم اللغة العربية بإحياء اٟتالة البيئية ىو طريقة جيدة لنيل 

توجد كثَت الطرؽ ا١تنتشرة يف تعليم اللغة، لكن ال يناؿ , فآلإلف ا, النتيجة يف تعّلم اللغة

. فلذلك، البيئة اللغوية ىى إجابتها. النتيجة الكبَتة
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كانت  اذيفرض ىذا ا١تدخل بإف األنشطات التعلمية ستكوف جذابة لدل الدارسُت إ

  5.حىت كانت ا١تادة يتعلق باٟتياة اليومية كتنفيد لبئيتهم, ا١تادة صدرت من البيئة

بيئة اؿكمن العوامل ىي ,  ترقيتهاتؤثر العوامل اليت ال عن اللغة فال نتحدث إعنإذا ٖتدثنا 

,  الطالب يف تعليم اللغة العربيةإل٧تاح البيئة طريق من الطرائق الفعالة ككانت, اللغوية

منها مهارة الكالـ كالبيئة ,  ا١تهارات اللغويةمنية تيفثر الناس ؤ تاليت عواملألهنا من أىم اؿ

مها الناس كا١تخلوقات االجتماعية كا١تادة األخرل خارج , ُف عنصرينإاللغوية  تنقسم 

,  كا١تنهج، كىي أىداؼ تعليم اللغةة إُف عناصر مهمٖتتاجكتنمية البيئة اللغوية . الناس

 ككسيلة ,كالدكافعكمادة التدريس , التدريس, ك كسيلة, كا١تدرس, كطرؽ تدريس

.  كاالتصاؿ اللغوم, التدريس

 ٚتيع األشياء كالعوامل ا١تادية كا١تعنوية اليت من م العربية قيف تعلم اللغةالبيئة 

 يف عملية التعليم كترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية كتدفعهم تؤثر أف هناشأ

كل ما يسمعو ا١تتعلم كما أك ىي  اليومية حياهتم كتشجيعهم على تطبيقها يف كاقع 

 العربية ا١تدركسة اللغة كاإلمكانات احمليطة بو ا١تتعلقة بمؤثرات ا١تهمةيشاىده من 

  .ثر يف جهوده للحصوؿ على النجاح يف تعلم كتعليم اللغة العربيةؤديكنها أف ت  كاليت

                                                           
5 Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 

Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-

DanKemahiran... pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00  



البيئة العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية حىت يستخدـ 

من أجل . ـ ٖتريرياأ شفويا كاف اآلراء حُت تقدـ االتصاؿ اللغة العربية كوسيلة عاٞتمي

ٖتقيق ىدؼ االتصاؿ يف تعليم اللغة العربية البد من كجود البيئة اللغوية بُت الطلبة 

 إف اللغة م كالتعزيز أل بالتدريبإف تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقو. للممارسة

 مهارة يكسبها الطفل من البيئة احمليطة بو يتقنها عن طريق احملاكاة كالتقليد كالتعزيز مق

  6.الذم يلقاه من الكبار من حولو

هنا عملية إعداد لإلنساف للتفاعل الناجح مع بيئة الطبيعية ٔتا إ مفهـو البيئة 

أك ىي عملية تكوين مهارات كاالٕتاىات كالقيم الالزمة لفهم . تشملو من موارد ٥تتلفة

 ٔتحيطو اٟتيوم كتوضيح حتمية كحضارتوكتقدير العالقات ا١تعقدة اليت تربط اإلنساف 

  7.كحفاظا على حياتو الكردية، كرفع مستول معيشتو, احملافظة على مصادر

 البيئة  إجياد أىداؼ البيئة العربية إف اإلنساف كالبيئة مها طرفا ٤تور أساسي يفكمن

: ا ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من البيئة العربية، كىىمن خاللوالعربية، كديكن 

ا١تعرفة .              أ

الوعي .           ب

ا١تهارة .           ج

االٕتاىات كالقيم .  (          د
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ا١تشاركة .  (          ق

 أىم العوامل ا١تؤثرة الىت تؤدل إُف ٧تاح تعليم اللغة العربية بصفة خاصة منكلعل 

توفرم البيئة اللغوية اٞتيدة، كىي عبارة عن ٚتيع ا١تؤثرات  كاللغة األجنبية بصفة عامة

كاإلمكانات مالدية كا١تعنوية ٖتيط باٞتمتمع الدراسي الىت من شأهنا أف تؤثر على عملية 

التعليم كالتعلم كترغبّ  الدارسنُت كا١تدرسنُت معا يف ترقية ا١تستوم اللغوم العّرىب 

  8.كتشجعهم على تطبيقها يف كاقع حياىتم اليومية

كأما الكالـ مهارة انتاجية تتطلب من ا١تتعّلم القدرة على استخداـ اصوات بدقةّ  

فالكالـ يعترب . تعليم الكالـ ىف اللغة األجنبية من أمهيّة لكالـ ذاتو ىف اللغة .تظهر أمهيةّ 

جزءن رئيسان ىف منهج تعليم اللغة األجنبية، كيعتربه القائموف على ىذا ا١تيداف من أىم 

  9.أىداؼ تعّلم لغة أجنبية ذلك انو ٘تثل ىف الغالب اٞتزء العملي كالتطبيقي لتعّلم اللغة

10يرل كراشن 
Krashen   : أثرت البيئة اللغوية الرٝتى كغَت الرٝتى على كفاءة

كبالطريقة ا١تختلفة، أثّرت البيئة كغَت الرٝتى على اكتساب . تكّلم الدارس باللغة األجنبية

. كمن جهة أخرل أثرت البيئة الرٝتى على كفاءة ا١تراقب أكٖتليل األخطاء, اللغة
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١تسكاف اٞتامعة البيئة اللغوية اليت ديكن تشجيع كتشكيل الطالب يف نيل الكفائة 

اللغوية لدل ٚتيع ا١تتعلم اللغة، كمهارة الكالـ ىي من إحدل ا١تهارة اليت الـز إكتساهبا 

لكل متعلم اللغة ألف ىذه ا١تهارات اليت مقدرا ١تتعلم اللغة اكاف ىم يقدركف اف يعربكف 

مقصدىم لقوؿ ا٠توِف بأف الللغة ىي األصوات الذم يستخدمها الناس ليعر عن 

ؾ اىن. اللغة العربية يومياا١تسكاف اٞتامعة ىي ٤تادثة كمن البئية اليت أقمها . حاجتهم

, تشجيح اللغة: مثل,  الىت هتدؼ لًتقية كفاءة  الطالب ىف اللغة العربيةطةير األنشثؾ

ككثَت من , رةضكإصاٌف اللغة، كاحملا, ك٤تادثة كل أسبوع, كإعطاء مفردات كل يـو

دكر مشريف  كىذا كلها ال يزلوف من األنشطة أسبوعيا أـ شهريا يف تنمية مهارة الكالـ

 .ا١تهارة  ىذهالسكاف ىف ترقية

ىف ىذا ا١تسكاف يعتقدكف اف ترقية مهارة الكالـ من الطالب  يرثبناء على ماسبق أف ؾ

، إنطالقا مشرؼ السكاف كإستخدامها كإ٘تاـ دكر كسيلة بيئة اللغة العربيةاليزؿ من 

ٓتلفية البحث السابقة ارده الباحث بأف يبحث عن امهية إستخداـ البيئة اللغوية كدكر 

ا١تشريف السكاف ىف ترقية مهارة الكالـ لدل الطالب كلذلك فاحًت الباحث ا١توضوع ىف 

لًتقية مهارة الكالـ  (معهد اٞتامعة)كظيفة مشرؼ ا١تسكن اللغة العربية "ىذا البحث ىو 

 ". يف ا١تكا١تة اليومية يف معهد اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية ٔتيداف

 



 بحثتحديد ال  . ب

: كححد الباحث ىذ البحث إُف 

  مسكاف اٞتامعةكسيلة بيئة تعليم يف تعليم اللغة العربية لدل طالب . أ

احملاكالت يف حل ا١تشكالت يف استخداـ كسيلة بيئة تعليم يف تعليم مهارة   . ب

ىف معهد اٞتامعة ىف اٞتامعة اٟتكومية اإلسالمية الكالـ لدل طالب 

 . شومطرة الشمالية

 

  اسئلة البحث . ج

: كمايلي ا١تشكالت ث الباحقدمة, بناء على ا١تشكالت السابقة

كيف يتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم يف تعليم اللغة العربية لدل طالب ىف  .1

 معهد اٞتامعة ؟

ما ا١تشكالت ىف استخداـ كسيلة بيئة تعليم مهارة الكالـ لدل طالب ىف  .2

 معهد اٞتامعة ؟

كيف دكر مشريف ا١تسكاف ىف ترقية ا١تهارة الكالـ لدل طالب  ىف معهد  .3

 اٞتامعة ؟

 



 أهداف البحث  . د

:  بالنظر إُف ركائز البحث السابقة، يغرض ىذا البحث إُف ما يأيت

١تعرفة عن كيفية تتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم اللغة العربية لدل طالب ىف  .1

 معهد اٞتامعة ؟

ستخداـ كسيلة بيئة تعليم مهارة الكالـ لدل طالب ىف إ١تعرفة ا١تشكالت ىف  .2

 معهد اٞتامعة ؟

١تعرفة دكر مشرؼ ا١تسكاف ىف ترقية ا١تهارة الكالـ  ىف معهد اٞتامعة ؟  .3

 فوائد البحث  . ه

: يرجى أف يأتى ىذا البحث بنتائج إجيابية من النواحي النظرية كالتطبيقيةكما يلي

: من الناحية النظرية، كاما فوائد النظرية كما. 1

  النظرية يف معايَت عملية بيئة اللغوية العربية معلومات من الناحيةلزيادة . أ

 .يف معهد اٞتامعة

. يرجى ىذا البحث أف يكوف تعليقا ىف تنمية مهارة الكالـ . ب

: امن الناحية التطبيقية يرجى ىذا البحث أف يكوف مفيد .2

 :للباحث  .أ 

 .بيئة تعلم اللغة العربية يف كليةؿإعطاء الباحث ا١تعلومات يف ا (1



.  تدريب الباحث كمرشعة لتدريس مهارة الكالـ ىف كلية (2

 :للكلية   .ب 

أف يكوف ىذا البحث بعد إ٧تازه مراجعا من مراجع تدريس  (1

 .مهارة الكالـ باستخداـ بيئة اللغوية العربية ىف كلية

 أف تعطي نتائج ىذا البحث ا١تعلومات اإلضافية لتطوير كتنمية  (2

قدرات طالبات كلية التنوير يف إجراء تدريس مهارة الكالـ 

. العرّبية

  :للمحاضرين .ج 

أف يكوف ىذا البحث أساس للمحاضرين ىف تطبيق ا١تدخل  (1

 .   ا١تهم باستخداـ بيئة تعليم اللغة العربية اٞتيدة

إعطاء الفرصة للمحاضرين يف تعليم مهارة الكالـ ٔتدخل   (2

. أكثر فعلية

  :للطالبات  .د 

إعطاء الفرصة للطالبات يف تنمية مهارة الكالـ باستخداـ  (1

 .بيئة تعليم اللغة العربية

 



 الدراسات السابقة. ز

: من الدراسات السابقة الىت طلعت الباحث يف كتابة ىذا ا١توضوع ىو

بيئة اللغوية العربية كدكره ىف تعليم كمتعلم ىف معهد " باللغواف", ىلمى زىدم .1

ىف ىذا البحث بُت عن كيف دكر كنظاـ . االمُت فريدكاف سومنف مادكرا

دراسة الوصفية (تعلم اللغة العربية ىف معهد االمُت فريدكاف سومنف مادكر 

 :فمشكالت البحث.  (كالتقوديية

 ما ىى بيئة اللغة العربية ٔتعهد األمُت اإلسالمية برندكاف ٝتنب؟ .2

كيف يكتسب الطلبة ا١تهارات العربية يف معهد األمُت اإلسالمية برندكاف  .3

١تاذا يكوف ىناؾ االختالؼ الكتساب الطلبة ا١تهارات العربية؟  ٝتنب؟

األقواؿ، كاألفعاؿ،  :ْتثان ن كيفيان ككصفيان كمصادرالبيانات منها. ا: كمنهج ْتثو

كدليل , الباحث نفسو: كأدكات ٚتع البيانات. كاألحواؿ، كالوثائق، كا١تصدر اإلحصائي

ا١تقابلة، كالتوثيق ا١تيداين كتعربيات يومية، يف الفصل أكخارجو، كالتعربيات ا١تكتوبة الىت 

