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 لخصالم
تطبيق تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الذاتى . 0202. فاطمة، ديياه إستي

كلية الرتبية والعلوم    ،البحث العلمى. قسم تعليم اللغة العربية فونوروغو. للطالب مبعهد إحتاد األمة
 رت. التعليمية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو. املشرفة رزقا عليانا مصلوحة، املاجس

  .نشاط تطوير الذاتىالالكفائة اللغوية،  ،تعزيزالتطبيق الالكلمة األساسية : 
التعليم  يف املعهد إحتاد األمة هي تعليم عن سري األنشطة يف الفصل الدراسي خاصة  

لتعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية. إذن، وجب على املدرس أن ميتلك عدد طرق التدريس حىت ال 
ب بامللل أننا  عملية التعليم. أما الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة يشعر الطال

املفردات والرحالت امليدانية. ويتم تطبيق كل هذه الطريةة لسهولة الطالب يف فهم إعطا  احلفر و 
 .وإتةان الّدرس، ويف األساسي أن يكونوا قادرين على الكالم باستددام اللغة العربية

( تطبيق التعزيز 1لكشف عن : )لن تلك اخللفية قدمت الباحثة بعض األهداف وم 
( املشكلة الظاهرة يف 0فونوروغو ) الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الذات لطالب مبعهد إحتاد األمة
 .هاتطبيق تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الذاتى و طريةة حلّ 

وجلمع  .فونوروغو معهد إحتاد األمة لباحثة يفقامت ا، نوع من البحث الكيفيوهذا 
 لتحليل البيانات إستددمت الباحثةاملالحظة واملةابلة والونيةة، و  البيانات إستددمت الباحثة طريةة

 هربمني بتحفيض البيانات مثّ عرض البيانات مّث أخد اإلستنتاج منها.ميليس و  طريةة
لكل الفصل مـدتلفة. لكّل األسبوع  ةتددمطريةة التعليم املس( أّن 1ونتيجة البحث هي: )

أستددم أربعة أيّام لعملية التعليم، ويليه يتم استددام نالنة أيّام من الدراسة لدراسة موضوع واحد، 
( واملشكالت ظاهرة 0ويوم اخلميس أستددم لتكرار مجيع املواد الـمدروسة يف نالنة األيّام السابةة. )

 من أّما العامل .املعلمني أو املعلمات والوقت واملرافق واالجتماعيةبسبب عدة العوامل منه الطالب و 
املعلمني أو املعلمات هي قدرة املعلم  من الطالب هي الذّكا  و املوهبة و الرغبة و الدافع. والعامل

البيئة. واجلهد و الوقت و عامل الطريةة قبل بداية التعليم، و يف استددام اللغة العربية و إعداد املعلم 
منها: يةوم املعلم بشجاعة  ،دي معلم اللغة العربية يف حل املشكلة تعليم اللغة العربية هي متنّوعةل

 .الطالب من خالل توضيح أمهية تعلم اللغة العربية
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 الباب األّول
 مةالمقدّ 

 خلفية البحث ﴿أ﴾
به  اللغة هي الرباط الذي يتحةق به الوعي الذايت باخلربات العامة، ويتوفر

و تعليم الّلغة العربية يف املدرسة هي نوع  1التواصل وتواحد اجملتمعي واإلنسان.
من تعليم اللغة األجنبية، واعتةد بعض الناس أّن اللغة العربية صعبة. فلذلك 
جيب أن خيتار املعّلم أنسب طرق التدريس، حىت حصل الطالب على املواد 

 0تعليم اللغة العربية.الفعالة اللغوية و للوصول إىل اجلودة يف 
واللغة العربية هي إحدى اللغات يف العامل، ذات مستويات يف 
استددامها. واشتملت هذه اللغة على مستوين. أوهلا: كلغة الرتاث. ونانيها:  
كلغة احلياة املعاصرة. فمن املعروف، أنّ  طالب اللغة العربية كاللغة األجنبية 

هن متعلةة باللغة العربية. إذن أهداف هم العاملني يف بعض املهن، وهذه امل
 تعلمهم ألجل فهم املفردات املتعلةة باملهن لسهولتهم عند العلم.

و أما أهداف تعليم اللغة اللعربية للناطةني بلغات أخرى هي أن 
ميارس الطالب اللغة العربية بالطريةة اليت ميارسها هبا الناطةني هبذه اللغة، 

ة العربية عندما يستمع إليها. و بةدرة الطالب بةدرة الطالب على فهم اللغ
على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطةني بالعربية حديثا معربا يف 
املعىن سليما يف األدا ، و بةدرة الطالب على قرا ة الكتابات العربية بدقة 

 وفهم.
يف ترقية كفا ة الطالب يف اللغة العربية، فيجب على اهتمام 

عدة و العوامل السلبية يف ترقية كفا ة الطالب يف اللغة العربية. العوامل املسا
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أدا  عمل األستاذ يف الفصل ان يةال ان تكون ناحية إذا كانت اسرتاتيجية 
 التعليم املستددمة قد متت ملساعدة الطلبة على ترقية كفا ة اللغة العربية.
مارسة أحد أساليب تعلم اللغة هو املمارسة والتجريبة. و هتدف امل

والتجريبة ملساعدة اتةان املهارات الصحيحة يف السلوك السريع والتلةائي. 
واملغروض من املمارسة هي أسلوب التعليمي يشجع الطالب على الةيام 
بأنشطة تدريبية حبيث يكون لديهم مهارة أعلى من ما يتم تعلمه. من خالل 

ة ويتفةون يف قيام ممارسة بالواقعي واملنظمي، يكون الطالب أكثر مهار 
جماالت معينة، خاصة يف تعلم اللغة، مثل النطق واللهجة وغريمها.و أما أحد 

