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 ملّخص

 سوراكرتا بمدرسة للبنات معهد في الرسمية غير الّلغوية البيئة مشكالت:  الموضوع

 الحكومية الدينية العالية

 فوزية شفاء أّني:  االسم

 000900129: الطلبة رقم

 العالية سوراكرتا مبدرسة للبنات معهد يف الرمسية غري الّلغوية البيئة هذا البحث حثيب

احلكومية. البيئة اللغوية هي جمتمع فيه أنواع من أنشطة اللغوية إّما احملادثة اليومية  الدينية
 وتدريب اخلطابة والنداوات والتعليم واملسابقات اللغوية وأنشطة املؤيّدة األخرى. واملسائل

 معهد يف الرمسية غري اللغوية البيئة احوال كيف( 1)  :هي فيه الباحثة متها قد اليت

 اللغوية بيئة يف املشكالت ما( 2) ، ؟ احلكومية الدينية العالية سوراكرتا مبدرسة للبنات

 البحث هذا نوع ؟ احلكومية الدينية العالية سوراكرتا مبدرسة للبنات معهد يف الرمسية غري

 مكانه وجه من وأما وصفي حبث هو أهدافه وجه ومن نوعي حبث هو قريبهت وجه من

 والتوثيق واملقابلة املشاهدة الباحثة فاستخدمت بياناته جلمع وأما. ميداين حبث فهو

 التحليل التثليث طريقة باستخدام البايانات بتحليل الباحثة قامت مث واالستبيان

triangulasi. 

لبيئة الّلغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة ( ا1ونتائج هذا البحث هي:  
سوراكرتا العالية الدينية احلكومية هلا األنشطة اللغوية لتطوير املهارات اللغوية لدى الطلبة 
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منها احملادثة اليومية وتدريب اخلطابة والنداوات والتعليم واملسابقات اللغوية وفيها األساتذ 
 جلّيدة ليساعد الطلبة يف تطوير املهارات اللغوية.واألساتذات بالكفاءة اللغوية ا

ولديها قواعد لغوية تنظم عادات والتزامات الطالب يف اللغة اليومية ، واليت تشمل 
عقوبات على املخالفني وحدود اللغات وغريها من اللوائح التنظيمية. وفيها الوسائل 

( ومشكالت يف البيئة 2غريها. اللغوية منها املسكن, املعمل اللغوي, املكتبة, احلاسوب و 
الّلغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية احلكومية منها 

 مشكالت الطلبة, مشكالت املعهد ومشكالت األنشطة.

 

  البيئة مشكالت, اللغوية األنشطة, الّلغوية البيئة: الرئيسية الكلمات
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ABSTRAK 

Judul : Lingkungan Bahasa Informal di Asrama Putri 

Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Surakarta 

Nama : Anni Syifa Fauzia 

NIM : 133211097 

Skripsi ini membahas tentang lingkungan bahasa informal yang 

terdapat di asrama putri MAPK Surakarta. Lingkungan bahasa 

adalah sebuah masyarakat  ata kelompok yang di dalamnya 

terdapat kegiatan-kegiatan bahasa, seperti percakapan sehari-

hari, latihan berpidato, permainan bahasa, lomba-lomba dan 

kegiatan bahasa lainnya. Adapun masalah yang dikemukakan 

dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana keadaan lingkungan 

bahasa informal di asrama putri MAPK Surakarta?, (2) Masalah 

apa saja yang ada pada lingkungan bahasa informal di asrama 

putri MAPK Surakarta ?. 

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi pendekatannya yaitu 

penelitian kualitatif, dari segi tujuannya merupakan penelitian 

deskriptif dan dari segi tempatnya yaitu penelitian lapangan. 

Adapun pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian menganalisisnya 

dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian adalah : 1) Lingkungan bahasa di asrama 

putri MAPK Surakarta dibagi menjadi dua yaitu lingkungan 

formal dan informal. Lingkungan bahasa informal asrama putri 

MAPK Surakarta memiliki kegiatan bahasa seperti percakapan 

sehari-hari, latihan berpidato, permainan bahasa, lomba-lomba 
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kebahasaan yang dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa. Lingkungan bahasa 

informal di asrama putri MAPK Surakarta juga memiliki guru 

dan pembimbing yang berkompeten dalam bidang bahasa untuk 

membimbing dan mengawasi dalam perkembangan kemampuan 

bahasa santri. Lingkungan bahasa di asrama putri MAPK 

Surakarta juga memliliki sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan bahasa seperti laboratorium bahasa, asrama, 

perpustakaan, dan laboratorium komputer 2) Masalah yang 

terdapat pada lingkungan bahasa informal di asrama putri 

MAPK Surakarta diantaranya adalah masalah pelaku bahasa 

(murid MAPK), masalah asrama atau tempat bahasa, dan 

masalah kegiatan bahasa. 

Kata kunci: lingkungan bahasa, lingkungan bahasa informal, 

kegiatan bahasa, masalah kebahasaan non kebahasaan. 
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 والتقدير الشكر كلمة

: املوضوع حتت البحث هذا كتاب من الباحثة أمتت قد. العاملني رب هلل احلمد

 العالية سوراكرتا بمدرسة للبنات معهد في الرسمية غير الّلغوية البيئةمشكالت 

 يف (S1) الليسانس الدرجة لنيل الشروط بعض لإلكمال مقدم وهذا. الحكومية ةالديني
 اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة والتدريس الرتبية علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم

 ڠمسارا احلكومية

 :إىل والتقدير الشكر إلقاء الباحثة وتريد.

العلوم الرتبية والتدريس  فضيلة السيد الدكتور رهارجو املاجستري، عميد يف كلية .1
 .سامراڠجبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  .2
 .سامراڠيف كلية العلوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

، كاتبة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية فضيلة السيدة تؤيت قرة العني املاجستري .3
 .سامراڠالعلوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

 حمفوظ الصّديق الدكتور املاجستري والسيد الليث عاشقنيفضيلة السيد  .4

املاجستري، مشرفتني اللتان كنتا ترضيا وخملصان لوسعان الوقت والفكرة إلمتام 
 . جزامها اهلل خري اجلزاء.هذا اليحث

املدرسني يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  .5
 الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلم واملعرفة.
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 سوراكرتا 1احلكومية  العالية الدينيةمدير املدرسة ومجيع األساتيذ مبدرسة  .6
 ة جاملةوأستاذ ة تسلية الرمحنيةذوأستالطفي األنصري خصوصا إىل أستاذ 

 الذين أعطيوين النصائح واملساعدة يف إمتام هذا البحث.

، جتعليم اللغة العربية ، وخاصة 2112عام  تعليم اللغة العربيةعطت عائلة أ .7
لكم ، وسوف وأصبحت عائلة خالل الكلية ، وشكر العديد من الذكريات 
 .تكون دائما يف قلب

, مديرة املعهد دار  السيدة تؤيت قرة العني املاجستريو  السيد عبد احلكيم فضيلة .8
 أعطيوين النصائح واملساعدة يف إمتام هذا البحثالقرأن شفاء اجلنان 

 

سأل الباحثة اهلل سبحانه وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون البحث نافعا ت
 ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدارين. آمني يارب العاملني.
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 اإلهداء

 

 :إىل العلمي البحث هذا أهدى

 كورنياسةو أمي   جاسوريوالدّي الكرميني أيب  .1

الفينيا قطر الندى و أخي الصغري وأخيت الصغرية  أديب فاز العزمأخي الكبري  .2
 هللءعرفا فائق عطا
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 الشعار

                                    

 ( 00: الرعد)

 
“... Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga 

kaum itu mengubah nasibnya sendiri.” (QS.Ar Ra’d :11) 
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

، تصال يدرك حاجتهإلعن طريق هذا اوتصال الفرد بغريه. إلاللغة وسيلة 
واللغة وسيلة  .1وسيلة يف التعبري عن آالمه و آماله و عواطفهّّنا حيصل مآربه كما أو

م دور مههلا فاللغة  .و أنفسهمهتم خصائصهم و عادملعرفة التفاهم بني الشعوب 
وفوائدها كوسيلة الفهم بني أفراد الناس ووسيلة االتصاالت ووسيلة  .حياة الناسيف

وهي لغة املوجودة يف هذا العامل, إيضاح األشياء. اللغة العربية من احدى اللغات ال 
واليوم مبرور الزمان ا العرب فقط بل االخرون يتعلموّنا أيضا ويفهموّنا. ال يتعلموه

يشمل العلوم األخرى ّّنا و إال يتعلق استعمال اللغة العربية بالعلوم الدينية فحسب 
 وغري ذلك.العلوم السياسية و احلضارة و اإلقتصاد على سبيل املثال 

ا أم أمهية هذه اللغة تزيد أّن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كم 
يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل أسباب منها أّّنا لغة 
القرأن الكرمي ,و املكانة اإلقتصادية للعرب ولغة احلديث الشريف ولغات الرتاث 

ّا لعّلكم قال اهلل تعاىل يف القرأن الكرمي : إنّا أنزلناه قرأنا عربي 2والفكر اإلسالمي.
 تعقلون. االية

                                                                 
 14( ص.1791عبدل العليم ابراهيم, املوجهه الفين ملدرسني اللغة العربية )القاهرة: دار املعارف,1 

 22-17( ص.1791حممد على اخلواىل , اساليب التدريس اللعة العربية )الرياض: اململكة العربية, 2   
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وقيل أن اللغة العريبة كلغة أجنبية يف إندونيسيا, هلا مكانة متساوية باللغة  
اإلجنلزية واألمانية والفرنسية والصينية كاللغة األجنبية . اللغة العربية هلا فوائد كثرية منها 

وهذا ظاهر  .وسيلة اإلتصال بني الشعوب, وسيلة لتنفيذ التكنولوجيا لتقد العلوم . 
منها العبارات اجلديدة يف العبادات والفلسفة من اللغة العربية املفردات منكثرة 

 .4والتصّوف وغريها

 ولذلك قامت إندونيسيا بتعليم اللغة العربية، ةألن اللغة العربية هلا فائدة مهّم 
هي من مّية واملعاهد اإلسالغري الرمسية.  ة كانت أو لتربوية رمسّيسات ابوسيلة املؤّس

ة الىت قامت بتعليم اللغة العربية منذ زمن ة غري الرمسّيسات التربوّياملؤّس إحدى
طويل. مث لتعويد استخدام اللغة العربية و كذلك لتنمية رغبة الطالبات ىف التخاطب 

 .طوير البيئة العربيةاملعاهد االسالمية بإندونيسيا األنشطة اللغوية لت

فإذن اللغة . يستخدم اللغة اإلندونسية كاللغة البالد اللغة العربيٌة ليست لغة ٌ 
وباجلملة أّن هناك عامالن يؤثران يف . اللغة العربية العربية لغة مكتسبة ملن يتعلم

الثانية عند املتعلم. مها ما يتعلق مبا حيدث يف نفس املتعلم كما يتعلق اكتساب اللغة 
يف نفس املتعلم ينقسم اىل قسمني مبا حيدث يف خارج نفسه. والعوامل اليت توجد 

العوامل الشخشية والعوامل العامة . زثالث العوامل الشخشية اليت البد اهتماما يف 
نشاط اكتساب اللغة الثانية عند املتعلم حنو املدرس الفصل , موقف املتعلم , املواد 
الدراسية وكذالك طرق التعليم. وإن العوامل العامة هلا دور هام لنجاح املرء يف 

                                                                 
 Pendekatan Metode dan Teknik, جالل دينوفحرال ايفيندي فؤاد احمد3 
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اكتساب اللغة الثانية يعين تشتمل على املوانب والذكاء أو القدرة العقلية واملوقوف 
   1والدافعية وشخصية املتعلم. 

والعوامل العوامل الداخلية : ح املتعلم هي عامالنإّن العوامل اليت تؤثر يف النجا 
. فاجلسمية هي القوة العضلية  العوامل الداخلية نوعان جسمية و روحية. اخلارجية

وتؤثر يف نشاط وعملية املتعلم عند التعليم. وأما الدالة على صحة أعضاء اجلسم 
وف واملواهب والرغبة والدافعة. الروحية الىت جيب مراعتها منها : القدرة العقلية واملوق

اإلجتماعية. والبيئة  والعوامل اخلارجية نوعان أيضا وهي البيئة اإلجتماعية والبيئة غري
البيئة غري اإلجتماعية مثل  وأما. اإلجتماعية مثل األسرة واملدرسني واجملتمع واألصدقاء

يشمل الطرق أو اإلسرتاجتية البيت واملدرسة والوسائل والطبيعة . ومدخل التعليم وهو 
 4 الىت يستخدمها املتعلم وهو يؤثر كثريا يف جناحه يف التعليم.

: ىف املعجم العربىي اللغة من األمساء الناقصة وأصلها " لغوة" وزّنا  لغة اللغة
اللغة هى أصوات يعربهبا كل قوم عن  لغة.اصطالحا: -يلغى -علة من لغىف

أن اللغة نظم من الرموز, ومعىن هذا أن اللغة تتكون نظاما متكامال.    ,اغراضهم
واللغة أكثر نظم الرموز الىت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية هي 

مية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إجيابيا . واملراد عملية التعليم لرتشد الدارس ولتن

                                                                 
: باندونج),dimensi Belajar Bahasa Kedua-Dimensi, وروحان هادى نور4 

 110.ص( 2000, بارو سينار
 باندونج(Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru,شاه مجيب5 

 131.ص( 2002,روسداكريا:
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هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب املدروسة واملكتوبة 
 باللغة العربية عامة.