ا١تالحظة ا١تشاركة، : كطريقة ٚتعّ  البيانات. كانت يف األكراؽ، كتعاليق االساتذة

عرض البيانات : ٖتليل البيانات. مث. كا١تالحظة بدكف ا١تباشرة، كا١تقابلة، كالطريقة الوثائقية

 :كتصنيفها كتبويبها كٖتليلها ٖتلياؿن نتائج ْتثو



بيئة : بيئة اللغة العربية مبعهد األمُت اإلسالمية برندكاف ٝتنب تنقسم إُف بيئتُت .1

 .اصطناعية كطبيعية

. العوامل الداخلية كا٠تارجية: ىناؾ عامالف يف كيفية اكتساب طلبة ا١تهارات العربية. 2

كالعوامل ا٠تارجية البيئة، كا١تعّلم، . التشجيع، كا١توىب، كالذكائية: العوامل الداخلية

كاإلصاٟتات، كا١تواد الدراسية، كاٟتفظ، كالتقليد، كالوظيفة، كاٟتوافز، كالتمرينات، 

.  كالوسائل التعليمية

اختالؼ الطلبة على اكتساب ا١تهارات اللغوية ٔتختلف طرائق التدريس ا١تستخدمة، . 3

كاألدكات ا١تستعملة، كاألىداؼ ا١تتفرقة فرّتكز دراسة حليمي زىدم على البيئة العربية 

كعالقتها باكتساب ا١تهارات العربية، كأما الدراسة عند الباحثة فرّتكز على العوامل ا١تؤثرة 

. من البيئة العربية، كاسًتٕتية لتكوينها،ّ  كشكلها يف معهد األمانة كتركز يف مهارة الكالـ

مث من ناحية ا١تنهج فتستخدـ الباحثة ا١تنهج ا١تتساكم بدراسة حليمي زىدم، أال نوع 

   11.ْتثو فيستخدـ الباحث دراسة اٟتالة

ٖتسُت فعالية بيئة العربية لعبة اللغة لتحسُت مهارة "بالغنواف , نور الفضيلة. 2 

جاك ,  مالنج3الكالـ  البحوث التجريبية ىف ا١تسكن با١تدرسة العالية اٟتكومية 

  12.الشرقية
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  ۵1. 6 -۵2ص  ) ـ۲22۹مطبعة اجالمعة : ماالنج (,البيئة اللغوية تكوينها كدكرىا يف اكتساب العربية, حليمي زىدم  
12 Nurul Fadilah, Pengefektifan Lingkungan Arabi Dengan Permainan Bahasa Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara (Penelitian eksperimen pada Asrama di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang Jawa Timur), http: // 

lib.uin-malang.ac.id/?mod=th detail&id07930047. Di Akses tanggal 16 november 2013  



ىو كيفية تعظيم لعبة اللغة لتحسُت مهارة الكالـ التالميذ , نتبحة من ىذا البحث

.  جاك الشرقي,  مالنج3با١تدرسة العالية الكومية 

ٖتت العنواف البيئة العربية يف ا١تعهد العصرم  (2003 )البحث الذم قاـ بو كوناكاف . 3

كونتور منتينجاف عاكم، استخدـ الباحث يف ىذا البحث ا١تدخل الكيفي الوصفي 

اٟتقلي كحصل بو الباحث على الوصف كالبحث عن الظواىر الطبيعية ككقائع السلوؾ 

كاكتشافات ىذا البحث دالة . ا١تتعلقة بالبيئة العربية يف ا١تعهد العصرم كونتور للبنات

: على  ا١تور التالية

البيئة العربية يف ا١تعهد العصرم كونتور متكاملة شاملة على البيئة الرٝتية  .1

 .كالبيئة غَت الرٝتية

احملاكالت الىت قاـ ىبا ا١تعهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيوخ ا١تعهد  .2

ا١تتأىلُت يف اللغة كتثبيت رسالة ا١تعهد كالعقيدة لتكوين دافعا لتعلم اللغة 

  .العربية ك٦تارسة النشاطات قدكة صاحلة

ا١تعاملة املؤثرة يف تكوين البيئة العربية كمثل ا١تدرسٍت كا١تدرسات ا١تتأىلُت  .3

يف اللغة العربية كا١تنهج الدراسي كمناىج تعليم اللغة العربية ا١تناسبة كالوسائل 

 .التعليمية ا١تختلفة



ٖتت العنواف تدريس البيئة  (2005)لبحث الذم قاـ بو خرٌن أبو صريي  .4

العربية ْتث تقوديي عن طريقة التدريس كتكوين البيئة العربية يف معهد 

رشيدية خالدية آمونتام كاليمنتاف اٞتنوبية استخدـ ىذا البحث على طريقة 

كللحصوؿ على البيانات، استخدـ الباحث طريقة ا١تقابلة . الوصفية التقوميية

أف : كقد دؿ ىذا البحث على النتائج. غرم ا١ترتبة، كامالٟتظة كاستبياف آلراء

الطريقة ا١تستخدمة يف تدريس مهارة الكالـ لطالب الفصل الثالث العايل 

كأف البيئة اللغوية التدفع عملية تدريس . الديُت ىي طريقة القراءة كالًتٚتة

مهارة الكالـ كترجع ىذه احاللة إُف عدـ التناسب الطريقة ا١تستخدمة يف 

.  التدريس كقلة معرفة كخربة ا١تدرس عن طريقة تدريس ىذه ا١تهارة

ٖتت العنواف البيئة العربية كدكرىا  (2012)البحث الذم قامت بو خريالنصاحا 

استخدـ ىذا . بوجونغارا- يف تنمية مهارة الكالـ ٔتعهد التنوير للبنات تالوف، سومربجا 

. البحث ا١تدخل الكيفي كا١تنهج الوصفي التقوميي

القواؿ، كالفعاؿ، كاٟتواؿ، : كمصادر البيانات منها. كنوع البحث ىودراسة احاللة

. كأدكات ٣تع البيانات ىى امالٟتظة كا١تقابلة كالطريقة الوثائقية. كا١تصدر الوثائقي

عرض البيانات كتصنيفها كتبويبها كٖتليلها ٨تلياؿن كنتائج : كطريقة ٖتليل البيانات

:    البحث



. البيئة العربية الطبيعية كالبيئة نقدم اإلصطناعية. 1   

. كاسًتإتية يف تكوين البيئة العربية ىبذا ا١تعهد، يف السبع ينيات. 2   

. كالعوامل ا١تساعدة من البيئة العربية الىت تؤثّر يف مهارة كالـ الطالبات. 3   

كدكر البيئةّ  العربية يف تنمية مهارة الكالـ ىذا ا١تعهد، . 4   

. شم منط البيئة العربية ا١تناسبة يف مهارة كالـ الطالبات ىذا ا١تعهد. 5   

الفرؽ بُت ىذا البحث باْتوث السابقة ىو أف ىذا البحث سيبحث عن البيئة 

 كالعربية اٞتامعة شريف  اللغوية يف تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات اإلسالمية

 ىدية اهلل جاكرت

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب الثاني

 اإلطار النظري

البيئة اللغوية و تعليم اللغة العربية  

أ ــ البيئة اللغوية  

 مفهوم البيئة  .1

:  تعرض الباحث ىنا تعريفا متعددة ا١تفهـو البيئة ك ىى كما يلي

البيئة ىى الوسط أك ا١تكاف الذل تتوافر فيو العوامل ا١تناسبة ١تعيشة مكاف  .1

حي أك ٣تموعة كائنات حية خاصة ، ك٢تا عوامل كقوم خارجية تؤثر يف 

 .  13اإلنساف كسلوكو

البيئة ىي ٚتيع األشياء ك العوامل ا١تادية ك ا١تعنوية اليت من شأهنا أف تؤثر يف  .2

عملية التعليم ك ترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية ك تدفعهم ك تشجعهم 

  14على تطبيقها يف كاقع حياهتم اليومية

البيئة ىي كل ا١تؤثرات كاإلمكنات كالقوم احمليطة بالفرد ، كاليت ديكنها أف  .3

 15تؤثر على جهوده للحصوؿ على االستقرار النفسي كالبدف يف معيشتو 
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  39ص  (2009اٞتامعة اٟتكومية االسالمية مالنج ، : مالنج ) حلمي زىدم ، لبيئة اللغوية تكوينها ك دكرىا يف اكتساب العربية  
 ، البيئة التعليمية اللغة العربية ، يف مقالتو اليت القاىا يف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ماالنج  2001 مرزكقي ،  14
15

 180ص  (دار االعتصاـ : مصر  )ٚتاؿ الدين ٤تفوظ ، الًتبية االسالمية للطفل كا١تراىق   



التعريفات السابقة ديكن القوؿ بأف مفهـو البيئة تًتكز على ىدؼ كاحد كىو كل 

ا١تؤثرات كاإلمكانات ك القوم احمليطة بالفرد ، ك اليت ديكنها أف تؤثر على جهوده 

.  للحصوؿ على االستقرار النفسي كالبدين

أما مفهـو البيئة اليت تقصدىا الباحثة يف ىذه البحث ىي بيئة اللغة العربية كىي 

ٚتيع األشياء كالعوامل ا١تادية كا١تعنوية اليت من شأهنا أف تؤثر يف عملية التعليم كترغب 

الطالب يف ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها يف كاقع حياهتم اليومية 

أك ىي كل ما يسمعو ا١تتعلم كما يشهده من ا١تؤثرات ا١تهيئة كاإلمكانات احمليط بو ا١تتعلق 

باللغة العربية ا١تدركسة ، كاليت ديكنها أف تؤثر يف جهوده للحصوؿ على النجاح يف تعلم 

.   ك تعليم اللغة العربية

أهمية البيئة اللغوية      .2

البيئة  (ب). صطناعيةإلالبيئة ا (أ  ): تنقسم البيئة عموما اُف قسمُت كمها 

.  (الطبيعية  )صطناعية إلغَت ا

 صطناعية كخصائصها ك أمهيتها إلتعريف البيئة ا - أ

البيئة األصطناعية ىي إحدل البيئات اللغوية اليت تًتكز على سيطرة القواعد أك 

التوعية على قواعد اللغة ا٢تدؼ ديكن اقامها . كعيةفنظاـ اللغة يف اللغة ا٢تدؼ مع الت

كا١تقصد با١تنهج اإلستتاجى ىو أف يوضح . با١تنهج اإلستتاجى أك ا١تنهج اإلستدالُف



 (بنية)يعٌت حالة لعرؼ األشكاؿ . ا١تعلم للمتعلم عن قواعد فيحمل ا١تعلم إُف التطبيق

.  16اللغوية مث يسوقة ا١تعلم ليمكن كاجد نفسو عن تلك القواعد

:  أما أمهية البيئة اإلصطناعية فيمكن ذكرىا كالتاُف 

 ديكن متعلم ٥تتلفا يف استخداـ لغتو على حسب الظركؼ  (1

  يف استخداـ اللغة باعتبار القواعد مسطَتاديكن متعلم  (2

ىذا التعليم يشبح ا١تتعلم الذل يريد استيعاب القواعد اللغوية أك نظاـ  (3

اللغة ا١تدركسة يف ناحية أخرل ، أف سيطرة قواعد اللغة ا٢تدؼ ال تساعد 

.  17كثَتا يف سيطرة ا١تهارات اللغوية للغة ا٢تدؼ 

تعريف البيئة الطبيعية كأمهيتها  – ب 

إف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات أمهية إضافية حينما يكوف تركيز ا١تتكلم على 

ففي اٟتديث بُت شخضُت تكوف احملادثة طبيعية . التواصل اللغوم ال على اللغة النفسها

إف ا١تشاركُت يف تبادؿ اٟتديث . ، ك كذالك ينساب تبادؿ األلفاظ بشكل طبيعى

يهتموف بتبادؿ ا١تعلومات كاإلفكار ، كىف الوقت نفسو يستعملوف أبنية اللغة ، كحيدث 

.  ذلك علميا دكف كعي أك إدراؾ لبنائ اٞتمل الذل يستعملونو
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  Nur Hadi, Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar baru, 

2007) hal. 117 
17

  Ibid;   



لقد حاكلنا أف نضع ا١تتعلم كالبيئة معا : " كيقوؿ مارينا بَتت كىايدم دكلية 

، كتوصلت إُف النتائج "لتقدًن حقائق حوؿ تعمل اللغة تكوف قابلة للتطبيق يف الغاب 

:  اآلتية

 البيئة الطبيعية ضركرية لالكتساب األمثاؿ للغة  -1

 جيب أف يكوف االتصاؿ اللغول ٔتستول حصيلة الطفل اللغوية  -2

. 18إف تكوف اللغة ا١تسعملة مفهومة للمتعلم -3

 نشاطات البيئة اللغوية  .3

نشاطات يف البيئة  (أ  ): ديكن تنقسم نشاطات البيئة اللوية إُف قسمُت ، مها 

.  نشاطات يف البيئة الطبيعية (ب  ). اإلصطناعية

نشاطات يف البيئة اإلصطناعية    (أ 

:  نشاطات يف البيئة اإلصطناعية يف الفصل ىي 

 ا١تطالعة  -1

تدرس ىذه ا١تهارة ٞتميع الطلبة كرجاء بو يكوف الطالب ٤تبُت 

ين على القراءة كمطالعة ا١تواد الدراسية بالصحيح ، فامهُت على ا١تواد عكمستط
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 24دين ، ص :  موسى رشيد نظريات اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاهتا الًتبوية كلية العربية ك اإلسالمية  



