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 ملخص

 حممد نوردينشاه
١٣٢٣١١١٨٥     

ادلوضدددددددددوع : تنميدددددددددة اسدددددددددتيعاو ادلىفدددددددددردا  بأسدددددددددا  البي دددددددددة اللغويدددددددددة   ترقيدددددددددة 
الكدددددالم لددددددى التالميدددددذ يف الىفصددددد  االول  عهدددددد احلديثدددددة دارالقددددديم مددددداجيالنج عندددددد سدددددنة 

 ٣۰۱۰الدراسة 
ادلىفدددددددردا  ىدددددددي عنصددددددددر مهدددددددم يف تعلدددددددديم اللغدددددددة السدددددددديما يف الكدددددددالم، بدددددددددو ا 
الميكددددددددن أن يددددددددتكلم باللغددددددددة العربيددددددددة. ويف تعلدددددددديم ادلىفددددددددردا  وتنميتهددددددددا وأيضددددددددا يف ترقيددددددددة 
الكددددددددددالم ال ميكددددددددددن للدددددددددددد إال بوجددددددددددود اللغددددددددددة العربيدددددددددددة. وادلعهددددددددددد احلديثددددددددددة دار القددددددددددديم 

ىفددددردا  وتنميتهددددا و ددددا ترقددددي مهددددارة مدددداجيالنج كددددان فيددددو البي ددددة اللغويددددة الدددد   ددددا تعلدددديم ادل
الكدددددددالم. ىدددددددذا البحدددددددث ىدددددددو تدددددددث ندددددددوعي ميدددددددداين باسدددددددتخدام بياندددددددا  البحدددددددو   ددددددد  
ادللموسدددددددة بتحليددددددد  الصددددددديا اإلحصدددددددالية. والطريقدددددددة الددددددد  اسدددددددتخدمها الباحدددددددث يف  دددددددع 

تنميددددددددة اسددددددددتيعاو بيانددددددددا  البحددددددددث ادلقابلددددددددة وادلشدددددددداىدة. وبعددددددددد تددددددددث الباحددددددددث عددددددددن 
غويدددددددة   ترقيدددددددة الكدددددددالم لددددددددى التالميدددددددذ يف الىفصددددددد  االول ادلىفدددددددردا  بأسدددددددا  البي دددددددة الل

فددددددديلخا بالنتدددددددالج  ، ٣۰۱۰ عهدددددددد احلديثدددددددة دارالقددددددديم مددددددداجيالنج عندددددددد سدددددددنة الدراسدددددددة 
( أن قددددددرة تالميدددددذ ادلعهدددددد احلديثددددة دار القددددديم مددددداجيالنج يف ترقيدددددة مهدددددارة ١كمددددا يلدددددي : 

احلديثدددددة دارالقددددديم معهدددددد ( ووجدددددود البي دددددة اللغويدددددة يف ٣الكدددددالم كدددددان سدددددببها بي دددددة لغويدددددة. 
 .ماجيالنج تكون لوجود النظام عن اللغة

 

  



 ز
 

 الشعار

 وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى وأن سعيو سوف يرى
Dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain apa yang telah 

diushakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(An-najm: 39-40) 

 
  



 ح
 

 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث:
لوالدددددددددي أ  سددددددددوارنو وأمددددددددي اسددددددددتيعانة،  ددددددددا منبددددددددع القددددددددوة واألنشددددددددطة  .١

 للباحث يف التعّلم و  ه، وألخي وأخ  احملبوو.
 حبيبىت احملبوو. .٣
 أصدقالي يف قسم تعليم اللغة العربية. .٢

  



 ط
 

 كلمة الشكر والتقدير

علددددددد ، وعّلمدددددددو مدددددددا  يعلدددددددم. الصدددددددالة احلمدددددددد هلل الدددددددذي خلددددددد  اإلنسدددددددان مدددددددن 
والسدددددالم علدددددى حبيدددددب ادلصدددددطىفي حممدددددد لي الشدددددىفاعة وعلدددددى  لدددددو وأصدددددحابو ومدددددن تبدددددع 

 سّنتو و اعتو إىل يوم القيامة.
محدددددددد الباحدددددددث اهلل تعددددددداىل محددددددددا شدددددددكورا، برمحتدددددددو وعنايتدددددددو قدددددددد انتهدددددددى كتابدددددددة 

يس ىدددددذا البحدددددث كمحددددددي اللددددد وم يف االمتحدددددان النهدددددا  للحصدددددول علدددددى درجدددددة الليسدددددان
يف قسدددددددم تعلددددددديم اللغدددددددة العربيدددددددة يف كليدددددددة علدددددددوم الرتبيدددددددة والتددددددددريس  امعدددددددة وا  سدددددددوجنو 

 اإلسالمية احلكومية مسارنج.
 خّا الباحث كلمة الشكر إىل :

فضددددديلة السددددديد الددددددكتور احلددددداج رىدددددارجو ادلاجسدددددت  كعميدددددد كليدددددة  كليدددددة علدددددوم الرتبيدددددة  .١
 نج.والتدريس  امعة وا  سوجنو اإلسالمية احلكومية مسار 

 فضيلة السيد الدوكتور احلاج أمحد إمسعي  كرليس قسم تعليم اللغة العربية. .٣
 فضيلة السيدة تويت قرة العني ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية. .٢
تدددددويت قدددددرة العدددددني ادلاجسدددددت  كمشدددددرفة  األوىل يف ىدددددذا البحدددددث، وفضددددديلة السددددديد  ىدددددر  .0

شددددددددددداد يف أ نددددددددددداء الددددددددددددين ادلاجسدددددددددددت  كمشدددددددددددرفة الثانيدددددددددددة، قدددددددددددد أعطدددددددددددا الباحدددددددددددث اإلر 
 اشتغاذلما.

 سالر ادلعلمني يف كلية الرتبية خصوصا يف قسم تعليم اللغة العربية. .٨
عددددددددالل  احملبوبددددددددة يدددددددددعون الباحددددددددث يف كدددددددد  وقدددددددد . عسددددددددى اهلل أن يددددددددر قهم بطددددددددول  .9

 العمر والصحة.
 .حبيب  احملبوو .1



 ي
 

، وخصوصدددددددا ٣١١٣وأصددددددددقا  يف قسدددددددم تعلددددددديم اللغدددددددة العربيدددددددة يف السدددددددنة الدراسدددددددة  .٥
 حسين مبارك الذي ساعدين يف كتابة ىذا البحث.أخي 

وعسددددددى أن يكددددددون ىددددددذا البحددددددث نافعددددددا للباحددددددث ودلددددددن ينتىفددددددع بددددددو وخصوصددددددا 
 لقسم تعليم اللعة العربية.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ة من أىم اللغات يف العامل. ذلا دور وال شك أن اللغة العربي
لغة اإلتصال بني  مع أهنا، مسلمنييف حيات الناس خاصة لل عظيم

1الناس.
مع تطوير الزمان، كان تعليم اللغة العربية ال يوجو لقراءة  

الدكتور زلمد القرآن فقط, لكنو للتواصل بني اجملتمع. كما قال 
على السمان : اللغة ىي الوسيلة اإلجتماعية دلواجهة ادلوافق 

.للتفاىم
اليت  اتو اللغة العربية من إحدى اللغات األجنبية ادلهم 2

ادلتحدة كاللغة  األممحيتاجها العامل كما أهنا مستعملة يف ىيئة 
م وىو و تعليم اللغة العربية ذلا ىدف ىاالثانية بعد اللغة اإلجنليزية. 

أن تكون فيها كفاعة اللغة, حبيث يستطيع الشخص أن يستخدم 
اللغة ليمأل احتياجات و مطلوبات يف احليات, علي سبيل ادلثال 

3إليصال رسالة و طلب ادلساعدة ألجل حتقيق رغبتو.
 

 والكالم اإلستماع وىي مهارات أربع العربية اللغة يف إن

 اللغة أىل بني مشهورة األربعة ادلهارات وىذه والكتابة، والقراءة

. العربية اللغة تعليم يف مهمات كلها وادلهارات. اللغوية بادلهارات

                                                           
1
 53( ص. 6002دار الفكر العريب,  )قاىرة: تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكر,   

2
قاىرة : دار ادلعارف ، )ال ، التوجية يف تدريس اللغة العربيةزلمد على السمان ،   

 33 (، ص.3795
3
 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo 

Press, 2008), hlm. 13 



2 
 

. اللغة ُلب   ألنو غريىا عن مهارات أىم الكالم أن الباحث رأى

 فال هبا التكلم يستطيع أن أراد فمن األجنبية لغة العربية اللغة وألن

. العربية اللغة مفردات ومنها بأنواعها، العربية اللغة يعلم أن عليو بد

 الديكن فبدوهنا وأساسها، العربية اللغة يف مهم شيء ىي فادلفردات

 البد وتنميتها واستيعاهبا ادلفردات تعليم إذن،. العربية باللغة التكلم

 .هبا يتكلم أن وأراد العربية اللغة تعل م من على

 ترقيتها.عن العوامل اليت تؤثر يف  ة يف اللغة الخيلدثافاحمل
قد  .ىي ادلفردات و البيئة اللغويةاليت يتعلق برتقيتها ومن العوامل 

تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة، ويف عن خيتلف اخلرباء  
أىداف تعليمها. ومع ذلك فإهنم يتفقون على عن تعليم ادلفردات 
مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة الثانية وشرط من شروط 

 إجابتها.

بيئة اللغوية. اليف استيعاب ادلفردات وتنميتها طريقة، منها 
والبيئة اللغوية ىي كل مايسمعو التالميذ ويراه مبا يتعلق باللغة 

البيئة اللغوية إىل قسمني، مها البيئة  Krashenالعربية. وقد قس م 
الرمسية والبيئة غري الرمسية. وتشتمل البيئة الرمسية على عوامل متنوعة 

بية الرمسية والرتبية غريالرمسية. وأكرب الفصل ومعمل اللغة دورا من الرت 
من تعليم اللغة أي اكتسابا. البيئة الرمسية تسهل الطالب يف نيل 
اللغة الثانية عن نظام اللغة )يف عناصر اللغة( أو رلال اللغة 
)مهارات اللغة(، وىي متعلقة بنوع التعليم أو طريقتو اليت 

لكن ىناك ميل بأن البيئة الرمسية أعطت يستخدمها ادلدرس. و 
أكثر نظاما يف عناصر اللغة من رلال اللغة. وأما البيئة غري الرمسية، 
منحت شكل االتصال العلمي، وأكربىا دورا من تعليم اللغة أي 
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اكتسابا يف خارج الفصل، لذلك أن البيئة غري الرمسية منحت أكثر 
4رلاال يف مهارات اللغة من نظام اللغة.

 

يف تعليم اللغة موجو إىل استخدام اللغة  االىتمام الرئيسى  
ق ما يليس إىل قواعد اللغة. ويف النهاية يستطيع التالميذ أن تطب

فلذلك, تكون احملادثة مهما  5تعلم يف الفصل إىل النشاط اليومية.
يف تعليم اللغة العربية, ألن الناس يستخدمون الكالم أكثر من 
الكتابة يف حياهتم, والسيما تكون اللغة لالتصال مع اآلخر. و 

 على ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية.

احد من احدى ادلعاىد  القيم ماجيالنج عهد احلديثة دارادل
ومن أىداف تنفيذىا تعويد  ئة اللغوية يف تعليم الغة العربية.ينفذ البي

التالميذ باللغة األجنبية يف حياة اليومية. فحينئذ كان التالميذ مبعهد 
احلديثة دار القيم يتعرض نفسو على أن حيفظ ادلفردات كل يوم 
ويتكلم هبا عسى أن يكون تعويدا. ويف النهاية، كل التالميذ مجيعا 

 دث باللغة العربية.ماىر أن يتح

وكما بني الباحث أن اللغة ذلا دورا مهما يف احلياة. وعرف أن األصول يف اللغة ىي 
الكالم، والكالم تتكون من ادلفردات. فلذا كانت ادلفردات ىناك أساس مهم البد لكل 

حث من أىم علم اللغة العربية أن يستوعبها لرتقية مهارة الكالم. انطالقا مماذكر الباتم
الباحث أن يبحث يف ىذا البحث حتت  على بيئة اللغة، أراد عتماددلفردات وتنميتها باالا

لدى أساس البيئة اللغوية فى ترقية الكالم بتنمية استيعاب المفردات " ادلوضوع

                                                           
4
 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2009), cet ke 4, hlm.207 
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 38 
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عند سنة الدراسة  ڠالكما بمعهد الحديثة دارالقيم التالميذ في الفصل االول 
٢۸۱۰."  

 تحديد المسئلة .ب

وفقا دلا ذكر الباحث يف ادلقدمة، حدد الباحث ىذا 
األساسية. أما ادلسئلة اليت  مقاصدهالبحث كيال خيرج البحث عن 

 سيبحث الباحث يعىن:

لدى كيف تنمية استيعاب ادلفردات على أساس البيئة اللغوية  (3
 ؟ڠالكما التالميذ يف الفصل االول مبعهد احلديثة دارالقيم 

 أن ادلفردات على أساس البيئة اللغوية تستطيعىل تنمية استيعاب ( 6

لدى التالميذ يف الفصل االول مبعهد احلديثة دارالقيم ترقي الكالم 
 ؟ ڠالكما 

 

 أىداف البحث ومنافعو . ج

 أىداف البحث .1

 األىداف عن رلرد ليس البحث ىذا يف الباحث يبحث امنا

 : يلي كما بأىداف الباحث حبث. فيو وادلعاىن

لدى استيعاب ادلفردات على أساس البيئة اللغوية  معرفة تنمية(. 1
 .ڠالكما التالميذ يف الفصل االول مبعهد احلديثة دارالقيم 

 معرفة ىل تنمية استيعاب ادلفردات على أساس البيئة اللغوية(. 2

لدى التالميذ يف الفصل االول مبعهد  تستطيع أن ترقي الكالم
 .ال ام ڠالكما احلديثة دارالقيم 
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 :البحثمنافع  .2

 يقوم أن الباحث ويرجو  .البحث ىذا يف منافع وكذلك البحث كل يف

 : البحث ىذ ففوائد  .البحث ىذ على ينتفع ودلن لو منفعة البحث ىذا يف

 أ(. ادلنفعة النظرية

 الثراءبالنسبة إىل النظرية، يرجو ىذا البحث أن يفيد 
 تنمية استيعاب ادلفردات. على أشكال والنظريةادلعارف 

 ب(. ادلنفعة التطبيقية.

 للتالميذ .1

 أن يعرف التالميذ قدرهتم على مهارة الكالم. ( أ

أن يعرف التالميذ أن تنمية استيعاب ادلفردات مهم لرتقية مهارة  ( ب
 الكالم.

 

 للمدرس .2

 أن يسهل ادلدرس يف ترقية الكالم لدى التالميذ يف الفصل األول. ( أ

ادلفردات على يستطيع ادلدرس أن يستعمل ادلنهج بتنمية استيعاب  ( ب
 أساس البيئة اللغوية لرتقية الكالم عن التالميذ يف الفصل األول.

 

 للباحث .3

على أساس البيئة اللغوية  لزيادة ادلعرفة يف تنمية استيعاب ادلفردات ( أ
 لرتقية الكالم
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كون ىذا البحث مفتاحا لو يف كشف العلوم اجلديدة وليكون أن ي ( ب
 زادا وخربة لو يف تعلم اللغة العربية.
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 الباب الثانى

 الهيكل النظرى

 التنمية كاستيعاب ادلفردات . أ

 تعريف التنمية  .1

ىي عنصر أساسي لبلستقرار كالتطور اإلنساين  التنمية
شامل أك جزئي مستمر كتتخذ  تطور كاالجتماعي، كىي عملية

أشكاالن سلتلفة هتدؼ إىل الرقي بالوضع اإلنساين 
كاإلستقرار كالتطور ٔتا يتوافق مع احتياجاتو كإمكانياتو  الرفاه إىل

1كسيلة اإلنساف كغايتو. كتعترباالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية، 
 

 تعريف االستيعاب .2

االستيعاب لغةن مصدر من استوعَب، كاصطبلحا طاقة 
كقدرة على الفهم كاإلدراؾ لوجهة نظر أك موضوع مّت استيعاب  

سيد الفعل  بطريقةىو عملية  االستيعاب كاّفة جوانب ادلوضوع .
أك يأذف بو، فهم أك القدرة على استخداـ ادلعرفة كاالستخبارات. 
ؽلكن أف تعٍت كلمة إتقاف أيضا قدرة شخص ما يف شيء ما. 

( تنص على أف إتقاف ىو قدرة 261: 1002نورجيانتورك )
ة. الشخص اليت ؽلكن أف تتحقق سواء من الناحية النظرية ك ادلمارس

ؽلكن أف يقاؿ الشخص إلتقاف شيء إذا كاف ىذا الشخص فهم 
كفهم ادلادة أك ادلفهـو ْتيث ؽلكن كتطبيقو على كضع جديد أك 

                                                           
السبيت، كسيلة، ٘تويل التنمية احمللية يف إطار صندكؽ اجلنوب )دراسة كاقع ادلشاريع التنموية  1
بسكرة، السنة  بسكرة، مذكرة ماجستَت يف االقتصاد غَت منشورة، جامعة زلمد خيضريف كالية 
 .3، ص (2004اجلامعية 
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مفهـو جديد. من ىذين ادلعاين ؽلكن استنتاج أف التمكن ىو قدرة 
الشخص يف فهم ادلواد أك ادلفهـو الذم ؽلكن أف تتحقق كل من 

عملية أك أسلوب أك زلاكلة إلتقاف  واالستيعاب ىالنظرية كادلمارسة.
إتقاف ؽلكن أف تعٍت أيضا فهم أكالقدرة على استخداـ  الفعل.

كفقا لقاموس إندكنيسيا إتقاف يعٍت  .ادلعرفة كالذكاء، كىكذا دكاليك
2ادلاجستَت أكغليز اإلجراءات.

 

بداية دلدرس تعليم اللغة األجنبية ىي تعليم ادلفردات. ألف 
ادلفردات بأف ادلفردات مطلب أساسي من مطلب تعلم أعلية تعليم 

اللغة الثانية كشركط إجابتها. كليست القضية يف تعليم دلفردات أف 
يتعلم التبلميذ نطق حركفها فحسب, أكفهم معناىا مستقلة فقط, 
أكمعرفة طريقة اإلشتقاؽ منها, كرلردكصفها يف تركيب لغوم 

ردات ىواف يكوف التبلميذ صحيح, فإف معيار الكفاءة يف تعليم ادلف
قادرا على ىذا كلو باإلضافة إىل شيئ آخر اليقل عن ىذا كلو 
أعلية, أالكىوقدرتو على أف يستخدـ الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف 

3ادلناسب.
  