البيئة العربية البيئة اللغوية هي جمتمع فيه أنواع من أنشطة اللغوية إّما احملادثة  
ة والنداوات والتعليم واملسابقات اللغوية وأنشطة املؤيّدة اليومية وتدريب اخلطاب

األخرى. وكثري من العلماء أكدوا أّن البيئة اللغوية هلا دور كبري يف اكتساب اللغة 
( هي كل ما يسمعه املتعلم Dulayدوالي )يه وأما البيئة اللغوية كما رأالثانية. 

أما ما تشتمله البيئة اللغوية هي يتعلق باللغة الثانية املدروسة. و  وما يشاهده مما
 احملاورة مع األصدقاء،1 املقصف أو الدكاناألحوال ىف

مجيع  املهارات اليت  Krashen)فيما يتعلق بأمهية بيئة اللغة ، ذكر كراشني) 
يتم شفهًيا وكتابًيا من متعلم اللغة تأيت من نظام اللغة بسبب اكتساب اللغة. بينما أن 

اعد اللغة( اليت يتم من خالل التعلم  يكون جهازا على حتليل وحتسني نظام اللغة )قو 
املهارات اللغوية من نتائج االكتسابية. من وجهة كراشني ، يستطيع  أن نفهم أن بيئة 
اللغة مهمة يف عملية اكتساب اللغة املستهدفة للمتعلم اللغة, يف شكل بيئة  اللغة 

ات تعليم اللغة األجنبية يف الفصل  واستخدامها الرمسية وغري الرمسية. اجلمع بني عملي
 9يف اخلارج كل يوم  يستطيع ان تكون مضاعفة للمهارات اللغوية عند ملتعلمني.

                                                                 
 13.ص( 1822,بريس اوكسفورد الجامعة: يورك نيو) Language Two,  دوالي6 
 Metodologi Pengajaran Bahasa, ايفندي فؤاد احمد في كراشين7 

Arab(,2008: مشكات, ماالنج )202.ص 
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وهذا مطابق مع نظرية التعليم السلوكية اليت تشري على أن عملية اكتساب اللغة  
الطالب من خالل هندسة بيئة التعليم والتكرار املعتاد لألنشطة ميكن أن تشكل 

ماهرا يف مهارات اللغوية. تُعرف هذه النظرية بـ "استجابة والتحرك". مت تطوير هذه 
النظرية التحفيزية من الشخصيات السلوكية مبا يف ذلك ؛ إدوارد يل 

( بنظرية التعّلم "الرتابطية" ، تؤكد هذه (Edward L Thorndikeثونديك
جابة ، باإلضافة إىل النظرية اليت النظرية على شدة احلافز حبيث أقوى وأفضل االست

يعين نظرية التعود الكالسيكية اليت تنص على أن التعليم ) Pavlov (طورها بافلوف
مع Skinner)  (اللغة هو سلسلة طويلة من الردود املعتادة ، مث مت تطوير سكينر

نظرية التكييف الفعال ، هذه النظرية باإلضافة إىل االستجابة التحفيز تؤكد على 
تؤكد كل السلوكية الثالث املذكورة على  9التعزيز يف شكل مكافآت وعقوبات أيضا.

 أمهية التعود والتكرار واملمارسة  ليفضل املهارات اللغوية عند املتعلم .

(، فإن طريقة التعلم خارج الفصل الدراسي يعين   Adeliaوقالت أديليا )
يقي ، أي الطبيعة واجملتمع ومن ناحية اجلهود الرامية إىل التقرب إىل مصدر التعلم احلق

أخرى ، فإن التعلم خارج الفصل الدراسي هو جهد توجيه الطالب لتنفيذ األنشطة 
اليت ميكن أن جتلبها هم يغريون السلوك جتاه البيئة احمليطة. التعلم يف اهلواء الطلق 

( هي واحدة من تقنيات التعلم الذي مينع جتربة شخص ما  Sumarmiسومرمي )
 من خالل اكتساهبااإلجراءات / األنشطة يف هذا اجملال.

                                                                 
)  Dasar Konsep dan Pembelajaran; Teori dan Belajar, هارينطو سوياناو8

 22.ص( 2010:  سداكريار رماجا, باندونج
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اللغة خصوصا يف تكوين البيئة  ،وأما البيئة مهمة يف عملية تكوين البيئة اللغوية 
الرمسية و  إما البيئة ،كَثري من علماء اللغة أكدوا أن البيئة مهمة لتكوين اللغة. العربية

الطالب اللغة  يتعلم. كبري يف جناح اكتساب اللغة الثانيةإما البيئة َغري الرمسية هلا دور  
العربية مع  ،هم يستطيعون أن يتعلم اللغة العربية الجيب عليهم يف داخل الفصل

داخل  وإن يتعلم اللغة العرببية يفحوهلم مثل حتدث مع أصدقائهم ومن حوهلم. 
شهر أك ،له مع ذلك اسبوعالفصل يكفي ساعة أو ساعتني ليضطلع اللغة العربية ك

 .سنة اليكفي فلذلك بالبيئة اللغوية يساعد الطالب لرتقية لغتهم

يف إشارة إىل أمهية إنشاء بيئة لغوية ، قامت بعض املؤسسات التعليمية بتنفيذ  
من خالل األنشطة الرمسية يف الفصل و غري الرمسية يف احلياة اليومية نظام ثنائي اللغة 

خارج الفصل الدراسي. واحد منهم هو مدرسة العالية الدينية احلكومية بسوراكارتا.  
كانت مدرسة العالية الدينية احلكومية برناجًما سريًا من وزارة األديان يف تشكيل 

سة يف الشرق األوسط. تتم األنشطة واستكشاف إمكانات الطالب إلرساهلم للدرا
يف مدرسة العالية الدينية احلكومية لتجعل الطالب ماهرين يف العلوم الدينية. مبا يف 
ذلك واحد منهم يطلب من الطالب استخدام اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف أنشطة 

 التعليم اليومية.

تا للمكان البحث ألن هذه مت اختيار مدرسة العالية الدينية احلكومية بسوراكر  
املدرسة لديها بيئة لغوية رمسية وغري رمسية. هذه املدرسة تطبق نظاًما تعليمًيا ثنائي 
اللغة حبيث حيصل الطالب على مزيد من املعرفة واخلربة يف تعلم العلوم.و من املزيد 

د لتنسيق مدرسة العالية الدينية احلكومية بسوراكرتا تتطلب من الطالب البقاء يف املعه
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األنشطة اللغوية بشكل جيد.حتتوي هذه املعهد على الكثري من أنشطة دعم اللغة 
منهم منطقة اللغة و احملاضرة واحملادثة وغريها. ختصص هذا البحث يف بيئة اللغة 
العربية غري الرمسية اليت تستخدمها الطالب مدرسة العالية الدينية احلكومية بسوراكرتا 

املهارات اللغوية ويف احلياة اليومية. ولذالك اهتمت الباحثة يف شكل أنشطة تدعم 
باختيار هذه املوضوع " مشكالت البيئة اللغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة 

 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية "

 تحديد البحث .ب

كيف احوال البيئة اللغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا  .1
 لية الدينية احلكومية ؟ العا

ما املشكالت يف البيئة اللغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا  .2
 العالية الدينية احلكومية ؟

 أهداف البحث .ج

ملعرفة احوال البيئة اللغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية  .1
 الدينية احلكومية 

ئة اللغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة ملعرفة املشكالت يف البي .2
 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية 
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 فوائد البحث .د

للباحثة: زيادة معرفة الصورة البيئة اللغوية واملشكالت اللغوية  وغري اللغوية يف  .1
 تطبيقها

للهيئة الرتبوية : تعطي االقرتاحات متقدمة ومشهورة يف الصورة البيئة اللغة   .2
 طيع ان تكون حال ملشكالت البيئة اللغة  يف اندونيسياويست

للمدرسة : تعطي املعرفة املشكالت اللغوية وغري اللغوية يف البيئة اللغة  غري   .3
الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية احلكومية  ليستطيع ان 

 يبىن احسن البيئة يف املستقبل
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 الباب الثاني

 ظريالهيكال الن

 البيئة اللغوية .أ

 مفهوم البيئة .1

حممد مجال الدين يقول أن البيئة هى كل املؤثرات واإلمكانات 
واألقوية احمليطة بالفرد, وميكنها ان تؤثر على جهوده للحصول على 

( يقول أن Marzukiمرزوقي) 1االستقرار النفسي والبدين يف معيشته.
عنوية الىت من شأّنا أن تؤثر يف البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية وامل

عملية التعليم وترغب الطلبة يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشّجعهم 
 على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

إن البيئة هى كل ما يؤثر ىف تنمية الفرد أي أّّنا األحوال احمليطة الىت  
دوالي يه ا رأوأما البيئة اللغوية كمتؤثر ىف تنمية الفرد و سلوكة. 

(Dulayهي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما )  يتعلق باللغة
املقصف الثانية املدروسة. و أما ما تشتمله البيئة اللغوية هي األحوال ىف

 وحني قراءة ،احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز ،أو الدكان
الدروس  وحني قراءة، و األحوال حني عملية التعلم ىف الفصل، اجلريدة

وإن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح املتعلم يف تعّلم اللغة غريها. و

                                                                 
( 1820,اإلخصام دار:مصري) والمراهق للطفل اإلسالمية العربية, الدين جمال محمد1 

 120.ص
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والبيئة العربية هي حالة فيها أنواع من األنشطة اللغوية العربية ,  2الثانية.
إّما عرب احملادثة اليومية وإّما عرب األنشطة األخرى مثل تاخطابة والنداوات 

قات اللغوية واأللعاب العربية واألنشطة وعملية التعّلم والتعليم واملساب
 املؤيّدة األخرى.  

تشمل البيئة الرمسية معظمها يف الفصل أو القاعة. هناك ميل إىل أن  
توفر البيئات غري .البيئة الرمسية توفر أنظمة لغة أكثر من اخلطاب اللغوي

الرمسية تعرًضا طبيعًيا لالتصال ومعظمها خارج الفصل الدراسي. لذلك ، 
توفر هذه البيئة غري الرمسية خطابًا لغويًا أكثر من نظام اللغة.وشكلها يعين 
لغة يستخدمها املعلمون والطالب واملديرون واآلباء وقراءة الكتب 

. تعترب مجعية البيئة مع اكتساب اللغة 4والصحف واجملالت والتلفزيوين
 مصدر قلق ألن جودة بيئة اللغة تؤثر على جناح اكتساب اللغة.

 البيئة الرسمية .2

 تعريف البيئة الرسمية (أ

كما ذكر سابقا أن البيئة الرمسية هو بيئة تتألف برمسية ومتخططة. 
منها عملية التعليم يف الفصل الدراسي اليت يسرتشد هبا املعلم. 
وهكذا،يف بيئة رمسية يرشد املعلم  املتعلمني على إتقان النظم أو 

الرمسية كما ذكرنا, هي بيئة تعلم  والبيئة اللغوية.1القواعد تعليم اللغة

                                                                 
, Pengembangan Bi’ah Arabiyyah di Madrasah Aliyah, عينة ايرفا 2 

Keagamaan Malang(2004,العربية االدب قسم: ماالنج )35.ص 
 171.ص ogi…………Metodol, ايفندي فؤاد احد في كراشين3
Pemerolehan alamd Bahasa Lingkungan Peranan ,  فوربا فينتا انديا4

Bahasa Kedua (2013,فينا: جامبي )14.ص 
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االصطناعية بالبيئة الرمسية وهي  تسمى البيئة 4الثانية يف الصف.
إحدى البيئات يف التعلم اللغة اليت ترّكز يف القواعد اللغوية اليت تتعلمها 

يف الواقع  .1(Ellis dan Dulayالطالب بقصد دوالي و ايليس)
ألن األهم اللغوية الثانية اليت يتعّلموها  ليست البيئة حمدودة على الفصل

 من املعّلم يف الفصل والكتب ومن طرق أخرى خارج الفصل.