ا١تقركءة بطريقة إجابة السؤاؿ أك يلفظونو بلغتهم ، كا٠تطوات اليت يسلك عليو 

:  ا١تدرس كمايلي 

 مراجعة الدركس السابقة عن طريق سؤاؿ كاٞتواب  -1

 إلقاء ا١تفردات الواردة يف ا١توضوع  -2

 كتابة ا١تفردات اٞتديدة  -3

  (الطبيعة ا١تتفائلة  )يتكلم ا١تعلم حوؿ ا١توضوع معُت  -4

 يشرح ا١تعلم النص فقرة ك فقرة -5

 يأمر ا١تعلم الطالب لبحث عن الفكرة الرئيسية يف كل الفقرة  -6

 ألف يستنبط الطالب على النص ا١تذكور  -7

كف كىم فاىم)" نافهم"فأجابو " ىل فهمتم؟" فإف يسأؿ ا١تعلم  -8

 . ( النص ا١تذكورعن

 يأمر ا١تعلم طالبا أك طالبُت ليقرأ النص ا١تذكور -9

ا١تكتوبة على  (العبارات أك الفكرات)  على كتابةيقرأ ا١تعلم -10

 السبورة 

 كيأمر ا١تعلم الطلبة ألف يكتبوا ما على السبورة  -11



كبعد كتابة مافيها ، يناقش الطلبة مع أصحاهبم يف ا١تكتبة نفسها  -12

 مث يفتح ا١تعلم الفرصة ألسئلة 

كبعد انتهاء ا١تناقشة ، أمر ا١تعلم الطلبة ألف يغلقوا كتبهم كا١تعلم  -13

 يسأؿ طالبُت أك ثالثة طوالب كالسؤاؿ متعلق با١تدة ا١تدركسة 

     19اإلختتاـ -14

 احملادثة  -2

تدرس ىذه ا١تهارة ٞتميع الطلبة كرجاء هبا يكوف الطالب ٤تبُت على 

كا٠تطوات . الفكرة كفامهُت عليها كحافظُت هبا ، كيعربكهنا باللساف جييد كصحي

  : اليت يسلك عليها ا١تدرس كمايلي 

  (التعبَت الشفوم)يفتح ا١تعلم درس احملادثة  .1

 يسأؿ ا١تعلم الدرس السابق .2

  (الصعوبة كالعربية)مث يشرح ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  .3

ا١تواد ، عطلة ، : يكتب ا١تعلم تلك  ا١تفردات على السبورة مثل  .4

 العاـ الدراسى 

 (الدراسة أفضل من العمل)يقرأ ا١تعلم ا١توضوع الذم سيلقيو  .5

 بُت ا١تعلم ا١تادة ا١تذكورة حىت يفهمها الطلبة ك يعربىا  .6
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 26ا١ترجع السابقة ، ص   



تبادؿ ) أماـ الطلبة منهم ليتكلموفيأمر ا١تعلم الطالبُت أك أكثر  .7

بصحيح ، إف كاف البحث يتعلق بالفكرية أك القصة فيأمر  (اٟتوار

 . دا ليلقيو ا١تادة اليت ألقاىا ا١تعلمحا١تعلم ك

 أحيانا أمر ا١تعلم ليناقشوا با١توضوع ا١تعُت  .8

   20كخيتم ا١تعلم درس احملادثة .9

كأما الكتاب . كالطريقة ا١تستخدمة يف ىذا الدرس طريقة ا١تباشرة

 ا١ترحلة اليت جيلسها الطالب ، مثل كتاب احملادثة الذل فيو بُتا١تستعمل ٥تتلف 

كأما الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف ىذا الدرس فهى . اٟتوار كالقصة غَتىا

السبورة ، الطباشر ، كالصورة ، كالقلم   

 (التعبَت التحريرم)اإلنشاء  -3

ٔتدتو درس اإلنشاء ٞتميع الطلبة كرجاء بو يكوف الطالب ٤تبُت اَفيدرس 

  :حىت يفهموف فهما جيدا كمايلي 

 يفهم العلم الدراسة  -1

  العلم الدراس السابق طلبم -2

 (فوائد النار ك ضركرىا)يعُت العلم ا١توضوع  -3
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يأمر ا١تعلم الطالب لكى حيرر ا١توضوع ا١تعُت كيطوره حىت يكوف  -4

 تأليفا أك إنشاعا 

 يأمر ا١تعلم لكى جيمعوا الكراسات فيها اإلنشاء  -5

 يأمر ا١تعلم بعض الطالب ليكتب تصنيفو على السبورة  -6

كىناؾ التصنفيات األخرل ) كيأيت بتصحيح الكرسات الطالب -7

    (اليت صححها ا١تعلم نفسو

 21 نزليةيعطى ا١تعلم الواجبات اَف -8

كال يستخدـ ا١تعلم الكتاب ا٠تاص يف ىذا الدرس ، كلكن 

للمعلم ا١توضوعات ا١تتعلقة بو ، كيعطيها للطالب ليكونوا 

كالوسائل التعليمية . متورينها حىت يضبح ذالك ا١توضوع إنشاء

ا١تستخدمة ىي السبورة ، كالكراسات ، ك القلم ، كا١تعجم ، 

.  كالطباشَت

 الًتٚتة  -4

ين ترٚتة الكلمات ع كمستطيشرركفيبدأ درس الًتٚتة ليكوف ٚتيع الطلبة 

أك االصطالحات أك العبارات اإلندكنسية إُف العربية ، ا٠تطوات اليت 

:  يسَت عليها ا١تدرس كمايلي 
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 يفتح ا١تدرس الدرس -1

 (تزكيد ا١تفردات)يقدـ ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  -2

 كيشرح ا١تعلم ا١تفردات العربية لديهم  -3

 يكتب ا١تعلم اٞتمل أك العبارات يف السبورة  -4

كيأمر ا١تعلم الطالب ألف يًتٚتوا تلك اٞتمل بوقت ٤تدد يف  -5

 كراستهم 

كبعد انتهائهم يف الًتٚتة ، فالتصحيح ٚتاعة ، كأمر ا١تعلم بعض  -6

الطالب لكى يقرأ الًتٚتة اليت فعلها ، كاألخركف يسمعوف عليو 
22. 

كالوسائل التعليمية . كىذا الدرس يستخدـ طريقة الًتٚتة 

ا١تستخدمة ىي السبورة ، كالكراسات ، كالقلم ، كا١تعجم ، 

.  كالطباشَت

  (اإلستماع ك الكتابة)اإلمالء  -5

:   ا٠تطوات اليت تسلك عليها ا١تدرس كمايلي 

 لتزكيد ا١تفردات  (الصعوبة كالعربية)يشرح ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة  -1
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يقرأ ا١تعلم النص بصفة عامة ، كالطالب يستمعوف إليو ،  -2

 كيكتبونو

الذل كتابو ) ـ ما يسمعوكفيأمر ا١تعلم بعض الطالب ليكتب -3

كاألخركف يفتحوف . على السبورة الصغَتة  (الدارس بعد التسميع

السبورة )تقييداهتم ىف كرايتهم استعدادا للتقدًن على ما يسمعهم 

  (الصغَتة اليشاىدىا الطالب

. يقرأ ا١تعلم كلمة بعد كلمة ، ٚتلة بعد ٚتلة ، فقرة بعد فقرة  -4

يف كيأمر الطالب ليكتبوا يف كراستهم ، يكرر ا١تعلم النص كفق 

 ، إف كانت اٞتملة طويلة فيكرر ثالث مرات ك إف ٚتلة قصَتة

كانت قصَتة يكرر مرة أك مرتُت ، أحيانا يأمر بعض الطالب 

 ليلفظ ما يسمعو من ا١تعلم 

. بعد انتهاء ا١تعلم قرائة النص ا١تعُت كبعد انتهاء الطالب بكتابو  -5

فيقرأ ا١تعلم النص من األكؿ إُف األخَت، كيأمر الطالب لينظركا 

 كتابتهم اليت كتبواىا 

يقدـ الطالب كراساهتم إُف ا١تعلم للتصحيح ، كيصحح الكتابة  -6

 اليت كانت يف السبورة الصغَتة 



 . 23تصحيح الكتابة باٞتماعة ٖتت اشراؼ ا١تعلم -7

ا١تعلم يستعمل الكتاب ا٠تاص الذل كجده من ا١تعلم 

كالوسائل . األىلى ، كال ديلك الطالب ذالك الكتاب 

التعليمية ا١تستخدمة ىي السبورة الصغَتة ، كالكراسات ، 

   (ا١تهارات اإلستماع)كالقلم ، كالطباشَت ، كا١تعلم 

:  كأما نشاطات يف البيئة اإلصطناعية خارج الفل ىي 

 اجمللة اٟتائطية  -1

هتيئة الفصل . كمن بعض التطبيقات ١تهارات اللغوىة خاصة ١تهارة الكتابة 

اجملالت اٟتائطية اليت تضع ىف مكانات ا٠تاصة كالسًتاتيجيو ليقرئوا الطلبة 

.  ةسهل

اجمللة اٟتائطية ىي من كسائل اإلتصاؿ اليت بواسطتها ديكن للطالب أف يعرب 

عن أفكاره ، كأف يقف على أفكار غَته ، كأف يربز مالديو من مفهومات 

كتدريب الطلبة . كمشارع ، كيسجل ما يود تسجيلها من حواديث ككقئع 

قدرة : على الكتاب يف إطار العمل ا١تدرسي ، يًتكوا يف العتاية بأمور ثالث 
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الطلبة على الكتابة الصحيحة إمالئها ، كإجادة ا٠تط ، كقدرهتم على التعبَت 

.  عما لديهم من أفكار يف كضوح كدقة 

 كتابة ا١تقالة  -2

. كمن الواجبات اليت اجرهبا ا١تدرس ىي الكتابة ا١تقالة العملية بالعربية 

كا٢تدؼ هبذا ليكونوا ماىرين يف الكتابة كيستطوعوا أ، يعرب على ما ىف فكره 

كأما ا١توضوعات اليت أعطاىا ا١تدرس ٢تم فهي حرة ، فا١تهم . بطريقة الكتابة 

.  موافق غلى العناصر العملية 

 معمل اللغة  -3

 اللغة مصممة ٗتصيصا خاصا لتعليم اللغات األنبية جيلس الطالب ؿمعم

فيها مقصورات صغَتة يفصل بعضها عن بعض جدر ال مانعة للضوضاء 

كىذا يسمع لو بالتمرف على . ْتث يسمع الطالب ما يقوؿ الطالب اجملاكر لو

التكلم باللغة اليت يتلمها دكف أف يزعج اآلخرين أك يزعجو اآلخركف ك نتيجة 

.  ذلك إمكانية قياـ طالب الفصل ٚتيعا بالتمرف ىف كقت كاحد

كقد استخدـ الطلبة ىذا ا١تعلم ١تهارات االستماع كالكالـ ، بوسيلة 

 أك مشاىدة شاشات التلفاز حىت ديارسوا مكرب الصوتاالستماع من 

.  كيتحاكوا بالكالـ كالعبارات اٞتميلة



عملية معمل اللغة عامة هتدؼ على قدرة طلبة على إعادة تعبَت مادة اللغة 

.  العربية شفويا كطالقة ، كقدرهتم على تلخيص أمناط مادة اللغة العربية كامال

  نشاطات ىف البيئة الطبيعية  - ب

ىف ىذا اجملاؿ تعرض الباحثة أحواؿ البيئة اللغوية الطبيعية ىى ما كاف 

:  اىتماـ ا١تتعلم يًتكز فيها إُف ٤تتول االتصاؿ ، ىو كمايل 

 التشجيعات  -1

الطلبة ٔتعهد اٞتامة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية التكوف مهمهم 