من كاحدة ادلوضوعات عن تعليم اللغة يف  تعليم ادلفردات
دلواد ادلدرسة ٖتتل دكرا ىاما للغاية، كأساس التبلميذ إلتقاف ا

سوؼ كانت ادلفردات تؤثر على التفكَت كاإلبداع على  .التعليمية
التبلميذ يف عملية تعلم اللغة، ْتيث ادلفردات ؽلكن ٖتديد قدرات 

                                                           
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus  Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal. 987 

3
  291, ص تعليم الغربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة,   
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من األكثر على تعلم ادلفردات، كقد أتقن   .كنوعية التبلميذ يف اللغة
لذا ادلفردات تصبح معيارا أكمستول  .أكثر على إستيعاب ادلفردات

 .ا ينظر إليها على أهنا تنشط يف ادلهارات اللغويةشخص م

كمن التعريفات, يلخص الباحث أف السيطرة على ادلفردات 
ىي القدرة على استخداـ ادلفردات اك الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف 
ادلناسب, كيف تعليم ادلفردات اف يتعلم الطالب نطق حركفها, كفهم 

منها, كرلردكصفها يف  معناىا مستقلة, كمعرفة طريقة االشتقاؽ
تركيب لغوم صحيح, فإف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىواف 

 يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو.

 ادلفردات كأعليتها .3

 تعريف ادلفردات .1

ادلفردات ىي أىم عنصر يف اللغة. كؽليل بعض اللغوين إىل 
اعتبارىا العنصر األىم من اللغة. كادلراد بذلك أف ادلفردات قد 
تكوف العامل الرئيسي الذم يؤدم إىل فهم معٌت اجلملة يف موقف 

كتسعد تنمية الثركة اللفظية  4االفصاؿ أكيف فهم النص القرائي.
ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية, ذلك أف ادلفردات 
ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت كسائل للتفكَت, 

ف يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات بادلفردات يستطيع ادلتكلم أ
5ٖتمل مايريد.

 

                                                           
4
, )الًتبية السعودية : مكتبة ادلمالكة, دكرة الًتبوية القصَتة مذكرةزلمد لراج عبد احلافظ,  

 8 .ص .ق ( 2121العربية السعودية, 

5
)كلية الًتبية : جامعة عُت  تعليم اللغة العربية )للناطقُت بلغات أخرل(,زلمود كامل الناقي,   
 161 .ص. ق (2991مشس, 
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 يتضمن ْتيث اذلامة اللغة عناصر من عنصر ادلفردات إف
 الكاتب، من أك نفسو ادلتكلم من اللغة يف كاستخداـ ادلعاىن عليها

 كفاءة  ألف مفرداتو. ازدادت إذا اللغة يف مهاراتو تزدادلو كالشخض
 معانيها استوعب يتال ادلفردات على متوقف الشخص لغة مهارة

6اللفظية.
 

 تتكوف الىت الكلمة أك اللفظية : مفردات كاحدىا ادلفردات
 أك امسا أك فعبل كانت  سواء معٌت، على كتدؿ فأكثر حرفُت من

.أدات
 األندكنيسية للغة العاـ القاموس اصطبلح يف ادلفردات ك7

.الكلمات قائمة ىي
 مع الكلمات بقائمة ادلفردات كيعرؼ8

 توحيدا. اللغة يف تتوحد ك تركيبا تًتكب هبا القواعد،

 : معاين ذلا ادلفردات أما

 ادلعاىن عن ادلعارؼ على الشاملة اللغة عناصر من عنصر (.أ
 اللغة، يف كاستخدمها

 كالكاتب، ادلتكلم عليها يستوعب اليت الكلمات (.ب

 .القاموس مثػل ادلوخز البيػاف مع ادلنظمة ادلكلمػات قائمة (.ج

 تعلمادلفردات العربية تكوف ادلادة األكؿ للمبتدئُت عند  
اللغة. بادلفردات عرؼ معٌت كلمة كاحدا فواحدا مثل : شجرة، 

اجلملة فعلية   كبيت, كموظف كغَت ذلك. كبادلفردات ركبت كفواكو
كانت أك إمسية. فهذا دليل على أف تعليم ادلفردات يكوف شرطا 
                                                           

6
 Handri Guntur Tariga, Pengertian KosaKata:  (Jakarta, 1990), hal. 2 

 الناطقُت الغَت التعليمية الكتب إعداد اسسعبداهلل، محيد عبل ك الغاىل عبد ناصر 7

 78.)2992الرياض، الغاىل: دار(،بالعربية
8
 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), hal. 572 
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للغة العربية. كمن تعريفها ىي  لبداية فهم اللغة األجنبية خاصة
اللفظ أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثر كتدؿ على معٌت. 

 كيف تعريف اآلخر فكما يلى: 
 كل الكلمات يف لغة ما. (1

 ثركة الكلمات من ادلخاطب كالكاتب. (2

 الكلمات ادلستخدمة يف فن من فنوف العلم. (3

9قائمة الكلمات ادلنظمة كالقاموس كالتوضيح باختصار. (4
 

 امتاز مفردات اللغة العربية .2

اللغة العربية أهنا ثركة يف أصوؿ الكلمات  من أىم ما ٘تتز
كادلفردات. كىي تشتمل على مجيع األصوؿ اليت تشمل عليها 
أخواهتا السامية أك على معظمها، كتزيد عليها بأصوؿ كثَتة 
احتفظت هبا من اللساف السامي األكؿ، كال يوجد ذلا نظَت يف اية 

من أخواهتا. ىذا اىل أنو قد ٕتمع فيها من ادلفردات يف أخت 
سلتلف أنواع الكلمة امسها كفعلها كحرفها، كمن ادلًتادفات يف 

10األمساء كالصفات كاألفعاؿ.
 

أما األسباب احلقيقة لكثرة ادلفردات كادلًتادفات فهي كما 
 يلى:

أف احتكاؾ لغة قريش باللهجات العربية األخرل  .أ
فة كبَتة من ادلفردات ىذه قد نقل إليها طائ

 اللهجات.

                                                           
9
 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: Tradan Jaya, 

1993). Hal. 52 
10

 16١ ص ،(التاريخ بدون النهضة، دار: القاهرة) اللغة، فقه وافي، الواحد عبد على  
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أف اجلامعي ادلعجمات مل يأخذكا عن قريش  .ب
 كحدىا، بل أخذكا كذلك عن قبائل أخرل كثَتة.

أف اجلمعى ادلعجمات، لشدة حرصهم على  .ج
 تسجيل كل شيئ.

أف كثَتا من الكلمات اليت تذكرىا ادلعجمات على  .د
اهنا مرادؼ معنيها لكلمة أخرل غَت موضوعة يف  
األصلى ذلذا ادلعاىن مستخدمة فيها استخدامها 

 رلازيا.

أف األمساء الكثَتة اليت يذكركهنا لشيئ كاحد ليس  .ه
مجيعها يف الواقع أمساء بل معظمها صفات 

 مستخدمة استخداـ األمساء.

أف كثَتا من األلفاظ اليت تبدأ مرادفات ىي يف  .و
الواقع غَت مًتادفة، بل يدؿ كل منها على حالة 

تلف بعض اإلختبلؼ عن احلالة اليت خاصة ٗت
 يدؿ عليها غَته.

أنو قد انتقل إىل اللغة العربية من أخواهتا السامية  .ز
كغَتىا مفردات كثَتة كاف ذلا نظائر يف متنها 

11األصلى.
 

 أساس اختيار ادلفردات  .3

يف تعليم ادلفردات كىي تساعد بدءا من ادلفردات األساسية 
أمساء الناس،  :سبيل ادلثاؿمن السهل تغيَت، على  ليستاليت 
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ىذه الطريقة  .الضمائر، كاألفعاؿ، كاألفعاؿ ٗتضع، كىكذا دكاليك
ؽلكن أف تستخدـ لتعليم ادلفردات، من بُت أمور أخرل، على 
الطريقة ادلباشرة، التلقُت كاالستظهار، كالقراءة الطريقة، طريقة 
ُت النحوية )الًتمجة(، أكقد تستخدـ مثل ىذه ادلباريات، كٗتم

صورة، كلمات الًتاص، بنغو الكلمة، كالكلمات الصيد كغَت ذلك. 
األساليب لتعليم ىوأساسا التقنية يف تقدًن ادلواد الدراسية  12

للتبلميذ الذين نوع متنوعة كمصممة خصيصا الحتياجات 
تعلم اللغة العربية على كجو اخلصوص، خصوصا  .استخدامو

كن تطبيقها دكف احلاجة ادلفردات تطالب الطرؽ األساسية اليت ؽل
إىل أم األدكات اليت ال تغطيها ادلؤسسات التعليمية اليت تعلم اللغة 

 .العربية

فما أساس إختيار ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية 
للناطقُت بلغات أخرل ؟ ىناؾ رلموعة من األساس نذكر فيما يلي 

 أكثرىا انتشار : 
داـ على غَتىا. التواتر : تفضل الكلمة شائعة االستخ .أ

مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. كتستشار فيها قوائم 
ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة كبينت 

 معدؿ تكرار كل منها. 

التوزع أكادلدل : تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من  .ب
بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد كاحد. قد تكوف 

وع مرتفع, كلكن ىذا التكرار الكلمة ذا تكرار عاؿ أكشي

                                                           
12 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, hal 71  
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ادلرتفع ينحصر يف بلد كاحد. لذا يفضل أف ٗتتار الكلمة 
 اليت تلتقي معظم الببلد العربية على استخدامها.  

ادلتاحية : تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد  .ج
غلدىا حُت يطلبها. كاليت تودم لو معٌت زلددا. كيقاس 

 يستخدموهنا يف ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت
 رلاالت معينة. 

األلفة : تفضل الكلمة اليت تكوف مالوفة عند األفراد على  .د
الكلمة ادلهجورة نادرة االستخداـ. فكلمة "مشس" تفضل 

 ببل شك على كلمة "ذكاء" كإف كانا متفقُت يف ادلعٌت.

  أىداؼ تنمية ادلفردات .4

هتا ال تكمن يف قدر  بسبب مؤشر ادلتعلمُت إتقاف ادلفردات
ذلك، كلكن القدرة على استخدامها بشكل  على حفظ ادلفردات

صحيح ادلفردات، على حد سواء باعتبارىا كسيلة لفهم النص، 
 كبعبارة أخرل، تعلم ادلفردات .ككذلك كسيلة للتعبَت عن ىذا التعبَت

ٔتثابة كسيلة لتطوير قدرة ادلتعلمُت على التواصل باللغة العربية، سواء 
 أف جوىرم يف التعليم ادلفردات ىو:  .كالسليباالغلايب 

 إدخاؿ مفردات جديدة للتبلميذ .أ

 معجمية )قائمة بذاتو( /فهم معٌت ادلفردات، سواء داليل  .ب

كعند استخدامها يف سياؽ مجلة معينة )معٌت تلميحي 
 كالنحوية(. 

نتكوف قادرة على استخداـ مفردات التعبَت، سواء شفهية  .ج
  .كفقا للسياؽ الصحيح )احملكية( ككتب )ملفقة(

  ادلفردات التوجيهات العامة لتنمية .5
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فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت ذلا سهل يف 
 تدريس ادلفردات يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل. 

يتناكت اخلرباء, ٖتديد القدرة ادلناسب :  القدرة الذم تعلم .أ
للدراسُت يف برامج من ادلفردات الذم ينبغي أف نعلمو 

تعليم لعربية للناطقُت بلغات أخرل. فبعضهم يقًتح من 
 \ 2000كلمة للمستول االبتدائي. من   2000 \ 010

 1000 \ 2100كلمة للمستول ادلتوسط. كمن   2100
للمستول ادلتقدـ. كيبدكأف ىذا البعض متأثر بالرأم القائل 

حلة كلمة يف ادلر   1100 \ 1000بأف تعليم األلغاؿ من 
االبتدائية كاؼ ألف يكوف لديهم قاموسا ٔتتطلبات احلياة. 
على شريط  ة أف يتعلموا مهارتُت أساسيتُت : أكالعلا 

  تركيب الكلمات, كثانيتهما كيفية استخداـ القاموس.

قوائم مفردات : يتصور البعض أنو ؽلكن تعلم العربية كلغة  .ب
 ثانية ببساطة لوحفظ الطبلب قائمة تضم رلموعة من
ادلفردات العربية شائعة االستخداـ, عالية التكرار, مًتمجة 
للغاهتم األكىل أكإىل لغة كسيطة يعرفوهنا. ذلؤالء البعض 
شيء من ادلنطق, إذا أف اذلدؼ النهائي من تعلم اللغة أف 
يكوف الطالب ذا حصيلة من ادلفردات كالًتكيب اليت 

13يستطيع استعماذلا كقتها يريد االتصاؿ.
  

                                                           

 
(, 2999)مصر : جامعة ادلنصورة,  ربية لغَت الناطقُت هبا,تعليم العرشدم أمحد طعيمة,  13

 ق   290-296ص 



11 
 

سابقات, يلخص الباحث أف أساليب يف تعليم كمن ال
ادلفردات متنوعة, كمنها أساليب لغوية كغَت لغوية. أما أساليب 
لغوية ىي كما يلي : ذكر ادلضادات, ذكر ادلًتادفات, الًتمجة إىل 
لغة كسيطة, تداعي ادلعاين, ذكر أصل الكلمة كمشتقاهتا, شرح 

ساليب غَت لغوية فهي كما معٌت الكلمة العربية, تعدد القراءة. كأما ا
 يلي : النماذج, ٘تثيل معٌت, لعب الدكر, البحث يف القاموس.

كقد كصفت يف عدة نقاط فوؽ أكلوية تعلم ادلفردات، 
كالفوائد، كادلبادئ، كاألىداؼ، كحىت بعض األساليب اليت ؽلكن 

تعلم ادلفردات ىي طريقة األصلي  .استخدامها يف تعليم ادلفردات
إىل جانب التمكن من قواعد اللغة  .م لغة أجنبيةللبدء يف تعل

الدكر احلاسم  .كالكتابة القواعد كادلفردات التعليم دكرا ىاما للغاية
من تعليم اللغة األجنبية اليت تبدأ من ادلفردات التدريس يتضح من 

 الطبلقة يف مهارات التخاطب

 الطريقة يف تنمية ادلفردات . ب

 تعريف الطريقة  (أ 
يف تدريس مادة من ادلواد الدراسية، كذلك الطريقة دكر مهم 

ألف صلاح التدريس من حيث الوصوؿ إىل األىداؼ ادلقررة تتوقف 
يف صبلحية الطريقة ادلستخدمة لو. بل، قيل قد تكوف الطريقة أىم 
من ادلادة كادلدرس، كمهما جودة ادلادة ككثرة علـو التدريس إذا مل 

 بلوغ األىداؼ. كىذا تصاحبها الطريقة ادلناسبة قد ال يصل إىل
ليس ٔتعٌت إعلاؿ أعلية ادلادة كادلدرس، ألنو ال فائدة للطريقة ادلمتازة 

 مع عدـ كجود ادلدرس كادلادة.
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قد اختلف تعريف طريق التدريس باختبلؼ ادلداخل 
كالرؤم الًتبوية، فمنهم من حددىا كحصرىا يف الدراسة كادلوضوع، 

. كمن حددىا يرل أهنا كمنهم من نظر إليها بصورة أمشل كأعم
الوسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم التبلميذ يف أم مادة من ادلواد أك 
ىي اخلطة اليت يضعها ادلدرس لنفسو قبل أف يدخل حجرة 
الدراسة، كيعمل على تنفيذىا يف تلك احلجرة يعد دخوذلا. كتعريف 

ات آخر ػلصرىا يف األساليب اليت يتبعها ادلدرس يف توصيل ادلعلوم
إيل أذىاف الطلبة. كأصحاب النوع الثاين يعتربىا شاملة للوسائل 

14التعليمية اليت هبا تنفذ أىداؼ التعليم كغايتو.
 

 كالًتبوية التعليمية اخلربات كل ىو أكادلنهج الطريقة

 ادلدرسة داحل- لطبلهبا ادلدرسة هتيئها اليت كالثقافية كاالجتماعية

 كتعديل الشامل الكامل النمو على مساعدهتم بقصد -كخارجها

15الًتبوية. أىدافها ٖتقيق أجل من كذلك سلوكهم
 

الطريقة ىي سبيل تنفيذ عملية التدريس، أككيف شيء 
يف تعليم اللغة  .الفٍت ادلواد التعليمية ادلمنوحة للتبلميذ يف ادلدرسة

 .العربية، كاألسلوب ىوإحدل الوسائل لتحقيق اذلدؼ من التدريس

أيضا أف طريقة أكثر دقة لتكوف فعالة يف ٖتقيق أىداؼ كمن ادلتوقع 

                                                           
11
 : ماالنق) الكفء، العربية اللغة مدرس إعداد نحو التدريس مهارة الدين، بحر أوريل 

UIN Malik Press 1111 .)111ص   

11
 )مدخل إىل ادلناىج كطرؽ التدريس ، زلمد مزمل البشَت كزلمد مالك زلمد سعيد،  

  12(، ص.1٩٩2شللكة العربية السعودية  :رياض 
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16ىذا التعليم.
ىذه الطريقة اسًتاتيجية أكطرؽ سلتلفة لتقدًن ادلواد  

 .جلعلها أكثر جاذبية كأسهل للتبلميذ لفهم ادلواد اليت قدمها مربيا

تعلم طرؽ لتصبح كاحدة من العناصر ْتيث أىداؼ التعلم ؽلكن 
 .أف يتحقق كفقا للمؤشرات

 ادلفردات أنواع الطريقة يف تنمية (ب 

 

 طريقة الًّتمجة (أ

كىي طريقة قدؽلة مل تقم يف البداية على أساس من فكر أك 
نظرمعُّت أم مل ترتبط بأحد ادلفّكرين يف ميداف الّلغة أكميداف 
الًّتبّية, كلكّنها ترجع ّتذكرىا إىل الّتعليم الّلغة البّلتينّية كالّلغة 

لفًتة طويلة يف تعليم ىاتُت الّلغتُت  اإلغريقّية حيث اشتخدمت
عندما كاف الّتحليل ادلنطقي الّلغة كحفظ ماهبا من قواعد كشواذ, 
كتطبيق ذلك يف تدريبات للًّتمجة, يعترب كسيلة من كسائل تقوية 
عقل الّتلميذ. كعندما كانت دراسة البلتينّية كاإلغريقّية تعترب مفتاحا 

نت قراءة الّنصوص كترمجتها للفكر كاألدب القدًن كعلى ذلك كا
يف ىذه الطّريقة كأيضا الّتدريب على الكتابة كتقليد ىذه الّنصوص 

 شيئا مهّما كرئيسيّا.

ىذه الطّريقة إذف تقف بأىدافها عند حد حفظ كفهم 
قواعد الّلغة, كالّتعبَت بأشكاؿ لغويّة تقليديّة كتدريب الّطبّلب على  

ادلنّظم يف الًّتمجة من لغتو إىل  كتابو الّلغة بدقو عن طريق الّتدريب
الّلغة ادلتعّلمة, كما تقف بأىدافها أيضا عند حد تزكيد الّدارس 
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 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan 
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ْتصيلة لفظّية أدبّية كاسعة, كعندـ حد تدريبّية على استخبلص 
ادلعٍت من الّنصوص األجنبّية بًتمجتها إىل لغتو الوطنّية, ةعلى تقدير 

 الّدالالت األدبّية دلا يقرأ.