 أما البيئة الرمسية  هلا دور هام الكتساب اللغة الثانية وهي:

 يف استخدام لغته على حسب الظروفخمتلفا يكون متعلم  (1

 اعديف استخدام اللغة باعتبار القوحمسنا يكون متعلم   (2

هذا التعليم يشبع املتعلم الذى يريد استيعاب القواعد اللغوية او   (3
أن  ،يف ناحية أخرى. املدروسةقواعد اللغة  نظام اللغة عن

املهارات كثريا يف سيطرة التساعد اهلدف سيطرة قواعد اللغة 
 .اهلدفاللغوية للغة 

 البيئة غير الرسمية .3

 مفهوم البيئة غير الرسمية (أ

يقصد بالبيئة  الطبيعية. لبيئة العربية غري الرمسية بالبيئةاعرتفات ا
اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل املعلومات, أي مع 
الرتكيز على احملتوى. وهذا ما منها نفعله عندما نتحادث مستخدمني 

                                                                 
 م1998 – ه1841, السعود املك جامعة: الرياض( اللغوية الثنائية) لغتني مع احلياة اخلويل، علي حممد5

 66, ص

 252.ص( 2008, جفتا رينيكا: جاكرتا) ikPsikolinguistik Kajian Teorit , الخير عبد6
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منها اللغة اليت 9للغة األول والثانية يف الشارع أو امللعب مثال.
بني األصحاب واملريب أو الوالدان واألعضاء الفرقة استخدمها 

 9والصحافيون و األساتيذ إما يف الفصل أو خارجه.   التعليمية

( ان البيئة Ahmad Fuad Effendyقال أمحد فؤاد افاندي)
ولن يدرك 7الرمسية احلقيقية لطالب اللغة العربية وهي البلد العرىب. غري

لعرىب ولو يسكنون يف القرية العربية غري كالبلد ا  الطالب البيئة الكاملة
أحناء العام.ولذلك وجدنا أن معظم املعاهد تنشأ البيئة   العرب يف

العربية إذا ما كان ترك يزهم يف التعليم البيئة اللغوية ليست سهلة ألن 
فيها مشكالت. احنتاج ّ اللغة العربية, و أن يكون أو املعاهد أو 

ة اللغوية الصرب واجلد املؤسسا والقوام املدارس اليت ستكونون البيئ
 وطول زمان.

 استراجتية لتكوين البيئة يف تعليم اللغة (ب

أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل استراتيجيات وهي  يرى بشريى  
 :يلى كما 

                                                                 
 1998 - 1841 السعود، املك جامعة: الرياض( اللغوية الثنائية) لغتني مع احلياة اخلويل، علي حممد7 

 ۵6 ص.

( 2008, جفتا رينيكا: جاكرتا) Teoritik Kajian Psikolinguistik , الخير عبد8

 220.ص
-127.ص (2008: مشكات, ماالنج,).ogiMetodol..............,ايفندي فؤاد دماح9

122 
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إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف   (1
على املشرفني واملدرسني مراعتهم مكان واحد ويسهل 

 .وقت الدراسةداهم وغقامة أنشطة عربية خارج وإرشا

تعيني األماكني احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة   (2
 .املقصف ومكاتب املدرسة العربية مثل

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة   (3
واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على األوضاع املدارسية 

ت احملفوظة واملصطلحا ضوء الكلمات واملفردات
واملدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل 
الدراسى على اإلستماع والتحدث والتعبري الشفهى عن 

العربية جتاه األوضاع املعاشة واستماع انطباعتهم باللغة 
 .اهبمذلك من أصح

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة  (4
من حصة ثغرات نامجة عن قلة ز االصطناعية وذلك لسد

الدارسني  العربية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد
بثروة لغوية اكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل )إن 

 .ذلك(امكن 

اقامة انشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث   (5
ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية أن يتصرف الطالب 

ت حتت أجري وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة
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ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني 
 .اللغة العربيةواملدرسني يف

تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة  (6
 اجلماعةالوجيزة بعد صالة 

عدد كبري من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات هتيئة  (7
العلمية ويقوم املدرسون هتم مستويا الدارسني حسب

وختصيص اوقات هتم إىل القراءة عوبتشجيع الدارسني ود
خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية 
يفاملكتبة اوإقامة النشاط املكتىب وتعويدهم على قراءة 

 اجملالت والدوريات واجلرائد العربية.

اومنشورات الطالبية حيث يطبع فيها اجملالت اصدار  (8
ن اإلنطباعات والتعبريات الكتابية ع كتابات الطالب من

األفصل بعد اختيارّنم األفكار املتبادرة على أذها
 .واألحسن منها لغويات وفكريا

إصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية   (9
 .اللوحات املدرسيةوكذلك كتابة 

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج  (11
األخبار العربية واستماع الفصحى اإلذاعية ونشرات 

وذلك ث الطويلة من العرب أنفسهم احملاضرات واألحادي
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بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتماد وزارة 
 .واجلهاز الرمسي اآلخر الشؤون الدينية

التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على   (11
باللغة العربية سهلة  أن تكون املواد الدينية املدروسة

 12.العبارات

غري التعليمية اللغوية  تكمل البيئة ،ردثورنايك وسكريبناء على النظرية السلوكية ألوا
 :بالقيام على اخلطوات التاليةالرمسية 

إن وجود  ،غرس املشجع والدافع يف نفوس الدارسني (1
معينة)نشاط(  .يقوم باستجابات املشجع حيث الفرد أن 

الفرد بأي ويدونه سواء أكان أوليا ام ثانويا اليقوم 
فوجود املدرس يكون مهما . اطسلوك واليباشر اي نش

وهو الذى يقوم أيضا بتخطيط العملية  ،العمليهذا للقيام 
التعليمية فعالة حية تدفع التعليمية وجعل األحوال 

 .املتعلمني على أن يتعلموا

وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حىت يقلد الدارس  (2
 .من لغته 

تؤدي اىل وجود ّّنا إقامة الثواب أو التعزير والعقاب ملا ا (3
 .االستجابات

                                                                 
, كريا جيفتا: جاكرتا,)العربية اللغة تعليم في وتطويرها المساعدة بيئة تكوين, بشري11 

 14.ص( 2010



12 
 

للتكرار واملمارسة أي أنه البد أن يتهيأ هتيئة اجملال  (4
األنشطة اليومية الىت تستخدم الدارس جماال واسعا من 

ويقوم هبا فيها اللغة العربية حىت ميارس كل على التكلم 
 .باحملاكاة من لغة املدرس

 تعليم اللغة العربية .ب

 مفهوم تعليم اللغة العربية .1

 sisdiknas عن  2224يف سنة  2يم عند التشريعات رقم التعل
 فهو عمالية االتصال الطالب مع املدرس و مصادر  22اية  1فصل 

تعليم كانت انشطة من اختيار, وحتديد,   .احلقائق يف بيئة التعليم
التعليم له حقيقة كاخلطة ليجعل  .وتطوير الطريقة لنيل نتائج كما يريد

ك, يف عمالية التعليم الطالب ليس متبادل مبعلم الطالب يف تعليم. ولذل
فقط, ولكن البد عليهم ان يتبادلوا جبميع مصادر التعليم ايضا مثل 

واإلنرتنيت,  ,املدرب, و الطالب األخر, و البيئة, و الكتب, و التسجيل
  .11وغري ذالك لنيل اهداف التعليم كما تريد

مساء الناقصة وأصلها " : ىف املعجم العربىي اللغة من األ لغة اللغة
اللغة هى أصوات  لغة.اصطالحا: -يلغى -لغوة" وزّنا فعلة من لغى

أن اللغة نظم من الرموز, ومعىن هذا أن    ,يعربهبا كل قوم عن اغراضهم
اللغة تتكون نظاما متكامال. واللغة أكثر نظم الرموز الىت يتعامل هبا 

هي عملية التعليم لرتشد  اإلنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية
                                                                 

( 2002,جيفتا رينكا:جاكرتا) ,Sosiolingusitik,اكوستنا وليوني الخير عبد11 
 203.ص
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الدارس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إجيابيا . واملراد هنا 
إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب املدروسة 

 12واملكتوبة باللغة العربية عامة

اذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع و 
و التطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت او  اإلرشاد

سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة هي مهارة 
االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة. وهذه املهارات 

 أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية

 ت اللغة العربيةمهارا .2

واملهارات اللغوية هي إحكام النطق واخلط و الفهم واإلتقان 
وحتاورا ونطقا وصوتا  والتمريس والتداول للغة كتابة وقراءة واستماعا

ومعجما وصرفا و حنوا وداللة وأسلوبا حبيث إذا أتقن املمارس 
ام مسي بنية وتركيبا وداللة وأسلوبا على اجلهة اإلحك املستويات هذه للغة

 14ماهرا باللغة. مهارات اللغوية أربعة و هي:

 مهارة االستماع (أ

قال م عينني و أصحابه " مهارة االستماع هي احدى من 
مهارات اللغوية مهمة جدا، و كل األفراد تطلب هلم قدرة 

                                                                 
 محمد الدكتور بروفسور معهد: رباتوسنجك) العربية اللغة تعليم طرق, حنفى الحليم بد12 

 2.ص( 2005, االحكومى اإلسالمى العالى يونس
: ماالنج), Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,عينن محمد 13  

 134.ص( 2002,مشكات
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االستماع جيدا" وعند رمحان اإلبراهيم " مهارة االستماع هي 
قتاده األذن و من مث ميكن التكرر ألصرات باللغة اجلديدة حىت فت

نطقها نطقا سليما".اذن مهارة االستماع هي القدرة على مساع 
الكلمة و اجلملة بلفظ هبا الشخص ال قيمة إىل حني يعترب مبهارة 
الكالم. و أهداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة 

هي يستطيع التالميذ أن يعرفوا و مييزوا يف األصوات اللغة  العربية
العربية، احلركات الطويلة و القصرية، التنغيم حىت جيعلهم تعويد 

 يف السماع اللغة العربية.

 مهارة الكالم (ب

أو  مهارة الكالم مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغة
حقيقة اللغة هي الكالم، كما قال حممد على اخلواىل " أن اللغة 

اللغة أساس أساس صوتية، فقد تكلم االنسان قبل ان يكتبها, ف
الكالم هو مهارة إمتاجية, تتطلب  نشاط الشفوي أو الكالم.

من املتعلم القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة صحيحة 
)و هذا حيقق يف مرحلة السماع(. اذن مهارة الكالم هي القدرة 
على تكلم باللغة العربية صحيصا و فصيحا، ألن أساس اللغة 

ة هذه املهارة يف تعليم اللغة هي الكالم. و أهداف األساسي
هي التالميذ يستطيعون أن يتكلموا األصوات العربية  العربية

 تكلما صحيحا.

  مهارة القراءة (ت



18 
 

مهارة القراءة: النطق الصحيح للكلمات واجلمل 
األداء، إخراج احلروف من خمارجها، التعبري عن  والفقرات، حسن

وهي  كم.مهارة القراءةاملعاين، الفهم، السرعة، التجليل، النقد، احل
فعل بصري صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان لكي يفهم ويعرب، 

اآلخرين، والقراءة صامتة، وجهرية، وهي بطيئة  ويؤثّر يف
أوسريعة.اذن مهارة القراءة هي القدرة على القراءة النصوص العربية 
أو الكتب املكتوبة باللغة العربية جيدا و فصيحا، و أهداف 

هي يستطيع التالميذ أن  هذه املهارة يف تعليم اللغة العربيةاألساسية 
يقرءوا قراءة صحيحة من اللغة العربية و يفهموا ماذا قرأهم إما من 

 كلمة، مجلة، او نص اللغة العربية.

 مهارة الكتابة (ث

اإلدارية  الكتابة هي تدريب العاملني على مهارة الكتابة
ائية واإلمالئية، وهذايتطلب املوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء اهلج

تطوير التفكري وزيادة حصيلة معلومات العاملني اللغوية وترقيه 
  الكتابة يف أسلوهبم

اذن مهارة الكتابة هي القدرة على الكتابة فيها قرأها من 
النصوص العربية أو الكتب اللغة العربية، و أهداف األساسية هذه 

تطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة املهارة يف تعليم اللغة العربية هي يس
العربية خبط جيد الذي يناسب بنظام املعني يف الكتابة كمثل كتابة 
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من وضع احلروف، كتابة اللغة العربية من اليمىن إىل اليسرى، و حنو 
 11ذلك

 عملية تعليم اللغة العربية .3

 مادة تعليم (أ

لية واملادة هي أساس أول يف عملية التعليم مبعىن أن املقصود من عم
التعليم هي نقل املعلومات. وهذا قول صحيح وألن أساس التعليم هو 
فهم املوضوع . وعلى هذا ينبغي للمدرس أن يفهم الدرس أو املادة 

 . وأّما املقصود من فهم املادة هو :14مطلقا

 التمكني على املواد الدراسية (1

ختطيط الربامج منها :شرح املواد وتعيني مدخل التعليم  (2
يني وسيلة التعليم ومصده وتعيني اجلدول وطريقته وتع

 11وختطيط التقومي

 هدف التعليم (ب

أّما اهلدف هو عنصور مهم يف عملية التعل مي، إىل أي حد يهدف 
الطالب، وأي شيئ ينبغي عليه أن ميتلكه، وهذا كله معني باهلدف ا 
ملرجو، وهذا يعترب أيضا يقلب إنسان، اإلنسان يستطيع أن حيي بدون 

                                                                 
 21. ص العربية، اللغة تدريس أساليب الخوالي، علي محمد14 
Proses  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar,سنجايا وينا15 

Pendidikan(,2012,كنجانا: جاكرتا  )20.ص  
 بوستاكا:يوكياكرتا, )Metodologi Pengajaran Agama,طه حبيب16 

 137-132.ص( 1888,بالجار
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الميكن أن ييحي بدون قلبه. وعلى إثر ذالك فإن اهلدف هو أيديه بل 
عنصور أول ومهّم.اهلدف العام هو اهلدف ا حملصول بنظام التعليم 
املناسب دون حتديد زمان وال مكان. واهلدف اخلاص هو جزء من اهلدف 
العام النسيب حيث يهتّم بوجود التجديد املناسب والفلسفة الشعبية اليت 

لم بشطر أن الختالف بالرتبية االسالمية. أهداف تعليم يعيش فيها املس
 اللغة العربّية منها:

لكي يستطيع الطالب على فهم هذه اللغة مسموعة أو  (1
 مكتوبة

ليكون الطالب قادرين أن يعرّب وا أفكارهم وأشعارهم إّما  (2
 .باللسان أو بالكتابة اليت حتتوي على املهارات اللغويّة األربعة

 .األصوات اللغويّة ويستطيع على تفريقهاكي يعرف الطالب  (3

 لكي يفهموا العبارات العربّية (4

لرتقية الفهم يف أنفسهم على أّن بني اللغة العربّية والثقفة  (5
 عالقة، ولنشر تلك الثقفة

إنبات الشعور بأمّهية اللغة العربّية إضافة إىل أّن تلك اللغة هي  (6
التعلم االصلية, من أنواع لغة االجنبية وكوّنا وسيلة التعليم و 

 19والبد يف تعليم أصول الشريعة اإلسالمّية

                                                                 
 Pemikiran Al Ghazali tentang, الرشد ابن عابدين17 

Pendidikan(,1882,بالجار بوستاكا:يوكياكرتا,)134.ص 
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 طريقة التعليم (ت

التعريف عن طريقة التعليم ، اخلطذة الشاملة الىت تستعني هبا املعلم، 
وتتضمن الطريقة ما يتبعه  19لتحقيق األهداف ومطلوبة من التعليم اللغة.