   3األساليب يف تدريب اللغة هو التدريب االتصالية.
يف الواقع، إرتبطت مهارة الكالم بالثةافات و البيئة اللغوية. و 

حلديثة  تطورت البيئة يف املعاهد اإلسالمية. على سبيل املثال يف املعاهد ا
كمعهد كونتور العصرى. ولكن تطّور معهد إحتاد األمة تعزيز اللغة العربية 
بواسطة أنشطة اللغة مع أن هذا املعهد هو املعهد السلفي. إذن، إن معهد 
احتاد األمة هو معهد السلفي الذى جيمع بني منهج الدراسى التةليدي 

الذاتية اليت تنفذ  واحلديث ويتضح هذا احلال من خالل اجياد أنشطة تنمية 
كل املسا  أي بعد صالة العصر إىل قبيل صالة املغرب. حيث يف هذه 
األنشطة، جيب على مجيع الطالب أن يتكلموا باستددام اللغة العربية، و 

عملية التعلم املكثف، أي إضافة مواد اللغة العربية من هذه األنشطة نوع 
 يف احملادنة اليومية.اليت تدعم الطالب على الكالم باللغة العربية 

تنمية يف بنا  على التةييم األول يف معهد احتاد األمة، شرح منّسق 
و تتعلق هذه  ،اللغة عن تعزيز اللغة العربية يف نشاط تنمية الذايت لطالب

 يف طروق التدريس واملزايا والعيوب فيها. و أما الرجا  من املنسقاألنشطة ب
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كتساب الكفائة اللغوية من خالل ا ذه األنشطة هي سهولة الطالب يف ه
تنمية اللغة عن بداية عملية تعزيز اللغة العربية  يف شرح األستاذ. شرح منّسق

، وسيستمر تطويره كنشاط الواجب للطالب. 0212وهي يف الشهر مارس 
حد األستاذ يف هذا املعهد. و هو أ غويةالل كفا ةالتطوير يف هذا املنسق 

يف فاري. و حينما تعةد املؤسسات على  على دورة اللغة العربية حصل
  1وجود األنشطة اللغوية فتم تعيينه كمنسق لتطوير اللغة. 

مت تنفيذ هذا النشط  هذا النشاط بسبب نةص الكفا ة يف حتدث 
اللغة العربية يف املعهد إحتاد األمة. حني اللغة هي أداة اتصال يستددمها 

و الدهن. لذلك، األنشطة املنفدة اإلنسان لنةل األفكار و الرأي و املشاعر 
 هنا هي النشاط اليت ان تدعم كفا ة يف التحدث باللغة العربية.

طة باإلضافة إىل ذلك، وجدت الباحثة املعلومات املتعلةة بأنش
الطالب، وهي عن سري األنشطة  3و تطوير اللغة العربية من أستاذ واحد

ب للغة األجنبية. إذن، وجيف الفصل الدراسي خاصة لتعليم اللغة العربية كا
طرق التدريس حىت ال يشعر الطالب بامللل على املدرس أن ميتلك عدد 

أننا  عملية التعليم. أما الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة 
احلفر واملفردات والرحالت امليدانية. ويتم تطبيق كل هذه الطريةة لسهولة 

س، ويف األساسي أن يكونوا قادرين على الطالب يف فهم وإتةان الّدر 
 .5اللغة العربية ستددامكالم باال

اليت تةابلها الباحثة يف معهد  األخري وعرفت الباحثة من املدربة
تعزيز أنشطة اللغة  ةالطالب الذين يشرحون عن مسري  3احتاد األمة يعين 

. املزايا ةيالّدراسعملية العربية. و أوضح الطالب عن املزايا والعيوب يف كل 
املتصورة هي قدم املدرس املواد املتعززة اليت مل يعلمها يف املدرسة الرمسية 
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حبيث يكون لدي الطالب املزيد من املعرفة. فلذلك يكون التعليم مسرورا 
ألن مل جيري التدريس ماّل. أما العيوب املتصورة هي جري هذه األنشطة يف 

طالب بأهنم مل يستعدون لةبول املسا  بعد اسرتاحة الغدا ، ويشعرون ال
 .2التعلم ألهنم يف حالة النعاس

تنفيذ على وصف  من خالل النتائج املذكورة، سريكز هذا البحث
تةوية من أنشطة التطوير الذايت لدي الطالب، حبيث يكون هذا البحث ال

تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الذات الحتت املوضوع " تطبيق 
 فونوروغو. اد األمةلطالب مبعهد إحت

 
 البحث تحديد﴿ب﴾ 

الكفائة اللغوية يف تعزيز التطبيق  حددت الباحثة يف هذا البحث على
 .فونوروغو نشاط تطوير الذات لطالب مبعهد إحتاد األمة

 
 ﴿ج﴾ أسئلة البحث

لطاّلب يف معهد الذاتى تطوير  نشاط يفالكفائة اللغوية  تعزيزال تطبيق كيف .1
 ؟ بنيودونو فونوروغوان إحّتاد األّمة جارك

تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الالظاهرة يف تطبيق  املشكلة كيف .5
بنيودونو لطاّلب يف معهد إحّتاد األّمة جاركان الذاتى و طريةة حّلها 

 ؟ فونوروغو
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 أهداف البحث ﴿د﴾
يف  لطاّلبالذاتى تطوير  نشاط يفالكفائة اللغوية  تعزيزال تطبيق يةملعرفة كيف .1

 بنيودونو فونوروغو.معهد إحّتاد األّمة جاركان 
تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير الالظاهرة يف تطبيق  املشكلة يةكيفملعرفة   .5

بنيودونو لطاّلب يف معهد إحّتاد األّمة جاركان الذاتى و طريةة حّلها 
 فونوروغو.