 

 لقراءةاطريقة  (ب

ىذه الطّريقة بعد أف ظهرت بعض الكتابات  لقد شاعت
مدل اإلرتبات بُت تعليم الّلغات كالوقت ادلخصص لو,  تتناكؿاّليت 

كلقد قررت ىذه الكتابات أّف أىداؼ تعليم الّلغة كلغة أجنبّية 
ينبغي أف تكوف :زلدكد بالّشكل اّلذم ؽلكن معو ٖتقيقها من 
خبلؿ الوقت ادلخصص لذلك. كما أشارت ىذه الكتابات إىل أّف 

عليم الّلغة فًتة زمينة اذلدؼ اّلذم ؽلكن ٖتقيقو عندما طلصص لت
كيف ضوء ىذا بدأت  17ٖتّدد بعامُت ىوتنمية القدرة على القراءة.

حركة مراجعة ألىداؼ تعليم الّلغات األجنبّية كصار ينظر إىل 
القراءة باعتبارىا من أىّم ادلهارات اّليت غلب أف ػلصلها الّتبلميذ,  

ر مهارة كما أخذ ادلدّرسوف يبحثوف عن أفعل السبل لتنمية كتطوي
القراءة ْتيث يتمكن الّدارس اّلذم يتّلقى مقّررا زلدكدا من أف 
يكوف قادرا على القراءة ادلستقّلة بعد اإلنتهاء من دراستو, كمن مثّ 

 .أصبحت القراءة ىي اذلدؼ الرّئيس ذلذه الطّريقة

 طريقة الّسمعّية الّشفويّة (ت

 .غويةالل الطريقة مثل أخرل أمساء الشفوية السمعية كللطريقة
 :يلي ما الطريقة ىذه افًتاضات أبرز كمن
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 جزء ٘تثيل فهي الكتابة أما كبلـ، أساس اللغة .1

 تعليم يف االىتماـ ينصب أف غلب كلذلك .للكبلـ

 القرأة على كليس الكبلـ، على األجنبية اللغة

 .كالكتابة

 تسلسل ٔتوجب األجنبية اللغة تعليم يسَت أف غلب .2

 .الكتابة مث القرأة مث الكبلـ، مث االستماع، : ىو معُت

 استمع ما يقوؿ مث أكال، ادلتعلم يستمع أف يعٍت كىذا

 .قرأ ما يكتب مث قاؿ ما يقوؿ مث إليو،

 اكتساب طريقة ٘تاثل األجنبية اللغة تكلم طريقة .3

  .األـ اللغو الطفل

 تكوين ىي األجنبية اللغة الكتساب طريقة أفضل .4

 .القوالب على ادلراف طريق عن اللغوية العادات

 إىل كليس األجنبية اللغة تعلم إىل ْتاجة ادلتعلم إف .5

 التمرف إىل ْتاجة ادلتعلم أف يعٍت كىذا .عنها تعلم

 كٖتليبلهتا قوانينها يعرؼ أف ينفعو كال نطقها على

1١اللغوية
 

لقد أخذت عملية اإلّتصاؿ يف الّسنوات األخَتة تزداد بُت 
الّدكؿ, فنما حجم الّتجارة, كانتشرت برامج اإلذاعة كالّتلفزّيوف, 
كاّتسعت ادلشركعات كادلعونات الفنية, ككثرت عمليات التبادؿ 
الثّقايف ك الّتعليمي بُت الّدكؿ, شلّا أدل إىل زيادة اىتماـ النّاس 
                                                           

1١
قاىرة : دار ادلعارؼ ، )ال ، التوجية يف تدريس اللغة العربيةزلمد على السماف ،  

 35 (، ص.2903
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غَت لغاهتم الوطنّية. كلقد التفت ىذا اإلىتماـ  بتعّلم لغات أخرل
بتعليم لغات أخرل إىل ضركرة أف يكوف اإلنساف قادرا على الّتكّلم 
بالّلغات األجنبّية ك فهمها,كمن مّث انعكس ذلك على الطّرؽ اّليت 

 يتعّلم هبا الّناس قراءة الّلغة األجنبّية بطبلقة, كالكتابة هبا يف دقو.

ـ اجلديد ادلتزايد بأّف يكوف اإلنساف قادرا كلقد أدل اإلىتما
على اإلّتصاؿ بالّلغة األجنبّية إىل صياغة مصطلح )الّسمعي 
الّشفوم( ليطلق على طريقة هتدؼ إىل إتقاف مهارات اإلستماع 
كالكبلـ أّكال كأساس إلتقاف مهارات القراءة كالكتابة ثانيا.كدلّا كجد 

كغامض كصعب الّنطق, اقًتح تعبَت زلَّت   aural-oralأف تعبَت 
.ليطلق على ىذه الطّريقة audio lingual مصطلح

19
 

 

 البيئة اللغوية . ج

 مفهـو البيئة .2

20البيئة لغة الباءة كالبيئة كادلبوأ ك ادلباءة.
كذلك البيئة يف  

اللغة مشتقة من فعل )بوأ(، لو معاف عدة، فبوأه منزال: نزؿ بو إىل 
سند جبل، كبوأه لو كبوأه فيو: ىيأه لو كأنزلو كمكن لو فيو، ك )تبوأ( 
نزؿ كأقاـ. أم اٗتذكا، كاالسم البيئة ٔتعٌت ادلنزؿ، كقد ذكر ابن 

                                                           
1٩

 ادلكّرمة مّكة(, تدريس طرؽ,مداخل, أسس)أخرل بلغات للّناطقُت العربّية الّلغة تعليم, الّناقة كامل زلمود  

 88-67. ص, ـ1985-ـ1405 القرء أـ جامعة:

20
 (2990، ) بَتكت : طبعة ثامن كعشركف، اللغة كاألعبلـ ، ادلنجد يفلويس معلوؼ   

  11ص 
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: ٔتعٌت منظور لكلمة )تبوأ( معنيُت قريبُت من بعضهما، األكؿ 
21إصبلح ادلكاف كهتيئتو للمبيت فيو. كالثاين : النزكؿ كاإلقامة.

 

البيئة اللغوية ىي الوالية أك دائرة أك جبهة  تعريف العاـ من
احملتول فيها، البيئة يدؿ على حسية اإلنساف خاصة السمع ك  ك

احلد ك احلاؿ مثل ذلك يعطي صورة بأف البيئة اللغوية ىي  .البصر
خاصة تنمو فيها اللغة، ك ترقي، ك مستخدمة ٔتتكلمو. أحواؿ دائرة 

ك ادلعٌت اآلخر، إف البيئة اللغوية يدؿ على شأف كل حاؿ الذم 
ؽلكن مسعو ك نظره بادلتكلم يف كالية خاصة اليت تستعمل فيها 
اللغة. البيئة اللغوية ىي كل احلاؿ الذم ؽلكن مسعو ك نظره ك يؤثر 

ح، الذم يدؿ على اللغة ىي مثبل عملية اتصاؿ اللغة. ك من األكض
يف الفصل الذم غلرم فيو عملية التعليم، يف السوؽ، مركز التسوؽ، 
ادلطعم، التحدث بُت األنفار يف فرقة، عند مشاىدة التلفاز، عند 
قراءة اجلريدة، أك القراءات األخرل، ك غَت ذلك من أحواؿ البيئة 

للغة ك ال سيما األخرل. اإلرتباط بُت البيئة ك عملية اكتساب ا
اللغة الثانية، ك جودة البيئة اللغوية الـز أف يهتم. ألف جودة البيئة 

ك عن جودة . اللغوية يؤثر صلاح اكتساب اللغة ك تعليم اللغة الثانية
( يؤكد بأف اجلودة اللغوية ىي احلاؿ 2991البيئة اللغوية، دكيل )

.غة الثانيةالذم لو دكر مهم يف تعيُت صلاح ادلتعلم يف تعلم الل
22

  

البيئة ىي مجيع العوامل اخلارجية تؤثر يف الكائن احلي من 
أم من اللحظة اليت يتم فيها التلقيح. كأف البيئة ىي لفظ  بدء ظلوه

                                                           
21

 ( باب اذلمزة، فصل الباء2990، )بَتكت : دار صادر، لساف العربابن منظور،   
22 Andiopenta Purba, "Peranan Lingkungan Bahasa Dalam 

Pemerolehan Bahasa Kedua." Jurnal Pena 3.1 (2014). Hal 16 
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شائع االستخداـ كيرتبط مدلوذلا بنوع كظلط العاقة بينها كبُت 
مستخدمها، فمثبل البيت بيئة كاحلي بيئة  ك الوطن بيئة، كالكرة 

ة بيئة، بل الكوف كلو بيئة. فالبيئة تعٍت رلموع ادلوارد الطبيعية األرضي
ك االجتماعية ادلتاحة يف كقت ما ك يف مكاف ما إلشباع حاجات 

23اإلنساف ك تطلعاتو.
 

البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو التلميذ ك يشاىده يتعلق  
ك ادلقصود بالبيئة يف نظرية السلوكية ك  24بلغة اذلدؼ ادلتعلقة.

ادلعرفية ىو كل العناصر اليت ػلشدىا ادلريب من كتاب مدرسي ك 
طريقة تعليم كأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي كقبلو ك بعده، 
كاليت هتدؼ كلها إىل استَتجية تربوية كاحدة تشكل استجابة ادلتعلم 

25بالشكل ادلرغوب فيو.
 

. ٔتعٌت البيئة اليت يتكلم الناس فيها باللغة العربيةالبيئة العربية 

يف الًتبية الرمسية، جو اللغة العربية يصنعو ادلعلم يف ادلدرسة أك يف 
26مسكن الطلبة أك يسمى بادلعهد.

ؼلتلف األفراد باختبلؼ  
البيئات اليت نشأكا فيها. فالبيئة ىي كل شيئ خارج نفس األكالد ك 

                                                           

، مدخل إىل ادلنافع ك طرؽ التدريس ك زلمد مالك زلمد سعيد، زلمد مزمل البشَت
 11(، ص. 2991)الرياض: دار اللواء للنشر ك التوزيع، 

24
 Ahmad fuad effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 

165 
25

، )بَتكت: تعلم اللغات احلية ك تعليمها بُت النظرية ك التطبيق صبلح عبد احمليد العرب، 
 22(، ص. 2992مكتبة لبياف، 

26 A. Hidayat, "Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) dan 

Pemerolehan Bahasa (Tinjauan tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa 

dalam Pemerolehan Bahasa)." Jurnal pemikiran Islam ANIDA' 37.1 (2012) 

hal 38 
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عٌت مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر فالبيئة ت 27تؤثر لتطورىا.
 مكاف كتوجد بينهما اعتمادا. كقت ك أم اإلنساف ك طبيعيتو يف

فمنها البيئة الطبيعية، ك البيئة اإلجتماعية، ك البيئة السياسية. 
كادلقصود بالبيئة يف نظرييت السلوكية كادلعرفية ىي كل العناصر اليت 

كأنشطة تربوية أثناء الفصل ػلشدىا ادلعلم من كتاب كطريقة تعليم 
كمن التعريفات السابقة أف البيئة اللغوية ىي كل ما  الدراسي.

 2١يسمع الطالب كيشاىده يتعلق بلغة اذلدؼ ادلتعلمة.
 

 أنواع البيئة .1

أف البيئة اليت ٖتث إىل التعليم تنقسم   Krashen رأل
2٩إىل البيئة الرمسية ك البيئة غَت الرمسية

أما البيئة الرمسية ىي البيئة  .
 يف الفصل ترتيبا. كتشمل ىذه البيئة النشاطات رمسيا ك اليت تشكل

اليت قدمها ادلعلم. إضافة إىل البيئة الرمسية أهنا تستطيع أف ٖتث 
تعتمد  الطلبة بشكل اكتساب مهارة اللغوية أك قواعد اللغة، كىو

 على منهج التعليم استخدمها ادلدرس.

                                                           
27

 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hlm. 78. 

28
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), hlm. 165 

29 Andiopenta Purba, Peranan Lingkungan Bahasa dalam 

Pemerolehan Bahasa Kedua, Jurnal Pena, Volume III, No.1 (Juli 

2013),hlm. 16 
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البيئة غَت الرمسية فعكسها من البيئة الرمسية. كقيل أف كأما  
البيئة غَت رمسية أفضل من البيئة الرمسية يف إعطاء ادلهارات الظاىرة 
للغة الثانية. ال تلـز البيئة غَت الرمسية إعطاء ادلدخل ادلفهم دلتعلم 

اكتساب اللغة،  اللغة الثانية كبَت السن أك يف مرحلة الطفل. يف
الرمسية، ألهنا ليست رلردا يف  أكسع من البيئة غَت الرمسية ئةرلاؿ البي

كل ما من احلاالت  ىذه البيئة الفصل كلكن خارجو. كتشمل
الطريق أك يف ادلنزؿ كيف أم  كادلعاملة بُت أحد كأصدقائو إما يف

 مكاف.

كبالنظر أف رلاؿ البيئة غَت الرمسية أكسع من البيئة الرمسية، 
غَت الرمسية ذلا دكر كبَت يف اكتساب اللغة  كألجل ذلك أف البيئة

 ادلطلوبة. كيف النظر، أف البيئة غَت الرمسية تتعلق اكتساب ادلهارة

 على تعلم اللغة كقواعدىا. تركيزا اللغوية كالبيئة الرمسية أكثر

يف تكوين البيئة، رأل اخلويل أف البيئة اللغوية نوعاف علا 
 .اللغوية االصطناعيةالبيئة اللغوية الطبيعية ك البيئة 

 البيئة اللغوية الطبيعية (1

كادلراد بالبيئة اللغوية الطبيعية ىي استخداـ اللغة بغرض 
أم مع الًتكيز على احملتول. كىذا ما التفاىم ك نقل ادلعلومات، 

أك اللغة الثانية يف  نفعلو عندما نتحادث مستخدمُت اللغة األكىل
الشارع أك ادللعب مثبل. كيف ادلقابل, عندما يستخدـ ادلعلم اللغة 
الثانية يف غرفة الصف يف تدريب لغي, فبل شك أف الًتكيز ىناؾ 
اليكوف على احملتول, بل على الصيغ اللغوية. يصبح ىدؼ اللغة 
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يئة شكلية يف ىذه احلالة اللغة ذاهتا. مثل ىذا البيئة اللغوية ندعوىا ب
  30أك اصطناعية.

كلقد دّلت البحوث أف البيئة الطبيعية تؤدل إىل اكتساب 
أسرع للغة الثانية من البيئة االصطناعية. كما دلت البحوث أنو  
كلما زاد زمن التعرض للغة الثانية بصورهتا الطبيعية، ٖتسن مستول 

بيعية فإف البيئة الط اللغة الثانية، كأنو إذا تساكل الزمن، اكتساب
تعطي نتائج أفضل من البيئة االصطناعية، اليت ىي بيئة غرفة 
الصف. كىذا يعٍت أف تعلم اللغة الثانية يف موطنها األصلي أفضل 
من تعلمها كلغة أجنبية يف غرفة صف ما يف مدرسة ما خارج 

 موطنها األصلي.

تتقدـ  كما دّلت البحوث أف ادلهارة اللغوية يف اللغة الثانية
ل إذا استخدمت اللغة الثانية كلغة تعليم أم بشكل أفض

استخدمت يف تدريس ادلواد األخرل مثل العلـو كاالجتماعيات, 
كينبغي دلن تعلم اللغة  31مقارنة باستخداـ اللغة الثانية كلغة فقط.

العربية أف يذىب إىل بلد اللغة ليكوف عادلا اللغة األصلية 
 كأسهل.  كطبيعيتها، ألف تعلم اللغة يف بلدىا أفضل

 البيئة اللغوية االصطناعية (2

                                                           
30 Andiopenta Purba, Peranan Lingkungan Bahasa dalam 

Pemerolehan Bahasa Kedua, Jurnal Pena, Volume III, No.1 (Juli 

2013),hlm. 32 

31
(, ص. 2999زلمد علي اخلويل، احلياة مع لغتُت، )الرياض: ادلملكة العربية السعودية,  

61 
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البيئة اللغوية اإلصطناعية ىي البيئة لتعلم اللغة العربية يف 
الفصل أك خارجو. كينبغي دلتعلم اللغة العربية أف يذىب إىل بلد 
اللغة كي يناؿ البيئة الطبيعية. كاعلم أف تعلم اللغة العربية ليس 

البيئة اللغوية  تصاؿ.دلعرفة اللغة العربية كلكن جلعلها ألة اإل
سبيل الكتساب كاٍع  االصطناعية ىي بيئة تعلم اللغة األجنبية، كىي

الثانية. كرغم أف ىذا البيئة زلدكدة األثر يف تكوين مهارات  للغة
اتصالية فعالة، إال أف ذلا فوائد الؽلكن إنكارىا. فادلدرسة تقّدـ حبلن 

يذىبوا إىل موطن اللغة كاقعيا دلبليُت الطبلب الذين الؽلكنهم أف 
الثانية تيسمعوىا ىناؾ كيكتسبوىا يف بيئة طبيعية، إذ تقـو ادلدرسة 
بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أف ادلدرسة تقيس ذلم تقدمهم 
بانتظاـ، فتقدـ ذلم نوعا من التقييم كالتحفيز البلزمُت. كما أف 

، كىذا قد ادلدرسة قد هتتم بعرض األحكاـ النحوية اللغة الثانية
يتناسب مع سن بغض ادلتعلمُت الذين ير غبوف قي اكتشاؼ أسرار 
اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانُت )من حبلؿ تقدًن أمثلة 
عديدة سابقة( أك عن طريق استناباط القوانُت )تطبيقها على أمثلة 
عديدة الحقة(. إضافة إىل ىذا، إف القوانُت اللغوية قد تساعد يف 

ادلتعلم لنقسو كىو يكتسب اللغة الثانية أك يتكلمها. كما أهنا مراقبة 
 تساعده يف تصحيح نفسو إذا أخطأ.

ك يف الواقع، إف مدل فعالية معرفة القوانُت اللغوية يف رلاؿ 
تكوين ادلهارات اللغوية أمر مشكوؾ فيو. فهناؾ ادلبليُت من الناس 

ية كىم اليعرفوف يف كل مكاف يتكلموف اللغة األكىل أك اللغة الثان
القوانُت اللغوية اليت ٖتكم اللغة الليت يتكلموهنا. كىناؾ أيضا 
ادلبليُت من األطفاؿ الذين يتكلموف اللغة األكىل بإتقاف يف كل 
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مكاف قبل أف يذىبوا إىل ادلدارس كقبل أف يتعلموا أم شيء عن 
 قوانُت اللغة األكىل. ىذا يثبت أف إدراؾ قوانُت اللقة ليس شرطا يف
إتقاهنا. كلكن بالطبع ىذا ال يثبت أف تعلم قوانُت اللغة ال يفيد يف 

 32اكتساهبا.
 