فيها عالية كالتكوف رغبتهم فيها قوية طوؿ كقت كزماف ىف القياـ باألنشطة 

اللغوية ، بل تضعف مهمهم كتنقض رغبتهم فيها فلم يقوموا باألنشطة اللغوية 

إال كىم كسالف كىذه اٟتالة قد تدعو إُف أمهاؿ اللغة ك األنشطة اللغوية 

كتدعو إُف ظهور فساد اللغة  

كألف ال كوف ىذه اٟتالة كاقعة ىف األنشطة اللغوية ىف معهداٞتامعة اإلسالمية 

اٟتكومية سومطرة الشمالية ، فتعقد التشجيعات للبنات يف كل أسبوع مرة 

يعٌت يـو اإلثنُت كا٠تميس ىف الساعة الثانية كالنصف حىت الساعة التاسعة 

كالنصف ليال كتوجو ىذه التشجيعات للفصل ا٠تامس إُف السدس ، كأما 



للبنُت من الفصل األكؿ إُف السادس ىف ا١تسجد كل يـو األحد زا٠تميس قبل 

صالة ا١تغرب  

:  كمن طرؽ التشجيعات اليت عقدت فيو ىي 

إلقاء ا١تفردات اليت اختارىا مشرؼ اللغة إُف الطلبة مث أمرىم لوضع  -1

 تلك ا١تفردات ىف اٞتملة 

 ا١تسابقة اللغوية  -2

كمن برامج نشاطات اللغة ا١تسابقات اللغوية ، ككقت عقدىا كفق 

اٟتاجة 

كىدؼ عقد ا١تسابقات اللغوية لتعريف ترقية لغة طلبة كلتقوديها ، حىت يستتطيع 

مسؤؿ اللغة ىف تنميتها كإحياءىا إف كجدت النقصاف إما ىف طريقة تعليمها أك 

.  موادىا ك غَتىا من األدكات الدراسية ىف تعليم اللغة العربية

:  كمن أنواع بعض ا١تسابقات اللغوية كمايلي 

 ا٠تطابة  - أ

 قرائة الشعر  - ب

 قرائة النشرات  - ج

 عرض اٟتكاية  - د



 مناظرة عملية  - ق

 ٣تلة اٟتائط  - ك

 مطالعة الكتب الًتاثية كاٟتديثة   - ز

  24الفوازر العلمي  - ح

تعليم اللغة العربية  – ب 

 مفهوم التعليم  -1

عملية منظمة يتم من خال٢تا إكساب ا١تتعلم األسس البنائية العامة للمعرفة 

بطريقة مقصودة كمنظمة ك٤تددة األىداؼ ، كبظهور ا١تدنية كتطورىا ، أنشئت ا١تدارس 

" الًتبية كالتعليم"أك ما يعرؼ بالتعليم النظامي الذم يطلق عليو يف ٣تتمعاتنا العربية لفظ 

 ٔتعٌت اإلمناء  Educationكاليت تتفق ٘تاما مع أصوؿ الًتكيب اللغوم للًتٚتة اإل٧تليزية 

  25كالرعاية

 أهداف تعليم اللغة العربية   -2

اقتناع الطالب بأف اللغة العربية كسيلة تفكَته ، كألفاظها ٖتدد معانيو  - أ

 . فهي كجوده الذل حيدد ىويتو . ، كأساليبها صورة شخصيتو 
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تنمية قدرة الطالب على القراءة كشغفو هبا ، ك٘ترسو ٔتهاراهتا كعادهتا  - ب

كالسرعة فيها ، كجودة اإللقاء ك٘تثيل ا١تعٌت ، كفهم ا١تقرء كالتعبَت 

عنو ، كٖتديد األفكار الرئيسة كالفرعية ، كنقد األفكار كاألساليب ، 

كالتذكؽ كا١توازنة بُت ا١تعاين ، كحسن اإلصغاء مع الًتكيز 

كىذا كلو طريقة إُف التعلق بالقراءة لكسب ا١تعرفة . كاإلستيعاب 

كتسيح ا١تدارؾ ، كتعرؼ مصادرىا يف الكتاب كالدكريات كالصحف 

اليومية ككل كسائل اإلعالـ ، ككذالك دكاكين الشعراء كالناثرين ، مث 

جيد يف القرآف الكرًن معينا ثريا بالألخالؽ كالعقيدة كسَت السلف ، 

 . كىذه كلها تكوف إنسانا متكامال يف عقلو ككجدنو كسلوكو

توجيو الطالب ٨تو القيم اٞتمالية يف اللغة العربية ، كإشعاره ٔتا فيها  - ج

من ركعة ا٠تياؿ كصور اٞتماؿ اللفظي كاألسلويب ، كأهنا ليست 

. فهما خالصا أك تعبَتا جافا تستوم فيو األساليب العلمية ك األدبية 

فالوجوداف نصيبو كللعقل نصبو الذل اليغفل ، كا١ترء بينها يف متعة 

 . متنوعة دائمة ، كإف لو يف التصوير القرآين خَت شاىد ك دليل

٘تكن الطالب من التعربين الوظيفي كاإلبداعي كىا كسيلتو يف حياتو ، -   د

كإشعاره بوظيفة اللغة يف التعبَت عما يدكر برئسو من األفكار ، كما 



ٕتيش بو نفسو من خواطر ، كتوجيهو ٨تو األسلوب السليم ، كالعبارة 

النصحة ، كاللفظة ا١تتمكنة يف السياؽ ، كٕتنب الزخارؼ البديعية 

ا١تصطنعة اليت تذىب باألفكار كتضيع ا١تعاين ، كالتزاـ التقيد بعالمات 

كال يتأيت لو ذلك . الًتقيم ، كتوزيع عناصر الكالـ على فقرات متميزة 

إال ٔتعرفة كاسعة ، ككضوح األفكار يف نفسة ، كامتالكو رصيدا لغويا 

. يعينو فيما يريد التعبَت عنو بوفاء كقوة 

تنبيو الطالب إُف أف األاء اللغوم ا١تمثل للمعٌت ىو يف القرآف بتنويع    - ق

يظهر ذلك يف تالكة . الصوت ، كما ىو يف الكتابة بعالمات الًتقيم 

.  القرآف الكرًن ، كإنشاد القصائد ، كيف ا٠تطابة ، كالقراءة اٞتهرية 

اإلتصاؿ ٔتشاىَت األعالـ ا١تربزين يف تارخينا العريب اإلسالمي ،  - ك

كقراءهتم يف أعما٢تم األدبية اإلنسانية ، كاإلفادة من تراٚتهم كنتاجهم 

للكشف عن قيمهم كأحواؿ عصورىم كتطور ٣تتمعاهتم ، مث اإلىتداء 

 . إُف قيادهتم للفن األديب ك آثرىم ا١توركثة بعدىم

الدقة ، كالوضوح ، : تنمية ا١تهارة األساسية الالزمة للتفكَت ك منها  - ز

كإتقاهنم ا١تهارات اللزمة يف كل فن . كالتسليل ، كا١تنطقية ، كالتدليل

فنوف اللغة بصفتها أداة اتصاؿ بُت األفراد ، ففي الكتابة تنموا 



مهارات الصفة يف التعبَت ، كالقدرة على الإلبانة ، كالعرض ، 

كالوصف ، كالشرح ، كالتلخيص ، كالتغليق ، كالقدرة على الًتكيز 

كيف . على اإلفكار األساسية ، كصحة الرسم اإلمالئى ، كجودة ا٠تط

القراءة ديكن ا١تتعلم من مهارات القراءة الصامتة ، من الفهم ، كالَتعة 

، كمهارات القراءة اٞترية ، من الطالقة كاالنسياب ، كصحة النطق ، 

ككذلك مهارات التحدث ، من اإلنطالؽ . كالسيطرة على العبارة 

. كالدقة ، كالقدرة على تتبع أفكار ا١تتحدث ، كفهمها ، كالربط بينها

كيف النصوص تنمو الثركة اللغوية يف قوالب جذابو رائفة ، كصيغ بالغة 

 كيف البالغة إرىاؼ للذكؽ اللغوم ، كتعريف طرائق التعبَت  .آسرة 

كىذه كلها مهارات بتدرب عليها الطالب ، . كفق متقضى األحواؿ 

 . كيقصدىا ا١تدرسوف قصدا يف تدريسهم 

توجيو الطالب إُف تقضي ا١تسائل كْتثها ، كاالىتداء إُف مراجعها اليت  - ف

تستويف جوانبها ، كإرشاده اُف استخداـ ا١تعجمات ، فهارس 

ا١تكتبات ، كا١تراجع ك ا١تصادر ا١توسوعية ، كطريقة ٚتع اٟتقائق 

كىذا ٣تاؿ خصب تنميو ٚتاعات . كتنسيقها إبداء الرأم فيها 

النشاط اللغوم با١تدرسة إُف جانب ما يكلف بو الطالب يف بعض  



فركع اللغة مثل النحو يف دركس الكشف يف ا١تعاجم ، كيف األدب 

باإلطالع على الدكاكين ، كيف بعض دركس القراءة ا١تتصلة بالكائنات 

كيف ذلك . اٟتية ، كالنباتات ، كاألحداث السياسة كالوقائع اٟتربية

إعداد جيدا للطالب عندما يواجو اٟتياة العامة ، ا١تواقف العملية 

 . كالثقافية

كمن األىداؼ ا٠تاصة أيضا ، الكشف عن ا١توىوبُت من الطالب ىف  - ط

اجملالت اللغوية كاألدبية ، كتعدىم بالتشجيع كالرعاية ، كإفساح 

فكثَت من الشعراء . ٣تالت أرحب ١تواىبهم حيت تتفتح كتزدىر

كا٠تطباء كالكتاب كجدكا يف دركس اللغة العربية كمدرسيها خَت عوف 

 . ١تواىبهم لتنمو على أفناهنا كتؤيت ٙتارىا بعد ٗترجهم

  أما األىداؼ ا٠تاض للًتبية اإلسالمية اليت ىي صنو اللغة العربية  - م

كدعامتها ، فأىم ما تصبو إليو ىو تنشئة الطالب على القيم األسالمية 

، كتقوًن لسانو ، كإرىاؼ كجدانو ، ككصلو بأسالفو الُغر ا١تيامُت ، 

كٖتصينو يف مواجهة ا١توجات اإلٟتادية كاال٨ترافات األخالقية ، لتكتمل 

العريب كاإلسالمي ، فيخرج إُف اٟتياة مواطنا : لو الشخصية بعنصرهبا 



كتبتقى بعد ذلك تفاصيل . صاٟتا ٔتا ىيء لو يف دركسو اللغوية كالدينية

 . 26مذكورة يف فركع الًتبية األسالمية

 أهداف تعليم العربية لألجانب  -3

ديكن تلخيص أىداؼ تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل يف ثالثة رئيسة 

:  ىي

أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الناطقوف  -1

كيف ضوء ا١تهارات اللغوية . أك بصورة تقرب من ذلك. هبذه اللغة

 : األربع ديكن القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانبة يستهدؼ مايلي 

تنميو قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يسمع  - أ

 .إليها

تنميو قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة كالتحديث مع  - ب

 .الناطقُت بالعربية حديثا معربا يف ا١تعٌت سليما يف األداء 

  تنميو قدرة الطالب على القراءة الكتابات العربية بدقة كفهم  - ج

. تنميو قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة  - د

يتعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دييزىا عن غَتىا  أف

 . من اللغات أصوات ، مفردات كتركيب ، كمفاىم
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  37-33، ص  (2200عاَف الكتب ، : القاىرة ) طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية اإلسالميةفخر الدين عامر ،   



أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خصائص اإلنساف  -2

 العريب كالبيئة اليت يعيش فيها اجملتمع الذل يتعامل معو 

تعليم العربية كلغة أجنبية إذف يعٌت أف تعلم الطالب اللغة ، كأف 

. 27تعلمها عن اللغة ، كأف يتعرؼ على ثقافتها

 

 المستويات الدراسية في تعليم الغة العربية   -4

 ىي ا١تراحل اليت دير هبا (Learning levels)تقصد ٔتستويات التعليم 

ا١تستول : متعلم اللغة األجنبية ، كتقسم عادة إُف ثالثة مستويات رئيسة كىي 

كقد ينقسم بعضها إُف مرحلتُت . ا١تبتدئ ، كا١تستول ا١تتوسط ، كا١تستول ا١تتقدـ

كىذه ا١تستويات الترتبط كثَتا أك قليال . كمها ا١تستول ا١تبتدئ كا١تستول ا١تتقدـ

.   با١تستويات التعليمية اليت يقضها الطالب يف مدرستو

إف ا١تستويات ، يف ميداف تعلم اللغة الثانية، تعٍت ا١تراحل اليت يقطعها 

الطالب يف تعلمو ىذه اللغة، ٔتا فيو من جوانب معرفية أك جدانية أك مهارية أك 

لقد اختلف الكتاب كالباحثوف يف عدد ا١تستويات الىت ينبغي أف . نفس حركية

ينقسم إليها تعليم اللغة الثانية حىت يقرب من مستول الناطقُت هبذه اللغة تطقا 

.  كأداء ففهمها
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  50-49 ( ـ1989أيسكو ، : الرياط) ، تعليم العربية لغير للناطقين بها مناهجه وأساليبه رشيد أٛتد طعيمة ،  