 
 فوائد البحث﴿ه﴾ 

لعديد من الفوائد، من الناحية ج هذه الدراسة امن املتوقع أن تةدم نتائ
 ، وهي:النظرية والعملية

 الفوائد النظرية .1
ومن املتوقع أن تكون قادرة على زيادة املعرفة حول تنفيذ تعزيز اللغة  .أ

االحتاد األمة اإلسالمي  املعهدب ربية يف أنشطة تطوير الذات طالبالع
 .بانيودونو بونوروغو جاركانالداخلي 

ي يكون املراجع للبحث العملى ولرتقبة العملية ، لكثني الالحةنيحاللب  .ب
التلمية بتطوير التصميم الكتاب "دروس اللغة العريب" بسكاىل االورق 

 العمل الطالب
 فوائد عملية .5

 مؤسساتلل .أ
من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مبثابة مسامهة يف خزينة 

لداخلية املعرفة واملعلومات باإلضافة إىل مدخالت جلميع املدارس ا
االحتاد األمة اإلسالمي الداخلي  املعهدبشكل عام وخاصة ملمعّلم 

 .بانيودونو بونوروغو جاركان
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 ب. األساتيذ
راجع تتعلق بةيم تةوية اللغة العربية كشرط يف الةيام إىل املإضافة 

بواجباهتا يف أن تصبح معلمة وأن تصبح مرجًعا يف التغلب على العوامل 
 لغة العربية.املثبطة يف تةوية ال

 ج. الطالب
 لزيادة الدافع اللغة العربية ىف معهد إحتاد األمة اإلسالمى.  

للباحثني االحةني، ترجي نتائج البحث إعطا  الفكرة واطهار اخلربة من  .د
العملية يف جمال البحث الةدمي، و جتعل زيادة فكرية للمدرسة املهين 

أدا  البحث  للمستةبل. و ميكن أن تصرب نتائج البحث أساس ىف
 العلمي األعمق.

 
 تنطيم كتابة تقرير البحث ﴾و﴿

فسينةسم الباحثة هذا البحث العلمي إىل البحث و الفهم  كتابة  ليلتسه
 ستة أبواب، كما يلي: 

الباب األول : املةدمة، فيها خلفية البحث و حتديد البحث و اسئلة البحث و 
 أهداف البحث و فوائد البحث و تنظيم البحث. 

 اب الثاين : حبوث الّسابةة و النطرية العامة عن تعّلم اللغة العربية. الب
الباب الثالث: منهج البحث، فيه مدخل البحث ونوعه، وحضور الباحثة ومكان 
البحث ومصادر البيانات وأساليب مجع البيانات، وأسلوب حتليل 

 البيانات، فحص صحة البيانات وخطوات البحث. 
بيانات، وهو حيتوى على البيانات العامة اليت معّلةة موقع الباب الرابع : عرض ال

البحث يشمل تاريح الةيام معهد إحتاد األمة أإلسالمى السلفى 
وموقعها اجلغرايف ونظامها و احوال أساتدهتا و طالهبا و وسائل 
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 يفالكفائة اللغوية  تعزيزال تطبيقاملدرسة، وعرض البيانات اخلاصة: 
بنيودونو ب يف معهد إحّتاد األّمة جاركان لطاّل الذاتى تطوير  نشاط

 فونوروغو.
تطوير  نشاط يفالكفائة اللغوية  تعزيزال تطبيقالباب اخلامس: حتليل البيانات عن 

 بنيودونو فونوروغو.لطاّلب يف معهد إحّتاد األّمة جاركان الذاتى 

الباب السادس: اإلختتام، يف الباب األخرة يتضمن من اخلالصة من نتائج 
 البحث و اإلقرتاحات املتعلةة بالبحث.
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 الباب الثاني
 

 الدراسة السابقة واإلطار النظري﴾ أ﴿
 الدراسة السابقة  .1

 ةتعلةك املةاالت العلمية متعددة اليت مبنا  على مالحظات الباحثة، هنا
 باملوضوع احلالية منها:

"دور قسم اللغة  املوضوع( حتت 0211رسالة لونفيا أوليا مفتح اجلنة )
يف ترقية قدرة الطالبات يف اللغة العربية مبعهد اإلسالمية الرمحة كيدجناالر نغوي 

البحث يف هذه الرسالة هي أما  نتائجو  7 ."0210 \ 0211عام الدراسي 
معهد اإلسالمة الرمحة قام بأنشطة غري رمسية هتدف إىل إنرا  اللغة العربية لدي 

حكم االنضباط يف اللغة العربية بالتعاون مع خمتلف الطالبات، اإلشراف أو الت
األطراف، تنفيذ االنضباط من خالل التدصصات والعةوبات التعليمية، 
والتنسيق مع خمتلف األطراف هبدف ائتالف وتوازن كل برامج العمل املدطط 

 مع التنفيذ يف امليدان.
عوامل  عوامل تعلم اللغة العربية اليت أجراها قسم اللغة هي:و أما 

املوضوعية، عوامل املادة التعليمية، عوامل املعلم، عوامل الطالب، عوامل 
الطريةة، عوامل نشاط التعلم، عوامل التةومي، وعوامل البيئة. املشكالت اليت 
يواجهها قسم اللغة يف معهد اإلسالمية الرمحة كيدجناالر نغاوي هي: عدم كفاية 

مهارات اللغة العربية لدي الطالبات، نةص املرافق احلديثة كوسيلة لرتقية قدرة 
ة اللغة العربية، ليست لدي طاملوارد البشرية مبا يف ذلك املعلمون واملدبرون يف أنش

                                                             