 

 الطريقة يف تكوين البيئة اللغوية .3

رأل أمحد فؤاد أفندم أف فيها شركط ينبغي أف تكوف يف 
تكوين البيئة اللغوية يف ادلدارس أكادلعاىد لتحصيل الغرض منها، 

 :كأىم ىذه الشركط

ادلعلمُت ك رؤساء ادلدارس أك ادلعاىد إىل اللغة استشارة دكافع  .أ
 العربية

كوف ادلمثل الذم يتكلم باللغة العربية الصحيحة حينما الناطق  .ب
األصلي غَت موجود، لكي يشعر ادلتعلمُت بإشباع الدكاقع اليت 

 فعتهم إىل التعلم

.كوف األمواؿ ادلوافرة لوجود العوامل ادلادية لتكوين البيئة .ت
33

  

 البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكبلـأعلية  .1

                                                           
 66 ص ،اخلويل علي زلمد دكتور32

33 Ahmad Fuad Affandi, Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab, Hlm. 167 
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اكتساب اللغة منها نظرية السلوكية.  عن كمن النظريات
كنظرية السلوكية ىي نظرية التعلم تؤكد على تغَت السلوؾ. ككاف 
البيئة اللغوية يف تعليم اللغة خصوصا يف تعليم مهارة الكبلـ مهما 

الكبلـ ألهنا مكّلفة  جدا، كإهنا تؤثر تأثَتا يف ترقية مهارة الطلبة يف
 للتكلم.

يف البيئة اللغوية، كاف الطلبة تستطيع تطبيق الكبلـ فيها ببل 
حياء كال خوؼ عن اخلطاء. يف جامعة كايل سوصلو خصوصا يف 
قسم تعليم اللغة العربية ال توجد البيئة اللغوية، كمعركؼ أف ذلا دكر  

د على قسم كبَت يف تعليم مهارة الكبلـ. انطبلقا شلا ذكر، ال ب
تعليم اللغة العربية أف يكّوف البيئة اللغوية لًتقية مهارة الطلبة يف 
الكبلـ. كلتحقيق استعاب الطلبة عن مهارة الكبلـ، إنو ليس ٔتجرد 

 استخداـ االعتماد على النظريات ك قواعد اللغة، لكنها على عدة

 اللغة ادلطلوبة يف عملية اليومية كالتعليمية.

ربية على أساس ادلذىب السلوكى أك ادلعركيف  تعليم اللغة الع
كبلعلا ػلتاج إىل الببئة، غَت أف عند ادلذىب السلوكي البيئة اليت 
ىي من العوامل اخلارجية للطالب يأخذ دكرا ىاما ككبَتا يف استعاب 
اللغة العربية كتكوين قدرتو اللغوية كمهارهتا بدكف اعتبار دكافعو 

بيئة على مذىب ادلعركيف كإسناد يف كرغباتو كخربتو السابقة. كال
 تعليم اللغة العربية.

يتيح ادلعلم البيئة مثل ادلثَت كالطالب يستجيبو بعد أف يربطو 
ٔتعارفو كخرباتو يستوعبها قبلو. اذف استجابة الطالب ليست كحدىا 
نتيجة ادلثَت. ككل ما يسمع الطالب كيشاىده كيتعلق باللغة العربية 

 ة.يسمى بالبيئة اللغوي
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 كأعلية البيئة اللغوية يف تعليم مهارة الكبلـ ىي:
 ال يتم تعليم مهارة الكبلـ بدكف كجود البيئة اللغوية. .1

البيئة اللغوية تسهل تعليم اللغة العربية كالسيما مهارة  .2
 الكبلـ.

البيئة اللغوية غَت الرمسية تعطي اخلربات يف استخداـ اللغة  .3
 يف احلياة اليومية.
كر من البيئة اللغوية تعٍت من أعليتها يف بالنظر إىل ما ذ 

تعليم مهارة الكبلـ، غلب على قسم تعليم اللغة العربية أف يكوهنا 
يف بيئة تعليم اللغة. كاحلقيقة يف قسم تعليم اللغة العربية، ال توجد 
البيئة اللغوية مع أف فيها دكر كبَت يف تعليم الكبلـ. كتكوين البيئة 

للغة العربية بأف يستخدـ من تعلق بو من اللغوية يف قسم تعليم ا
احملاضرين كالطلبة لغة العربية ألة اإلتصاؿ بينهم إما يف عملية التعليم 
أك خارجها، مثبل يف اإلدارة أك يف ادلطعم. كلكن يف احلقيقة أف 
تكوينها غَت سهل، كفيو إحتياج على عوامل كثَت. كمنها الوعي من 

 قبل احملاضرين كالطبلب.

 اللغوية البيئة أىداؼ .1

 يلي : كما ىناؾ غرض عاـ لتشكيل البيئة اللغوية

ظلوم تقليدم إغلايب يف التعلم اللغة العربية ك اإلصلليزية  .1
فّعالية، ك تنفذ اللغة إتصالية باحملادثة كادلناقشة ك احملاضرة 

 ك كذلك تعترب بالكتابة. 

اعطاء التأكيد اكتساب اللغة الذم تتعلمها يف الفصل،  .2
الطالبة لديها الفرصة لتدريب اللغة العربية  فلذلك

 كاإلصلليزية.
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ظلوم االبتكار ك النشاط تعلم اللغة العربية كاإلصلليزية، حىت  .3
يستطيع أف يوحد بُت النظريات ك التدريبات يف البيئة 

 السائرة

كأما غرض خاص لتشكيل بيئة اللغوية )العربية كاإلصلليزية ( 
أك كتابا، ألجل  كانت ة الطالبة لساناظلوم كترقية مهارات لغوي فهو

.ذلك أف عملية تعليم اللغة تكوف أنشط ك مؤثر ك رلد
34

   

 البيئة عناصر .6
 تتضمن البيئة ٔتفهومها الواسع ما يأيت :

 اجملتمع .1
اجملتمع ىو مجاعة منظمة من األفراد يعيشوف يف مكاف 
كاحد كتربطهم عبلقات قومية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية 

ة. كادلدرسة أك اجلامعة ىي ادلؤسسة الًتبوية ادلوجودة يف كركحي
اجملتمع كوسيلة يف إعداد كبناء األطفاؿ ادلقبلة. فيوجد يف اجملتمع 
عدد من ادلؤسسات الًتبوية تلعب دكرا كبَتا يف تربية األفراد، كتعمل 
على تطوير اجملتمع مثل ادلؤسسات الًتبوية األخرل. كأىم ىذه 

 ادلؤسسات ىي :
 ألسرةا .2

األسرة ىي اجلماعة األكىل اليت ينتمي إليها الطفل كيعيش 
بُت ظهرانيها مع أفرادىا يف سنُت حياتو األكىل. فاألسرة ىي 
ادلدرسة األكىل للطفل، يناؿ فيها أكؿ ما من الًتبية كينعم فيها 

                                                           
34

 Mukhlis, Mohd Nasir, and Meutia Rahmah. "Eksistensi Bi'ah 

Lughawiyah Di Dayah Terpadu Al-Muslimun Lhoksukon Aceh Utara." 

Ihya'al'Arabiyah 2.1 (2016). 
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باحلب كالطمأنينة. كلقد دؿ البحث على أف الطفل يف ىذه 
التقليد كأف يتعلمو من قيم كأفكار يصاحبو ادلرحلة، يتعلم باحملاكاة ك 

طوؿ حياتو. كاألسرة تؤثر على تربية الطفل اجلسمانية كالعقلية 
 كاألخبلقية كاالجتماعية.

 رلموعة األصدقاء  .3

رلموعة األصدقاء تؤثر يف سلوؾ كأفكار األفراد اجملموعة. 
 كاألصدقاء مؤسسة تربوية ألهنم دائما ما على قيم كأفكار معينة.

 كسائل اإلعبلـ .4
انتشرت كسائل اإلعبلـ انتشارا ضخما يف ىذه اجملتمعات  

احلديثة. كأصبحت كسائل اإلعبلـ من صحف، كتلفاز، كإذاعة، 
كفيديو كغَتىا تؤثر تأثَتا كبَتا على سلوؾ كتربية الطالب، بل يف 
بعض األحياف ؽلكن أف يوجد تأثَت بعض كسائل اإلعبلـ مثل 

 ادلدرسة. التلفاز أكرب من تأثَت
 الثقافة .5

 للثقافة تعريفات كثَتة، منها :
 (. ىي االنتاج اإلنساين اخلاص بالتفاعل االجتماعي2

(. ىي رلموع اخلربات كادلعلومات ٕترم من أجياؿ إىل 1
 آخر يف رلتمع معُت.

كخصائص الثقافة ىي أهنا ظاىرة خاصة باإلنساف 
35كمكتسبة كقابلة لبلنتقاؿ كمشبعة حلاجات اإلنساف.

 

 ادلوارد الطبيعية .6

                                                           
 13زلمد مزمل البشَت كزلمد مالك زلمد سعيد، ص.35
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كادلراد هبا ىي مجيع ما يوجد يف حوؿ حياة اإلنساف من 
األرض كاألشجار كغَت ذلك من العوامل اليت تؤثر يف حياة 

 اإلنساف. 

 الكبلـ مهارة مفهـو .د

 الكبلـ مهارة تعريف .1

الكبلـ ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة,كعند 
ذل يعرب عنو بألفاظ, يقاؿ ىف ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس ال

نفس كبلـ, ك ىف اصطبلح النحاة : اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو : 
كأما تعريف اإلصطبلحي للكبلـ فهو الكبل ـ  36جاء الشتاء.

ادلنطوؽ الذل يعرب بو ادلتكلم عما ىف نفسو من ىاجسو, أك 
خاطره, كما غلوؿ ٓتاطره من مشاعر ك احساسات, كما يزخره بو 
عقلو من رأم اك فقر, كما يريد اف يزكدبو غَته من معلومات, اك 

 مة ىف األداء.ضلو ذلك يف طبلقة كانسياب مع صحة ىف التعبَتكسبل

ك أما الكبلـ ىو النشاط اللغوم ادلهم ىف احلياة اليومية كاف 
اإلنساف بو ػلاكؿ اف يعرب عن كل ماخطرة ببالو األفكار كالشفوم. 

. كالكبلـ شعرهدكف التعبَت عن نفسو اليعرؼ اإلنساف ما فكره ك 
ىو احدل ادلهارات اللغوية األربعة الفعالية اإلنتجية كىي مهارة 

راءة كاإلستماع كالكتابة كالكبلـ. كالكبلـ ىي تعترب من اعلية الق
ادلهارات بالنسبة اىل اللغة األجنبية كتعترب من اىم ادلهارات اللغوية. 
ألف الكبلـ جزء عملى الذل ؽلارس ادلتعلم. كالكبلـ جزء اساسي 
ىف منهج تعليم اللغة األجنبية كيعترب كالقائموف على ىذ ادليداف من 

                                                           
 906. ص 1رلمع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، ج 11



11 
 

اؼ تعليم اللغة األجنبية ذلك انو ؽلثل ىف الغالب اجلز ء اىم اىد
37العملى كالطبقى ىف تعليم اللغة.

 

 يعلمها أف العربية اللغة يتعلم أف أراد من كل على غلب

 مهارات أربع العربية اللغة يف .اللغوية ادلهارة من هبا يتعلق ما كيعلم

 .الكتابة مهارة مث القرأة كمهارة الكبلـ كمهارة االستماع مهارة كىي

 كمهارتو. الكبلـ يف يبحث أف الباحث البحث، أراد ىذا كيف

 هتّمم كلقد .األخرل على باللساف الفكر تعبَت ىو عملية كالكبلـ

 كالتخاطب كالتفاىم االتصاؿ يقع بو ألف احلياة يف الكبلـ
38

 أما.

 :فمنهم  اللغة أىل بعض قاؿ كما الكبلـ مهارة

 على اإلنساف قدرة الكبلـ مهارة كشك، كأمحد عيسى أمحد .1

 كدقيقة كصحيحة كسريعة سهلة بطريقة ادلنطوقة اللغة استيعاب

 قد لسانية ملك كالتحدث النطق يكوف أف أم نفسو الوقت يف

.ادلتحدث لدل تكونت
39

 

 نقػػل مهػػارة ىػػي الكػػبلـ مهػػارة الشػػنطى، صػػاح زلمػػد .2

 كاألفكػار كادلعػاىن كاإلنتجاىػات  كاألحاسػيس ادلعتقػدات

 يف صػحة مػع كانسػيابو طبلقػة يف اآلخػرين إىل كاألحػداث
.األعداء يف كسبلمة تعبَت

40
 

                                                           

 
العربية السعودية جامعة أـ  ادلملكة )تعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرل زلمود كامل الّناقة،17
 212القرل(، ص. 

 .2 ص(. احلرمُت : اندكنيسيا)، عشماكم، الفاض ابن اهلل عبد3١
 .27ص(.2003دار إشيليا، :الرياض ) أمحد عيسى كأمحد كشك، تدريبات لغوية،  3٩

 . 193 ص ،(1994 األنداس دار :السعودية) اللغوية، ادلهارة الشنطى، صاح زلمد40
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مهارة الكبلـ ىي قدر تلّفظ صوت الكلمة إلظهار الفكر 
41من الرأم، كاإلرادة أك الشعور للغَت.

 الكبلـ يعٌت ادلهارة فهذه 

 كقد األخرل، على الفكر تبليغ ليسهل اللغة استيعاب إىل افتقر

 ىي اللغة العربية. ألف اللغة تعليم يف األساسية مهارة الكبلـ كاف

 يتعلمها ما استخداـ يستطيع أف اللغة دلتعلم بد ال فلذلك الكبلـ،

 ميزانا الكبلـ مهارة كقدكانت اإلتصاؿ، ألة العربية لغة من

 .العربية اللغة إلستيعاب

 نطق على كقدرتو ادلتعلم صلاح على ادلهارة ىذه كتعتمد 

 قواعد يف ٖتكمو كعلى يسمعو، من يفهمها بطريقة اللغة صوتيات

 كمهارة مفرداهتا. دلعاين استخدامو كحسن كصرفها كضلوىا اللغة

 ٗتتلف كلكنها كاالبتكار، اإلنتاجية يف الكتابة مع تتفق الكبلـ

 فالكاتب كادلستمع. ادلتكلم بُت كالتجاكب الزمٌت العامل يف عنها

 ٘تاما حر الكاتب أف كما حذفو، أك فيو كتب ما إعادة يستطيع

 أك ادلتحدث بينما كأفكار، موضوعات من يريد ما اختيار يف

 كيطلب عنو كيستفسر السامع يريده ٔتا الشئ بعض مقيد ادلتكلم

.لو اإليضاح من مزيدا
42

 

 الكبلـ مهارة أعلية  .2

 كظهرت أعليتو يف عصر احلاضر، دكر مهميف اللغة العربية 

كاألخر. كألهنا دكر مهم يف ألة االتصاؿ،  الفرد بُت االتصاؿ ألة أنو

                                                           
41

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Anggota Ikapi, 2011), hal. 135 
42

 مكتبة :لبنان) وتعليمها، الحية اللغات تعلم العربي، المجيد عبد صالح

 137.ص،(1٩١1لبنان
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 ىي الكبلـ. كالكبلـمهارة ال بد لكل طبلب اللغة أف يستعيب 

 .كتفاكر اإلنساف تعارؼ كبو حياتو، يف اإلنساف ٖتتاجو عملية

 من كغَتىا الكتابة قبل الكبلـ يستطيع اإلنساف ككاف 

 اللغة. كالكبلـ تصوير الكبلـ أف على يدؿ كىذا اللغوية، ادلهارات

 كغلب43كالشعور. التفكَت كتبليغ كادلفردات، الصوت تلفظ قدر ىو

 ال التكلم كاف فبدكهنا اللغوية، دلهارة احتياج التكلم يف أف يعلم أف
 يرتب.

 أعلية زادت ما عند ادلهارة ىذه إىل احلاجة اشتدت كقد 

 اللغة استيعاب إىل كاحلاجة احلاضر. عصر يف اإلتصاؿ باللغة العربية

 الكبلـ. نستطيع ال بغَتىا ألف شديدة إصلليزية كإما عربية إما

كيسمى  ادلعركيف، االنفجار عصر ىذا العصر بالعودلة بأنو كيسمي
 يتطلب ىذا ككل .التكنولوجية كتطبيقاتو العلم بعصر العصر ىذا

 كأف يقوؿ فيما يفكر أف العصر ىذا يعيش الذم االنساف من

 معقولة، منطقية بصورة فكره يعرض كأف كأفكاره، كلماتو ينتقي

 ػلدث أف ؽلكن كال سيقوؿ دلا االنساف ؼلطط أف يتطلب ىذا ككل

 يوجد ذلك أجل كمن .ادلقصود ادلنظم التعليم من بنوع اال ىذا كل

 اليت كبالشركط الكبلـ بلغة ادلتقدمة الدكؿ من كثَت يف بالغ اىتماـ

 .ادلختلفة احليوية اجملاالت يف احلديث اتقاف على ادلتعلم تساعد

 تعليمها فكاف مهمة لئلنساف، حاجة الكبلـ مهارة كألف

 مهارة مهارات، أربع العربية اللغة يف أف أيضا. كمعركؼ مهمة

                                                           
43

 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 
Guna Meningkatkan Maharoh Kalam Bagi Mahasiswa UIN Walisongo. Hasil 
penelitian, hal.24 
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 كمن .الكتابة مهارة مث القراءة  كمهارة الكبلـ كمهارة اإلستماع

 ميزاف الكبلـ ألف مهارة أىم الكبلـ فمهارة اللغوية ادلهارات

 فلذلك اللغويوف. قاؿ كما الكبلـ ىي كاللغة اللغة، إلستيعاب

 مهارة تستعيب أف العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة على غلب

 التكلم تستطيع ال اللغة قسم يف الطلبة تكن كال جيدا، الكبلـ

 العربية. اللغة

 النشاط ألواف أىم من التحدث أك الكبلـ أف شك كال 

 الكبلـ يستخدموف فالناس السواء، على كالصغار للكبار اللغول

 يكتبوف. شلا أكثر يتكلموف أهنم أم حياهتم يف الكتابة من أكثر

 اللغوم لبلتصاؿ الرئيسي الشكل ىو الكبلـ إعتبار ؽلكن فحينئذ

 ادلمارسة يف جزء أىم الكبلـ يعترب ذلك كعل لبلنساف، بالنسبة

 أك الكبلـ تعليم يف احلقيقة ادلشكلة لكن.كاستخداماهتا اللغوية

 الكبلـ التلميذ نعلم اليت االغراض أف ىي للصغار التحدث

 .كالزلددة كاضحة غَت أجلها من كالتحدث

ىو عمالية  كاحلديث. كالنطق نوعاف: علا النطق ادلهارة ذلذه
 أنشطة .كمن الذىنية كالعمليات التفكَت من كثرة إىل ٖتتاج ال اليت

 كحفظ اجلهرية، كالقراءة ادلعلم، كررىا لعبارات الًتديد النطقهي 

 يف ادلتعلم كفاءة كترديدىا. كتعتمد مسموعة أك مكتوبة نصوص
 لو سبق أصوات ترديد من ٘تكنو الىت السمعية الذاكرة على ذلك

 مساعا.