، ووسائل املعلم من اسالب. وإجراءات، وما يستخدمه منع مادة تعليمه
معينة. واما يف العصر اإلسالمى جند أن الرسول العرىب صلى اهلل عليه وسّلم 
قال )من تعلم اللغة قوم أمن شرهم(. وكذلك فقد مّر زيد بن ثابت بيتعلم 

املصطلحات واملعاىن ىف هذا البحث  لغة الشريان. فتببغى للباحثة ان أوض
 صطلحات كما يلي:حيت نفهم ونصل إىل املعن واملقصود، وتلك امل

الطرق : مجع من كلمة "الطريق" والطرائق مجع من "الطريقة" .  
الطريقة هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ اى درس من الدروس يف اية 
مادة من املواد، وهي اخلصة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة 

تعليم : مصدر من  الدراسة. وتعلم لتنفذها ىف تلك احلجرة بعد دخوهلا. 
يعّلم" وهو الذي وظيفة اإلنسان حىت يعّلم األشياء من  -كلمة "عّلم

الصفة او علم وَغريها. اللغة العربية: هي أصوات حمتوية على بعض احلروف 
 17اهلجاية اليت تتكون من سبعة عشرين حرفا اول اهلمزة اىل الياء.

لعربية ىف مرحلة من لذلك تبني فيما يلي املعامل العامة لتدريس اللغة ا
مراحل لإلعدادية. ونشرتك للمعلم حّرية التصّرف، ألن الطريقة ليست 
جامدة وإّنا يستطيع املعلم أن يتصرف حبسب يراه مالئما للنوع املوضوع 
ونوع التالميذ ونوع الكتاب، ولكن عليه ان حيافظ على األسس اهلاّمة هلذه 

                                                                 
 10.ص.......,واساليبه مناهجه بها الناطقبن العربية ةاللغ تعليم, طعيمة أحمد رشدي18 
 بركة دينامكا:جاكرتا,)العربية األساسية القواعد,الهاشمي أحمد السيد19 

 7.ص(,2010,اوتاما
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اكيب والفهم املعىن ومناقشة الطريقة من حيث تالوة وشرح املفردات والرت 
 22األفكار.

 

 تقويم التعليم (ث

التقييم هو عنصور أخري يف نظام التعليم. وهدف التقييم ليس لنظرة 
جناح الطلبة فحسب بل لتعليق عملية املدرس عن د تعليمه. وميكن 

 للمدرس أن يرى النقصان يف انتفاع عنصور نظام التعليم.

الب على فهم املواد الدراسية، وملراقبة واملقصود من التقييم ملعرفة الط
يدّل  21عملية التعليم، وإلعطاء التعليقات كي يكمل تطوير عملية التعليم.

التقييم على العملية لتعيني النتيجة. وأما تقومي عملية التعليم فهو وسيلة 
 .لتعيني هدف التعليم املرجو

 
                                                                 

 ام جامعة,) أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم,الناقة كمال محمد21 
 47.ص(1820,القرى

Berorientasi Standar Proses  Strategi Pembelajaran,سنجايا وينا21 
Pendidikan(,2012,كنجانا: جاكرتا ) 21.ص  

 

ربيةعملية التعليم اللغة الع

بيةهدف التعليم اللغة العر 
ة تقييم نتيجة التعليم اللغ

العربية
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 أهّمية تعليم اللغة العربّية .4

 :عربّية بني سائر اللغة يف العامل لعدة األمور األتية، وهيأمّهية تعليم اللغة ال 

اللغة العربّية هي لغة القرآن اليت أنزل معه وحيتاج املسلمني أن يقرأوه رجاال كانوا  .أ
 أو نساء، حّىت يفهموا أحكام الشريعة من األوامر والنواهي

يم اللغة اللغة العربّية هي لغة يف إقامة )أي أداء( الصالة، ولذلك كان تعل  .ب
 .العربّية فرضا على كل مسلم

اللغة العربّية هي لغة احلديث الشريف، ألّن من أراد أن يفهم حديث الرسول  .ت
 صّلى ااهلل عليه وسّلم فعليه أن يتعّمق يف فهم اللغة العربّية

 اللغة العربّية هلا مكانة وثيقة يف ترقية إقتصادية بالد العرب . .ث

لغة ثانية للبالد اإلسالمّية  ربّية، وبل جعلت هيأي لغة خاصة لسائر البالد الع .ج
 .يف سائر العامل

 تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي .5

 مفهوم تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي .1

(، فإن طريقة التعلم خارج الفصل   Adeliaوقالت أديليا )
حلقيقي ، أي الدراسي يعين اجلهود الرامية إىل التقرب إىل مصدر التعلم ا

الطبيعة واجملتمع ومن ناحية أخرى ، فإن التعلم خارج الفصل الدراسي 
هو جهد توجيه الطالب لتنفيذ األنشطة اليت ميكن أن جتلبها هم يغريون 
السلوك جتاه البيئة احمليطة. التعلم يف اهلواء الطلق سومرمي 
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(Sumarmi  هي واحدة من تقنيات التعلم الذي مينع جتربة شخص )
 ما من خالل اكتساهبااإلجراءات / األنشطة يف هذا اجملال.

تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي مصممة ليصّغر القلق لدى 
املتعلم يف تعليم اللغة األجنيب بإشراك مجيع جوانب الشخصية  للطالب 
,يفهم املعلم خماوف الطالب وصعوباهتم يف النضال إلتقان لغة أجنبية. 

فهم الشعور باخلوف وحساسية الطالب ، ميكن للمدرس من خالل ال
 تغيريه الطاقة السلبية تصبح طاقة إجيابية وختلق احلماس تعلم الطالب.

( يؤكد احلاجة إىل رؤية Curranالنهج الذي وضعه كوران )
املتعلمني باسم "إنسان كامل" ، وليس فقط "املخلوقات املعرفية" فقط. 

م ال يفعل انتبه إىل مشاعر وذكاء فقط ولكن "إنسان كامل" يعين أن املعل
فهم العالقة بني زمالئه الطالب من حيث ردود الفعل املادية ، رد فعل 

 على غرائزهم ، ورغبتهم يف التعلم أيضا.

مستويات التعلم من البداية إىل النهاية على رأيه بول ال فركي 
(Paul G. La Forge على النحو التايل )22 : 

 ينيةاملرحلة اجلن (أ

 اعتمد املتعلم على املعلم من حيث تعليم اللغة األجنبية كله 

 مرحلة تأكيد الذات (ب

                                                                 
:  يوكياكرتا,) Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,أرشاد أزهار 22 

 22-27.ص( 2010,بالجار بوستاكا
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يبدأ املتعلم يف التشجيع التكّلم ألّن خّزنت بعض الكلمة ومجلة يف 
 أفكاره

 

 مرحلة الوجود منفصلة (ت

يفّصل املتعلم قليال من املعلم و يصنع اخلطأ ولكن يصحح املعلم 
 مباشرة

 مرحلة االنعكاس (ث

 حيتاج املتعلم على املعلم يف اإلضافة و تعبري اصطالحي فقط.

 مرحلة مستقلة (ج

 يستطبع املتعلم أن يتكلم اللغة األجنبية بقدرة نفسه

هنا ميكن أن ينظر إىل تطوير لغة املتعلم بدأت يف احلالة "صفر" 
)تعتمد بالكامل( إىل احلالة "اإلمجايل" مستقلة ")ال تعتمد كليا على 

( يف الداخل التواصل. تبدأ اللغة من ما يريد الطالب قوله. اآلخرين
الرتمجة تبدأ من املستوى األول. يقول املتعلم ما أريد أن أقول ويظهر له 
املعلم  كيف قل شيئا حىت يشعر املتعلم  باحلرية  وتكون قادرة على 
اإلجابة على األسئلة بشكل منتج. شيء مثري لالهتمام يف هذه الطريقة 

جود األعمال الطالب للقلق أنفسهم بصدق بدون اإلكراه يتمكن هو و 
 من التواصل.
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( ، فيما يتعلق باملبدأ  Nazri Syakurوقال  نظري شكور )
( ستة مفاهيمالالزمة لنمو Curran) تعلم لغات اجملتمع ، تطبق كوران

  “ : ”SARDالتعلم. هذه املفاهيم الستةغطت يف االختصار
“S” ، لألمنA ه واالندفاع ، لالنتباR واالحتفاظ ، و للتفكري 

”D” .24للتمييز 

من  األمن هو شعور األمان لكل من العمالء واملستشارين (أ
( أن Curranخالل العديد من التجارب ، استنتج كوران)

جهوده الستخدام اللغات األجنبية الطالب لديهم شعور  يف
أو األمن إذا: )أ( جيد الطالب "صديًقا لنفس  باألمان

لديهم نفس القدرة أو أقل منه ،)ب( يشعر الطالب  صري"امل
التعاون ، و )ج( يعمل  بالثقة ، ويعمل اجملتمع الطبقي مًعا

 املرشد كشخص"بذور نباتية" يتوقع أن تنمو على نفسها
احلصول  موكله. فقط مع الشعور باألمان ، سوف الطالب

على العكس ، عندما  21بسهولة على جتربة تعليمية ناجحة.
بالتأكيد ، سيشعر أن تدخل  وصل الطالب إىل املسرح

تتداخل مع التعلم السلس فقط. من  مستشاره سيكون فقط
ال تزال تشعر باحلاجة إىل مساعدة  ناحية أخرى املستشار

حضوره. ينتقل انعدام األمن  الطالب على البدء يف رفض
املستشارين الذين جيب أن يكونوا  اآلن من الطالب إىل

                                                                 
:  يوكياكرتا,) Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,أرشاد أزهار23 

 178.ص (2010,بالجار بوستاكا

 Approaches and Methods in Languages,وتيودوري رجارد جاك 24 
Teaching : a Description and Analysis(,1883,بريس دجيجامبر جامعة: جامبريدج )

 112.ص
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علم نفس حساس من هذا  لى التعامل مع الوضعقادرين ع
 القبيل.

ّنت  االهتمام هو الشرط النفسي الثاين الذي جيب أن يكون (ب
ميكن أن يكون  وصيانتها. اهتمام أقل من الطالب كوران

شيء عادي  ذلك بسبب مستوى صعوبة املادة غري صحيح.
لذلك ، لزيادة انتباه  جدا سوف يسبب امللل. بواسطة

 وبالتايل سوف حيسن التعلم ، جيب على املواد ينالطالب الذ
خيارات  واجبات الطالب 24وفقا ملستوى معرفة الطالب

 خمتلفة.

حيدث االلتهاب عند الطالب ، ألّنم يريدون تعلم شيء ما  (ت
 تويل وتوضح ما مت القيام به احبث عن الفرص إلظهار القوة

كأداة لتأكيد  تعلم ، وذلك باستخدام معرفته اجلديدة
 لذات.ا

هذا  هناك حاجة أيضا للتفكري يف التعلم. يف هذه العملية (ث
ملعرفة إىل  االنعكاس من العمالء يفعل نوعا من االستبطان

املواد وما املشاكل اليت تنشأ يف هذا الصدد.   أي مدى أتقنوا
( قسم االنعكاس إىل قسمني: انعكاس Curran) كوران

 ة كل فصل. يفاخلربة. كالمها يتم يف ّناي النص وانعكاسه
يفعلون ذلك  نص انعكاس يسمع العميل احملادثة اليت حدثت

                                                                 
 بوالن:  جاكرتا,)Pengajaran Bahasa Asing,سومردي موليانطوا 25 

 34-33.ص( 2008,بينتانج
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مسبقا هلم للتفكري وإعادة  لبضع دقائق أو بضع ساعات
اجعلها هذا النوع  معىن وأمهية اجلملة أو العبارة لديهم النظر

حيتاجها العمالء حبيث تؤدي  من التأمل والتسجيل النفسي
لم أّنم كانوا قادرين على كنت أع غرورهم إىل جوانب إجيابية

التحدث بلغات أجنبيةعلى الرغم من عدم الكمال. اما 
هتدف إىل إزالة من اجلزء السفلي من قلب  انعكاس التجربة

مثل  املشاكل النفسية اليت حتدث أثناء الفصل مجيع العمالء
القلق ،  الشكوك ، والصراعات ، وعدم اليقني ، والغضب ،

أو جلسات مثل  ى. يف االجتماعواملشاعر العاطفية األخر 
هؤالء املستشارين مطلوب منهم أن يكونوا قادرين على 

يف  التوجيه والتوجيه النفسي الذي سيجلب العميل العطاء
 اجتاه إجيايب.