فمن الكتاب من يقسم ىذه ا١تستويات إُف ستت تتفق يف عددىا مع 

كمنهم . السنوات الست اليت يقضيها الطالب يف ا١ترحلتُت الإلعدادية كالثانوية 

ا١تستوم : من ينقسمها إُف ٜتسة مستويات كمنهم إُف أربعة مستويات ىي 

.  األبتدائى أك األكِف ، كا١تستول ا١تتوسط ، كا١تستول ا١تتقدـ ، كا١تستول النهائى

كمع كجاىة كل من ىذه التقسيمات الثالثة ، كبالرغم من كجود مربر 

٢تا، إال  اف العرؼ السائد ىو تقسم مسويات تعليم اللغة الثانية إُف ثالثة 

كال ينبغى مرة أخرل أنيظن بأف ). ىي اإلبتدائى كا١تتوسط كا١تتقدـ : مستويات 

إف الفرؽ . (كلمة اإلبتدائى ىنا تشبو إُف ا١ترحلة اإليتدائية ىف السلمى التعليمى

بُت ىذه ا١تستويات الثالثة ىو فرؽ الدرجة ، ىو فرؽ بُت ا١تستويات األداء 

إف : كديكن لنا أف يوضح الفرؽ بُت ىذه ا١تستويات يف عبارة بسيطة . اللغول

ا١تستول اإلبتدائى يعرب عن مرحلة تنميو ا١تهارات األساسية للغة عند الطالب ك 

كا١تستول ا١تتوسط يعرب عن مرحلة تثبيت . منكينو من إف بألف أصواهتا كتراكيبها

ىذه ا١تهارات األساسية كتوسيع نطاقها كزيادة الثركة اللغوية عند الطالب ، أما 

. 28ا١تستول ا١تتقدـ فيعرب عن مرحلة االنطالؽ يف اإلستخداـ اللغول
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 باب الثالث

 منهجية البحث

طريقة , ْتث الباحث يف الباب الثالث عن نوع البحث ، مكاف البحث كأكقاتوم

, طريقة اٞتمع اٟتقائق, مصدر البيانات األساسية ، مصادر اٟتقائق, ٖتليل البيانات

. أدكات اٞتمع اٟتقائق، طريقة ٖتليل اٟتقائق، تفتيش صحة اٟتقائق

  مدخلهنوع البحث .أ 

ىذا البحث ْتث نوعي ألف الباحث سيناؿ اٟتاصالت على ك 

كا١تعلومات كليس يف شكل رموز أك أرقاـ كما يف البحث الكمي بشكل  البيانات

 مأخوذ من البيانات اليت حصلها الباحث من ألف. كالبحث فيو كصفي كميداين 29.عاـ

كالبحث الوصفي ىو الذم قدـ فيو الباحث البيانات . ا١تشاىدة كا١تقابلة كالكتابة

يف ا١تكاف عن   يكتب الباحث الظواىر اٟتقيقية30.بالكلمات كالصور كليس باألرقاـ

 البحث ىو اكأما بالنظر إُف جهات اإلمكنة فهذ. األحواؿ كالظركؼ من ذلك الكلية

 يف ا١تكاف عن خلفية األحواؿ كا١تعاملة اجملتمعية حىت يعرؼ قعا١تيداين الذم مْتث 

. الباحث اٟتقائق الكاملة منها
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ديفا : جوغجاكرتا)pendidikan penelitian praktis metodologi lengkap Tuntuntan ,ٚتاؿ معمور أٝتاين  
  75 .ص, (دف,فريس

30
  216. ص, ( 2111, ؼ ت رمياجا ركسدا كاريا: باندكج  ), Kualitatif Penelitian Metodologi ,ليثي مولوع  



 مكان البحث وأوقاته .ب 

 اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة عهديبحث الباحث ىذا البحث العلمي يف ـ

ك  .يدافمب  ىف اٞتامعة اٟتكومية اإلسالمية سومطرة الشماليةالشمالية الذم كقع

 .  مايو حىت شهر ابريلشهرين من أشهر ىذالبحث سيستغرؽ 

 مصدر البيانات  .ج 

  من الواضح أف الباحث حيتاج إُف البيانات كا١تعلومات الصديقة كي يقـو البحث 

. كمنظلمامرتبا على نسك 

 : الثناكيةبناء على ذلك تصدر البيانات كا١تعلومات من ا١تصادر األكلية ك ا١تصادر 

: من ا١تصادر األكلية منها . أ

مشريف ا١تسكاف للبنات ّتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة  .1

 ىف بيئة يطبعهاكاد الدراسة كأىدفها اليت اَف عن منهج فيعرؼ منو,  الشمالية

 .اللغة

يعرؼ ,  مدير ا١تسكاف للبنات ّتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية .2

 منو الباحث عن منهج مواد الدراسة كأىدفها اليت حيحققها ىف اللغة



 ىو  عن عمليةف يعرؼ منوك, ّتامعة اليت يسكنوا فيو طلبة ا١تسكاف للبنات  .3

ك يعرؼ منو الباحث ايضا عن . بيئة اللغة كطرقها كتقوديهاكيفية ٕترم تعليم

 .التأثريات حوؿ بيئة اللغة كاكتساهبم يف ا١تهارات اللغوية

رئيس ىيئة مركز اللغة ا١تسكاف للبنات ّتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة  .4

 ككذلك من كعاٟتاالشمالية، يعرؼ منو الباحث عن منظمة بيئة اللغة 

 .الربنامج اللغوم الذم يدشور يف الكلية

كحاؿ الفصل , يعرؼ منو الباحث عن منظمة الكلية,  رئيس شؤكف اإلدارة .5

 .األكؿ كالطالب ككسائل دراسية

من ا١تصادر الكلية  . ب

الوثائق اليت : بالنسبة إُف ا١تصادر اأألكلية كيستمل الباحث ا١تصادر الثانية منها 

تتعلق ببيئة اللغة كحاصالت اإلمتحانات اللغوية كالصور الربنا٣تية كا١تواد الدراسية ككذلك 

 .كتب الربنامج العملي

 طريقة جمع البيانات . د

ا٠تطوة أك الطرؽ اليت يستفيذ هبا الباحث للحصوؿ على البيانات اليت سيبحث  .1

 كطريقة ٚتع .كالبد من الطريقة صحيحة جيدة كدالئل متحققة, يف ىذا البحث 

مشاىدة مباشرة : البيانات الذم سيقـو هبا الباحث بثالث أنواع ىي 



 Participant Observation) ) ك كثيقة((Documentation مقايلةInterview) )  ك

  31 ,( Observation )مالحظة  

 Participant Observation )) مشاىدة مباشرة . 1       

كاٟتث . ا١تشاىدة ا١تباشرة ىي عناية كانتباه على اٟتوادث كالظواىر كاألشياء 

كىذه ا١تشاىدة , يشرتك فيها كل الربنامج, يكوف عضوا يف عملية اٟتياة أك اجملتمع

  32.ا١تشرتكة ٢تا فضائل كميزات يف ٚتعها

باصطاٌف ا١تالحظة كىي عملية ٚتع البيانات  أما عند الدكتور منذر الضامن  

كعلى عكس البحوث الكمية فإف البحوث . عن طريق مالحظة الناس أك األماكن

بل يطوركف أشكاؿ من ا١تالٟتظة , النوعية باستخدـ أدكات مطورة من قبل باحثُت أخرين

 كإذف أهنا ماٟتظة أككتابة ترتيبية عن الظواىر ا١توجودة يف موضوع 33.ٞتمع البيانات

البحث فال بد على الباحث أف يشرتك يف ا١تيداف الواقع مث يكتب بالرتتيب كيصور ما 

 .حدث من اٟتوادث يف بيئة اللغة مثال برنامج الطلبة اليومية كحاؿ التعلم كالتعليم فيها
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 122. ص, (دف,فريس
32

  38. ص, (2011. فت راجا جرافندك  فرسادا: جاكرتا) Metodologi penelitian kualitatif analisis data ,ير ماـ  
33

 14.ص, (دار امليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة: عماف ), أساسيات البحث , منذر الضامن   



 (Interview) مقابلة . 2      

كإىنا   ,إف ا١تقابلة ىي اليت هتدؼ اإلجياد البيانات التفصيلية الصالحلة كا١تنبوطة

  كإهنا عملية تتم 34.كهبا يعطي الباحث األسئلة الفورية عن كل ما حيتاج فيو من البيانات

كيتم تسجيل , تطرح من خا٢تال أسئلة, بٍت الباحث كشخص أخر أك ٣تموعة أشخاص

من ىذه ا١تقابلة  كاف الباحث يلقي األسئلة . 35ةإجابتهم على تلك األسئلة ا١تطركح

الفورية إُف الطلبة كا١تعضرين كرئيس الكلية عما يتعلق ببيئة اللغة كما حو٢تا لنيل 

 .ا١تعلومات العميقة الدقيقة

    (Dokumen)     كثيقة . 3        

  36.كىي أشياء مكتوبة أك كليست مذياعا الذم يعد هبا الباحث مال لو من طلب

 كطريقة الوثيقة اليت يستعملها الباحث كوىنا لتكميل البيانات كضبطها كسيجيد 

: الباحث الوثائق منها 

كىيكل ا١تنظمة ككشف الطلبة كا١تعدرسُت كحاؿ الوسائل , كدفًت النتائج ,  الكتب

. التعليمية ك ىلم جر
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   122. ص, (دف,فريس
35

  161.ص, أساسيات البحث , منذر الضامن   
36

  216.  ص, Kualitatif Penelitian Metodologi ,ليثي مولوع  



  طريقة تحليل البيانات. ه

الذم جيرم يف ( Descretive Analysis) يستعمل الباحث يف ىذا البحث التحليل النوعي

كىذا التحليل ٕتزئة . أثناء ٚتع البيانات يف التقدـ كعند انتهاء ٚتع البيانات يف فرتة معينة

 كيقضي ٖتليل البيانات بشكل تفاعلي كيستمر 37.ا١تعلومات ١تعرفة مكونتها ككظائفها

كأما الطريقة اليت يؤدم هبا . حىت يكتمل حىت تكوف البيانات مشبعة .مع مركر الوقت

  .الباحث ىي طريقة ٖتليل النوعية

  38: ثة أنواعالكأما ا٠تطوات لتحليل البيانات النوعية تنقسم ث

 Data Reduction) )تلخيص البيانات. 1     

ا١توضوع الرئيسية مع تكيز، على ا١تهمات كالبحث عن , تلخيص البيانات من اختيار

كا٢تدؼ الرئيسي لتلخيص البيانات باإلضفة إُف تبسيط البيانات . األمنط  كا١تضوعات

ىذا , كأيضا لضماهنا ا١تعاجلة ىي لبيانات اليت ٖتتوم على نطاؽ البحث حيث نطاؽ

 كبعبارة أخرل،  كيعمل الباحث عملية تلخيص 39.ثكالبحوث لكانت مشاكل البح

البيانات متواصلة مستمرة أثناء البحث للحصوؿ على النتائج الرئيسية من استخراج 
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 ,Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kualitatif, dan kuantitatif RD, سوغيونو  

 373. ص (,2014, الفابيتا باندكج). 