دور قسم اللغة يف حتسني قدرة اللغة العربية ملدرسة سانتيورايت اإلسالمية الداخلية يف الرماح  لطفي اوليا مفتاح اجلنة، " 7 
 .132،  (0212" )رسالة سوركارتا 0211/0210كيدونغغاالر جناوي العام الدراسي 
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بعض الطالبات خلفية معرفة اللغة العربية يف تعليم السابق، ونةص مستوى 
 الوعي واهتمام الطالبات بتعلم اللغة العربية

ف من الدراسة السابةة و هذا البحث هو اّما اوجوه التشابه و اإلختال
، و رمسيةالغري  في بأنشطةعن اللغة العربية يف املعهد السلحتّدث هذا البحث 

و  ،رمسيةالبأنشطة غري أوجوه اإلختالف يف الدارسة السابةة حتّدث هذا البحث 
اإلشراف أو التحكم  نرا  اللغة العربية لدي الطالبات مع أّن هتدف إىل إ

يف اللغة العربية بالتعاون مع خمتلف األطراف، تنفيذ االنضباط من  االنضباط
خالل التدصصات والعةوبات التعليمية، والتنسيق مع خمتلف األطراف هبدف 
ائتالف وتوازن كل برامج العمل املدطط مع التنفيذ يف امليدان. و يف هذه 

فر واملفردات البحث الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة احل
والرحالت امليدانية. يتم تطبيق كل هذه الطرائق لتسهيل الطالب يف فهم وإتةان 

 الدرس، ويف األساسي أن يكونوا قادرين على التحدث باللغة العربية.
"تطوير مهارات اللغة ( حتت املوضوع 0212رسالة إرنا نوفيا دامايانيت )

ية واإلجنليزية جباوي( معهد الطلبة العربية للطالب يف دار النجاح )جمتمع العرب
تنائج البحث يف هذه الرسالة هي يتم تطوير مهارات اللغة و  8النجاح بوروكريتو".

نشطة اللغوية. أما أنشطتها هي ساعاة اللغوية وصندوق األالعربية من خالل قيام 
املفردات وترمجة األغنيا  واألدا  واأللعاب وحفظ املفردات. وجوهر من هذه 

شطة هو لتطوير أربع مهارات اللغة العربية كاالستماع والكالم والةرا ة األن
 .والكتابة اليت يتم وقتها وفةا لظروف الطلبة

أّما أوجوه التشابه و اإلختالف من الدراسة السابةة و هذا البحث هو 
، و أما رمسيةالغري  في بأنشطةمن اللغة العربية يف املعهد السلحتّدث هذا البحث 

هي ساعاة اللغوية بأنشطة  اإلختالف يف هذه الدارسة السابةة حتّدثأوجوه 
                                                             

 العربية لسانرتي يف النجاح العربية جممع جاوة اإلجنليزية اإلجنليزية "تنمية املهارات اللغويةايرنا نوفييا دامايانيت  8  
(AArJEC)   ،127(، 0217)حبث العلمي اجلامعة اإلسالمية احلكومية فورواكرتو معهد اجلامعة تاجناح فورواكرتو. 
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، و يف هذا وصندوق املفردات وترمجة األغنيا  واألدا  واأللعاب وحفظ املفردات
الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة احلفر واملفردات البحث 

 .والرحالت امليدانية
"تعليم اللغة العربية يف معهد حجة ( 0217رسالة عبد العزيز هاشم )

ائج البحث يف هذه الرسالة نتو  2"0217 \ 0212نورية شربان عام الدراسي 
هي تطبق عملية التعلم اللغة العربية لطلبة معهد شربان نظام حماضرات يعين 
تعليم اللغة العربية يف الفصل. يف احملاضرات، تةدم معهد شربان دروس اللغة 

ويات اإلبتدائية واملتوسطة والعالية. يف هذه الدورة يركز تعلم اللغة العربية من املست
العربية على فهم حمتويات الةرآن على الفور. أما مستويات تعلم اللغة العربية 
هي: فهم املفردات الةرآنية، فهم علم الصرف أي تغيري الكلمات، فهم علم 

راحل السابةة على النحو أي ترتيب الكلمات، وفهم بالغة الةرآن. هتدف امل
 فهم اللغة العربية من املستوى األساسي إىل املستوى األعلى.

التعلم لتعزيز الطلبة معهد شربان يف فهم اللغة العربية ىف أنشطة الدعامة 
هي أضاف األنشطة خارج الفصل كتعلم اللغة العربية األساسية باستددام 

الذين مل يفهموا اللغة العربية للطالب خاصة  الطريةة الغنا . تطبيق هذه الطريةة
يومية مع زمالئهم. عندئذ، يتم عملية الويتم دعمهم من خالل عملية احملادنة 

لتعليم اللغة العربية باإلختبار، وهي ة العربية لطلبة، ويةوم التةومي الدعم اللغ
اإلختبارات التحريرية اليت يتم تطبيةها على شكل إمتحان نصف السنة الدراسي 

 .ان آخر السنة الدرسي الذي يتضمن املواد اليت مت تدريسهاواإلمتح
اّما أوجوه التشابه و اإلختالف من الدراسة السابةة و هذا البحث هو 

، و أما رمسيةالغري  حتّدث هذا البحث ىف اللغة العربية باملعهد الساليف بأنشطة
ثر إىل تعلم يل أكبأنشطة إىل مت أوجوه اإلختالف يف هذه الدارسة السابةة حتّدث

                                                             

ث العلمي سوراكرتا ، )حب0217-1212تعليم اللغة العربية يف املعهد حاجة نورية صربا يف السنة عبد العزيز حكيم، 9 
0217 ،)18-12.   
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فهم املباشر حملتويات الةرآن. أما و اللغة العربية من خالل الرتكيز على الةدرة 
مستويات تعلم اللغة العربية هي: فهم املفردات الةرآنية، فهم علم الصرف أي 
تغيري الكلمات، فهم علم النحو أي ترتيب الكلمات، وفهم بالغة الةرآن. 