األشياء  االحتفاظ هو نوع من التخزين يف مجيع الذكريات (ج
 املستفادة. إذا كان كل من االنعكاسات ميكن أن تعمل

يف التعلم ،  شارك كل عميل كشخص كاملحسنا ، سوف ي
سيتم استيعاهبا  وإذا حدث ذلك ، فعندئذ ما مت إبرامه

يف اللغات  وتصبح جزًءا من العميل الشخصي اجلديد على
خيانة ، وميكن  هذا يعين أن العميل )أ( يفهم ، األجنبية.

متت دراستها و )ب( ميكن أيضا  بسهولة استغالل ما هو
 كل هذا عند احلاجة. اسرتداد )اسرتجاع(

ينمو التعلم. إذا كان  التمييز هو العنصر األخري الذي ميكن (ح
الدروس ، سيكون على استعداد  العميل قد أنقذ الرقم املادي
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يصبح  كيف يرتبط جزء واحد آلخر. عملية لفرز ورؤية
أخريا ميكن أن جتعل  التمييز أكثر سالسة وأكثر دقة حىت

لغرض التواصل خارج  اللغةالعمالء قادرين على استخدام 
 الفصل الدراسي.

 الدراسات السابقة .6

البحث حلليمي زهدي ، طالب دراسات عليا يف جامعة موالنا مالك  .أ
إبراهيم ماالنج اإلسالمية ، مبوضوع "بيئة اللغة العربية ودورها يف التعلم 
والتعليم يف مدرسة األمني برندوان سومينيب مادورا ". تناول هذا البحث 

ئة اللغوية وكيفية دورها يف دعم تعليم اللغة لطالب مدرسة األمني البي
برندوان سومينيب مادورا. تركز هذه البحث على كيفية الطالب  يف 
اكتساب اللغة ومشكلة اختالف قدرة الطالب فيها بنوع البحث امليداين 
النوعي. ومن االختالف هلذا البحث يعين من حيث املكان البحث 

لبحث يبحث عن بيئة اللغة العربية يف معهد للبنات مبدرسة وبؤرته. هذا ا
 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية   فقط.

البحث لفاحتة الزهراء ، طالبة دراسات عليا يف جامعة سونان كاليجكا  .ب
مبوضوع "دور بيئة اللغة  2214االسالمية احلكومية جوجاكرتا عام 

)دراسة تقوميية يف مدرسة منبؤا العربية يف تكرمي إجادة اللغة العربية 
الصاحلني اإلسالمية كريسيك(" تصف هذا البحث بيئة اللغة العربية يف 
معهد للبنات منبؤا الصاحلني اإلسالمية كريسيك يشمل على نوع بيئة 
اللغة واالسرتاتيجية والعوامل اليت تؤثر على بيئة اللغة ، وكذلك دور بيئة 

اللغوية. ومن االختالف هلذا البحث يعين  اللغة العربية لتطوير املهارات
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من حيث املكان البحث وبؤرته. هذا البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية 
يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية احلكومية  وتصف 

 املشكالت اللغوية فيها.

( عن " فعالية بيئة اللغة  2212)  بنيت مسرورة  البحث الذي قامت به .ت
هذا  ربية لرتقية شجاعة تعلم اللغة العربية لدى طلبة معهد ابن قيم.الع

البحث يبحث عن تطبيق بيئة العربية وارتباطها بشجعاعة التعلم. إّنا 
ترى أن البيئة اللغوية مهمة لرتقية املهارات خاصة يف شجاهتهم بسبب 
وجود الربنامج مثل احملضرة و إعطاء املفردة و احملدثة. وهذا البحث 

املهارات كاملة.ومن . خيتص مبهارت الكالم فحسب وأل يبحث عن
االختالف هلذا البحث يعين من حيث املكان البحث وبؤرته. هذا 
البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا 

 العالية الدينية احلكومية  وتصف املشكالت اللغوية فيها

كوين بيئة اللغة العربية يف معهد ( عن "ت2214البحث لليلة املفتوحة ) .ث
فتح اهلداية يف فاجنيان مادوران الموجنان" . هذا اليحث يبحث عن 
تكوين بيئة اللغة العربية لرتقية املهارة اللغوية لدى الطالب  يف معهد فتح 
اهلداية يف فاجنيان مادوران الموجنان وتدفعهم وتسجيعهم على 

 من حيث املكان البحث تطبيها.ومن االختالف هلذا البحث يعين
وبؤرته. هذا البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية يف معهد للبنات مبدرسة 

 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية  وتصف املشكالت الغوية فيها
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

ليب التفكري والعمل الـمستعّدة بأحسن وجه للقيام بالبحث امناهج البحث هي أس
 1هدافه.وحتقيق أ

 نوع البحث .أ

هذا البحث حبث نوعي ألنه يتأسس على الظواهر الطبيعية فيسمى 
وينقسم حبث نوعي إىل قسمني يعىن حبثا نوعيا ميدانىا وحبثا  2أيضا حبثا طبيعيا.

الذي قامت به الباحثة ىف  وهو نوعيا مكتبيا، وهذا البحث حبث نوعي ميداين.
ون البحث حبثا استبحث عنه الباحثة ميدان أوموقع البحث، املكان خمتار ليك

ىف مشكلة موضوعية وقعت ىف ذلك املكان وقامت به الباحثة ايضا لتأليف 
 2البيانات العلمية.

حبث يقصد به  ومن مث، إن نوع هذا البحث حبث وصفي وهو
لعملية التدقيق أوالتدبري ملشكلة معينة. وىف نوعية هذا البحث، كان اإلطار 

يكون مستخدما كخلفية لتعيني نوع املعيار من املشكالت النظري حمتاجا وال 
                                                                 

 كاجة جامعة النفسية العلوم قسم:يوكياكرتا),h IIMetodologi Researc,,هادي سوتريسنوا1

 128ص( 1992,مادا

 24( ص.2227)جاكرتا: ايرلنكا ,  ,Sosial Ilmu Penelitian Metode ,حممد ادروس, 2

 ,Penyusunan Teknik dan Penelitian Metodologi عبد الرحمن فطني,  3

Skripsi,.,96ص. ) 2116)جاكرتا: رينيكا جفتا 
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وأما أساس نظرية هذا البحث فيعتمد على نظرية الظواهر، إذ 8املّتبعة واملعايرة.
أن الباحث يسعى أن يفهم جبهده معىن احلادثة أوالواقعة مع عالقتها 

ويقصد البحث الكتشاف تصور البيئة اللغة 5باألشخاص ىف حالة معينة.
 ية وكيف تطبيقها واكتشاف املشكالت اللغوية فيها.العرب

 مكان البحث واوقاته .ب

إّن مكانا اجري هذا البحث معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية 
الدينية احلكومية . تقع هذه املعهد وراء املدرسة العالية الدينية احلكومية 

تا. ان اختيار كاديفريا باجنرساري سوراكر   41سوراكرتا يف شارع سوفاة فمودا 
هذه املعهد لوجود بيئة اللغة الربية غري الرمسية فيها. والبيئة  اللغوية يف هذه 
املعهد شكل من اول بناء هذه املعهد. من وقت اىل اخر ازدهرت هذه البيئة 
افضال مع وجود االبتكارات لتحسني مهارات اللغة عند املتعلمني. وهذه 

ة الدينية احلكومية سوراكرتا. ولذلك تريد املعهد متخصص لطلبة مبدرسة العالي
الباحثة ان تقوم ببحثها يف هذه املعهد لتصف بيئة اللغة العربية غري الرمسية 

 وتطبيقها. 

                                                                 
)جاكرتا: رينيكا  ,Penelitian, Metodologi.ن فطني,.............. عبد الرحم4

 97ص. ) 2116جفتا,
 

)باندونج: روسداكريا . ,Kualitatif, Penelitian Metodologi, مولونج ج ليكسي5

 9( ص.1999,
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فأما الوقت الذي حتتاجه الباحثة جلمع البيانات وحتليلها يف معهد للبنات 
سامبري حىت دي 9مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية احلكومية فيكون ىف التاريخ  

 .2219ديسامبري  21

 مصادر البيانات .ت

تستخدم الباحثة الدراسة النوعية امليدانية للحصول على البيانات املتعلقة 
هبذا البحث. ولنيل املعلومات والبيانات املتعلقة هبذاالبحثتتكون مصادر 

 البيانات على:

 المصدر األساسي .1

يقة املباشرة من ما يستفيد منه الباحثة جلمع البيانات بالطر  وهو
 املقابلة والتوثيق. واملصادر األساسي يف هذا البحث هي الطالبات

واالساتذات اليت تسكنني يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
احلكومية . حىت تكون البيانات واضحا تفصيليا مطابقا ملا هوكائن عند 

ة اللغوية واالعتهادات الطالبات من انشطتهن  كل يوم ما تتعلقني بانشط
إما من االساتذات والتنظيم يف هذه املعهد. ألن  العادات اليومية عند 
الطالبات تكون البيانات كيف تتعمد هذه البيئة اللغوية  ومن  تلك 
العادات نستطيع ان نعرف املشكالت اللغوية من هذه البيئة ويستطيع ان 

كاملتان يف أخد   حتسنها. فال شك أن هذين املصدرين األساسيني
 البيانات أواألخبار.
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 المصدر الثانوي .2

كلما يتعلق باملوضوع من الكتب واملراجع وغريها من املصادر اليت  وهو
 تكمل هذا املصدر األساسي.

 طريقة جمع البيانات .ث

 تستخدم الباحثة طريقة التوثيق واملقابلة. فقابلتهن الباحثة ودرست الباحثة

عرف الباحثة صور البيئة اللغة العربية غري الرمسية يف جدوال االنشطات اللغوية لت
 هذه املعهد.

 طريقة املالحظة .1

طريقة املالحظة هي طريقة جلمع البيانات باستخدام احلواس ، ال 
سيما حواس الرؤية والسمع. املالحظة يعين تسجيل ومراقبة منهجية 

ت لألعراض حتت التحقيق استخدام هذه الطريقة للحصول على البيانا
واسعة حول حالة البيئة ، وحاالت التعليم واملرافق حالة أعضاء هيئة 
التدريس ، وال سيما يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
احلكومية. وأقامت الباحثة هذه الطريقة جلمع البيانات عن أحوال البيئة 

 بشرية.اللغوية يوميا لدى الطلبة وتعرف املشكالت من حيث النظرية ال
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 طريقة املقابلة .2

وهي األنشطة اليت اقامتها الباحثة لنيل املعلومات مباشرة باعطاء 
األسئلة للمستطلعات. واملقابلة مبعىن املواجهة بني الباحثة أواملقابل 
واملستطلع، وعملها أقيم به شفويا. واملقابلة من احدى طرق مجع 

يل الشفوي بصورة منظمة البيانات اليت أقامتها الباحثة من نشاط اإلتصا
وشبه منظمة وغري منظمة. واملقابلة املنظمة من صورة املقابلة املوجهة 
للمستجيب بعدة أسئلة صرميا. واملقابلة شبه املنظمة هي مع أن املقابلة 
موجهة لعدة قائمة األسئلة املغلقة ولكن قد تكون األسئلة اجلديدة عندما 

فوريا مناسبة مبوضوع املقابلة.  استمرار املقابلة، ويظهر ذلك الفكر
واملقابلة غري منظمة هي أركز الباحث نقاط املشكالت فقط بدون 

 6مشاهدة األشكال املعينة األخرى صرميا.

أقامت الباحثة بطريقة املقابلة هبذا البحث لنيل املعلومات واألخبار 
وتعرف املشكالت من حيث لدى طالبات عن صور العادات اللغوية 

لطلبة واألساتذ يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية يشعرون ا
 احلكومية 

 

                                                                 
( 2005, اكسارا بومي: جاكرتا) ,Kebudayaan Penelitian Metode ,,  مريايني6

 70.ص
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 طريقة التوثيق .3

وهي طريقة تفعلها الباحثة لنيل صورة الفكرة من ناحيته بوسائل 
مكتوبة أوغريها. والوثيقة هي سجل األحداث  القدمية يف شكل نصوص 

حلادثة اليت وصور أوأعمال الشخص التذكاري. هي طريقة مكتوبة عن ا
تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم هبا مقصودا حلفظها 

 وإيصاهلا.