 يتم فهو عملية اليت ػلتاج فيو التفكَت. كال احلديث أما

 ْتيث كالسامع، ادلتحدث علا األقل على طرفُت ْتضور اال احلديث

 متحدثا. كػلتاج كالسامع سامعا ادلتحدث فيصبح يتبادالف
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 كالتعبَت ادلعاين بُت تربط معقدة ذىنية عمليات إىل ادلتحدث

 بُت االتصاؿ موقف دلقتضيات استجابتو كتغيَت عنها الشفهى

 من ادلوقف على نامة سيطرة كاحد دلتحدث فليس ادلتحدثُت. لذا،

 انتقاء ىف احلرية بعض لو كاف كإف كادلوضوع األفكار اختيار حيث

.أفكاره عن هبا يعرب أف يريد الىت اللغوية كادلفردات الًتكيبات
 44 

 أىداؼ ترقية مهارة الكبلـ .3

 مهارة الكبلـ أىداؼ كما يلي : لًتقية
 أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية. .1

 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة. .2

الفػػػػػػػػػػرؽ يف النطػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػُت احلركػػػػػػػػػػات القصػػػػػػػػػػَتة أف يػػػػػػػػػػدرؾ  .3
 كاحلركات الطويلة.

أف يعػػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػػن أفكػػػػػػػػػػػاره مسػػػػػػػػػػػتخدما الصػػػػػػػػػػػيغ النحويػػػػػػػػػػػة  .4
 ادلناسبة.

أف يعػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػن أفكػػػػػػػػػػاره مسػػػػػػػػػػتخدما النظػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػحيح  .5
 لًتكيب الكلمة يف الغربية خاصة يف لغة الكبلـ.

أف يسػػػػػػػػػػػػػتخدـ بعػػػػػػػػػػػػػػض خصػػػػػػػػػػػػػػائص اللغػػػػػػػػػػػػػػة يف التعبػػػػػػػػػػػػػػَت  .6
ك٘تييػػػػػػز العػػػػػػدد ةاحلػػػػػػاؿ الشػػػػػػفوم مثػػػػػػل التػػػػػػذكَت كالتأنيػػػػػػث 
 كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية.

أف يكتسػػػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػػػركة لفظيػػػػػػػػػػػة كبلميػػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػػبة لعمػػػػػػػػػػػره  .7
كمسػػػػػػتول نضػػػػػػػجو كقدراتػػػػػػػو، كأف يسػػػػػػػتخدـ ىػػػػػػػذه الثػػػػػػػركة 

 يف إ٘تاـ عمليات اتصاؿ عصرية.

                                                           
44

 .والتطبيق النظرية بين وتعليمها، الحية اللغات تعلم العربي، المجيد عبد صالح  
  119ص(. 1981 لبنان، مكتبة: بيروت)
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أف يسػػػػػػػػتخدـ بعػػػػػػػػض أشػػػػػػػػكاؿ الثقافػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة ادلقبولػػػػػػػػة  .١
لػػػػػػػو، كادلناسػػػػػػػبة لعمػػػػػػػره كمسػػػػػػػتواه االجتمػػػػػػػاعي كطبيعػػػػػػػة عم

كأف يكتسػػػػػػب بعػػػػػػض ادلعلومػػػػػػات األساسػػػػػػية عػػػػػػن الػػػػػػًتاث 
 العريب كاالسبلمي.

أف يعػػػػػرب عػػػػػػن نفسػػػػػػو تعبػػػػػَتا كاضػػػػػػحا مفهومػػػػػػا يف مواقػػػػػػف  .٩
 احلديث البسيطة.

أف يػػػػػػػتمكن مػػػػػػػن التفكػػػػػػػَت باللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة كالتحػػػػػػػدث هبػػػػػػػا  .10
 بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة.

ساسا دلمارسة  إف تعلم النطق أك احلديث باللغة العربية يعد أ
كثَت من أنشطة اإلنساف كٖتقيق أىدافو. كلتحقيق كل ىذه 

 األىداؼ منوط ٔتعرفة الطلبة للعناصر اذلامة يف تعليم الكبلـ. 
 الكبلـ العناصر ادلهمات يف ترقية .4

 النطق .أ

من أىم ىذه العناصر عنصر الصويت، كيرل الًتبويوف 
صحيحا. فالنطق  األعلية الكربل لتعليم النطق منذ البداية تعليما

 أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته بعد تعلمو بشكل خاطئ.

ككثَت من الطبلب يعتمدكف يف تعليم النطق الصحيح على 
تقليد ادلعلم، كلذلك ينبغي على ادلعلم أال يًتؾ فرصة يساعد فيها 
طبلبو على إصدار األصوات اجلديدة كالغربية عليهم. كمن ىنا 

ربية أف يقـو بعملية تقوًن لنطق الطبلب فعلى معلم اللغة الع
لؤلصوات.إف االنتقاؿ كالتحاكؿ من الكبلـ إىل القراء ؽلكن ٖتقيقو 
بنجاح بواسطة معلم ػلرص دائما على أف تسبق فًتة القراءة فًتة 

 صوتية.



11 
 

 ادلفردات .ب

إف تنمية الثركة اللفظية ىدؼ من األىداؼ لتعليم لغة 
ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت أجنبية. كادلفردات ىي أدكات محل 

كسائل للتفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم اف يفكر مث يًتجم فكره 
إىل كلمات ٖتمل ما يريد. كعادة ما تكتسب ادلفردات يف اللغة 
األجنبية من خبلؿ مهارات االستقباؿ كىي االستماع كالقراءة، مث 

فسحاف يف اجملاؿ تأيت مهارتاف يعٍت مهارة الكبلـ كمهارة الكتابة ت
لتنميتهما كالتدريب على استخدامها، فمعٌت ىذا يعٌت أف الكلمات 
ال تعلم إال من خبلؿ السياؽ أم من خبلؿ استخدامها يف مواقف 
شفوية أك يف موضوعات للقراءة، كلذلك يفضل تقدًن الكلمات 
للمتعلم من خبلؿ موضوعات يتكلم فيها ْتيث تتناكؿ ىذه 

 مة من حياهتم.ادلوضوعات جوانب مه

ككثَت من اخلربات كالطرؽ اليت ؽلكن استخدامها يف تنمية 
ادلفردات لتطوير القدرة على الكبلـ لدل الطبلب، منو طرح 
األسئلة كاألجوبة كتقدًن مواقف حوارية كقصصية داخل الفصل 

 كداخل ادلدرسة مثل ادلناقشة العامة.

إف ٖتصيل الكلمات ليس ادلشكلة الوحيدة يف بناء 
ادلفردات، ذلك أف ادلتعلم أك الطالب بقع ٖتت عبء ضركرة تذكر 
الكلمات السابقة اليت تعلمها، كلذلك فالوصوؿ إىل تنمية مفردات 

 الطبلب غلب أف يتم من خبلؿ :
تقػػػػػدًن كلمػػػػػات تتصػػػػػل اتصػػػػػاال مباشػػػػػرا بػػػػػادلوقف الػػػػػيت  .1

 يتحدثوف فيها عن أنفسهم.
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إتاحػػػػػػػة الفرصػػػػػػػة دلمارسػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػذه الكلمػػػػػػػات  .2
 يف مواقف اتصاؿ.

زلاكلػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػػادة تقػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػذه الكلمػػػػػػػػػػات يف فػػػػػػػػػػًتات  .3
 منتظمو حىت ال تنسى.

 القواعد .ت
ىناؾ رأم، فواحد قاؿ أف القواعد مهمة يف تعليم الكبلـ، 
ككاحد قاؿ أف القواعد ليست ضركرية يف تعليم اللغة األجنبية، أم 
ليست ضركرية للتحدث باللغة. كلكن ال بد أف يعلم أف اللغة 

 مها رلموعة من القواعد اليت ال ينبغي أف يعرفها ادلتكلم هبا.ٖتك

إف يف كتب تعليم اللغة األجنبية يوجد أف القواعد عادة ما 
 تقدـ بواحد من طريقتُت :

األكىل تقدًن القاعدة اجلديدة من خبلؿ حوار أك موقف 
قصصي، مث تستنبط كتستخدـ يف مواقف حوارية جديدة. كالثانية 

 ة كيتم التدريس عليها.تقدًن القاعد
 الكبلـ كأىدافو طبيعة عملية .5

 على القدرة ادلتعلم من تتطلب انتاجية مهارة ىي الكبلـ

 ترتيب كنظاـ النحوية الصيغ من كالتمكن األصوات، استخداـ

 مواقف يف يقولو أف يريد عما التعبَت على تساعده اليت الكلمات

 دافعا تتضمن إدركية عملية عن عبارة الكبلـ أف ،ام احلديث

 يًتجم بوساطتو لغويا نظاما مث للحديث، مضمونا مث للتكلم،

 ؽلكن ال العمليات ىذه ككل كبلـ، شكل يف كادلضموف الدافع
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 الشفوية الرسالة عادا فيما داخلية عملية فهي مبلحظتها

.ادلتكلمة
45

 

 بسيطة ٖتدث حركة ليست التحدث أك الكبلـ عملية إف

 أهنا إال الفجائي مظهرىا من كبالرغم .معقدة عملية ىي كإظلا فجأة

 : يلي كما اخلطوات كىذه خطوات. عدة يف تتم

 استثارة .1

 تفكَت .2

 صياغة .3

 نطق .4

 يكوف أف إما كادلثَت يستثار. أف بد ال ادلتحدث يتحدث أف فقبل

 أك ادلثَت يكوف كقد أمامو، من على ادلتحدث يرد كأف خارجيا

 يعرب أف كيريد فكرة، الفرد على تلح كأف داخليا للكبلـ الدافع

 لديو يوجد أك يتكلم كي االنساف يستثار أف كبعد .لآلخرين عنها

 االفكار فيجمع سيقوؿ فيما التفكَت يف يبدأ للكبلـ، الدافع

 أف على كيدرهبم تبلميذه يعلم الذم ىو الواعي كادلدرس .كيرتبها

 ال كاف كإذا للكبلـ، داعقوم ىناؾ كاف إذا إال احدىم اليتكلم
 بصورة أفكاره كلَتتب يتكلم اف فبل جيدا فليفكر الكبلـ من بد

 يبدأ. أف قبل مقنعة منطقية

 فقد كمنطقيتو عقبلنيتو فقد إذا االتصاؿ، فنوف من فالكبلـ

 كيفكرشلا الكبلـ، غلى كيدفع االنساف يستثار أف كبعد .كظيفتو

                                                           
45

 .193 ص ،(1994 األنداس دار :السعودية) اللغوية، ادلهارة الشنطى، صاح زلمد 
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 فيها. بفكر اليت للمعاين ادلناسبة الرموز إنتفاء يف يبدأ سيقوؿ

 دافع ادلتكلم لدم يكوف أف يكفي النطق، فبل يعٌت كاألخَت

 ما كالعبارات األلفاظ من كينتقي أفكاره كيرتب يفكر كأف للكبلـ،

 لعملية اخلارجي ادلظهر ىو كالنطق .األفكار ىذه مع يتناسب

 ادلظهر ىذا إال الكبلـ عملية من يرل ال فادلستمع الكبلـ،

 كخاليا ككاضحا سليما النطق يكوف أف غلب ىنا كمن .ذلا اخلارجي

 ادلدرس بو يهتم أف غلب ما أخر ىو فهذا .األخطاء من

.كالتبلميذ
46

 

 فهناؾ اجتماعية،، انفعالية عملية يعترب الكبلـ أف كما

 فيو تقاؿ الذم كادلوقف تأخذكه، الذم كاالٕتاه لؤلفكار، كصدر

 تبدأ عملية ىو الكبلـ أف ىذا معىت .لو تقاؿ الذم كالشخص

 يف اللغة أبناء من متحدث مع اتصاؿ عملية بإ٘تاـ كتنتهى صوتية
  .اجتماعِت موقف

 ليس أنو كاحلقيقة ادلعٌت، نقل الكبلـ من فالغرض ىنا كمن

 تتوافر أف دكف حقيقي معىت كال معٌت، دكف حقيقي اتصاؿ ىناؾ

 ناحيتاف كعلا اجتماعية، انفعالية كناحية عقلية ناحية الرسالة يف

 فهم ىذا ضوء يف ؽلكننا كلعلو  .كمعناىا أعليتها للرسالة تعطياف

 سنعلمها. اليت الكبلـ عملية

 نعلم أننا ام األفكار، عن التعبَت ىو الكبلـ أف علم 

 مع ادلباشر الشفوم اإلتصاؿ ادلتعلم يستطيع أف أجل من الكبلـ

 يف اللغة ابن مع ادلتعلم يتساكل أف ىذا معٌت اللغة. كليس أبناء

                                                           
 73 .(، ص2991، )كويت: مكتبة الفبلح تدريس فنوف اللفة العربيةأمحد مدكور، 46
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 كلكن كتنعيمو نطقة طريقة كيف سرعتو كيف الكبلـ على القدرة

 كمن أفكاره عن التعبَت من ادلتعلم ؽلكن مستوم ذلك يف يكفينا

 ادلمهارة ىذه نعلم ما عند فعلينا لذلك كزلدثو، سامعو مع تبادذلا

 إىل الدارسُت عند الكبلمية القدرة تنمية ىو الغرض أف ندرؾ أف

 الصيغة من ألكثر الرسالة على الًتكيز معو يستطيعوف الذم احلد

 .الشكل من أكثر ادلضموف على الًتكيز ام اللغوية

 ادلدرس فيو ٔتا ادلنهج يعمل أف غلب اليت األىداؼ أىم من

 األساسى التعليم مرحلة من األكىل احللقة يف خاصة ٖتقيقها علي

 : يلى ما

 .اللغة كوحدات الشفوية بالكلمات الطفل كعي أ(. تطوير

 .كالشفهية اللفظية ثركتو ب(. إثراء

 .عنده ادلعٌت ركابط تقوًن ج(. 

 .كتركيبها اجلمل تشكبل ٘تكينهمن د(. 

 .لغوية كحدات يف األفكار تنظيم على قدرتو ق(. تنمية

 .كنطقو ىجائو ك(. ٖتسُت

.ادلسلى القصاصى للتعبَت ز(. استخدامو
47

 

 ك. الدراسات السابقة

كجد الباحث البحوث العلمية السابقة ٔتوضوع ىذا قد 
 البحث, منها:

                                                           
 94ص.  . أمحد مدكور، تدريس فنوف اللفة العربية 47
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(. ٖتت 09110221زلمد عمر صادؽ )البحث الذل قاـ بو  .1
"دكر بيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكبلـ للغة العربية لدل ادلوضوع 

الطبلب كالطالبات بادلعهد اإلسبلمي احلديث اإلخبلص جياكم 
ك التشابو بُت ىذا الغربية".  لور جياكم كيبانج كونينجاف جاكل

البحث ك البحث السابق ىو أف البحث يقع حوؿ البيئة اللغوية  
ٔتعهد احلديث, أما الفرؽ ىو  أيهما أمجل بُت البيئة الرمسية أك 

دكر بيئة اللغوية يف ترقية كنتيجة ْتثو ىى أف البيئة غَت الرمسية. 
ات بادلعهد مهارة الكبلـ اللغة العربية لدل الطبلب كالطالب

اإلسبلمي احلديث اإلخبلص كىو بيئة التعليم غَت الرمسي ألف 
يدكر يف مهارة الكبلـ حيث يلتزماف الطبلب للتكلم باستخداـ 
اللغة العربية يف األعماؿ اليومية كيكوف امتيازة منفردة بالنسبة إىل 
بيئة التعليم حيث ال يلتـز الطبلب التعويد لتكلم باللغة العربية. 

مر الذم يفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث السابق ىي فعالية كاأل
4١البيئة اللغوية علي قدرة احملادثة.

 

 

البحث الذم قامت هبا نورىدايىت فربياىن  .2
(. ٖتت ادلوضوع "آثار البيئة اللغوية 10١012000051)

يف صلاح التكّلم )دراسة حالة لطبلب قسم اللغة العربيةكلية 
اهلل اإلسبلمية احلكومية جاكرتا(". ك الًتبية جامعة شريف ىداية ا

التشابو بُت ىذا البحث ك البحث السابق ىو أف البحث يقع 
الفرؽ ىو يقع يف اجلامعة ك تبحث عن  لكنحوؿ البيئة اللغوية, 

                                                           
الطبلب كالطالبات بادلعهد دكر بيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكبلـ للغة العربية لدل  .زلمد عمر صادؽ 4١

 .اإلسبلمي احلديث اإلخبلص جياكم لور جياكم كيبانج كونينجاف جاكل الغربية
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ك نتيجة ْتثها ىى أف آثار البيئة اللغوية  أمر آثار البيئة اللغوية.
لية الًتبية جامعة يف صلاح التكّلم لدل طبلب قسم اللغة العربية ك

شريف ىداية ااهلل اإلسبلمية احلكومية جاكرتا ضعيفة، ك تصل 
الباحثة إىل اخلبلصة أف البيئة ليست عاملة العاضدة الوحيدة اليت 
تؤثر يف صلاح التكّلم كلكن من الطبلب الشخصي كذلك يؤثر 
نفسهم لتكّلم باللغة العربية ْتسن. كاألمر الذم يفرؽ بُت ىذا 

لبحث السابق ىي فعالية البيئة اللغوية علي قدرة البحث كا
4٩احملادثة.

 

 

ٖتت (. 0012017٩57بو سوفرتو ) البحث الذم قاـ .3
"آثار البيئة اللغوية يف مهارة الكبلـ لدل تبلميذ الصف ادلوضوع 

معهد دار الرمحن كبايوراف  الثاين من ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
الكرؽلة ساكاصلاف ديفوؾ جاكل بارك جاكرتا اجلنوبية كمعهد 

ك التشابو بُت ىذا البحث ك البحث السابق ىو أف ". الغربية
البحث يقع حوؿ البيئة اللغوية  ٔتعهد احلديث, كلكن الفرؽ ىو 

ك نتيجة  يقع يف أحد الفصل ك يستحدـ طريقة التحليل الكمي.
ية اللغو  استخداـ البيئة ْتثو ىو أف ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة بُت

 كمهارة الكبلـ. ك يستخلص الباحث إف البيئة اللغوية يف معهد

دار الرمحن تدعم ترقية مهارة الكبلـ، ألهنا تدعم باألنشطة 

                                                           
4٩

آثار البيئة اللغوية يف صلاح التكّلم )دراسة حالة لطبلب قسم اللغة العربيةكلية الًتبية جامعة شريف  .نورىدايىت فربياىن 
 ىداية ااهلل اإلسبلمية احلكومية جاكرتا
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كاألمر الذل يفرؽ بُت ىذا البحث  .اللغوية كالوسائل اللغوية
50كالبحث السابق ىي فعالية البيئة اللغوية على قدرة احملادثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

معهد دار الرمحن   آثار البيئة اللغوية يف مهارة الكبلـ لدل تبلميذ الصف الثاين من ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية .سوفرتو 
 كبايوراف بارك جاكرتا اجلنوبية كمعهد الكرؽلة ساكاصلاف ديفوؾ جاكل الغربية
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 الثالثالباب 

 مناهج البحث

 نوع البحث .أ

وينقسم  حبث نوعي إىل قسمُت يعٌت . نوعيا حبثا البحث ىذا كان
ميداىن و حبث نوعي مكتيب، وادلراد ببحث ميداين عن دراسة  نوعيحبث 

عميقية باستخدام طريقة مجع البيانات مباشرة من اإلنسان يف البيئة الطبيعية 
الباحث جيمع البيانات بشكل  وىذا البحث حبث نوعي ميداىن, ألن 1لو.