ستوى األساسي إىل املستوى لغة العربية من املهتدف املراحل السابةة على فهم ال
الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة و يف هذا البحث  األعلى،

 .احلفر واملفردات والرحالت امليدانية
("إسرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف 0212رسالة حممد حبيب اهلل )
من البحث يف هذه الرسالة هي  نتائج 12".تدريس احملادنة لرتقية مهارة الكالم

خالل مسئلة من جهة الطالب أو من املدرس اللغوية، مهارة الكالم، أن 
ة يف كل وقت، ويزيد تعليل من جهة نفسهم و ميارسون تكلم اللغة العربي

اصحاهبم، ال سيما )دافع( من أساتيد يأنروا إىل الطالب ليتكلموا اللغة العربية، 
إسرتاتيجية لوصول اهداف لكفائة الطالب يف الكالم  لعملية هذا تعليم حنتاج

اللغة العربية. أحد من دورس الذي فيه مهارة الكالم هي احملادنة، أكثر من 
الطالب مل يتكلمون باللغة الرمسية ومل حيفظون املفردات و حيصل منها اهنم 

 نةصوا يف مهارة الكالم اللغة الرمسية.
الدراسة السابةة و هذا البحث هو  اّما أوجوه التشابه و اإلختالف من

 الكلمة، و لفظ تدرس طرق التعلم. الطريةة يف مرحلة املتوسطة هي إستماع
 الكلمة، مّث تضا  الكلمة، و كتابة الكلمة، و قرا ة الدعىن الكلمة، و اعطا 

الدفيدة. و يف املعهد إحتاد األمة هي طريةة احلفر واملفردات  اجلملة ىف الكلمة
 مليدانية.والرحالت ا

 

                                                             

)جامعة تولونج أجونج إسرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف تدريس احملادنة لرتقية مهارة الكالم  ،حممد حبيب اهلل،11 
 .22(، 0212ديسمبري -العدد الثاين-الرابع ( جملةاإلسالمية احلكومية
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 اإلطار النظري  .2
 تعليم اللغة العربية أ.

حد من الرموز احلكم اليت استددامها أاللغة هي صوت النظام تتكّون 
اللغة هي أساس احلياة و  11.ّناس لتبادل اآلرا  أو قسم الذوقأو مجاعة من ال

اجملتمع، فهي وسيلة التفاهم و التداطب، وتبادل األفكار و اآلرا  و املشاعر 
هي الركن األول قي تةدم الفكر، وارتفا  احلضارة، واتساع التأليف يف  بل

 .ميادين العلم واملعرفة
للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة  إنّ 

تزيد يومًا بعد يوم يف عصرنا احلاضر. و ترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب 
 اآلتية:

. إّن اللغة العربية هي اللغة الىت نزل هبا الةرآن الكرمي. لغة الةرآن الكرمي .1
وهي بذلك اللغة الىت حيتاجها كل مسلم ليةرأ أو يفهم الةرآن الذى 

 يستمد منه املسلم األوامر و النواهى و األحكام و الشريعة. 
لغة الصالة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها بالعربية.  .5

عربية مرتبطة بركن أساسى من أركان اإلسالم. فيصبح تعلم لذلك فإن ال
 العربية بذلك واجبا على كل مسلم.

لغة احلديث الشريف.إن لغة أحاديث الرسول الكرمي ص م هي اللغة  .3
العربية. ولذا فإن كل مسلم يريد قرا ة هذه األحاديث واستيعاهبا عليه أن 

 يعرف اللغة العربية. 

                                                             

، )باندوع : رماجارسداكاريا،  ahasa ArabMetodologi Pembelajaran Bاجيف هرموان ،  11        
0211  )2 . 
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رب. إن العرب اآلن ينمون اقتصاديا بشكل سريع املكانة االقنصادية للع .4
بفضل ما لديهم من ندنية، نرواث و معدنية، مما جيعل هلم وزنا اقتصاديا  

 كبريا ووزنا سياسيا موازيا. 
عدد متكلمي العربية. إن العربية مستددمة كلغة أوىل يف اننتني وعشرين  .2

مية. وهذا يعين دولة عربية وتستددم كلغة نانية يف كثري من الدول اإلسال
أن سبع دول العامل تتكلم العربية لغة أوىل. كما أن كثريا من شعوب 
الدول اإلسالمية لديها اإلستعداد النفسى، بل و ترحب بتعلم اللغة 

  10العربية الرتباط هذه اللغة بديانه هذه الشعوب.
 

 القدرة في اللغة العربية  .ب
ت للتعبري أو للنةل التكلم هو الةدرة على نطق األصوات أو الكلما

الذهن واألفكار واملشاعر. عالوة على ذلك، فإن التكلم أكثر من جمرد نطق 
األصوات أو الكلمات. هي أداة لتوصيل األفكار اليت يتم ترتيبها وتطويرها 
وفةا الحتياجات املستمع. وفةا حملمد سوبانا، تعترب كالم من مهارة لنةل 

ومن التفسري السابق، ميكن االستنباط أن  الرسائل من خالل اللغة املنطوقة. 
كالم هو الةدرة على النطق األصوات لتوصيل الذهن واألفكار واملشاعر إىل 

 املستمع.
م اللغة العربية، أوضح صلة عبد اجمليد العريب أن مهارة ليف سياق تع

الكالم يف اللغة العربية متكن يف مهارتني: أوهلا مهارة النطق، وهي الكفا ة 
نطق احلروف وفةا ملدراجهم، قادرا على متييز األصوات وهلجته. ونانيها يف ال

مهارة الكالم، وهي الةدرة على التوصيل األفكار اليت ميكن أن يفهمها 

                                                             