    
38

 LPSPFP,  دكفوؾ ) , Pendekatan kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia, كريس فوركندم   

UI, 2005 )  143ص    
39

   368ص , ا١ترجع السابقة  



البيانات الكثرية كحاصالت البيانات الصحيحة كجيد األمناط ا١تهمة كاٟتوادث الواقيعية 

  .من كل حادثة يف ذالك الكلية كا١تسكن

 Data Display))عرض البيانات . 2  

قاؿ ٤تمد ادركس أف عرض البيانات عبارة عن ٣تموعة ا١تعلومات ا١تنظمة اليت يتعطي 

  40.نتائجاؿإمكانية جبلب استخالص 

فهذه ا٠تطوة بتقدًن ا١تعلومات  ا١تعلومتية ا١تنقسمة اليت تعطي إمكانية يف استخالص 

ىذا األسباب من البيانات اليت حصل عليها من خالؿ عملية البحث النوعي . النتائج

. كيتحاج التخليص أم التبسيط دكف نقص ٤تتوياهتا

   

 (Verification) استنتاج . 3   

جييب ىذا األختتاـ على  صياغة . اخلطوة ٢تذا النموذج ىو كالتحقق الستنتاج

ا١تشكالت عليت   تصاغ من البداية كلكن أيضا بسبب ا١تشكلة قي البحث النوعي ال 

استنتاج البحث  النوعي . ينزاؿ البحث مؤقتا كينمو بعد أف يكوف البحث يف ىذا اجملاؿ

كاضحة ىو الكتشاؼ اٞتديدا  الذم َف جيد من قبل يف  شكل كصف أك صورة غَت 

حىت كاضحة تصبح قد تكوف سببية عالقة ىناكت أكالتفاعلية أكالفرضيات أكالنظريات 
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,  جاكرتا(.  Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, ٤تمد ادركس  
 151. ص, (2009, ايرال٧تا



كالتفاعل بُت مراحل ٖتليل البيانات عملية يف البحث النوعي مهم لنيل البيانات 

 41.الصحيحة الدقيقة الشاملة

  

 اختبار صحة البيانات.  ك

  كديكن اٟتصوؿ على البيات صحيحة بطريق إجراء اختبار ا١تصداقية الصحيحة 

أما األنواع . إُف بيانات البحث كفقا الختبار اجراء البحث مصداقية البيات النوعي

: ألختبار ا١تصداقية عند سوجيونو ىي

كيقضي ذلك اإلزالة الفجوة بُت الباحث كا١تخربُت , ٘تديد ا١تالحظة. 1     

يبحث التوجد ا١تعلومات ا١تكتومة من ا١تخربين بثقة الباح باإلضافة إِف ذلك، صار ٘تديد 

. ا١تالحظة للتحقق من ا١تالئمة كصحة البيانات اليت حصل عليها الباحث

إف دقيق ا١تالحظة كا١تستمرة من ا١تظاىر اليت يقـو هبا الباحث , ترقية الثبات. 2     

كىكذا، ميكن للباحث أف يصف . زيادة مصداقية البيانات اليت حصل عليها الباحث

. البيانات ا١تنتظمة الدقيقة على ما الحظ

ىذا ىو االسلوب اليت طلب بو الباحث اللقاء يف نقطة للمعلومات , تثليث. 3     

كاستعمل الباحث  .من البيانات اجملموعة ألجل التحقق كا١تقارنة مع البيانات ا١توجودة

. التثليث ا١تصدرم كالتثليث الطرقي كالثليث الوقيت
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ٖتليل اٟتالة السلبية ىو أف يطلب الباحث على بيانات , ٖتليل اٟتالة السلبية. 4    

فإذا ماكجدت من البيانات ا١تختلفة أك ا١تتناقضة مع أىنا تصبح . ٥تتلفة أك متناقضة

 .نتائج البحوث ا١تتصدقة

من . ا١تواد ا١ترجعية ىي اإلثبات البيانات اليت كجد ىبا الباحث, استخداـ ا١تراجع. 5    

 .إهنا تدعم ا١تصداقية البيانات. ا١تواد ىي تسجيل الصوت كالتصوير ك غريها

كىو . إجياد التحقق ىو عملية حتقق البيانات اليت حصل عليها الباحث .6

يهدؼ إُف معرفة مدل البيانات كفقا على توفريها من قبل موفر البيانات 

.  ا١تخربُت أك

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الرابع

  البينات وتحليلهاضعر

النتائج العامة  . أ

 الجامعة للبنات معهد  البناءالتاريخ .1

مكاف التنفيذ ٢تذا البحث ىو ٔتعهد اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة 

ك ٔتصادر النتائج العامة على ىذا . ك ىذا تنفيذ البحث يستغرؽ حوؿ شهرين. الشمالية

ك ٣تموعة ا١تشريفُت ىف , البحث يستطيع أف يقدـ الباحث عن تاريخ بناء معهد اٞتامعة

ك , ك تطوير ا١تهنة, ك أنشطة أك برامج التعليمي, ك٣تموعة الطالبات, معهد اٞتامعة

ك كل ىذه ا١تعطيات على حصوؿ من . ك مرافق العامة ١تعهد اٞتامعة, كسائل التعليمي

 .عملية با١تقابلة ك الوثيقة كا١تالحظة ١تعهد اٞتامعة

 على احملاكلة من كزارة اإلسكاف اجملتمع 2008بٌت معهد اٞتامعة ىف السنة 

(KEMENPERA) كإسم , 2010  كيستطيع العمل بعد سنتُت من بنائها كىو ىف السنة

. (RUSUNAWA)السابقة من ىذه اٞتامعة ىو ا١تنزؿ مصنف لإلستئجار أك شقة 

كال صالة , كال أكل معا, ال تعليما معا. كٔتناسب اٝتها فال يوجد أنشطة تنظم فيها



أهنم من الطالبات . ألف ىف أكؿ تشغيلو ىذا ا١تسكن ليس بالطالبات فقط. اٞتمعة

 .  أمَت مهزاة ك مدارس من كل دائرة سومطرة الشمالية. اٞتامعة اٟتكومِت ميداف

  با١تركز التطوير اللغة األجنبية 2011ىف السنة تصرؼ ىذا ا١تسكن 

(PUSBINSA) ك بالرئيس األستاذ الدكتور ٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشماليةا 

كآخر . زين الفوئد ا١تاجستَت كأما مدير ا١تسكن األستاذ الدكتور أسناف ريطونعا ا١تاجستَت

 .  ا١تتصرؼ مباشرة بنائب مدير اٞتامعة الثالثة2010من السنة السابقة كىو ىف السنة 

 أراد مدير اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشالية على 2012كآخر السنة 

 كْتاجة مدير اٞتامعة(UPT )أف ا١تسكن يتصرؼ باٟتسنة كجيعلو كحدة الًتقية اٞتامعة

فأرسلو من اعضاء اٞتامعة ألداء الدراسي اُف ا١تسكن العاِف ىف اٞتامعة اإلسالمية 

كاما ا١تبعوث . ألهنم قد كامل ىف تصرؼ ا١تسكن. اٟتكومية موالىن مالك إبراىيم ٔتالنج

ىف السنة . كاألستاذ آمر أضلي, األستاذ توفيق , األستاذ ىاركف الرشيد : السابقة ىو 

 كيطلب بو  طلب مدير اٞتامعة اُف األستاذ ىاركف الراشيد ليشرؼ  ا١تسكن2013

 . ككاف الرئيسيبدؿ إٝتا ا١تعهد معهد اٞتامعة. يستطيع أف جيعل ا١تسكن اُف أحسن اٟتاؿ

 

 



 البيانات للمعهد الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية بميدان 

 سخصية للمعهد  ( أ)

   معهد اٞتامعة للبنات: إسم ا١تعهد 

   سوؽ اٞتامس, شارع كلياـ إسكاندار: عنواف 

   بَتجوت سيطوكاف :نواحى 

   داِف سردانع : مديرية 

   سومطرة الشمالية: ا١تقاطعة 

 مدير المسكن  ( ب)

    األستاذ الدكتور ىاركف الرشيد ا١تاجستَت : إسم 

  الدكتور : التعليم األخر(s3) 

   اللغة العربية: شعبة أك قسم 

 سنة بنائه  ( ج)

   2008: يبداء 

    2010: خيتم  

 

 



 الجامعة رؤية معهد  .2

اٞتامعة ىيتشكل ا١تسلمات ك يزينها بأخالؽ الكردية ك لديهّن عهد َفإف رؤية 

 اهلل ضرـحفظ نقى العقائد اإلسالمية كالرجاء إُف القدرة أساسية باللغة األجنبية ك 

كالبالدية مث القدرة على ٤تافظة ا٠تزانة , كالدكلية, ّتميع األحواؿ ىف اٟتياة اإلجتماعية

 .كالشرائع اإلسالمية, كاألحاديث النبوية, اإلحسانية الىت تصدر من القرآف الكرًن

:  فيما يلىاٞتامعةعهد رسالةَفكأما 

. تشكيل الشخصية النفس الطلبة ا١تطيعة كتزين  بأخالؽ الكردية (1

 إشراؼ ىف إكتساب مهارات األساسية للغة العربية ك اإلنكليزية (2

 .(القرآف الكرًن)ترقية قراءة كٖتسُت، كمفاىم كتاب اهلل  (3

 .اإلرشادة ىف التدريسي عن أساسية العلـو الدين اإلسالمية (4

  وتوجيههاالجامعةأهداف التربيةمعهد  .3

, ات٤تسن, اتكمؤمن, ات مسلمباتؿا جعل الطاٞتامعةإف أىداؼ الًتبية ١تعهد 

كا١تعلومات , كاألجساـ السليمة, كاألخالؽ الكردية,  للقياـ بالشرائع اإلسالميةاتكمطيع

 .كالبالد, كالدكلة, كا٠تدمة للدين, كاألعماؿ ا٠تالصة, كٖترير الفكرة, الواسعة

:  فيما يلىاٞتامعةكأما توجيو الًتبية ١تعهد 



اإلجتماعى  (1

 البسطى (2

 ليس لو فرقة خاصة (3

 العبادة لطلب العلم (4

 الجامعة برامج التربية لمعهد  .4

اٞتامعة خصوصا للطالبات اٞتديدة اليت مسجل ىف إف برامج الًتبية ١تعهد 

اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية مث سيسكّن يف ا١تعهد كستزيد علوما كثَتة 

كلكن . إما من علـو الدينية ك علـو الدنيا, با١تشاركة ٚتيع العملية التعليم ىف ا١تعهد

 .سيسكّن ىف ا١تعهد فقط للسنة الواحد ك بعدىا كسينتسركف ىف األرض

 

 

 

 

 



  الجامعةاإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية هيكل منظمة معهد .5

 
 

 

 

 

 

مدير المسكن

قسم الّرعاية

مشرفة

مربّ 

السكرتارّية



 إيضاح الهيكل

 األستاذ الدكتور ىاركف الرشيد ا١تاجستَت : مدير ا١تسكن  (1

 : سكرتاريّة  (2

 بودل ىارينطى ا١تاجستَت  ( أ)

 ٔتبانغ كحيودم البكالوريوس ( ب)

 أٝتايو الّدين    (ج)

 : قسم الرعاية . 3

 ليسى كرتيكى (أ)

 صيباح نسوتيُترييا  (ب)

 مشرفة  . 4

الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية بميدان معهد لشرفةجدول حالة الم

 2017- 2016سنة 

 التربية مشرفة اسم ال الرقم

 بكالوريوساؿ ليسى كرتيكى 1



 بكالوريوساؿ إيرالف سوندارم  2

 بكالوريوساؿ موالين فجرم  3

 بكالوريوساؿ جيجيلية أكالف دكنا 4

 بكالوريوساؿ ديال ٘تاال  5

 بكالوريوساؿ كيلداف مصفوفة  6

 بكالوريوساؿ زية كرداه  7

 بكالوريوساؿ كمالية مولينا  8

 ا١تاجستَت رييا صيباح نسوتيُت  9

 ا١تاجستَت جولية مارية  10

 بكالوريوساؿ زك ا٢تلمي تا٧توغ  11

 

 الجامعة  فى معهد شرفةجدول مجموع  الم

 المجموع شرفةالم السنة التربوية

2010 - 2011 4 4 

2012 – 2013 6 6 



2014 - 2015 8 8 

2016 – 2017 11 11 

 

 مرّب . 5

 جدوال مجموعة األسماء مرّب للمعهد الجامعة

 التربية األسماء المربّ  الرقم

 العالية أـ ٨تضَتا 1

 العالية فوزية اٟتسنة 2

 العالية شيبيلة يشَتاه 3

 العالية رييا سرم أستويت 4

 العالية نور ىداية بينتاع 5

 العالية موتيارا جنة 6

 العالية فطمة سورياين 7



 العالية يوسدا أكتامي 8

 العالية رزكى مهلية عارفة 9

 العالية ميلكى كايت 10

 

 الجامعة  فى معهد شرفةالم .6

 متخرجُت من اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشماليةعهد شرفة َفكاف ـ

 اإلسالمية ينخصوصا متخرج من كلية ا١تعلم, اٞتامعة ا١تتنوعة داخل البالد كخارجها

كاٞتامعة , علمُت اإلسالمية اَفككلية , كونتور كاٞتامعة اإلسالمية دار السالـ كونتور

كاٞتامعة , كاٞتامعة اٟتكومية سومطرة الشمالية, اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية

.  كجامعة األزىار بالقاىرة, كاٞتامعة اإلسالمية سومطرة الشمالية, ميداف

 البات تطور الط .7

تطورا اٞتامعة اإلسالميةاٟتكومية سومطرة الشمالية  ىف معهد الباتكاف تطور الط

. السنة إُف السنوات سريعا من 

 



 الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية فى معهد الباتجدول تطور الط