مباشرة. ومن البيانات الذي كسبها مباشرة سًتّتب منتظما من خالل 
الصوار الوصفية بدون حتليل اإلحصاء. فتسمى نوع ىذا البحث البحث 

كان مجع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست  النوعي الوصفي.  إذ
2وصفي يشرح البيانات كما ىو موجود ىف حمسوسة البحث. األرقام. وحبث

  

لتالميذ  يف ىذه احلالة وصف الباحث عن تنمية استيعاب ادلفردات
. ٢۸۱۰القيم ماجيالنج عند سنة الدراسة  الفصل االول مبعهد احلديثة دار

و تركز الباحث عن عملية اللغوية و أمناط التواصل اليت حيدث فيها. ومجع 
ويصور احلقائق ادلنتظمة اليت توافر يف  يانات مباشرة لغرضهاالباحث الب

 البحث.

 البحثبؤرة  .ب

النوعي. يعٌت البحث الذي استخدم  إن ىذا البحث من البحث
الكلمات ادلركبة يف اجلملة ادلوسعة ليس بإحصاء أو عدد. وال بد على 
الباحث أن حتدد بؤرة ىذا البحث لكيال خيرج البحث عن البحوث. أما 
                                                           

1 Nana Syodih Sukmadinata, Metodologi Peneitian Pendidikan, ( 

Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 61-62. 
2 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif, ( Bandung, : 

Remaja Rosdakarya, 2009), cet 26 hlm. 11 
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يف كيفية تنمية استيعاب ادلفردات بأساس البيئة اللغوية  بؤرة  ىذا البحث
 .معهد احلديثة دارالقيم ماجيالنجلدى التالميذ يف  ترقية الكالم علىوأثرىا 

 

 مكان البحث ووقتو .ج

 .معهد احلديثة دارالقيم ماجيالنجشرع الباحث ىذا البحث يف 

ومعلوم . معهد احلديثة غونطارمعهد احلديثة دارالقيم واحد من الفروع عن 
ينقسم إىل معهد كان طالبو كلو رجال واالخرى  أن معهد احلديثة كونتور

 .1028مايو  ٣۱مايو إىل  ۱وقت البحث من تاريخ   أما معهد فيو مرأة.

 

 مصادر البيانات  .د

يعترب ىذا البحث حبثا ميدانيا حيث يعتمد الباحث على ادلعلومات 
البحث. مصادر البحث يف ىذا البحث النوعي خمتار والبيانات من ادلوقع 

بشكل معُت. واختار مصادر البيانات ألول الفًتة يف البحث من اإلنسان 
كاملة دلشكلة البحث الذي حبثها الباحث ليكون مفتاحا  الذي لديو معرفة

3لتناول البيانات الكاملة والشاملة.
 

على النحو التاىل ىناك نوعان من مصادر البيانات يف ىذا البحث، 
: 
 البيانات األساسية (أ

 :الىت أخذىا الباحث أساسا لقيام البحث,  ىيالبيانات األساسية 

 حمّرك اللغة (۱

                                                           
3
 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta). Hlm:400. 



05 
 

لغة التالميذ يف  حمرك اللغة َمن واظفو تنظيم عملية اللغة ومراقب
عن اعطاء العقوبات لتالميذ   يف جانب االخرى، حمرك اللغة مسؤول. يومهم

 لغة ادلقررة.كانوا اليستخدموا ال

 مدبر اللغة (٢

مدبر اللغة من حّرك لغة التالميذ ودبّرىا مباشرة. من مدبر اللغة نال 
 التالميذ مفردات اليوم الىت البد ذلم أن حيفظوىا وتكلموا هبا.

 التالميذ (٣

من  التالميذ يف فصل االولوادلراد بالتالميذ يف ىذه البيانات يعٌت 
من فصل  ستة فصول ماحلديثة دار القيويف معهد  .معهد احلديثة دار القيم

وأخذ الباحث منها ثالثة . االول، وكل فصل تتكون من مخسة وثالثون تالميذا
فصول يعٌت فصل أ و فصل ب وفصل ج. ومن كل الفصل أخذ الباحث 

ومثانية متخرج يف  متخرج يف ادلدرسة االبتدائية مخسة عشر تالميذا، سبعة
  ادلدرسة الدينية.

  

 الثانوية البيانات  (ب

البيانات الثانوية ىي إكماال للبيانات األساسية. و بناء على ذلك،  
كان البيانات الثانوية ىي كل ما يتعلق بادلوضوع من الكتب و اجملالت 

 .البيانات األساسية والبيئة غَتىا الذى استخدمو الباحث إلكمال

 

 طريقة مجع البيانات . ه

ن جيمعها وطريقة مجعها بعد قّسم الباحث بيانات البحوث، فعليو أ
فطريقة مجع البيانات الىت استخدمها . حبثا علميا ليكون ىذا البحث

 الباحث كما يلي:
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  طريقة ادلشاىدة .۱

.ىي طريقة الىت تقوم هبا مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم ال
4
 ادلشاىدة 

حولو الذي يتعلق العام كيفية تشمل مجع البيانات بالنظر عن عُت ادلبحوث وما  معناىا
.بو  وىذه الطريقة استخدمها الباحث يف اكتساب البيانات عن أنشطة لغوية من التالميذ 

.ڠالكما " يف معهد احلديثة "دار القيم  

 

 طريقة ادلقابلة  .٢
البيانات على شكل  الباحث حلصول خدمىي طريقة اليت است

نال الباحث الشفوي بطريق احملادثة و ادلواجهة مع ادلستجيبُت حىت 
البيانات الىت سيطلب الباحث ىي ادلسائل ادلتعلقة  5ادلعلومات منها.

استيعاب ادلفردات على أساس البيئة اللغوية ىف ترقية الكالم بادلوضوع أي 
وىذه الطريقة مستخدمة لنيل البيانات  مبعهد احلديثة دارالقيم ماجيالنج.

.مباشرة
6
 وقدم الباحث ىذه ادلقابلة اىل: 

 اللغةحمرك  (أ

ومن حمرك اللغة طلب الباحث بيانات البحوث اليت تتعلق بأنشطة 
  لغوية.

 مدبر اللغة (ب

                                                           
4 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa,tth), 

hlm.72 
5
 Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), hlm.64 
6
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.174  
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ومن مدبر اللغة طلب الباحث بيانات البحوث اليت تتعلق بتنمية 
 اللغة.

 مستخدم اللغة أي التالميذ (ج

 

 

 اختبار صحة البيانات . و

ىناك طرق متنوعة الختبار صحة البيانات. أن اختبار صحة 
يف البحث النوعي يشمل أربع االختبارات و ىم درجة ادلصداقية البيانات 

(credibility) ودرجة قابلية النقل ,(transferability) ودرجة ادلوثوقية ،
(dependability) ودرجة احلقوق ،(confirmability).

7
األول، درجة   

كثَت من الطرق ليخترب مصداقية البيانات,  credibility))ادلصداقية 
طريقة اختبار صحة البيانات من ادلصادر واستخدم الباحث التثليث. فهو 

و يف ىذا البحث   8اآلخر باستعمال الشيئ اآلخر مثلو الطريقة و الوقت.
استخدم الباحث تثليث الطريقة بسبيل مراجعة درجة ادلصداقية إىل مصادر 

ختلفة. مثلها، البيانات اليت مجعها الباحث بطريقة البيانات بالطريقة ادل
ادلشاىدة و ادلقابلة مث قارن الباحث من طريقة واحدة إىل اآلخر الكتساب 

 .اتفاق البيانات

، ىذا االختبار يتعلق (transferability)درجة قابلية النقل الثاين، 
باألسئلة, ىل يستطيع ىذا البحث أن يستخدمو يف احلالة األخرى أم ال. 

ىي درجة اليت يتم الباحث  (dependability)الثالث,  درجة ادلوثوقية 
باستعراض البحث تكرارا. ىذا البحث ىو البحث ادليداين، فال بد للباحث 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 366 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 368 
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الباحث قام بالبحث عن  أن يبحث يف مكانو لتحصيل البيانات بدقة. و
" تنمية استيعاب ادلفردات بأساس البيئة يف معهد احلديثة "دار القيم

ماجالنج. وبعد حتصيل البيانات، ىذه البيانات حتتاج إىل استعراض, 
 ،(confirmability)فالبحث لو درجة ادلوثوقية. والرابع, ودرجة احلقوق 

  لتحقيق البيانات ادلوضوعية وغَت ادلوضوعية. 

 طريقة حتليل البيانات . ي

حتليل البيانات يف البحث النوعي كما يتضح من سوغييونو، جيرى 
منذ دخول الباحث ادليدان وأثناء البحث وبعد االنتهاء منو . ولكن يف 
الواقع، حتليل البيانات يف البحث النوعي أكثر تركيزا أثناء العملية باالقًتان 

9مع مجع البيانات .
البيانات ىي اإلجراءات إستعملتها الباحثة طريقة حتليل  

لتحليل البيانات اليت مت مجعها على أهنا شيئ جيب أن تقتضي قبل تقرير 
يف حتليل البيانات، إستخدم الباحث طريقة حتليل البيانات دليلز  10اخلالصة.

11وىوبرمان يتضمن عدة مراحل
. 

األساسية، ختفيض البيانات يعٍت التلخيص، واختيار األشياء  .۱
وتركيز على األشياء ادلهمة، والبحث عن ادلوضوع واألمناط، وإزالة 

12الشيئ غَت ملزوم ذلا.
 

                                                           
9
 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta). Hlm: 336. 

10 Sembodo Ardi Widodo, Pedoman Penulisan Skripsi Mahapeserta 

Didik Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 20. 
11

 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta). Hlm: 337.  

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 338. 
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عرض البيانات يف البحث النوعي ديكن قيامو يف شكل الوصف  .٢
ادلوجز، والرسم البياين وغَت ذالك. يف عملية عرض البيانات، أعرب 

يانات يف ميلز وىوبرمان أن الشكل الغالب استخدامو لعرض الب
13البحث النوعي ىو النص السردي.

 

النشاط الثالث يف حتليل البيانات النوعية ىو اإلستنتاج والتحقق.  .٣
اإلستنتاج األول ادلقًتح مؤقة وسيتغَت إذا ال يوجد دليل قوي 

البيانات ادلقبلة. لكن إذا كان اإلستنتاج األول  مدعم دلرحلة مجع
الباحث إىل ادليدان  مدعم بأدلة صاححة و متوافق عندما عاد
14جلمع البيانات، فهو إستنتاج ذات مصداقية.

 

 

 

 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 341. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 345. 
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 الباب الرابع

 توصيف البيانات و تحليلها

 ماجيالنجحملة عامة عن معهد اضتديثة دار القيم  . أ

 ماجيالنجالتاريخ يف بناء معهد اضتديثة دار القيم  .1

ىو فرع من معهد اضتديثة دار  ماجيالنجمعهد اضتديثة دار القيم 
 -ساوعان -السالم كونتور. ومكانو يف قرية كادينج ساري، ماعونساري

أرض وقفو ابن قيوم كافروي  ماجيالنج. والبداية يف بناء ىذا اظتعهد ىي من
. وكانت 9333يف سنة  ايَتثة كونتور إلدارهتا يف شهر فب على معهد اضتدي

اجابة عتا، كانت  ا اظتسجد والبيت.ىكتار وفيه 3.2أرض واقف واسعها 
يوىل  32-33زمالء اظتعهد اضتديثة كونتور شاىدوا إىل موقع األرض يف 

. بعدما نظر زمالء اظتعهد فيما كان، اتفقوا على قبول ما وقف من 9333
 االرض، وأرادوا بتنميتها معهدا.

اجابة على قبول ماوقف من االرض، بعث رئيس اظتعهد اضتديثة  
اثنُت من االستاذ يعٌت فارد سليستيو اضتاج وعبد اهلل باجورى كونتور 

إلنشاء فرع سادسة من اظتعهد اضتديثة كونتور. يف االول، كان يف اظتعهد 
مسجد وبيت، وذتانية من البناء لتالميذ، وستة من الفصل وذتانية من 

على اضتمام. بداية لعملية اظتعهد، فعل االستاذ عملية متنوعة لتعميم اظتعهد 
1اجملتمع.

 

 9231أما عملية التعليم يف ىذا اظتعهد فبدايتها يف شهر شوال 
( من تالميذ وأساتيذ من كونتور، ويف سنة دراسة 911بإرسال مائة )

االوىل إىل فصل السادس.  ، جتري عملية التعليم من فصل9232-9231

                                                           
1
 Warta dunia, Pondok Modern Gontor tahun 2007 
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ما يف مرحلة وكان نظام التعليم كلو تابعا إىل تنظيم اظتعهد كونتور فونوروغو، ا
الًتبية واما يف مناىج الدراسية وكذلك يف عملية كلها. وأما موقع معهد دار 

 :ماجالنج فيما يلي القيم

 : بيوت اجملتمع من اصتانب الشمايل (1

 حديقة اجملتمع:  من اصتانب اصتنويب  (2

 بيوت اجملتمع : من اصتانب الشرقي (3

 : االهنار واظتزارع من اصتانب الغريب (4

 

 يف التعليم يف معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنجعملية األول  .2

كما ذكر فيما سبق أن معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج فرع من 
معهد اضتديثة كونتور، فمعلوم أن أساتيذ اظتعهد وموظفو جامعو متخرج يف 
معهد اضتديثة كونتور، وبعضو متخرج يف األزىر مصر. ورتلة األساتيذ يف 

لقيم ماجيالنج تقريبا تتكون من مائة وستس وستون معهد اضتديثة دار ا
وكل التالميذ  .وأما تالميذه من تلميذ معهد اضتديثة كونتور (،961استاذا )

من معاىد اظتتعلق مبعهد اضتديثة كونتور عملوا االمتحان و التعليم وكل 
2عملية قبل خروجهم من اظتعهد.

 

مع مرور الوقت، تطور معهد اضتديثة دار القيم حىت صار مستقال 
يف نظام التعليم وعمليتو عن معهد كونتور اظتركز. وبعد ذلك، كان عملية 
اظتعهد على مسؤلية التالميذ يف مراقبة األساتيذ. كما يف كونتور اظتركز، كان 

اتيذ يف التالميذ يف معهد دار القيم عتم توجيو وتدريس وتنمية عن األس
عملية متنوعة كتنظيمية وكشاف وانضباط ولغة ورياضة وأداب وأخالق وغَت 

                                                           
2
 Warta dunia, Pondok Modern Gontor tahun 2007 
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ذلك. وكل عملية ؽتا ذكر من تنظيمية وغَتىا بابتكار وتعديل كلها تابع 
 على عملية عملها اظتعهد اضتديثة دار السالم كونتور.

ىو اظتؤسسات التعليمية اإلسالمية بشبكة مسكن  معهد دار القيم
. ويكون التعليم يف اظتدرسة و اظتعهد متحدة. لكن ىيكل اظتنظمة التالميذ

تنقسم إىل قسمُت لتسهيل عملية التعليم ومها يف اظتدرسة, أدى إىل مدير 
اظتدرسة و يف اظتعهد حتت رعاية رئيس و مشرف اظتعهد. و أما اظتنهج 

وغو كونتور بونور    اظتستخدم فيها يّلخط بُت منهج كلية اظتعلمُت اإلسالمية
ومنهج وزارة الدينية. تطبق ىذه اظتؤسسة اللغة يعٍت اللغة العربية واللغة 

 اإلؾتليزية باعتبارىا اللغة االتصالية اليومية.

جيب على رتيع التالميذ و اظتعلمُت و مشرف اظتعهد و كل من كان 
يف بيئة اظتدرسة استخدام اللغتُت اما يف الفصل واما خارجو. و ديكن وجود 

لغة العربية و اإلؾتيليزة يف عملية  للغوية اذا كان التالميذ يستخدمواالبيئة ا
ولتطبيق البيئة اللغوية البد عتم أن يتكلموا بلغة العربية و اإلؾتيليزة،  اليومية.

وأما من ال يتكلم هبما فعليو العقاب. وأما اعتدف منها لتعظيم القدرة على 
لم يف اظتدرسة و اظتعهد. و لتحصيل اظتهارات اللغوية باإلضافة إىل أنشطة التع

تلك اظتهارات بأداء النشاطات اليت تدفع اللغوية للطالبات منها احملادثة و 
 احملاضرة و ختفيظ اظتفردات وغَتىا.

 

 أحوال التالميذ و اظتدرسُت و اظتشرفات .3

 أحوال التالميذ (1

دار القيم ماجيالنج تتكون من تالميذ اظتدرسة  التالميذ يف معهد
و يف طبقات اظتعهد ىي الطالبات اظتدرسة  .وتالميذ اظتدرسة العالية الثانوية

اظتتواسطة )الفصل األوىل إىل الفصل الثالث( والطالبات اظتدرسة الثانوية 
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،  3191/3196)الفصل الرابع إىل الفصل السادس(. يف السنة الدراسية 
الطالبات. و  9621الطالبات يف معهد دار األمانة كما بلغت يف غتملها 

  3غرف. 22تقسمها يف 

 أحوال اظتدرسُت و اظتشرفُت (2

القيم ماجيالنج كثَت منهم  كان اظتدرسون واظتشرفات يف معهد دار 
االزىر مصر،  متخرجون يف معهد دار السالم كونتور ، وىناك متخرجون يف

و منهم حصلوا على الشهادات اظتاجستَت أو الدكتور من ؼتتلف اصتامعات 
 مية اضتكومية يف اندونيسيا.اإلسال

 

 النظام اللغوي .4

فقد طبقها النظام  القيم ماجيالنج لتنفيذ البيئة اللغوية يف اظتعهد دار
 اللغوي الذي راقبو اظتشرفون. و أما النظام اللغوي فهو:

جيب على كل التالميذ أن يستخدموا اللغة العربية و اإلؾتليزية  (1
اللغتُت مناسبة جبدوال اللغة إلتصال يف اليومية. واستخدام 

 األسبوعية

من يتعد النظام باستخدام غَت لغة العربية و اإلؾتليزية  (2
سيعاقب بالعقاب اظتقرر من قسم اللغة )اظتشرفات اظتسؤولية 
يف اللغوة على التالميذ(. و أما العقاب ىو ختفيظ اظتفردات 

 و اإلنشاء و اطتطابة و يلبس ستار اظتتجوزة.