-12(، 1282، )الرياض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  10 
02. 
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احملاور. أوضح حممد عبد اخلالق حممد أن الةدرة على التكلم تبدأ باحلديث 
الشرح السابق  الصحيح وتنتهي بالةدرة على التعبري عما يريده املتكلم. ومن

ميكن استنباط أن مهارة الكالم يف اللغة العربية هي الةدرو على توصيل 
أفكار إىل احملاور مع املدرج واهلجة صحيحة. وأوضح أن مهارة الكالم يعين 

 الةدرة على النطق والةواعيد واملفردات والطالقة والفهم.
لنفس يتم بنا  تعلم اللغة كنظام العلم على أساس نظريات علم ا

واللغويات والتعليم. تعلم اللغة وفةا لفهم السلوكية هو عملية لتعلم اللغة من 
شرتاك، والتشابه مما اخلطأ، والتذكرية، والتةليد، واإلخالل مراحل التجريبة و 

يعين أن تعلم اللغة هو عملية تشكيل العادات. صرح كراسني وتاريل بأن 
 ي.تعلم اللغة هو دراسة اللغة بشكل صريح ورمس

فيمكن نستنبط أن تعلم اللغة هو جهد معلم لتوجيه وتسهيل 
الطالب على الرغبة وتكون قادرة يف عملية تعلم اللغة اليت هتدف إىل حتةيق 
مهارات اللغوية سوا  االستماع والكالم والةرا ة والكتابة. يالئم بالتعلم اللغة 

ن أيضا مع ممارسات التواصلية، فإن املطلوب ليس التعلم فحسب ولك
التدريب يعين حماولة لتعليم الطالب للتوصل مبهارة اللغة مع عملية تغيري 

 .    13سلوك اللغة للطالب وفةا لغرض اإلنتاج كلمات تواصلية
 

 المهارة اللغوية. ج
املهارة اللغوية أربعة، هي : اإلستماع و الكالم و الةرا ة و الكتابة. 

ميثالن كالمها املهارات الصوتية فاإلستماع و الكالم جيمعها الصوت، إذا 
اليت حيتاج إليها الفرد عند اإلتصال املباشر مع األخرين. بينما جتمع الصفحة 
املطبوعة بني الةرا ة و الكتابة. و يستعان هبما لتدطي حدود الزمان و أبعاد 

                                                             

اجلهود املبذولة لتحسني مهارات الطالب يف التحدث يف املواد العربية من خالل التدريب التواصلي يف  سوهارمون،13 
 21( ، 0222)يونيو  1، ال.  10 58جملة تديب للتعليم اجمللد. ، ة املتوسطة تاناه داتارمدرس
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املكان عند اإلتصال باألخرين. و بني اإلستماع و الةرا ة صالت من امهها 
الخيار للفرد أما   (receptive)دربات، إذ مها مهارت استةبالأهنا مصدر لل

مهما يف بنا  املادة الغوية أو حيّت يف اإلتصال هبا أحيانأ ومن هنا يربر بعد 
اخلربا  و صفهم هلاتني املهارتني بأهنما مهارتان سلبيتان و احلق غري ذلك. و 

 املهارتني األخرين : بينما هو يف (decode)الفرد يف كلتا مهارتني يفق الرموز 
كما انه يف مها "الكالم و الكتابة"   (incode)الكالم و الكتابة يركب الرموز 

 productive or)يبعث رسالة و منهن تسميان مهارتا إنتاج او إبداع 

creative)  واملرأ يف املهارتني األخرين مؤنر على غريه )مستمع او قارئ(. و
من رصيده يف املهارتني األولني اإلستماع و  الرشيد اللغوي للفرد فيهما اقل

وكان أهداف تعليم احملادنة يتعّلق مبهارة الكالم، ألّن تعليم هذه  11الةرا ة.
 12املادة ألجل ترقية مهارة الكالم.

 أسس تعلم مهارات اللغة العربية (أ
ا باحلةائق واملعلومات معن اللغة  يف ظالل الرتبية احلديثةمل يعد تعلم 

، كما كانفي املاضي، وإمنا أصبح تعليمها مهتما باملهارات اللغوية اليت حوهلا
أو ما يطلق علية "التمهري" علي أساس أن اللغة مبفهومها احلديث ال خترج 
عن كوهنا جمموعة من املهارات والعادات اللغوية اليت ال يكفي يف اكتساهبا 

ي نشري ية وفيما يلبد من بنا  التعلم عل املعرفة وحدها رغم أمهيتها كعنصر ال
معلم  هارات اللغوية واليت ميكن أن تفيذإيل أهم األسس العامة لتعليم امل

 اللغة العربية يف التدريس:
 املمارسة والتكرار: .1

                                                             

-32(، 2..0، )إيسيسكو: تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج و اإلسرتاتيجياتشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة،  14 
12 

اوكتوبر  5)مالنج،  تّطبيق  و التةدمي و التعبري و التنفيد،ربة و الّدورة و ال، احملادنة على أساس اخلرزقا الييانا مصلمحة 15 
0212 ,)017. 



 

16 
 

فاملمارسة الزمة إلكساب املهارة، علي أن تتم هذه املمارسة   
بصورة طبيعية ويف مواقف حيوية متنوعة، وإكساب املهارات اللغوية 

كن أن يتم أال إذا كان املتعلم إجيابيا وحيويا. وال ميكن ملعلم ال مي
اللغة العربية أن يكسب طالبه هذه املهارات، إال إذا مسح هلم بأن 
يبحثوا وينةبوا ويعلموا وميارسوا بأنفسهم مع  ضرورة التنبيه إيل أن 
التكرار الشكلي ال يكفي وحده يف تعلم املهارات، وإمنا يتعني أن 

مل أو الفةرات ذات معين وقيمة، ومن مث يبدو إن يشارك تكون اجل
 فيه الطالب، وخيرج منة مبجموعة من مهارات اللغة.