وتتخدم الباحثة هذه الطريقة إلكساب البيانات عن حالة بيئة اللغة 
العربية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية 

 وية ونظام اللغة .احلكومية من حيث الصور وجدوال األنشطة اللغ

 طريقة تحليل البيانات .ح

حتليل البيانات هي اإلجتهاد من الباحثة لتغيري البيانات إىل 
حتليل البيانات الكيفي عند  ،اليت تستخدمها إلستنتاج البحثاملعلومات 

( هي احملاولة اليت تقوم بطريقة العمل Borden)بوغدان وبيكلني
البيانات وتنظيمها واختيارها لتكون وحدة ميكن إدارها وتأليفها وطلب 

 .ووجدان الشئ املهم وما يدرس ما ميكن حكايته األخر
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استخدمت الباحثة أسلوب حتليل البيانات اليت اًقرتحه ميلس وحوبرمان  
(Huberman)7كما يلي : 

 

 :اخلطوات اليت اختذت الباحثة يف حتليل البيانات كما يلي 

 .التسجيالت املبدانيةمجع البيانات وفصح  .1

كانت تصنيف البيانات ويف هذه احلالة اختارت الباحثة سواء  .2
بأهداف  أما البيانات اليت تناسب. تناسب ام ال تناسب بأهداف البحث

 البحث فحللتها الباحثة

التقسيم  عرض البيان هذه اخلطوة حتتوى على عملية التحقيق و  .3
وإمجالية وتعيني  يقة منتظمة وموضوعيةوالرتتيب وإيضاح البيانات بطر 

 .املعىن

استخلصت الباحثة نتائج البحث بناء على النوع واملعىن  اخلالصة  .4
 .والكشف

 

 
                                                                 

: باندونج), de Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&DMeto,سوكييونو7 
 337.ص( ,2007,الفابيتا

تصنيف مجع البيانات
البيانات

عرض 
اخلالصةالبيانات
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 طريقة صحة البيانات (ط

البيانات ومن وجبت الباحثة أن تفحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتليل وتفسري
 4:ثة كما يليبعض الطرائق لفحص صحة البيانات فاختارت الباح

 (Triangulasiالتثليث ) .1

إحدى الطرق لتصحيح البيانات املستخدمة يف هذا البحث.  هو  
 استخدمت الباحثة هذه الطريقة عندما وجدت اإلختالفات بني البيانات

 الوثائق اجملموعة من املالحظة واملقابلة , أو بني املالحظة والوثائق , أو بني

 لبحث استخدمت الباحثة باملقارنة بني نتائج املالحظة وواملقابلة ويف هذا ا

والوثائق املتعلقة. واستخدمت الباحثة التثليث النظرية لتأكيد هذا  املقابلة نتائج
البحث.

                                                                 
 روسداكريا: باندونج.) ,,Metodologi Penelitian Kualitatif, مولونج ج ليكسي8 

 217-212.ص( 1888,
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 الباب الرابع

 تصويف البيانات وتحليلها

 بسوراكرتا التاريخ مدرسة العالية الدينية الحكومية .أ

، فتحت احلكومة  1799عام  94قم بناًء على املرسوم عن وزير الدين ر 
برناجًما دينًيا خاًصا يف مدرسة العالية ، يُعرف باسم مدرسة العالية الربنامج اخلاص  

، وخاصة  1794، وهو برنامج يهدف إىل حتسني املنهج من نتائج جملس الوزراء  
عالية مدرسة ال يف برنامج االختيار الديين اإلسالمي. يهيمن حمتوى املنهج يف برنامج

من التعليم الديين )مبا يف ذلك  ٪92على مواد دينية يبلغ رصيدها  الدينية احلكومية
والتاريخ اإلسالمي والثقافة والعربية وغريها( ، و  القرآن الكرمي ، عقيدة األخالق

من التعليم العام )كما يف املدارس العامة مثل اإلندونيسية والرياضيات  42٪
لى النقيض من حمتوى املناهج الدراسية يف مدرسة العالية ، واإلجنليزية وغريها(. وع

فإن تطبيق التعليم هو مدرسة داخلية ، حيث يتم سكن مجيع الطالب خالل 
 .الربنامج ، مع نقطة ضغط على تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية

عينت احلكومة عددًا من املدارس احلكومية كمنظمني ، يف املراحل االول 
مدرسة العالية الدينية  ( مت تعيني مخس مدارس عامة كمنظمي1799/1799)

وهم مدرسة العالية ببادانج باجنانج ، مدرسة العالية بسياميس جاو الغربية  احلكومية
،مدرسة العالية بيوجياكارتا  ،مدرسة العالية بأوجونج باندانج  ، مدرسة العالية 

لتالية خبمسة هم مدرسة العالية باندا جبيمرب جاوى الشرقية ، يتم تعيني املرحلة ا
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آتشيه ،مدرسة العالية المبونج  ، مدرسة العالية باجنارماسني  ، مدرسة العالية 
 .ماتارام ، مدرسة العالية وسوراكارتا 

، غريت احلكومة اسم ومناهج ثالث  مدرسة العالية الدينية احلكومية يف تنفيذ
تغريت ماك  2221السنة يف عام  يفMAKمت تغيريه إىل 1771مرات ، يف عام 

إىل  IAIغريت برنامج  2229(. يف عام IAIإىل قسم الدراسات اإلسالمية )
إىل برنامج ديين وطين  برنامج اجتماعي. يتحول مدرسة العالية الدينية احلكومية

ألغى نظام التعليم النموذجي مدرسة العالية الدينية احلكومية واستعاد الدراسات 
 المية يف املدارس الدينية .الدينية اإلس

 1772( سوراكارتا يف عام MAPK) إنشاء مدرسة العالية الدينية احلكومية
،مدرسة العالية  1772يف عام  149استناداً إىل قرار وزير الدين األندونيسي رقم 

على أساس مرسوم املديرية العامة  1774للبنات تأسست يف عام  الدينية احلكومية
مدرسة العالية الدينية  ة اإلسالمية. وقد بدأ من قبل منور شذيلللمؤسسات الديني

احلكومية الذي كان حينها وزير الدين. كما رأي فعال مدرسة العالية الدينية 
احلكومية هو برنامج التعليم اجليد الذي بدأه وزير الدين يف ذلك الوقت منور 

اجلمع ( كرد على حتديات العصر من خالل Munawwir Syadzaliشذيل)
بني ّنوذج  الرتبية السلفية وأيضا احلديثة ، حبيث يتوقع من وجود مدارس مدرسة 
العالية الدينية احلكومية إلنتاج أجيال متفوقة يف جمال الدين خاصة ، ولكن أيضا ال 
ينبغي أن ترتك احلداثة ، من املتوقع أن يتمكن اخلرجيون من أن يصبحوا باحثني 

جملتمع ، وهذا الطموح ال يزال قائما حىت اآلن ، حبيث ال قادرين على املشاركة يف ا
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يزال بإمكان سوراكارتا البقاء على قيد احلياة وتوجد يف تغيريات خمتلفة يف 
السياسات احلكومية واألنظمة السياسية صرع تنفيذ هذه املدرسة ينجم عن القلق 

وفقا ملنور  (.IAINوعدم وجود تعاطف من املتخرّجني جامعة الدينية احلكومية)
 Abdul Halim، الذي اقتبس من قبل عبد احلليم سوحبار) شذىل

Soebahar االفرتاضات الثالثة أقل تعاطفا هي أوال ، االفرتاض القائل بأن ، )
التمكن من املعرفة الدينية اإلسالمية باملعىن احلقيقي مل يتم  املتخرّجني جامعة 

اض القائل بأن اإلتقان التكنولوجي . ثانيًا ، االفرت  (IAINالدينية احلكومية)
ضعيف جدًا ، والثالث هو افرتاض أن  املتخرّجني جامعة الدينية 

 1( يشعرون بالدونية ويكون لديهم موقف ذهين ضعيف.IAINاحلكومية)

بسراكرتا لتنافس مع مدارس  ال يزال بإمكان مدرسة العالية الدينية احلكومية 
 هي: السلف ومدارس أخرى لعدة أسباب ، و 

وجود دعم قوي من خمتلف األطراف ، وقيادة املدرسة ، ومديري اخلرائط  .1
واملهاجع ، ودعم كبار اخلرجيني من املعلمني واملدرسني على حد سواء 

 والذين يدعمون األخالقية والروحية واملادية.

جنح ّنوذج التعليم وتقاليد مدرسة العالية الدينية احلكومية يف تقدمي   .2
عايل اجلودة كما يُرى من إجنازات الطالب يف اجملاالت تعليم إسالمي 

 األكادميية وغري األكادميية. 

                                                                 
 Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan,العارفين زين1 

Islam(,2012, الحكومية الدينية كالجاكا نسونا جامعة:  يوجياكارتا )132-131.ص 
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سوراكارتا تُستخدم للتسويق على الرغم من أن MAPKوال تزال األمساء  .3
 تسمية املظلة القانونية مل تعد متوفرة ، فهناك برامج دينية يف سوراكارتا.

 ف معلمني حمرتفني من اخلرجيني.الرغبة يف الوجود حىت تقوم سوراكارتا بتوظي  .4

وفتح فئة دولية كاسرتاتيجية للحفاظ على وجود خريطة لألزمنة وخريطة  .5
 املنافسة.

 ال تزال هناك حاجة اخلرجيني اخلريطة الذين يتقنون املعرفة الدينية. .6

 التعليم يف سوراكارتا جنحت يف تقدمي إجنازات الطالب املختلفة.  .7

 العربية واإلجنليزية بطالقة. محاسة لطالب اخلرائط إلتقان .8

 املوقع التارخيي  .ب

العالية الدينية  املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتا هي إحدى املدارس
 سنة  94بتقريرها رقم  اجلمهورية احلكومية اليت تقيم بوزارة الشؤون الدينية

 ويف سنة . فصول للبنني نيت املدرسة على ثالثةيف هذه السنة ب.1799
 SK Dirjen/ 93حتت قرار ) نيت املدرسة على ثالثة فصول للبناتب1774

Binbaga IslamNo.E / PP. 006 / K / 935  واملدرسة العالية )
(MAPK ) سومباه رقم  الىت تقع يف شارعالدينية احلكومية سوراكرتا 

 .Jln. Sumpah Pemuda No) كاديبريو باجنارساري سوراكرتا 41
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31Kadipiro Banjarsari )اإلسالمية  حتت رئاسة املدرسة العالية
  (MAN 1 Surakarta) احلكومية األوىل سوراكرتا 

 :أما أمساء رؤساء املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتا فهم 

 )1719 – 1799كياهي معموري احلاج ) .1

 )1799 – )1799رسالن احلاج  .2

 )1799 – )1779 جزيد احلاج .3

 )1779 – )2222املاجستري  ،وس عبد السليم احلاجالدكتوراند .4

-)2211 املاجتستري ،الدكتوراندوس أكوس هادي سوسانطا احلاج .5
2222( 

 2219-2211(املاجستري )  ،هاريادي بوروانطا. الدوكتورانددوس م .6

 (2219-الدوكتور اندوس سالمة بودييونوا, املاجستري )األن .7
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ير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا أحوال البيئة الّلغوية غ  .ت
 العالية الدينية الحكومية

 حال معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية .1

حيتوي مدرسة العالية الدينية احلكومية على اثنني من املعاهد ، ومها 
معهد للبنني والبنات الذى يقعان قريب من املدرسة واهلدف من هذا 

هو معهد للبنات. هذا املعهد هو مكان للعيش مجيع الطالب البحث 
العاشرة حىت ميروا  يعيشون يف الصف (PK) الذين لديهم برنامج ديين

 24الطبقة الثانية عشرة. يقع معهد للبنات يف جاالن سومبا بيمودا رقم 
منطقة باجنارساري كاديبريو سوراكارتا ، مقاطعة جاوى الوسط. املوقع 

 .مرت 14شريع سولو بوروديادي ، من طريق املدخل حوايل قريب من  ال

ميكن الوصول إىل معهد للبنات من املدن مع وصول وسائل النقل 
(  21مركبة عامة. وسائل النقل املفضلة للطالبات هي السيارة برتقايل )

مع مرور الوقت ، يفضلها بعض الطالبات من النقل عرب اإلنرتنت . 
للقيام بأنشطة التعلم.يأيت الطالب من مناطق  موقع معهد للبنات تفضية

خمتلفة يف إندونيسيا ،  وجاءت يف الغالب من خارج املدينة ، على سبيل 
 Kudus( ، بايت ، Purwodadiاملثال: منطقة بانتورا بوروديادي )

 ،Rembang  ،Demak بعض منهم حىت يأتون من خارج جاوا 
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 MAN 1امج الرائدة يف ( هو واحد من الرب PKالربنامج الديين )  
أو  MAPKسوراكارتا. يف املاضي كان هذا الربنامج يعرف باسم 

MAKN  من قبل  1772سوراكارتا. هذا الربنامج افتتح رمسيا يف عام
وزير الدين ،منور شذىل. الغرض الرئيسي من فتح هذا الربنامج هو 
التحضري وطبع الطالب الذين لديهم شخصية أخالقية جيدة ولديهم 

 ربة يف اجملال العلمي اإلسالمي.خ

، أكدت وزارة الدين املركزية وجودها وأمهية هذا  2214منذ عام 
 2214عام  12( PMAالربنامج. على أساس وزير التنظيم الديين )

من  72( رقم PMAالذي كان تغيريا من أساس وزير التنظيم الديين )
ة العالية ختطط وزارة األديان إلعادة إحياء خطة مدرس 2214عام 