 المجموع الطالبات السنة التربية

2010-2011 80 80 

2011-2012 160 160 

2012-2013 180 180 

2013-2014 200 200 

2014-2015 220 220 

2015-2016 225 225 

2016 -2017  230 230 

 

 أنشطة اليومية فى معهد الجامعة ال و جد .8

 2017- 2016سنة أنشطة اليومية فى معهد الجامعة ال ودجحالة 

 وقتال األنشطة الرقم

 08:00- 07:00 تناكؿ الفطور  1

  18:00 – 08:00 األنشطة ىف كلّية ك جارج ا١تعهد  2



صالة ا١تغريب على اٞتماعة ىف ا١تسجد ك  3
 تالكة القرآف الكرًن بعدىا 

18.30 – 19:00  

  19:30- 19:00 تناكؿ العشاء  4

 20:00 – 19:30 صالة العشاء ىف ا١تسجد  5

 21:00 – 20:00 تعليم الدركس اللغة العربية أك اإل٧تليزية  6

 05:00 – 21:00 اإلسًتاحة  7

صالة الصبح باٞتماعة ىف ا١تسجد مثّ  8
 ٖتسُت أك ٖتفيظ القرآف الكرًن  

05:00 – 06:00 

 

 الجامعة  فى معهد الباتأنشطة الط .9

توجو إُف اٞتامعةاإلسالمية اٟتكومية سومرة الشمالية كل األنشطة ىف معهد 

,  ألجل القدرة على االعتماد على النفس ىف األعماؿفّ  كتعويدهالباتإعطاء توفَت الط

. كنفس اإلبداعى كاالبتكارل, كاألخالؽ بسائر النظـو, كالصفات

 

 



الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة  فى معهد الباتجدول عن أنشطة الط

 الشمالية

 ترقية المهارات اللغويّة  ( أ)

 أكجد البيئة اللغوية  .1

 تقسيم ك ْتث ا١تفردات ىف اللغة العربية ك اإل٧تليزية  .2

 (كاإل٧تليزية, العربية) اللغتُتاحملاضرة ىف  .3

  (العربية ك اإل٧تليزية)احملادثة اليومية ىف اللغتُت  .4

  (العربية ك اإل٧تليزية)٣تادلة العامة باسجداـ اللغتُت  .5

 ترقية المهارات المدرسّى  ( ب)

 ٖتسُت قراءة القرآف الكرًن ك ٖتفيظها  .1

 تدريس علـو الدين اإلسالمية  .2

 ا١تناقشة ىف العلـو ا١تختلفة  .3

 ترقية جودة العبادة  ( ج)

 إقامة الصالة الوجوب باٞتماعة  .1

 إعادة الصالة السّنة كلو  .2

 أعادة الصـو من الصياـ السّنة .3



 ترقية المهارات  ( د)

 (العربية ك اإل٧تليزية)تدريبات احملاضرة ىف اللغتُت  .1

    تدريبات عن طريقة ىف اٟتياة  .2

 تدريب الفٌت ىف قراءة القرآف   اؿ .3

  الرياضة تدريب الفٌت ىف .4

 لمعهد الجامعة الوسائل التعليمية  .10

الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة جدول حالة الوسائل التعليمية لمعهد 

 الشمالية

 العدد اسم الغرفة الرقم

 1 مسجد 1

 1 غرفة ا١تدير 2

 9 الفصوؿ  3

 72 نـو اؿةغرؼ 4

 1 (القاعة)اإلجتماعية غرفة  5

 1  اللغة معمل 6



 1 ا١تكتبة 7

 1 رفة اإلدارة ا١تركزيةغ 8

 1 ا١تقصاؼ  9

 6 اٟتماـ 10

 1 لا١تستشف 11

 

 النتائج الخاصة  . ب

اٞتمعة يـو  ىفكاٟتوار ا١تباشر, الوصف ا١تناسب هبذا البحث على سبيل ا١تالحظة

 مدير ا١تسكن ك  البيانات النتائجمن 11:15 يف الساعة 2017 من أغوستوس11

، الفصل السابع اف البحث على نتائج من .ا١تشرفة كاٟتوار يقع ىف غرفة مدير ا١تسكن

مهارات الكالـ باللغة العربية ك ٔتقتص التوقع ، كلكن ا١تهارات اليت سيتم تكييفها مع 

كاليت يف اٟتديث جيب اف .  يف الكالـةنتائج ٤تادثتهم اهنم يعرفوف أيضا صياغة جيد

 .  كالصياغة اللغوية كاللغة ا١تستهدفةةتعرؼ الثقافة ، كاللغة االصلي

  ا١تباشرة كالوثيقة ك ا١تالحظةأما البيانات نا٢تا الباحث من كسيلة ا١تقابلة أك اٟتوار
 حادية عشر ك الربوع، ىف الساعة 2017 أغوستوس من 11 ىف التاريخ اٞتمعةىف يـو 

رييا كىي بأحد من ا١تشرفةىف غرفة مدير ا١تسكن هنارا، كقاـ الباحث باٟتوار أك ا١تقابلة 



كيف يتّم استخداـ كسيلة بيئة تعليم : فسأؿ الباحث  ،  البكالوريس ناسوتيوفصيبحى
 ؟.ىف ترقية ا١تهارة الكالـ عند طالبات ىف معهد اٞتامعة

 : 42تفقاؿ

كية ىف ا١تعهد اٞتامعة للبنات اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية تعليم اللغ برامج إف  ( أ

سومطرة الشمالية ٔتيداف ينقسم اُف فصلُت ىف السنة يعٌت فصل اللغة العربية ك 

فصل اللغة اإل٧تلَتية، ىف السنة األكُف من الدراسي ىو الفصل العربية، من شهر 

كأما السنة الثانية من الدراسي ىو الفصل . سبتامبَت اُف شهر يناير مثال

 .اإل٧تلَتية، من شهر فرباير اُف شهر يونيي مثال

لو كانت . عملية التعليم ينقسم اُف كقتُت ىف األياـ أيضا، يعٌت صباحا ك ليالىف  (ب

الصباحا يدرسن ا١تشرفات الطالبات بإعطاء أربعةمفردات إما من العربية أك 

لو كاف الفصل العربية فالعريب، كلوكاف . اإل٧تليزة طبعا الذم يناسب بفصو٢تم

مث أمرىن أعضائهن بوضع تلك ا١تفردات اُف ٚتلة . الفصل اإل٧تلَتية فاإل٧تليزم

كىف ليل بعد صالة ا١تغريب ىف ا١تسجد ىن يقرئن . ا١تفيدة اليت يتعلق با١تفردات

على أهنن بإشراؼ ا١تشرفة . القرآف الكرًن ك من بعضهن على إشراؼ ا١تشريفة

ىن يقرئن القرآف مث إستخراج منو ا١تفردات كيكتنب على الكراسة ك حيفظن تلك 
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ىذه ىى الطريقة ا٠تاصة ىف ترقية ا١تهارة ا١تكا١تة . ا١تفردات لزيادة علم لنهن

 .اليومية عند ا١تشرفة ىف معهد اٞتامعة اإلسالمية سومطرة الشمالية

بنظر نتائج اٟتاصل من . يدةاٞتامعةاًف ىف معهد الباتإف مهارة الكالـ لدل ط (ج

 أك ا١تسابقة اليت تتبأف ىف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية أرنعَتم أجيو االختبارات

ك فائز , ك جيدكف فائز األكؿ ١تسابقة ا٠تطباء باللغة اإل٧تلَتية. 2014ىف السنة 

 تتبأف ا١تسابقة أيضا ىف 2016مث ىف السنة . الثانية ١تسابقة ا٠تطباء باللغة العربية

مث . اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ريياك كلكن ىف ىذه ا١تسابقة ما كجدف من الفائز

 تتبأف ا١تسابقة ىف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية رادين فتاح 2017ىف السنة 

بباليمبانع ك جيدكف الفائز األكؿ ىف ا١تسابقة ا٠تطباء باللغة العربية ك فائز األكؿ 

 حيفظ اٞتامعة ىف معهد فكىذه الدالئل على أنو. ىف ا١تسابقة شرح القرآف الكرًن

 إُف تلك العملية شرفةياـ، فَتعى اَفأ ا١تفردات العربية كديارسوهنا ىف كل الباتالط

 العقابات ١تن ال يتكلموف باللغة الباتفأصاب الط. اليومية كىى القياـ باللغة

 ك اإل٧تليزية ىو العقاب الذم ١تن ال يتكلموف باللغة العربية فأما العقاب .العربية

فالعقاب ىو حفظ ا١تفردات ك حفظ بعض . يدعهن اُف ترقية ا١تهارة اللغوية أيضا

 . سوار من سورة القرآف الكرًن



فإذف، أف ٚتيع البيانات نا٢تا الباحث من طرؽ ٚتع البيانات الثالث 

كأما . طار النظرلإعرفها الباحث مناسبة بالنظريات الىت كتبها الباحث ىف 

 :األمور جيب على أحد ىف الكالـ ٦تا يلى

كلم تىف مهارة الكالـ جيب على أحد أف يهتم بالنصوص كيعرفها جيدا عندما سي ( أ

. النصوص

جيب على أحد أف يعرؼ ا٠تصائص، كأساليب الكلمات من لغة ا١تصدر أك  (ب

 .األصل ك لغة الغاية

أف ديلك أحد ىف الكالـ  ا١تعلومات الواسعة كالعميقة كيستعيب العلـو  األخرل  (ج

 . إُف عملية الكالـعالىت تد

 11كأما البيانات الىت نا٢تا الباحث من كسيلة الوثائق ىف يـو اٞتمعة ىف التاريخ

 هنارا، تدؿ على أف مهارة الكالـ لدل حادية عشر، ىف الساعة 2017 أغوستوسمن 

إف حاصل الكالـ من نظر .  دالة على الفرؽ القليلة إذا ينظر من حاصل الكالـطالبات

أما البيانات نا٢تا الباحث من كسيلة . الباحث أف ترتيب الكلمات العربية ىف الكالـ

، ٦تا اٞتامعة ىف غرفة مدير ا١تسكنمعهد  مدير ا١تسكن ك مشرفةا١تقابلة أك اٟتوار مع

: يلى



 أف ديلكوا مهارة الكالـ فّ ديد كجب عليواٞتامعةاًف ىف معهد طالبات أف نانظر ( أ

كىذا ,  اليتساكل بعضهم بعضافكلكنو مهارة الكالـ لديو. اٞتيدة كسهلة الفهم

دُيثل كالفالح يزرع النبات بالطريقة الصحيحة كا١تتساكية ىف زرعها كلكن حاصل 

. الزرع اليتاسول بل يتفرؽ

ُف معايَت ع جيدة كلّيا كىذا تُنظر فّ فمهارتو.  جيدةطالباتأف مهارة الكالـ لدل  (ب

 ليكونوا أحسن من قبل بإعطاء التدريبات ا٠تاصة فّ ، كالقدرة على تطويرهفّ تعليمو

 43. من مهارة الكالـفّ  لدماع تطورهفّ إليو

فإذف، أف ٚتيع البيانات نا٢تا الباحث من طرؽ ٚتع البيانات الثالث عرفها 

كأما األمور جيب على . طار النظرلإالباحث مناسبة بالنظريات الىت كتبها الباحث ىف 

: أحد ىف الكالمة ٦تا يلى

ىف مهارة الكالـ جيب على أحد أف يهتم بالنصوص كيعرفها جيدا عندما سيكلم  (1

. النصوص

جيب على أحد أف يعرؼ ا٠تصائص، كأساليب الكلمات من لغة ا١تصدر أك  (2

 .األصل ك لغة الغاية
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أف ديلك أحد ىف الكالـ  ا١تعلومات الواسعة كالعميقة كيستعيب العلـو  األخرل  (3

. الىت تدع إُف عملية الكالـ

كأما البيانات الىت نا٢تا الباحث من كسيلة الوثائق ىف يـو السبت ىف التاريخ 

  داخل غرفة مدير ا١تسكن، ىف الساعة الثانية ك نصف هنارا،2017 أغوستوسمن 12

ما : فسأؿ الباحث .  النصوصتكلمن عندما مطالباتتدؿ على أف ا١تسائل تصعب 

ا١تشكالت ىف استخداـ كسيلة بيئة يف ترقية تعليم مهاراة الكالـ عند طالبات ىف معهد 

 ؟.اٞتامعة

 البكالوريس أف ا١تشكالت ىف استخداـ كسيلة بيئة  ناسوتيوففقالت رييا صيبحى

 : ٦تا يلىيف ترقية تعليم مهاراة الكالـ عند طالبات ىف معهد اٞتامعة

.  كاستخدمها ىف اليوميةالباتنقصاف ا١تفردات العربية حفظها الط (1

 . ىف ْتثها كفهم معانيهاالباتكجود ا١تفردات تصعب للط (2

ال يعرفن جيدا فيما يتعلق باللغة العربية إما من خصائصها، كثقافتها، كقواعدىا  (3

 . الىت توجد أك تصدر من اللغة الغربية كاللغة اإلندكنسية



حث من كسيلة اٟتوار أك ا ىف الكالـ الىت نا٢تا باتلباكأما ا١تسائل تصعب الط

 :44ا١تقابلة فيما يلى

كمن اٟتقيقة أف اللغة فّن . عدـ االستقامة ىف القياـ بنظـو اللغة الىت قررىا ا١تعهد (1