 دافعية املتعلم : .5
الدوافع حاجات فسيولوجية وسيكولوجية داخل الكائن احلي،   

تستثريه، فينزع هبا العمل يف اجتاه معني، وللدوافع أنرها يف عملية 
متد السلوك بالطاقة، وتطلةها، وتستثري النشاط التعلم بوجه عام، فهي 

واالستجابة املالئمة، مث هي توجه سلوك املتعلم حنو اهلدف الذي 
 يشبع الدافع لديه، كما تسهم يف تعزيز منط السلوك لدي املتعلم.

 تعزيز املتعلم : .3
زيد من احتمال ابة السلوك املرغوب فيه أي تعزيز معلوم أن إن  

وكلما كان التعزيز فوريا، زاد ا حتما حدوث  تكرار هذا السلوك.
السلوك املعزز وتكراره، ألنه جيلب املتعة والسرور للمتعلم، ويضيف 
علما  النفس االجتماعيون أن هذا التأنري ال يةف عند سلوك التلميذ 
املتعلم املعزز وحدة،وإمنا يتعدي ذلك إيل التأنري يف سلوك الرفاق 

ضا أن عمل املعززات االجيابية ال يةتصر أيضا، ويري علما  النفس أي
علي زيادة التعلم فحسب وإمنا تعد وسيلة فعالة يف زيادة مشاركة 
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املتعلمني يف األنشطة التعليمية املدتلفة، هذا عالوة علي إن التعزيز 
 يسهم يف حفظ النظام وضبطه داخل الفصل الدراسي.

 التدرج يف تةيم املهارة : .4
غوي للغة العربية، ابتدا  من لعاه البنا  الارتبط هذا األساس مبر   

أصغر وحداهتا وأيسرها يف بنا  يف بنا  اجلملة، إيل أن نصل أكربها 
وأشدها تعةيدا ولذلك فمن أهم أسس تعلم اللغة العربية مبهاراهتا 

فجملها  ،البنائي بد ا حبروفها، فمفرداهتااملنوعة دراسة خطها 
ا البنا  الغوي مما يساعد يف تعلم ،فعباراهتا و غريذلك. فمراعاة هذ

مهارات العربية بسرعة وكفا ة. وعلي واضعي املناهج أوال مث معلمي 
العربية تةع مسئولية ترتيب املهارات اللغوية والتدرج يف تةدميها 

 للمتعلم
 تشويق الطالب إيل تعلم املهارات : .2

حبث حيس جباذبيتها يف نفسه، ومتعة ممارستها يف روحه الن   
شيا  اليت جتذبنا إليها، وتستدعي قوانا وسعينا للوصول إليها، األ

 تصبح أعظم من غريها رسوخا يف أنفسنا، وأطول بةا .
 إبراز وظيفة املهارة يف احلياة : .6

ويف ضو  هذا األساس حيرص املعلم عند تةدميه املهارات اللغوية   
، وإمنا لتؤدي علي ربطها دائما مبواقف احلياة ؛فاملهارات ال تعلم لذاهتا

وظيفتها يف مواقف احلياة اليت تواجه املتعلم ،كأن يكتب تةريرا، أو 
يرسل هبا برقية أو رسالة أو بطاقة دعوة، أو يدير هبا ندوة، أو يشارك 
هبا يف مناقشة، أو يلةي هبا كلمة، أو يسجل هبا مذكرة أو حماضرة، 

س واملهارة وذلك كله فوق استددامها يف التعبري اإلبداعي عن النف
 أيضا تؤدي دورها الوظيفي ونفعها يف احلياة.
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 توجيه الطالب : .7
ومما يساعد علي تعلم مهارات اللغة العربية توجيه الطالب إيل   

أخطائهم، وتبصريهم بنواحي قوهتم وضعفهم، وتعريفهم بأفضل 
 األساليب أجنحها الجناز األدا .

 متابعة الطالب املعلم : .8
للغوية كالةرا ة اجلهرية وعلية إن يتابع أدا  وهو يعلم املهارة ا  

 املعلم ويراقب كل حركاتة بفكرة وحواسه.
 توفري اهلدو  النفسي للمتعلم  .9

وحماولة إبعاد كل التوترات النفسية واحلركية، الن االضطراب   
النفسي واحلركي يؤنر سلبيا علي أدا  املهارات اللغوية ،ويعطل عملية 

 تعلمها.
 ةالةدوة احلسن  .11

وهلا دور مهم، وتأنري اجيايب يف تعلم اللغة قد يغفل عنة كثري من   
املعلمني، فمما يساعد علي اكتساب املهارات اللغوية ان يشاهد 
الطالب من يتةنون املهارات من معلميهم ومن زمالئهم ومما يسهم يف 

 12تفعيل دور الةدوة احلسنة.
 