نقطة يف  12وتنفيذها يف وقت واحد يف  MAPK)الدينية احلكومية )
. يف هذا التغيري هناك ثالثة ّناذاج 2219/2219العام الدراسي 

للمدارس ، وهي: املدارس األكادميية )املوجهة على تطوير العلوم(،  
دينية املدرسة للمهارات)املوجهة إىل تنمية املهارات احلياتية( ، املدارس ال

 )املوجهة حنو املعرفة منحة إسالمية(

من العلوم  ٪42من العلوم الدينية و  ٪92يغطي تصميم املناهج 
مشرتك. كل خريج من هذا الربنامج يهدف إىل اكتساب مهارات لغوية 
العربية واالنزليزية بنشاط ، من أجل مواجهة املنافسة العاملية. عالوة على 

الربنامج ليكونوا قادرين على قراءة  ذلك ، يتم استهداف خرجيي هذا
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الكتاب الرتاث وخمتلف األدب العريب واإلجنليزي ، وحفظه بعض القرآن  
 جزء( واألحاديث النبوية )األربعني النووي(. 4)على االقل 

 أحوال املعلمني أواملشرفني والتالميذ والتلميذات .2

 حال املعلمني أواملشرفني (أ

 .ملية التعليمأن املعلم له دور هام يف عالباحثة عرف  
 منهم 9معلما و 22واملعلمني الذين خيدمون يف هذه املدرسة 

 وأكثرهم متخرج من. مشرف مسكن التالميذ والتلميذات
اجلامعات بالشرق األوسط واجلامعات العامة واجلامعات 

 .يف إندونيسيا  اإلسالمية

 حال التالميذ والتلميذات (ب

العالية الدينية أكثر التالميذ والتلميذات يف املدرسة  
سوراكرتا هم متخرجون ومتخرجات يف املدارس  احلكومية
اإلسالمية واملعاهد السلفية واملعاهد العصرية جباوى  املتوسطة
-2219التالميذ والتلميذات للسنة الدراسية  وعدد. الوسطى
ثالثة  ،فصال 1تلميذا وتلميذة املنتشرون يف  171هم  2217

التالميذ والتلميذات أن  وجيب على مجيع .فصول للبنني وثالثة
 .يسكنوا يف املسكن
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 املناهج الدراسية  (ت

 املناهج الدراسية املستخدمة يف هذه املدرسة تتكون من  
وبرامج . من العلوم العامة42% العلوم الدينية و من92%

من برنامج التعليم العام وبرنامج التعليم  التعليم يف هذه املدرسة
 جبانب ذلك. ، الصباح واملساءوجترى عملية التعليم يف. اخلاص

وليست األنشطة يف هذه  ،أعدت املدرسة األنشطة اإلضافية،
بل  ،الدراسي فقط املدرسة تقام بداخل ملدرسة أو يف الوقت

الفصل إّنا فيها أنشطة إيضافية خارج الوقت الدراسي يف 
 .ميذاوجتري هذه األنشطة اإليضافية يف مسكن التالميذ والتل

 الوسائل التعليمية (ث

 مسكن التالميذ (1

 ويف أجنح تنفيذية هذا الربنامج اخلاص للمدرسة العالية
الدينية احلكومية من الضروري أن توفري السكن الداخلي 

 مجيع التالميذ على اإلقامة فيه دون االستثناء وإلزام
هذا السكن مجيع املستلزمات  شرط من أن يستويف،

اليت متكن مجيع  الشروط الصحيةالالزمة الالحقة و
 .وهدوء التالميذ للتعلم والدراسة فيه بكل راحة وسالمة
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 ويقوم هذا السكن الداخلي بأمهية التالميذ اليت ال تنفصل 
وجيب ، حول السكنأو اجملتمع اجملاور عن البيئة االجتماعية 

واألنشطة فيه جزء من أجزاء سائر . التالميذ السكن فيهعلى
 مهارهتموالعملية التعليمية وتنمية شخصيتهم وترقية  األنشطة

 املكتبة (2

كانت املكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق  
 واستيعاب العلوم واملعارف واملعلومات واللغة وحنوها

وفتح الرغبة يف  ،وترقية رغبتهم يف القراءة ،معرفتهم وتوسيع
وتضم املكتبة . همالتالميذ على التعلم بأنفس وحث ،التعلم

اإلسالمية والعلمية والتكنولوجية  عددا كبريا من الكتب
السكن حىت يقدر التالميذ على وهذه املكتبة تقع يف. وغريها

 وغريها يف أي وقت ماواجملالت استعار الكتب واجلرائد 
 .وأدارها جملس اإلدارة للسكن،

 املعمل اللغوي (3

يف هذه املعمل اللغوي هو أحد الوسائل املوجودة  
يستخدم معلمو اللغة هذه الوسيلة التعليمية يف تعليم  ،املدرسة

تسهيال يف تعليمهم ومساعدة . واللغة اإلجنليزية اللغة العربية
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مهارات االستماع والكالم باللغة اهلدف  التالميذ على ترقية
 .سرعة وسهلة

 املصلى (4

 يقوم به األساتيذ والتالميذ ،هذا ألجل القيام بالعبادة 
يسكن يف املدرسة أو املسكن للعبادة والقيام باألنشطة  ومن

األخرى مثل احملاضرة واملشاورة الدينية وعملية الصالة  الدينية
 .يتعلق بالتربية والتعليم يف هذه املدرسة وغريها مما

 احلاسوب (5

 يقصد باحلاسوب هنا لتزويد التالميذ مبهارات معينة
ن خيرجوا من بعد أاجملتمع الكتساب األشغال املناسبة يف 

 .املدرسة

األنشطة اللغوية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية  .3
 الحكومية

تتكون أنشطة التعلم يف الربنامج الديين من األنشطة تعلم الصباح 
)اتباع املنهج الوطين( والتعلم بعد الظهر )تعليمي التطوير( ، واإلرشاد يف 

، يشمل حتسني ، وتالوة وحتفيظ القرآن املعهد بالليل و بعد صالة الصيح
، وحماضرة، والتدريب اللغوي ، وقراءة الكتب الرتاث بالتوجيه. طريقة 
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التعلم يف املعهد تستخدم الطريقة اجلمع بني املنهج احلديثة مع  املنهج  
السلف ، كذلك دراسة الكتاب يستخدم طريقة السلف، وهي تعلم 

مث يستمع الطلية ويشرح األستاذ املعىن الكتاب بنظام يقرأ األستاذ كتاب 
 من الكتاب

مرافق الدعم األكادميي لنجاح األنشطة تعلم الطالب ، يوفر هذا 
الربنامج املرافق واملرافق ، مبا يف ذلك الفصول الدراسية منطقة مرحية 
وتفضيلية تساعد الطالب على ممارسة احملادثة العربية واإلجنليزية ، 

مي ، مكتبة جمهزة األدب املختلفة اندونيسيا ، خمتربات الدين اإلسال
العربية ، اإلجنليزية واخلدمات االستشارية للقبول يف اجلامعات ، سواء 

 حملًيا أوالشؤون اخلارجية.

األنشطة داخل القوارى قام هبا طالب مدرسة العالية الدينية احلكومية 
من أنشطة  بسوراكارتا من مسؤولية احلدود واملواطنني. النشاط يتكون

 يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. أما تشمل هذه األنشطة فهي:

األنشطة اليومية: أنشطة التعليم والتعلم ، تشجيع اللغة )إعطاء  (أ
املفردات( ،تفتيش اللغة )إيداع املفردات( ، يتحكم يف كل غرفة  

 ،إجراء التعلم املشرتك كل ليلة.

،  حمادثة اإلجنليزية ، النشاط األسبوعي: حمادثة باللغة العربية  (ب
 حتفيظ القرأن واحلديث، احملاضرة او اخلطابة.
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األنشطة الشهرية: أنشطة الدعم اللغوي تشمل اإلمالء،  (ت
 اإلصالح اللغة.

النشاط السنوي: معرض اللغة األوىل هو نشاط سنوي يهدف  (ث
إىل صقل وتدريب اللغة. هذا الربنامج هو برنامج سنوية من قسم 

ثانيًا ، معرض مدرسة العالية الدينية احلكومية اللغة املركزية. 
(MAPKهو حدث سباق ) 

املشاركون املرموقون الذين شاركوا يف نفس املستوى من مدرسة الثنوية 
يف جاوى وحوله. من املسابقات اليت متت مناقشتها كانت اخلطب العربية 

رأن ، واإلجنليزية وإندونيسيا ، واخلط العريب ، والتحفظية ، وتالوة الق
ورواية القصص ، وكتابة القصص القصرية. هذا النشاط هو نشاط سنوي 

 OPPKينظمه 

 نظام اللغة في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية .4

 استخدام لغة التواصل (أ

اللغة املستخدمة يف التواصل اليومي هي اللغة العربية واللغة 
نسبة للسانرتي اجلديد ، مت منحهم اإلجنليزية بالتناوب كل أسبوع. بال

 santri ثالثة أشهر من التكيف. باإلضافة إىل احملادثات بني
عملية  واملدربني ، وتستخدم أيضا العربية واإلجنليزية يف هذه املسألة

صفوف صفوف اخلطوط عند التفاح أو  حضور الطالب يف املهجع
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خفيفة مقدمة  حماكمة اإلعالنات الشفوية والكتابية األنشطة األخرى
 .واغالق االجتماع

 املنطقة إلزامية لغة (ب

 البيئة الكاملة للمبيت (1

 السفر بني املهجع والطبقة )باستثناء الناس خارج (2
MAPK) 

الفصول الدراسية وبيئة املكتب خارج ساعات الدوام  (3
املدرسي عند التواصل مع زمالئهم الطالب وكأولئك الذين 

 يتحدثون العربية واإلجنليزية

 ك اللتزامات اللغةانتها (ت

 سوف ختضع للعقوبات وفقا لفئة املخالفة ضوء

استخدام اللغة العربية اليت متتزج مع اللغات األخرى )اجلاوية  (1
 واإلندونيسية واملاليزية وغريها

استخدام اللغة العربية بلكنة حملية يتم إجراؤها عن   (2
  4قصدعقوبات على انتهاكات بسيطة ، وهي حفظ 
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ليت قدمها قسم اللغة جيري عبور ملدة كلمات املفردات ا
 دقيقة واحدة أو أكثر يف لغة غري رمسية

ارتكاب انتهاكات بسيطة مخس مرات يف فصل دراسي   (3
واحد عقوبات خمالفة متوسطة ، وهي جعل املقاالت باللغة 
العربية أو اإلجنليزية )حسب اللغة املنتهكة( ما يصل إىل 

 صفحة الوزن 1,4

 مرات يف فصل دراسي واحد 12خمالفات بسيطة   (4

 مرات يف فصل دراسي واحد 4خرق خمالفة متوسطة   (5

 صوت عال  (6

 عقوبات انتهاك صارمة (7

 جمموعة قبل املشرف (8

 نقاط انتهاك 12احصل على  - (9

 مقاالت عربية  (11

اجعل نص الكالم ليتم قراءته خالل التفاح الصباحي يف   (11
 املهجع
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 تحليل البيانات مع النظرية البيئة اللغوية .ث

( ستة مفاهيمالالزمة لنمو التعلم. هذه املفاهيم Curran) بق كورانتط
لالنتباه واالندفاع ،  Aلألمن ، ”SARD” : “  “Sالستةغطت يف االختصار

R واالحتفاظ ، و للتفكري”D”  .2للتمييز 

من خالل  األمن هو شعور األمان لكل من العمالء واملستشارين .1
جهوده  ( أن يفCurranالعديد من التجارب ، استنتج كوران)

أو األمن  الستخدام اللغات األجنبية الطالب لديهم شعور باألمان
لديهم نفس القدرة أو  إذا: )أ( جيد الطالب "صديًقا لنفس املصري"

أن يعيش كل طالب  MAPKوفًقا للنظرية ، تتطلب  4أقل منه.
يف صالة نوم مشرتكة ألنه باإلضافة إىل تسهيل ترتيب اللغة من قبل 

شرف ، سوف يتطور الطالب بسرعة أكرب مع نفس األقران امل
 الذين يتعلمون العربية

ّنت  االهتمام هو الشرط النفسي الثاين الذي جيب أن يكون .2
ميكن أن يكون ذلك  وصيانتها. اهتمام أقل من الطالب كوران

شيء عادي جدا سوف  بسبب مستوى صعوبة املادة غري صحيح.

                                                                 
:  يوكياكرتا,) Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,أرشاد أزهار2 

 178.ص (2010,بالجار بوستاكا
 Approaches and Methods in Languages,وتيودوري رجارد جاك 3 

Teaching : a Description and Analysis(,1883,بريس جديجامبر جامعة: جامبريدج )
 112.ص
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وبالتايل  لزيادة انتباه الطالب الذينلذلك ،  يسبب امللل. بواسطة
وفقا ملستوى معرفة  سوف حيسن التعلم ، جيب على املواد

خيتلف مستوى  خيارات خمتلفة. واجبات الطالب 1الطالب
الصعوبات اللغوية املمنوحة لكل طالب مابك وفًقا ملستوى 
الصف. كما أن اجلملة اللغوية املعطاة تتوافق أيًضا مع املخالفة اليت 

 ارتكاهبا ، حبيث يعرف الطالب احلدود اليت ميكنهم حتقيقها يف مت
 تعلم اللغة العربية

حيدث االلتهاب عند الطالب ، ألّنم يريدون تعلم شيء ما احبث  .3
تعلم ، وذلك  تويل وتوضح ما مت القيام به عن الفرص إلظهار القوة
 وقد مت توقع ذلك كأداة لتأكيد الذات. باستخدام معرفته اجلديدة

من خالل وجود مسابقات لغوية مثل مسابقات النطق اللغوي ، 
ومسابقات كتابة اخلط ، ومسابقات رواية القصص باللغتني ، 
ومسابقات اللغة ، ومسابقات قراءة كتاب السلف وما إىل ذلك ، 
حىت يتمكن الطالب من تطبيق املهارات اللغوية على الفور 

 والتنافس بطريقة صحية مع أقراّنم.