 بتدريباهتا حىت تنموا تنمية جيدة كيكونوا من الباتقـو الطتكالبد تطويرىا كأف 

 ال يستخدمن اللغة بعد اكتساهبا اتباؿكلكن يوجد من الط. اتأحسن ا١تتكلم

 ال يعرفن أف ىذا يؤثرىم فكه. كثرف حفظ ا١تفردات العربيةمىف التكلم كال

 . إُف عدـ التطور ىف استيعاب اللغة الغربية كمهارة الكالـفكيسببو

إف اللغة العربية ٢تا خصائص مًتفقة ٓتصائص اللغات األخرل ألف فيها تكثر  (2

 ف أف يفهمالطالباتالقواعد كصيغ الكلمات كتصريفاهتا حىت يصعب لبعض 

كلذلك اليكتفى أف يتعلم الطالب علم الصرؼ، . اللغة العربية نفسها عميقا

كعلم النحو ىف الكالـ كلكن البد ٢تم دراسة نظـو العلـو األخرل الىت تدمع 

كلكنهم َف . ُف عملية الكالـ حىت تكوف الكالـ جيدة كسهلة الفهم للقراءع

 .يدرسوا تلك العلـو كأف يفهم الباحث على ىذا ٟتاؿ

فأما ٚتيع البيانات نا٢تا الباحث من طرؽ ٚتع البيانات الثالث تناسب 

 :بالنظريات ا١تكتوبة ىف اإلطار النظرل فيما يلى
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 إذا كانت نصوص لغة ا١تصدر باحثة أك متكلمة ىف األحواؿ الىت ٘تلك  (1

الديكن ىف . كا١تؤسسات أك ثقافة اللغة, ا٠تصائص ا١توجودة ىف البيئة العا١تية

كىذا يقع لعدـ ا١تساكة بُت الثقافة من لغة . الكالـ بدكف اإليزاؿ ك التنقيل

 .األصل بأحدمها من لغة الغاية

حقيقة اللغة نفسها تتضمن من كصف اللغة أك أنواع اللغات الثقافية كالقياـ  (2

با١تسابقات فيما تتعلق باللغة العربية الىت تدمع تطوير مهارة الكالـ لدل 

 .الطالب فيو

 ا١تباشرة ك الوثيقة ك أما البيانات نا٢تا الباحث من كسيلة ا١تقابلة أك اٟتوار

حادية عشر ، ىف الساعة 2017 أغوستوس من 11 ىف التاريخ اٞتمعة ىف يـو ا١تالحظة

عما يتعلق بتطوير ك ترقية مهارة الكالـ ىف  هنارا،كقاـ الباحث باٟتوار أك ا١تقابلةك الربوع

  ناسوتيوفرييا صيبحىكىي مكا١تة اليوميةبأحد من ا١تشرفةىف غرفة مدير ا١تسكن 

  :45 فقالت ،البكالوريس

أف ا١تشرفات ىف معهد اٞتامعة لديهن دكرة مهمة ىف تطوير ك ترقية  .1

ألف ا١تشرفات ىف معهد اٞتامعة يطلب هبن . ا١تهارات عند الطالبات
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أف ديتلك ا١تهارات اللغوية ك خاصة اللغة العربية ك اإل٧تليزية كما يكرر 

 .مدير ا١تسكن ىف معهد اٞتامعة

. كباآلخر  جيب على ا١تشرفات أف ديتلكن مهارات ا١تدرسي كافة .2

كيطلب عليهن أف يوسل األرحاـ بُت الطالبات كما أخة الصغَت ك 

. ألف ا١تشرفات لديهن كظيفُت كاألب ك األـ لطالبات. الكبَت

 . كباألكيد أف الطالبات جائت من خارج الدائرة

فإذف، أف ٚتيع البيانات نا٢تا الباحث من طرؽ ٚتع البيانات الثالث عرفها 

 .طار النظرلإالباحث مناسبة بالنظريات الىت كتبها الباحث ىف 
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 الباب الخامس

 االختتام 

الخالصة  . أ

: إستناد بنتائج البحث السابقة فقدـ الباحث بعض اإلستنباط كما يلي 

 اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية ىف معهد شرفةكاف دكر ـ .1

ما من عملية ف قد عرؼ عن عملوةجيد مناسبا ٔتالحظة الباحث اف ا١تعلم

 الباتخصية الطشلًتقية  ك التعلمية كعملية األخر اليت كانت ا٢تدفو لتنمية

 اٞتامعة يعٌت األستاذ كىذا مطابقا بتقرير العملي الذم اسس ٔتدير ا١تعهد

 .الدكتور ىاركف الراشيد ا١تاجستَت

 جيدة، كىذا معاكد بتطبيق البيئة اٞتامعة معهد الباتأما مهارة الكالـ لط .2

 الباتقسم اللغة الط ١تشرفة  خصوصا ؿ، كشهرالغوية، اليت طبقها ىف كل 

، البات لتنمية كترقية اللغة لدل الطة عزيزة دكرفّ  لواٞتامعة للبنات١تعهد 

 لتفتيس عن البات الذم يدكر إُف مسكاف الطالباتألف قسم اللغة الط

 .الباتالًتقية اللغة الط
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 االغة العربية لو جور عزيز ألف معلم اللغة العربية اليت كانت ةما دكر ا١تعلمأ .3

 اللغة العربية اليت كانت ة أثناء جارت عملية التعلمية، كمعلمالباتعلم الطت

.  اثناء التعليمفؤيت تشجيعا ٢تمت

 االقتراحات . ب

أما االقًتاحات اليت تعرضها الباحث اعتمادا  بنتائج البحث السابقة ٦تا 

 :يلى

استاذ كاستاذة ألف يرقي دكرىم لتدريس كتشجيع الطلبة خاصة / يُرجى ١تعلم  (1

 .لتكلم اللغة العربية

 لتنمية الباتسكاف الطـيُرجى ١تنظمة الطلبة اف يرقي شخصيتهم كتفتيس إُف  (2

 .كترقية اللغة الطلبة

استاذ كاستاذة اف يكن صابرا ىف كل حاؿ من األحواؿ لرعاية /  يرجى ١تدرسُت (3

مية شخصية فالطلبة، كال يشعركف با١تل اثناء جارت عملية التعلمية خاصة لت

 .  الطلبة ىف تعليم اللغة العربية

 

 



133 
 

 المراجع 

 مراجع العربية 

: جاكرتا, أىداؼ كظرؽ تدريس قواعد النحو العريب, سليماف بن عبد الرٛتن

 113. ص/  ـ 1992. ٚتعة إالماـ ٤تمد بن  سعد اإلسالمية

: الرباط ), تعليم العربية لغَت النطقن هبا مناىجو كالسية, رشد اٛتد طعيمو

 29. ص  (1948, منشورات ا١تنظمو االسالمية للًتبية

مكتبة لبناف، : القاىرة )صالح عبد اجمليد العريب ، تعلم اللعة اٟتيو كتعليمها، 

 22. ص (1981

٤تمود كامل الناقة كرشدم أ٤تمد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغرم 

 121:ـ، ص2223مطبعة املعارؼ اٞتديدة، : الناطقٍت ىبا، الرباط

مطبعة : ماالنج),البيئة اللغوية تكوينها كدكرىا يف اكتساب العربية, حليمي زىدم

 ۵1. 6 -۵2 ص ( ـ۲22۹اجالمعة 

: مالنج )حلمي زىدم ، لبيئة اللغوية تكوينها ك دكرىا يف اكتساب العربية 

 39ص  (2009اٞتامعة اٟتكومية االسالمية مالنج ، 



134 
 

 (دار االعتصاـ : مصر  )ٚتاؿ الدين ٤تفوظ ، الًتبية االسالمية للطفل كا١تراىق 

 180ص 

 ، البيئة التعليمية اللغة العربية ، يف مقالتو اليت القاىا يف 2001مرزكقي ، 

 اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

فخر الدين عامر ، طرؽ التدريس ا٠تاصة باللغة العربية ك الًتبية اإلسالمية 

  37-33، ص  (2200عاَف الكتب ، : القاىرة )

: الرياط)رشيد أٛتد طعيمة ، تعليم العربية لغَت للناطقُت هبا مناىجو كأساليبو ، 

  50-49 ( ـ1989أيسكو ، 

دار امليسرة للنشر كالتوزيع : عماف ), أساسيات البحث , منذر الضامن 

 14.ص, (كالطباعة

 

 

 

 



135 
 

 مراج اإلندكنسيا 

 

Amir, Metodologi penelitian kualitatif analisis data (Jakarta 2011) 

Fuad, Ahmad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2005) 

Hadi, Nur  Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: 

Sinar baru, 2007)  

Idrus, Muhammad Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitatif . (Jakarta, 2009)  

Makmur, Jamal Usmani, pendidikan penelitian praktis metodologi lengkap 

 Tuntuntan  (Jogjakarta) 

Maulani, Lita  Kualitatif Penelitian Metodologi ,(Bandung 2011)   

Pandi, Kriss Pendekatan kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia  ( , 

(Depok 2005)   

RD, Sugino, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kualitatif, dan 

kuantitatif (Bandung 2014) 

 

 

 

  

 

 

 



136 
 

تمعجم الكلما  

المعنى الكلمات المعنى الكلمات 

 Daftar قائمة  Termasuk مشلت 

 Hasil belajar نتائج التعلم Identifikasi masalah ٖتديد البحث

 Hasil refleksi نتائج االنعكاس Rumusan masalah اسئلة البحث

 Kesimpulan الصةاٍف Tujuan penelitian أىداؼ البحث

 Saran اإلقًتاحات Manfaat penelitian فوائد البحث

 memanfaatkan استخداـ Kerangka penelitian ىيكاؿ البحث

 Upaya جهود Landasan teoritisإطار النظرم 

 Perilaku السلوؾ  Nilai قيمة 

 خلفية البحث Mempengaruhi تؤثر
Latar belakang 

masalah 

 Kegiatan ألنشطة Faktor internalعوامل الداخلية 

اٞتوانب 
الفسيولوجية 

Aspek fisiologis مالحظة Observasi 

 Wawancara مقابلة Factor eksternalعوامل ا٠تارجية 

 Tes اإلختبار Lingkungan sosialالبيئة االجتماعية 
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 Pembelajaran aktifتعلم النشط 

إجراءات 
 البحث

Tindakan penelitian 

تعلم  إسًتاتيجيات
النشط 

Strategi 

pembelajaran aktif 

العلـو 
 االجتماعية

Ilmu pendidikan 

social 

اإلسًتاتيجيات نوع 
 البطاقة

Strategi cardsort مستول Tingkat 

 Penuh kepercayaan درجة الثقة Penelitian terdahulu الدراسة السابقة

 ketergantungan اإلعتماد Hasil penelitian ٖتليل البحث

 Kepastian اليقُت Temuan umum نتائج العامة

 Disimpulkan استنتاج Temuan khusus نتائج ا٠تاصة

 Langkah pertama ا٠تطوة االكُف

تكنولوجيا 
 االتصاالت

Teknologi 

komunikasi 

 Emosional العاطفية Tes االختبارات

 Materi yang di ا١تواد ا١تعركضة

sampaikan 
 Perubahan sikap التقلبات ا١توقف

 menggambarkan توضح Siklus الدفعة

  Akademik مدرسي   Latihan تدريبات 
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  Peran دكر   Pelaksanaan التنفيذ

  Kantin مقصاؼ  Kepala asrama مدير ا١تسكن 

 Temuan umum نتائج العامة   Data معطيات 

  Temuan khusus نتائج ا٠تاصة  Bimbingan اشراؼ 
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 صورة الوثائق 

 

      

 

  

 

 صورة ا١تسكن من األماـ      صورة الباحث ٔتدير ا١تسكن  

 

  

 

 

 صورة ا١تقابلة ٔتدير ا١تسكن     الطالبات أماـ ا١تسكن 

      



140 
 

 

 

 

 

 

  

    التسلية من الطالبات      عملية التدريس 

 

 

 

 

 

 صورة ا١تسكن من اٞتانب      