وجد اصتاسوسة ىي تلميذ احملافظ و اظتالحظة على جرى  (3
البيئة العربية. ىي تلميذ اليت جتاوز عن النظام اظتقرر ووجب 

                                                           
3
 3192ديسمب  91أستاذ داف مقابلة مع  
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على اصتاسوسة أن يكتب التالميذ اظتتجوز بأن يتكلم باللغة 
 .غَت العربية واالؾتليزية

 جيب على كل التالميذ أن يتبعوا األنشطة اللغوية يف اظتعهد (4

 دار القيم ماجالنج مبعهد لتالميذا جدوال أنشطة .5

 جدوال أنشطة اليومية لتالميذ معهد دار القيم ماجالنج

 2.9جدوال 

 قام التالميذ من النوم، قرأة القرأن و صالة الصبح 03.40 1

 تقسيم اظتفردات 05.00  2

 دخول الفصل 00.00 3

 صالة الظهر رتاعة 12.00 4

 القرأنصالة العصر رتاعة + قرأة  15.00 5

 الرياضة 16.00 6

 قرأة القرأن مث صالة اظتغرب رتاعة 10.00 0

 ػتكمة اللغة 18.30 8

 صالة العشاء رتاعة 19.30 9

 التعلم 21.30 -20.00 10

اضافة إىل أنشطة التعليم يف الفصل، كان لتالميذ اصتدول اطتاص 
 قدرةلألنشطة اللغوية خارج الفصل. و يهدف ىذا النشاط إىل تطوير 
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اللغوية. و قسم اللغة مسؤول عن ىذه األنشطة بتوجيو من اظتشرفُت الذي  
 :يناظرىم يف كل النشاط. و أما جدوال خاص للتالميذ فما يلي 

 2.3جدوال 

 اصتدوال اليوم الرقم

 اعطاء اظتفردات - يوم األحد 1

 احملاضرة -
 احملاضرة - يوم االثنُت 2

 اعطاء اظتفردات -
 احملادثة - يوم الثالثاء 3

 اعطاء اظتفردات -
 اعطاء اظتفردات - يوم األربعاء 4
 اعطاء اظتفردات - يوم اطتميس 5
اإلذاعةالعربية/  - يوم اصتمعة 6

 اإلؾتليزية

 احملادثة -

 اعطاء اظتفردات - يوم السبت 0
 

 البحثنتائج  . ب

 تنمية اظتفردات يف معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج .1

 عليها يتضمن حبيث اعتامة اللغة عناصر من عنصر اظتفردات إن
 زاد والشخض الكاتب، من أو نفسو اظتتكلم من اللغة يف واستخدام اظتعاىن
 متوقف الشخص لغة مهارة كفاءة  ألن مفرداتو. ازدادت إذا اللغة يف مهارتو
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اظتفردات ىي أىم عنصر يف اللغة.  لذلك، 4استوعب. اليت اظتفردات على
دييل بعض اللغوين إىل اعتبارىا العنصر األىم من اللغة. وتسعد تنمية الثروة و 

اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن اظتفردات 
ىي أدوات زتل اظتعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت, باظتفردات 

5ايريد.يستطيع اظتتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل م
 

معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج يف  يف اظتفردات تعليم وعملية
عينو ال يوجد الفرق بُت تعليمها يف مدرسة أخري عامة. فتعليم اظتردات يف 
معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج تنقسم على نوعُت: نوع يف اظتدرسة ونوع 

يف ىذين اظتكانُت مكان الذي شتى التالميذ اظتسكن. وتعليم اظتفردات  يف
عاما سواء اال يف مادة الدراسة. ولكن يف رتيع عملية اما يف اظتدرسة واما 

 يف اظتسكن البد للتالميذ أن يتكلموا بينهم باللغة العربية.

 فكما وتنميتها اظتفردات تعليم يف اظتعهد استخدمها الىت الطريقة أما
 يلى:

 لتالميذ.أعطى ػترك اللغة ثالث اظتفردات كل يوم على ا .1

 وجيب على التالميذ أن حيفظوا اظتفردات الىت أعطاىا احملرك .2

وال بد للتالميذ أن جيعل رتلةمفيدة من اظتفردات الىت أعطاىا  .3
  احملرك

 عقاب فعليو العربية بللغة واليتكلم اظتفردات الحيفظ ومن .4

وأما الطريقة التعليمية اليت استخدمها معهد اضتديثة دار القيم 
استخدم اللغة  ي الطريقة اظتباشرة، يعٌت كل من يف اظتعهدماجيالنج فه

العربية لغة أساسية يف االتصال يف أي مكان كان ويف أي عملية يكون. 
                                                           

4
 Handri Guntur Tariga, Pengertian Kosa Kata:  (Jakarta, 1990), hal. 2 

5
 161 .ص... تعليم اللغة العربيةػتمود كامل الناقي,   
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فاظتهم بذلك يعٌت يف تعليم اللغة العربية وتنميتها وجود البيئة لغوية. وكان 
معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج بيئة لغوية تؤدي استيعاب لغة  يف 

لتالميذ. وكما عرفنا أن البيئة اللغوية دورىا مهمة يف ترقية مهارة اللغة، ا
 وبدوهنا الديكن للتالميذ استيعاب اللغة وقدرة عتا ومهارة عتا.

 

 البيئة اللغوية يف معهد اضتديثة دار القيم ماجيالنج .2

يف تعليم اللغة األجنبية وجود البيئة اللغوية كانت وجوبا، بدوهنا 
التالميذ مهارة يف اللغة. البيئة ىي شيء مهم يف تعّلم اللغة. وىي الديكن 

عامل من عوامل تقّرر يف تعليمها واستعماعتا واستيعاهبا. إن البيئة اللغوية 
البيئة الدراسية تعّودت الطلبة على استخدام اللغة يدرسوهنا.  نشأت يف

ستيعاب الطلبة ولتحقيق ا. ومعروف أن عتا دور كبَت يف تعليم مهارة الكالم
و قواعد اللغة،  النظرياتعن مهارة الكالم، إنو ليس مبجرد االعتماد على 

6اللغة اظتطلوبة يف عملية اليومية والتعليمية. استخدام لكنها على عدة
 

وبعد شاىد الباحث وقابل مع من تعلق مبعهد دار القيم ماجيالنج 
يف تطبيق اللغة األجنبية  األساتيذ والتالميذ، رأى الباحث عملية التالميذ من

يعٌت اللغة العربية واالؾتليزية. وحينئذ علم الباحث أن البيئة اللغوية قد نفذت 
إن التالميذ يف اظتعهد كانوا يتكلمون باللغة  دار القيم ماجيالنج. معهديف 

 العربية واإلؾتليزية يف عملية التعليمية واليومية، فصال  كانوا أو خارجو.

عوامل الىت تسبب على حتقيق البيئة اللغوية يف معهد وجد الباحث ال
 اضتديثة دار القيم ماجيالنج. منها كما يلى:

 القانون يف وجوب استخدام اللغة األجنبية (أ 

                                                           
6
. جورنال، أبريل البيئة اللغوية، أمهيتها وأشكاعتا يف تعليم اللغة العربيةتويت قرة العُت،   

  926. ص. 3192
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القانون عن وجوب  ماجيالنجكان يف اظتعهد اضتديثة دار القيم 
التالميذ و اإلؾتيليزة على رتيع اللغة العربية و  االجنبيةيعٌتاستخدام اللغة 

 اظتعلمُت و مشرف اظتعهد و كل من كان يف بيئة اظتدرسة اما يف الفصل واما

لغة العربية  . و ديكن وجود البيئة اللغوية اذا كان التالميذ يستخدمواخارجو
واإلؾتيليزة يف عملية اليومية.ولتطبيق البيئة اللغوية البد عتم أن يتكلموا بلغة 

 من ال يتكلم هبما فعليو العقاب. العربية و اإلؾتيليزة ، وأما

 درس اللغة العربية (ب 

 جراىاتدرس التالميذ اللغة العربية ليس غترد يف اظتدرسة لكن 
األساتيذ )من اظتشرف اظتعهد( بعد صالة اظتغرب يف يوم اصتمعة. يف ىذه 
الدراسة تركز على قواعد اللغة تعٌت قواعد النحوية و الصرفية و كتاب 
األمثلة. قّدم األساتيذ الكلمة أو اصتملة جيدا و واضحا باختيار اصتملة 

 اظتوافقة بالكلمة أو باصتملة اظتستخدمة يف ػتادثتهم.

اظتواد الدراسية مثل األشتاء و فعل اظتاضي و فعل اظتضارع و  وتوجد
اسم ضمَت و مبتدأ و خب و غَتىا. فتستطيع الطالبة الكتابة يف اصتملة أو 
العبارات اظتفيدة اليت تناسب بقواعد اللغة العربية مث تطبيقها يف احملادثة 

قواعد اللغة اليومية. من اظتعروف، البد على الطالبة أن تتعلم الًتكيب و 
العربية لتكون الطالبة ماىرا يف اللغة العربية. وأما الطريقة اظتستخدمة فهي 

. والجيوز اإلؾتليزيةالطريقة اظتباشرة. شرح األستاذ اظتادة باللغة العربية أو 
لألستاذ أن يستخدم اللغة اإلندونيسية أو اإلقليمية، اظتثال ترجم اللغة العربية 

 إىل لغة الطالبة.  
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 احملاضرة (ج 

احملاضرة ىي عملية اظتمارسة اطتطابة. ىي خطب الطالب عن 
األخرى أو اجملتمع. قام الطالب هبذا النشاط يف  موضوع عام أمام طلبة

ثالثة مرات يف األسبوع يعٌت  يوم األحد بعد صالة العشاء. و أما لقسم 
رة بساعة احملاض اللغة ففي يوم اإلثنُت يف الصباح بعد صالة الصبح. و تكون

دائم يعٍت الساعة العاشرة يف يوم اطتميس. وأما تنفيذىا ىو بانقسام كل 
طلبة إىل اجملموعات. مث اختارت اجملموعة الرئيس و السكرتَتة و قسم اظتالية 

 .الذي لو وظيفة تقرير من سيخطب، حىت خطب كل طالبة

البد على اطتاطب أن يكتب نص اطتطاب مث وقعو األستاذ و قسم 
وجب على اطتاطب أن يقدم اظتوضوع إىل  ة يوميا قبل اطتطاب. أوال،اللغ

.األستاذ، إذا قبل اظتوضوع مث كتب نص اطتطابة
بعبارة أخرى، البد على  7

ال تنال فوظيفتها أن تسمع  الطلبةاطتاطب أن يستوىل نص ما كتبو. وأما 
جيدا و تالخص اطتطابة اليت خطبو اطتاطب. ويف األخَت اختار األستاذ 

أما اللغة اليت استخدمها و  .احد من الطلبة أن تستعد اطتطابة يف وقت األتى
 اطتاطب ىي اللغة العربية واللغة اإلؾتليزية. 

 

 احملادثة (د 

 احملادثةاساسي من  اىدافو  .احملادثة ىي االتصال بُت االثنُت
تعويد الطلبة على التعبَت الصحيح باللغة الصحيحة، وزودىم بعض 
الكلمات والتعبَتات اليت تالئم الطفولة فنذرىم على وصف ما يشاىدونو 

                                                           
7
 طلبة يف اظتعهداظتقابلة مع بعض  
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8من طيور، أو حيوان أو صور.
اليومية يف ىذا اظتعهد كل  ويتم تنفيذ احملادثة 

بح و قبل تشغيل الصباح. يوم  الثالثاء و اصتمعة صباحا بعد صالة الص
 يف كل تنقسم الطلبة إىل الفرق اليت تتكون من عشرين طالبا، و ىناك اظتدبر

 مراقب عملية احملادثة بُت الطلبة. الذي وظيفتو فرقة

أما اظتدبر ىو الطالب الذي ساعده األستاذ ليشرف عملية الطلبة 
اظتدبر احملادثة اظتوجودة يف يف اظتعهد. اطتطوة يف تنفيذ احملادثة ىي أوال، دتثل 

كتاب احملادثة، مث كررىا الطلبة. وسأل اظتدبر الطلبة ما معٌت اظتفردات 
اصتديدة، إذا ال تعرف الطالبة  فال بد عتم أن تطلب معٌت اظتفردات يف 
القاموس. وبعد عرفوىا، نطق الطالب تكرارا حىت حفظها. و أمر اظتدبر 

و بعد ذلك، تواجو الطلبة مع  فيدة.الطالب ليجعل من اظتفردة رتلة م
.األصدقاء لتتحادث باللغة العربية حتت إشراف اظتدبر

9
و اظتفردات اليت  

أعطاىا اظتدبر يف عملية احملادثة ىي من اظتفردات اليومية من اإلسم 
)اظتدرسة، و اضتمام( أو الفعل )كتب، ذىب( و غَت ذلك. ألن تلك 

 اليومية يف أي مكان تكون.اظتفردات ستختدم الطالبة يف اتصال 
 اإلذاعة العربية (ه 

 هبذهاإلذاعة العربية ىي النشاط باستخدم اظتذياع لوسيلتو. قامت 
اإلذاعة فكل يوم اصتمعة صباحا. و كان اظتدبر اظتذيع اليت تابع عملية 

اعة العربية من الساعة اإلذاعة. بدأت العذ مستمعاإلذاعة. و كان التالميذ 
التاسعة صباحا. كان اظتذيع الواظيفة يف تلك اليوم  الثامنة حيت الساعة

ستخب أخبار اإلسالمي و أخبار اصتديدة و اظتشهور يف العامل. مث تشفيل 
                                                           

 
8
 دون غريب، مكتبة: الناشر دون) العربية، اللغة تدريس طرق العال، عبد سيد اظتنعم عبد  

 120 ص ،(سنة
9
  3198سبتمب  3اظتشاىدة يف اظتعهد يف التاريخ   
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األغنياء اظتطلوبة بالعدوات. وأما األغنياء اظتتشفلة من النوع الغناء العربية و 
 اإلؾتليزية. وتذيعو اظتذيعة باللغة العربية و اإلؾتليزية كذلك.

 بوع العريبأس (و 

اظتراد بأسبوع العريب ىنا ىو األسبوع العريب يعٍت يف أسبوعُت األول 
يف كل شهر، جيب على كل تلميذ يف اظتعهد اضتديثة دار القيم التكلم باللغة 
العربية من يوم اإلثنُت حىت يوم األحد. و يف أسبوعُت الثاين جيب على كل 

جيب  و معٌت ىذا، أن التالميذ تلميذ يف اظتعهد  التكلم اإلؾتليزي و ىكذا.
عليهم التكلم باللغة العربية داخل اظتعهد أو خارجو، إذا تكلم باللغة 

أو اإلندونيسية، فكتبها اصتاسوسة وتأخذ التعزير أو العقاب يف يوم  اإلقليمية
 .األحد الذي قام بو قسم اللغة أو ىيئة اضتكم

 

دور البيئة اللغوية على ترقية مهارة الكالم يف معهد دار القيم  .3
 ماجيالمج

وال شك أن البيئة اللغوية شيئ مهم يف تعليم اللغة األجنبية. فلذا 
وجود البيئة اللغويةيف تعليم اللغة العربية  كانت وجوبا، وبدوهنا الديكن 

الدراسية تعّودت  البيئة التالميذ مهارة يف اللغة. البيئة اللغوية نشأت يف
الطلبة على استخدام اللغة يدرسوهنا. ومعروف أن عتا دور كبَت يف تعليم 

عرض الباحث النتيجة من اظتقابلة، عرف الباحث أن دور . مهارة الكالم
البيئة العربية مهم جدا يف مهارة الكالم. و بعد اظتالحظة العميقة، ىذا 

قول ألن كون البيئة العربية عتا دون الدليل، ىناك اضتجج وال البيان ليس من
 دور يف مهارة الكالم لتالميذ.

أن يستخدموا  على التالميذ من أنشطة البيئة اللغوية ىي واجب
اللغة العربية من استيقاظ من النوم حىت النوم، إما يف األنشاطة الرشتية أو 
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ويقتضى التالميذ على معضم الوقت يف اظتعهد، حيث استخدم . غَت الرشتية
اليومية كان التالميذ  اإلتصال لتالميذ اللغة العربية كلغة اإلتصالية يوميا. يفا

أن يتكلموا باللغة العربية مبفردات سهلة ليس عربية دتام لكنها بعض مثل 
أنا، أنت، من أين، نعم، عفوا و غَتىا. استخدم التالميذ التواصل اللفظية 

لنظرية السابقة، أن التواصل أكثر من التواصل غَت اللفظية. و انتالقا من ا
اللفظية ىي تبادل اللغة اظتنطوقة بُت أطراف اإلتصال، للوصل إىل أكب عدد 
من الفهم اظتشًتك للمعٌت الذي تثَته األلفاظ لدى. و أما الكالم فهو 
األلفاظ  اإلفادة. من تعريف ىذا، كثَت من اظتستخدام التواصل اللفظية 

 ىكذا مهارة الكالم اصتيد.

ك اظتدرسون الدافعون و الوسائل اظتناسبة و األنشطة لتنمية مهارة ىنا
الكالم لتالميذ. كان يف معهد دار القيم األستاذ قام يف اظتعهد أربعة و 
عشرون الساعات، وظيفتو راقب التالميذ عن رتيع أنشطتهم يف اظتعهد وال 

هارة الكالم سيما يف األنشطة اللغوية. و كثَت من الوسائل الدافعية لتنمية م
و مسكن الطالبة و غَتىا.  اإلذاعةيف ىذا اظتعهد منها معمل اللغة و اظتكان 

كما قال األستاذ يف قسم اللغة أن تكون أنشطة اللغوية يف معهد دارالقيم 
10لتنمية مهارة الكالم لتالميذ كاحملاضرة و احملادثة  و اظتفرادات.

و انتالقا  
احملادثة أنشطة مهارة الكالم منها من النظرية يف البحث السابقة أن 

 .واظتناقشة و حكاية القصص و التعبَت اظتصور و اطتطابة وإلقاء الكلمات

لتالميذ عن ترقية مهارة التكلم باللغة العربية  أن احملادثة ىي دراسة
فصار التالميذ ماىرا يف التكلم هبا يف عملية اليومية. وتعطي ىذا النشاط 
اظتؤثر كثَت ظتهارة الكالم. و أما اعطاء اظتفردات لتكثَت الكلمات العربية ألن 
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حتتار للتكلم كثَت من الكلمات اظتعان. ألجل الكالم حيتاج كثَت من 
ارسة، فقامت هبذه األنشطة اليومية يف معهد. ولذلك، مع األنشطة اظتم

 .اليومية يف ىذا اظتعهد سوف تنمو مهارة الكالم

بإجياد البيئة القيم قد ترقى مهارة  كالم التالميذ يف معهد دار 
اللغوية. ىذا ىو دليل على أن البيئة اللغوية عنصر أساسي يف تعليم اللغة 

رة الكالم. وعرف الباحث قدرة مهارة الكالم عند العربية وعن ترقية مها
حتادث الباحث مع بعض التالميذ عن . تالميذ معهد اضتديثة دار القيم
 باصتيد. احملادثة األعمال اليومية، وىم يستطيعون

ذكر، أن احدى من جوانب  باعتبار النظرية حبث الباحث فيما
ىي أدوات زتل اظتعٌت،  مهمة يف تعليم الكالم ىو اظتفردات. ألن اظتفردات 

كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التكفي، فباظتفردات يستطيع اظتتكلم أن 
يفكر مث يًتجم فكره  إىل كلمات اعتدف. من اظتعرف ىذا، لتطوير القدرة 

 على الكالم حتتاج إىل اظتفردات األكثر.