هذا  حاجة أيضا للتفكري يف التعلم. يف هذه العملية هناك .4
ملعرفة إىل أي  االنعكاس من العمالء يفعل نوعا من االستبطان

                                                                 
 بوالن:  جاكرتا,)Pengajaran Bahasa Asing,سومردي موليانطوا 4 

 34-33.ص( 2008,بينتانج
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 املواد وما املشاكل اليت تنشأ يف هذا الصدد. كوران مدى أتقنوا
(Curran قسم االنعكاس إىل قسمني: انعكاس النص )

يعقد تقييم أو اخلربة. كالمها يتم يف ّناية كل فصل.  وانعكاسه
انعكاس مهارات اللغة للطالب يف املهاجع اإلناث كل أسبوع ، يف 
شكل ودائع املفردات ، الودائع جلعل الفقرات على أساس 
موضوعات معينة ، واخلطب العربية تتناوب كل أسبوع ، وجعل 

 اجملالت جدار كل شهر.

لعميل ينمو التعلم. إذا كان ا التمييز هو العنصر األخري الذي ميكن .5
 الدروس ، سيكون على استعداد لفرز ورؤية قد أنقذ الرقم املادي

يصبح التمييز أكثر سالسة  كيف يرتبط جزء واحد آلخر. عملية
أخريا ميكن أن جتعل العمالء قادرين على استخدام  وأكثر دقة حىت

 لغرض التواصل خارج الفصل الدراسي. اللغة

يف احلصول على اللغة  ة غري الرمسيةبعض األشياء اليت جيب معرفتها عن البيئ
 الثانية على النحو التايل

تتمتع بيئات أتراب بنفوذ أكرب من اآلباء واملعلمني يف اكتساب  .1
من خالل تطبيق نظام نزل إلزامي جلميع طالب .اللغة الثانية
MAPK  أنشأت ،MAPK  نفسها بيئة لغوية جيدة من

من األقران يف مكان خالل توفري مساحة ملتعلمي اللغة املثقفني 
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واحد للتعلم من بعضهم البعض ، مما جيعل احلصول على اللغة 
 الثانية أسهل.

إزدهر برنامج الغوص )برنامج الغمر( عندما توفري املتحدثني  .2
أحد من برامج النشاط اللغوي يف مهجع  .األصليني كأقران املتعلم

هو جلب متحدثني أصليني ملساعدة تعلم  MAPKالفتيات يف 
للغة للطالب. هذا جيعل الطالب قادرين على تعلم اللهجات ا

األصلية ، ومصطلحات اللغة والعادات مباشرة من الناطقني هبا. 
حبيث ال تكون اللغة اليت حيصل عليها الطالب جمرد امتصاص من 

 الكتب أو املصادر األخرى.

تأثّرت اللغات معلمني يف اكتساب لغة ثانية ، أّما أن اآلباء  .3
هات أو لغات الرعاة مؤثّر على اكتساب اللغة األم أو اللغة واألم
إن جودة اللغة للمدرس هلا تأثري كبري على جودة لغة ( .األم

بذلك من خالل تقدمي  MAPKالطالب ، لذا يعتين برنامج 
املختصني يف جمال اللغة كأعضاء هيئة تدريس  MAPKخرجيي 

اخلرجيون الذين حبيث يتم احلفاظ على جودة اللغة بشكل صحيح. 
عادة ما يتخرجون من جامعات األزهر  MAPKيدرسون يف 

 واجلامعات احمللية مع التخصصات والتفسريات العربية 
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تعيني األماكني احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية  .4
سوراكرتا   MAPKحتتوي  .املقصف ومكاتب املدرسة مثل

بالعربية واإلجنليزية يف على حدود لغوية ملنع الطالب من التحدث 
البيئة احملددة. من املهاجع إىل الفصول الدراسية وأماكن مثل 
املقاصف والطرق ، ال يزالون يستخدمون لغة إلزامية وفًقا ملا مت 

 برجمته

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع  .5
واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات املدارسية 

واملصطلحات احملفوظة واملدروسة وذلك لتدريب  فرداتوامل
الدراسى على اإلستماع والتحدث والتعبري الطالب خارج الفصل 

العربية جتاه األوضاع املعاشة الشفهى عن انطباعتهم باللغة 
حيتوي معهد للبنات على أنشطة  .اهبمواستماع ذلك من أصح

ودراسة كتابية كل حمادثة اللغة العربية كل يوم ، وحماضرة اخلطابة 
أسبوع ، كما يوجد ناٍد للغة العربية ميكنه مساعدة الطالب على 
تطوير اللغة العربية من خالل مجع كل أسبوع لتعميق قواعد اللغة 

 وتعجيل الكالم

دورة تعليم و اقامة انشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع  .6
لم لغة ثانية طريقة فعالية لتعاللغة العربية خارج احلصة الدراسة.  

هي ممارستها يف احلياة اليومية. من خالل األنشطة اللغوية يف معهد 
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للبنات ، ميكن للطالب تطوير اللغة العربية واإلجنليزية بسرعة ألّنم 
مدعومون ببيئة جيدة أيًضا. جمموعة متنوعة من األنشطة اليت 
تشمل أربع حماضرات رئيسية مت تصميمها وتنفيذها من قبل عنرب 

 معهد للبنات  يف

اومنشورات اجملالت اصدار وعدد كبري من الكتب العربية هتيئة  .7
اإلحتاد الطلبة يف معهد للبنات لديها العديد من الطالبية , 

املنتجات املطبوعة باللغة على شكل جمالت ,وجمالت حائط 
وكتب إيداع للطالب. هذا يثبت أن طالب اخلرائط قادرين على 

ليمه هناك. مث ، فإن معهد للبنات لديه تطوير معرفتنا مبا مت تع
نشاطات القراءة الكتب مع طريقة السلف ، إىل جانب ممارسة 
 قواعد اللغة ، كما أنه يدرب على الشجاعة يف قراءة اجلمل العربية.

 تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية  .8
املواد  التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون

تعلم اللغة العربية  .باللغة العربية سهلة العبارات الدينية املدروسة
يف سوراكارتا ليس فقط يف دروس اللغة العربية ولكن أيًضا يف 
العديد من املوضوعات الدينية مثل احلديث القرآين ، العقيدة 

سوراكرتا هلا جدول إضايف  MAPKاألخالق ، التفسري ، و 
ما يسمى الربنامج التعليمي بعد الظهر مع  للدروس والذي عادة
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موضوع تطوير اللغة العربية الرابع مع الكتب األدبية العربية األصلية 
 حبيث تكون على اتصال مباشر مع الوضع الفعلي أو لغة فصحى.

المشكالت في البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .ج
 العالية الدينية الحكومية

 مشكالت التالميذ .1

فيها كليمة الزيادة من كالم طالبة يف معهد للبنات مبدرسة  (أ
 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية

حلجة اإلندونيسي يف كالم طالبة يف معهد للبنات مبدرسة  (ب
 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية

مل يتّم هيكل اجلملة العربية املنطوقة لد الطلبة يف معهد للبنات  (ت
 رسة سوراكرتا العالية الدينية احلكوميةمبد

بعض الطلبة مل يستطيع ان تطور املفردات ويسلسل املفردات  (ث
  اىل الفقرة

 مشكالت المعهد .2
مسكان واحد مع األخوات اليت ليس  MAPKتسكن طلبة  (أ

هلّن اللوازم على تكلم اللغة العربية . وحينئذ يكون هذا هو 
. ومت تنفيذ العديد من األمور املتأثرة على جودة لغوية طلبة

احللول مثل إضافة حدود اللغة ، إضافة أنواع من األنشطة 
 اللغوية ووجود عقوبات ملنتهكي اللغة.
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خيرق بعض الطلبة نظام اللغة وقليل منهن يستطيع ان تذاكر  (ب
معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا في بينهن ولذلك احملرك اللغة 

بات ملن هي خيرق نظام العالية الدينية احلكومية تصنع العقو 
 اللغة 

نقص العدد من املشرف ليساعد تطّور مهارات اللغة عند  (ت
  الطلبة

 مشكالت األنشطة .3
 املشكالت األنشطة رقم
 بعض الطلبة ال تتكلم فيها احملادثة اليومية 1
 فيها املوضوع اجلديد  تشجيع اللغة 2
 نقص العدد من املشرف تفتيش املفردات 4
 ق الغامض من مشرف اللغةالنط اإلمالء 1
 بعض الطلبة ال تتكلم فيها احملاضرة 4
 املشرتك فيها املاهرة يف اللغة الغربية املساباقات اللغوية 1
 الرحلة اكثر من تعلم اللغة الرحلة اللغوية 9
 اقل من النشاط النادي العريب 9
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 الباب الخامس

 اإلختتام

عملها يف كتابة البحث. وقد وصل إىل ّناية من  شكرا و احلمد هلل. لقد أمّت الباحثة
حبث "مشكالت البيئة الّلغوية غري الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية 

 احلكومية"

 النتائج .أ

احوال البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .1
 العالية الدينية الحكومية

 الرمسية يف معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا العالية البيئة الّلغوية غري
الدينية احلكومية هلا األنشطة اللغوية لتطوير املهارات اللغوية لدى الطلبة 
منها احملادثة اليومية وتدريب اخلطابة والنداوات والتعليم واملسابقات اللغوية 

لبة يف تطوير وفيها األساتذ واألساتذات بالكفاءة اللغوية اجلّيدة ليساعد الط
 املهارات اللغوية.

ولديها قواعد لغوية تنظم عادات والتزامات الطالب يف اللغة اليومية 
، واليت تشمل عقوبات على املخالفني وحدود اللغات وغريها من اللوائح 
التنظيمية. وفيها الوسائل اللغوية منها املسكن, املعمل اللغوي, املكتبة, 

 احلاسوب وغريها
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البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة  المشكالت في .2
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية

 مشكالت التالميذ (أ

فيها كليمة الزيادة من كالم طالبة يف معهد للبنات مبدرسة  (1
 سوراكرتا العالية الدينية احلكومية

حلجة اإلندونيسي يف كالم طالبة يف معهد للبنات مبدرسة  (2
 ة الدينية احلكوميةسوراكرتا العالي

مل يتّم هيكل اجلملة العربية املنطوقة لد الطلبة يف معهد للبنات  (3
 مبدرسة سوراكرتا العالية الدينية احلكومية

بعض الطلبة مل يستطيع ان تطور املفردات ويسلسل املفردات اىل  (4
  الفقرة

 مشكالت المعهد (ب

مسكان واحد مع األخوات اليت ليس  MAPKتسكن طلبة  (1
وازم على تكلم اللغة العربية . وحينئذ يكون هذا هو األمور هلّن الل

املتأثرة على جودة لغوية طلبة. ومت تنفيذ العديد من احللول مثل 
إضافة حدود اللغة ، إضافة أنواع من األنشطة اللغوية ووجود 

 عقوبات ملنتهكي اللغة.
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خيرق بعض الطلبة نظام اللغة وقليل منهن يستطيع ان تذاكر  (2
معهد للبنات مبدرسة سوراكرتا  فيلذلك احملرك اللغة بينهن و 

 العالية الدينية احلكومية تصنع العقوبات ملن هي خيرق نظام اللغة 

  نقص العدد من املشرف ليساعد تطّور مهارات اللغة عند الطلبة (3

 مشكالت األنشطة (ت

 املشكالت األنشطة رقم

 بعض الطلبة ال تتكلم فيها احملادثة اليومية 1

 فيها املوضوع اجلديد  جيع اللغةتش 2

 نقص العدد من املشرف تفتيش املفردات 2

 النطق الغامض من مشرف اللغة اإلمالء 8

 بعض الطلبة ال تتكلم فيها احملاضرة 5

املساباقات  6
 اللغوية

 املشرتك فيها املاهرة يف اللغة الغربية

 الرحلة اكثر من تعلم اللغة الرحلة اللغوية 7

 اقل من النشاط ي العريبالناد 4

 



22 
 

 كلمة الإلختتام .ب

وهلل احلمد والشكر, به تتّم كتابة البحث العلمي. وال تستغين الباحثة 
اإلقرتاحات. وال أن تدعى أنّه قد عملت بالكامل. بل, مل يزل حتتاج اىل دعاء 
القارئني لرب ذي اجلالل. إبتغاء ملرضات اهلل املعتال, أن جيعل هذا البحث نافعا 

إلمجال. والسالم على من قد ساعد الباحثة من األفعال و األقوال. واحلمد هلل با
 احسن القول.
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