من  البيانات السابقة، ظهر دور البيئة اللغوية يف مهاة الكالم 
اليومية مهما جدا،  وىذه اضتالة ظهرت يف بعض اطتالصة  األنشطةبوجود 
 التالية:

  تنمية كفاءة اللغوية عند التالميذ (أ 

 إثراء ثروية اظتفردات العربية (ب 

 استطاع التالميذ استخدام اظتفردات يف احملادثة اليومية (ج 

 .تعويد التالميذ أن يتلفظوا الكلمات العربية (د 

 باللغة العربيةاستطاع التالميذ االتصال  (ه 
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 ماجيالنجيف معهد دار القيم  الكالممهارة  .4

اللغة  كانت اللغة العربية لغة أساسية يف معهد دار القيم ماجيالنج،
 بُت االتصال ألة أهنا وظهرت أمهيتها يف عصر اضتاضر، دور مهمالعربية 

واألخر. وألهنا دور مهم يف ألة االتصال، ال بد على كل التالميذ أن  الفرد
 وبو حياتو، يف اإلنسان حتتاجو عملية ىي الكالم. والكالممهارة يستوعب 

 وتفاكر. اإلنسان تعارف

يف معهد دار اضتديثة يتكلموا بينهم باللغة العربية يف رتيع  والتالميذ 
 التفكَت وتبليغ واظتفردات، الصوت تلفظ قدر ىو عمليتهم اليومية. والكالم

 كان فبدوهنا اللغوية، ظتهارة احتياج التكلم يف أن يعلم أن وجيب11والشعور.

 أمهية زادت ما عند اظتهارة ىذه إىل اضتاجة اشتدت وقد يرتب. ال التكلم

 إما اللغة استيعاب إىل واضتاجة اضتاضر. عصر يف اإلتصال باللغة العربية

ىذا  ويسمي الكالم. نستطيع ال بغَتىا ألن شديدة إؾتليزية وإما عربية
 العلم بعصر العصر ويسمى ىذا اظتعرويف، االنفجار عصر العصر بالعوظتة بأنو

 .التكنولوجية وتطبيقاتو

 وأن يقول فيما يفكر أن العصر ىذا يعيش من يتطلب ىذا وكل

 ىذا وكل معقولة، منطقية بصورة فكره يعرض وأفكاره، وأن كلماتو ينتقي

 من بنوع اال ىذا كل حيدث أن ديكن وال سيقول ظتا خيطط أن يتطلب

 من كثَت يف بالغ اىتمام يوجد ذلك أجل ومن .اظتقصود اظتنظم التعليم

 اتقان على اظتتعلم تساعد اليت وبالشروط الكالم بلغة اظتتقدمة الدول

 .اظتختلفة اضتيوية اجملاالت يف اضتديث
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أيضا.  مهمة تعليمها فكان مهمة، حاجة الكالم مهارة وألن
 الكالم ومهارة اإلستماع مهارة مهارات، أربع العربية اللغة يف أن ومعروف

 أىم الكالم فمهارة اللغوية اظتهارات ومن .الكتابة مهارة مث القراءة  ومهارة

 قال كما الكالم ىي واللغة اللغة، إلستيعاب ميزان الكالم ألن مهارة

 تستعيب أن العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة على جيب فلذلك اللغويون.

 اللغة التكلم تستطيع ال اللغة قسم يف الطلبة تكن وال جيدا، الكالم مهارة

 العربية.

 اللغوى النشاط ألوان أىم من التحدث أو الكالم أن شك وال 

 الكتابة من أكثر الكالم يستخدمون فالناس السواء، على والصغار للكبار

 الكالم إعتبار ديكن فحينئذ يكتبون. ؽتا أكثر يتكلمون أهنم أي حياهتم يف

 يعتب ذلك وعل لالنسان، بالنسبة اللغوي لالتصال الرئيسي الشكل ىو

 يف اضتقيقة اظتشكلة لكن.واستخداماهتا اللغوية اظتمارسة يف جزء أىم الكالم
 الكالم التلميذ نعلم اليت االغراض أن ىي للصغار التحدث أو الكالم تعليم

 .والػتددة واضحة غَت أجلها من والتحدث

رأى الباحث الواقع عن عملية اللغوية يف معهد اضتديثة دار القيم. 
وكان نظام اظتعهد حّرض على رتيع التالميذ الستخدام اللغة العربية واللغة 

أن يستخدمومها  كل التالميذ البد عتم اإلؾتليزية يف أنشطة اليومية، يعٌت
التصال يف عملية اليومية. فيجب على كل التالميذ واظتدرس وأي شخص 
الذي قام يف اظتعهد استخدام اللغة العربية واإلؾتليزية. فاذا، تكلم التالميذ 

اىل النوم، وىم يتواصلون باللغة  استيقاظ النوم باللغة العربية واإلؾتليزية من
  و اظتشرفُت يف عملية الرشتية وغَت الرشتية.العربية مع األصدقاء و اظتدارس 

يف الكالم اما باللغة العربية أو اإلؾتليزية، تقسم التالميذ نوعُت، 
احدمها ماىر يف الكالم وأخر ليس ماىرا. إذا كان التلميذ أراد أن يذكر 
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شيء وال يعرف ما يف العربية، فال جناح عليو أن يستخدم لغة غَت اللفظية 
 أو يلوح الشيئ اظتقصود. وإذا كان ال يستطيع فلو أن يستخدمباللغة اصتسد 

 .اللغة اإلندونيسية

االستاذ يف وقت اظتقابلة جيب على التالميذ أن يتكلموا باللغة  قال
العربية يف كل يوم، لكنهم غَت دتام باستخدام اللغة العربية. بقدر التالميذ، 

بأس عتم أن يستخدموا اللغة  باللغة العربية ال لو كانوا مل يستطيعوا الكالم
اإلندونيسية. ىناك طبقات يف استيعاب التالميذ يف اتقان اظتفردات. يف 
اتقان اظتفردات بُت الطالبة األوىل و الطالبة األخَت ليس متساويا. جيوز 
للتالميذ عندما وجو اظتشكلة استخدام الطالبات اللغة اإلندونيسية أو 

12السهولة.اإلقليمية للمفردات التحصيل و 
 

لو كان التالميذ مل يستطيعوا التكلم باللغة العربية فيجوز عتم أن 
يتكلمون باللغة االجنبية ولكن عليهم العقاب اذا كان ىذا اضتال عرفو 

ىناك األستاذ و اظتدبر واحملرك يف قسم اللغة لو أن يعاقب. وأما  .األستاذ
غَت ذلك من عقاب العقوبة منها فتحفيظ اظتفردات والكتابة االنشاء و 

تعود لتالميذعلى التكلم باللغة العربية   الذي فيو تربية. وكان يف اظتعهد نظام
 وأما القواعد يتبع بعدىا. كل يوم. ألن اللغة بال تطبيق ال معٌت،

يف الواقع، أن قواعد اللغة مهمة، لكن قدرة التكلم لنمو اللغة 
ذ ظتن تكلمت باللهجة العربية أىم منها. فلذلك توجد كثَت من التالمي

االندونيسية أو اإلقليمية. لكنها أحسن بنسبة تكلم اللغة االندونيسية أو 
اإلقليمية رتيعا. باإلضافة إىل وجوب تكلم اللغة العربية، كذلك بأداء 
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البنامج األسبوعية و اليومية لدفع قدرة اللغوية على الطالبة منها اعطاء 
13اظتفردات و احملادثة و احملاضرة.

 

بعد قام الباحث باظتالحظة و اظتقابلة، عرف الباحث أن مهارة 
ن يدخلون يف اظتعهد. قبل أالكالم للتالميذ يف ىذا اظتعهد أحسن من قبل 

يف اظتعهد، كان التالميذ يستخدمون اللغة العربية عندما تعلم اللغة العربية يف 
 يدخلون بعد الفصل فقط، و أكثر من اللغة اإلقليمية واإلندونيسية. ولكن

التكلم باللغة العربية و اإلؾتليزية. وىناك  يف اظتعهد، البد عتم أن يتعودون
استخدام اللغتُت يعٌت لغة العربية واإلؾتليزية. وال  النظام الذي زتل التالميذ

 شك أن نظام اللغة نفذه اظتعهد قد أثر لًتقية مهارة الكالم.

فلذلك، يف تعليم  اظتباشرة.وسيلة اإلتصال مع األخرين الكالم ىو 
الكالم، الطريقة اظتناسبة ىو باستخدام الكالم أكثر. وبأداء نظام اللغة جتب 

باللغة العربية اليومية. والباحث على ثقة، أن يسهل ىذا اضتال  التالميذ
الطالبات لتعليم اللغة العربية. وجد مؤشرات ؾتاح مهارة الكالم قد وصفها 

ق، و بعد قام الباحث باظتالحظة و اظتقابلة، خلص يف بيان الساب الباحث
الباحث أن قدرة تكلم التالميذ يف ىذا اظتعهد بالتقدير اظتقبول. ألن تناسب  

 كثَت من التالميذ مبؤشرة النجاح يف مهارة الكالم.

نظر الباحث التعامل بُت التالميذ يف اليومية اظتستخدم باللغة العربية 
لط باللغة اإلندونيسية. عندما تتصل الباحثة مع . ليس عرية دتاما لكنها خت

الطالبات عن التعارف و النشاطات اليومية، تستطيعهّن باصتيد و الفصيح. 
على الرغم مل يناسب بالقواعد اللغة. ألن يف تعمل اضتوار، ينبغي على 
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تطبيق القواعد الفسحة. رأت الباحثة، بوجود البيئة اللغوية يف اظتعهد، سوف 
 .ترقية ولو قليال ارة الكالم لتالميذتكون مه
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 الباب الخامس

 الخالصة واالختتام
 اخلالصة . أ

يف ىذا الباب، قدم الباحث عن حتصيل ما حبث من نتائج 
يف بأساس البيئة اللغوية ىف ترقية الكالم  البحوث يف تنمية ادلفردات

تنمية . وجد الباحث مما قام يف القيم ماجيالنج معهد احلديثة دار
معهد احلديثة يف بأساس البيئة اللغوية ىف ترقية الكالم  ادلفردات

من البيانات ونتائج البحث. وأما نتائج ىذا  دارالقيم ماجيالنج
 البحث فيما يلي:

إن ادلفردات كانت عنصرا مهما يف تعليم اللغة العربية. 
بطريقة إعطاء  لقيم ماجيالنجر امعهد احلديثة داوتنمية ادلفردات يف 

ادلفردات على التالميذ يف كل يوم ثالث مفردات وجب عليهم 
 حتفيظها وجعل التالميذ من ادلفردات مجلة مفيدة وكلموا هبا.

وإن البيئة اللغوية كانت عنصرا مهما يف تعليم اللغة 
اعطاء وتنميتها، فبدوهنا صعبت تنمية اللغة. والبيئة اللغوية مشلت 

و إذاعة العربية و  ةو أسبوع العربي احملاضرة و احملادثةو دات ادلفر 
ترقية دور مهم على  ة كلهااطنشاألوىذه التواصل باللغة العربية. 

لقيم ر امعهد احلديثة داوالبيئة اللغوية يف  مهارة الكالماللغة و 
وجودىا لوجود النظام يوجب على التالميذ أن  ماجيالنج

يستخدموا اللغة العربية واالجنليزية يف عملية اليومية. ومن ال 
وبالبيئة اللغوية،  يستخدم اللغة العربية واالجنليزية كان عليو عقاب.

 . لقيم ماجيالنجر امعهد احلديثة داترقى مهارة كالم التالميذ يف 
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 االقرتاحات . ب
لقيم ر امعهد احلديثة دايف رس دادلينبغي على  .1

 ية ادلوجودة. لغو ف  البيئة الحيأن  ماجيالنج
 أن يرتقى مراقبة التالميذ.  ر  اللغةينبغي على حم .2
رتقية اللغة ية للغو نتفعوا البيئة اليأن وعلى التالميذ  .3

تبعوا األنشطة اللغوية يأن  ومهارة الكالم. والبد ذلم
وا اللغة مستخديوالسيما  ،اللغوية قية مهارمهم يفلرت 

 ة.يومييف كل يوم ويف عملية الالعربية 
 االختتام  . ج

ىكذا ، قد كان الباحث يفرغ من كتابة ىذا البحث بعد 
أن يتطلب بكل جهد وطاقة، وعرف الباحث أن فيو النقائص 

اهلل تعاىل أسأل التوفيق واذلداية لتتميم النعم وادلنن على والعيوب. ف
وأرجو من السادة القرّاء والباحثني أن يكّمل بتكميل ىذا البحث. 

 ما فيو من النقائص والعيوب. وعلى اهلل أتوّكل وإليو أنيب.
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ا.(2:84

   للللوس او،لللل    ان يلللل ا  سنم لللل ا ق  لللل اسالسللللارااللللن و ا  نلللل  ا)رر ،لللل او قلللل ا مل للللاري ا
  سنم يلللللل اساو يلللللل ا  للللللل  ت امللللللمك تاماج للللللس اسا  قس لللللللارا لللللل امن للللللل رت ا

 .(3115جام  احمم اخ ض ا    ت ا   ن ا  ام   ا

)  ا  لللللل ا   لللللل  ري ا:ام سولللللل ا,امللللللمك تارورتا  ا  يلللللل ا  ق لللللل تحمملللللل ا لللللل   الولللللل ا  للللللاف ,ا
 .ها(ا2523 ملما   ,ا       ا     ري ,ا

)ك  للللل ا  ا  للللل ا:اا ت  للللل غا    للللل ا      للللل ا)  نلللللاسق ا   لللللا اأخللللل ى(  احممللللل راكامللللل ا  ناقللللل
ا.ها(2:96جام  ال امشا,ا

ا   لللللللل ا  س   م للللللل ا   سلللللللل اللللللللل  را ،للللللللاالوللللللل    امح لللللللل الوللللللل اوا   للللللللاىالوللللللل ا االلللللل 
 ).2::2   ياض ا   اى:ارر (ا  ا      ا  ناسق 

 .ل  الو ا    ح او س افقها      ا)  قاه ت:ار را  نهض  ا  ونا  ساريخ(



)م للللل ا:اجام للللل ا ملن للللل رت,اات  للللل غا      للللل ا  للللل ا  نلللللاسق ا لللللا,رشللللل ياأمحللللل اس  مللللل ,ا
ا.(:2:9

ملللل خ الىا ملنللللاهلاوسلللل  ا  سلللل رياا احمملللل اماملللل ا  و لللل اوحمملللل اما لللل احمملللل ا،لللل    ا
ا.(3::2مم   ا       ا     ري ا :رياضا )

 ا)ا للللللللل و ا:اسو للللللللل ا لللللللللام اول للللللللل ون ا ا ملنجللللللللل اسا    للللللللل او  لللللللللل   لللللللل ياام  للللللللل  
ا.(8::2

ا(ا ا ا هلمات اف  ا  وا 8::2 ا)  و ا:ار رااارر ا  انا        امنظ ر ا

 ات  للللللغا    لللللا ا   لللللل اوات   مهلللللاا لللللل ا  نظ يللللل اوا  س و لللللل اللللل  الوللللل ا ق لللللل ا   للللل   ا
ا.(2:92 سو ا و ان ا)  و :ام

ا.(2:99حمم ال يا خل يل ا   اتام ا  س  ا)   ياض:ا ملم   ا       ا     ري ,ا

.اج ر للللللا  ا  و ئلللللل ا     يلللللل  اأا سهلللللااوأشلللللل اهلااسات  لللللل غا    لللللل ا      لللللل تللللل  اقلللللل تا   لللللل  ا
اا.3124أ  ي ا

وللللللل ا)رونا  ناشللللللل :ام ساسللللللل  اتللللللل رياا    للللللل ا      للللللل  لوللللللل ا مللللللللن غا،للللللل  الوللللللل ا   لللللللا  ا
ا(.  ي  ارونا،ن 

ات  للللللغا    للللللا ا   لللللل اوت   مهللللللا ا لللللل ا  نظ يلللللل او  س و لللللل .الللللل  الولللللل ا   لللللل ا   لللللل يب ا
ا(.2:92ا)  و :ام سو ا ونان 

ا.(2:95 ا)ك يت:ام سو ا  ف  ات رياافن نا   ف ا       أمح ام ك ر ا



ا   م (. : )   و    ال ماوي ا  فاض ا        لو 

ا(.3114ر رالش   ا ا :أمح ال   اوأمح اك   ات ريوا ا   ي  ا)   ياضا

ا.(5::2     ءا ر ر :     ي  ا)     ري   ملهارت    ن    ااحل حمم 
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PEDOMAN WAWANCARA  

A. Wawancara dengan murid pondok modern daarul 

qiyam (kelas 1) 

 

1. Apa tujuan yang ingin anda capai setelah mengikuti 

progam pembelajaran bahasa di pondok modern Daarul 

Qiyam? 

2. Kegiatan pembelajaran di bagi menjadi 2 tempat di 

kelas dan maskan. Apa saja kegiatan kebahasaan yang 

diterapkan di kelas?  

3. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kebahasaan 

yang diterapkan di kelas? 

4. Bagaimana metode dalam  kegiatan kebahasaan yang 

diterapkan di kelas? 

5. Kegiatan pembelajaran di bagi menjadi 2 tempat di 

kelas dan maskan. Apa saja kegiatan kebahasaan yang 

diterapkan di maskan?  

6. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kebahasaan 

yang diterapkan di maskan? 

7. Bagaimana metode dalam kegiatan kebahasaan yang 

diterapkan di maskan? 

8. Apakah dengan peraturan wajib berbahasa arab di 

maskan membuat anda terbiasa berbicara bahasa Arab? 

9. Bagaimana proses yang Anda alami dalam 

memperoleh ketrampilan berbahasa di kelas?  

10. Bagaimana proses yang Anda alami dalam 

memperoleh ketrampilan berbahasa di maskan?  



11. Apakah ada hukuman bagi peserta yang tidak 

menggunakan bahasa di setiap kegiatan? 

12. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 

pembelajaran ,dari dua tempat itu mana yang aktifitas 

atau pengembangan maharah kalam nya lebih banyak?  

 

B. Wawancara dengan pengurus organisasi bagian 

penggerak bahasa asrama dan  penggerak bahasa pusat 

Pondok Modern Daarul Qiyam 

 

1. Bagaimana cara mengembangkan penguasaan 

mufradat siswa? 

2. Metode apa yang digunakan untuk mengembangkan 

penguasaan mufradat siswa? 

3. Bagaimana teknis pelaksanaan metode dan bagaimana 

hasilnya? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan metode yang 

digunakan? 

5. Apa kegiatan yang dilakukan di kelas dan maskan 

saling berkesinambungan menggunakan metode yang 

sama? 

6. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam di 

kelas? 

7. Bagaimana metode pembelajaran maharah kalam di 

kelas? 

8. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam di 

maskan? 

9. Bagaimana metode pembelajaran maharah kalam di 

maskan? 



10. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 

pembelajaran ,dari dua tempat itu mana yang aktifitas 

atau pengembangan maharah kalam nya lebih banyak? 

11. Bagaimana model evaluasi pembelajaran kalam yang 

selama ini sudah dipakai? 

12. Apakah ada peraturan khusus mengenai praktek 

maharah kalam di maskan terkait progam yang di ikuti 

murid?  

13. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan 

pembiasaan praktek maharah kalam di maskan? 

C. Wawancara Kepada pembimbing organisasi pengurus 

bahasa pondok modern 

1. Apa tujuan berdirinya organisasi penggerak bahasa pondok 

modern? 

2. Apa visi dan misi organisasi bagaian penggerak bahasa 

pondok modern?  

3. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 2 tempat untuk 

pembelajaran apa sebab yang mendasari hal tersebut? 

4. Bagaimana proses pembelajaran maharah kalam dan 

metode dalam penyampaiannya?  
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