 
 
 
 

                                                             

، )مجيع احلةوق طرق تدريس اللغة العربية الفرقة الثالثة انتسابجيالن مجعه حممد حجاج الطناين الربيد االلكرتوين، 16 
 .2-7(، 0211حمفوظة جلامع املدينة العاملية, 
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 كفاءة اللغويةال .د
اللغوية بني تعريف وصفي، أو تعريف قائم تعددت تعريفات الكفا ة  

 على توضيح املكونات أو تعريف قائم على أسلوب و طريةة الةياس.
فمن التعريفات الوصفية أن الكفا ة اللغوية هي "املدى الذي عنده  

يتم فهم الطالب للمادة اللغوية، ومدى تشكيلهاجلز  من الرصيد املعريف و 
يف ناين بأهنم "املدى الذي عنده ميكن للفرد أن السلوكي اخلاص هبم". و مثة تعر 

يتحدث و يستمع و يةرأ يف لغة واحدة أو يف أكثر من لغة". أّما التعريف 
الثالث، فيشري إىل أن الكفا ة اللغوية  هي "التواصل بفعالية و فهم األفكار 
باستددام النظام النحوي للغة و مفرداهتا، و استددام أصواهتا أو 

 وبة".رموزهااملكت
و تتكون الكفا ة اللغوية من مكنونات شفهيه )اإلستماع و  

التحدث(، و مكتوبة )الةرا ة و الكتابة( و أيضالغة أكادميية. و ميثل اجملموعة 
الثانية من التعريفات، اي تعريف الكفا ة اللغوية بذكر مكنوناهتا أو بعض منها، 

ي فهم اللغة الفصحي و ذلك التعريف الذي حيددها بأهنا "الفهم السماعي، ا
البنية و التعبري الكتايب أي التمكن من العناصر التكوينية املهمة اللغة الفصحي و 
العهد الةرائي من املادة الةرائية". أما التعريف الثاين يف هذه اجملموعة، فهو 
تعريف الكفا ة ألهنا الةدرة على املسموع و فهم املعىن واستددام املفردات. أما 

لثالث يف هذه اجملموعة، فيعرف الكفا ة اللغوية بأهنما: تتكون من سبعة تعريف ا
مكونات، هي الفهم السماعي والةدرة على التحدث و الفهم الةرائي و الةدرة 

 17على الكتابة وانطق و املفردات و الةواعد.
 
 

                                                             
)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكف مهارات التدريس اوريل حبر الدين،  17
 .21( ص. 0211اإلسالمية, 
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 تطوير الذاتي في اللغة العربية .د
كلمات للتعبري مهارة اللغة هي الةدرة على التعبري األصوات أو ال

عن األفكار واآلرا  والرغبات واملشاعر للمستمع. باملعىن األوسع، الكالم 
هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت يستددم عدد من 

 عضالت اجلسم لنةل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.
جيب  يف سياق تعلم اللغة العربية، تعد مهارة الكالم كمهارة أساسية

أن يتةنها الطالب، ويكون أحد من أهداف النهائي يف تعلم اللغة األجنبية. 
عاما، من بني عوامل  00قال فاليت يف فتحي علي يونس إنه منذ أكثر من 

اليت شجعت الطالب على تعلم اللغة األجنبية هو أن تكون قادرا على 
 الشفهي. التواصل مع متحدني اللغة اليت تعلمها، مبا يف ذلك التواصل

عملية تعلم اللغة العربية يف مؤسسات التعليمية اليت مت تطبيةها يف 
أنواع املدتلفة من الوحدات التعليمية من املستوى اإلبتدائي إىل املستوي 
اجلامعي ميكن الطالب إلتةان املكونات اللغوية بشكل الوظيفية والنسبية. 

لكن تعمل أيضا  وذلك ألن اللغة العربية مل تعمل كالوظيفي فحسب و 
كاملنتجة أو املعربة. باإلضافة إىل ذلك، فإن إتةان مهارات اللغة العربية هو 
رأس الفكر لكل معلم اللغة العربية يف تطوير مواد التعليمية طروق التعليم 

 .18اللغة العربية بشكل فعال والنافذ
أحد من األساليب تعلم اللغة هو املمارسة والتجريبة. يهدف 

التجريبة ملساعدة يف اتةان املهارات الصحيحة يف السلوك السريع املمارسة و 
والتلةائي. املمارسة هي أسلوب التعليمي يشجع الطالب على الةيام 
بأنشطة تدريبية حبيث يكون لديهم مهارة أعلى من ما يتم تعلمه. من 
خالل قيام ممارسة بالواقعي واملنظمي، يكون الطالب أكثر مهارة ويتفةون 

                                                             
"مهارة الكالم تعلم حتسني مهارات التحدث لدى طالب برنامج دراسة تعليم اللغة العربية ، ، نور مشيطة مشاعون18

 .312، جملة التعلم ص  ه آسيه"بكلية الرتبية والرتبية يف جامعة عني الرنريي الرنيدي بند
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الت معينة، خاصة يف تعلم اللغة، مثل النطق واللهجة وغريمها. أحد يف جما
األساليب يف تدريب اللغوية هو التدريب االتصالية. وفةا ألمحد فؤاد 
أفندي، التدريب االتصالية هو تةدمي تدريب الكلمات واجلمل من خالل 

 .     12اشراك الطالب لطرح األسئلة حول احلالة احلةيةية لكل منهم
 

 التدريس طروق .د
 التدريبة .1

يتصرف املدرس كاملعلم واملدبر يف عملية التعليم، بينما يتصرف 
الطالب كاملستلم أو املوجه. ستكون عملية التعليم أسحار إذا كان 
الطالب أكثر نشاطا من املعلم. لذلك، فإن طريةة التدريس اجليدة هي 

ط التعلم. الطريةة اليت ميكن أن تعزز أنشطة التعلم الطالب وفةا لشرو 
أحد اجلهود اليت ال ينبغي أن يرتكها املعلم هو كيف يفهم املعلم موقف 
الطريةة كاألحد من املكونات اليت تؤنر يف عملية التعليم. واحدة من 
الطريةة التعلم اليت متكن تسليمها للطالب يف تعزيز اللغة هي طريةة 

 التدريبة.
الب بأنشطة طريةة التدريبة هي طريةة للتدريس حيث يةوم ط

. يف كتاب نانا 02التدريبية ليكون لديهم مهارة األعلى من ما يتم تعليمه
سودجانا، طريةة التدريبة هي نشاط لفعل شي  سوا  بشكل متكرر 
وجّدي هبدف تةوية اجلمعيات أو اتةان مهارة لتصبح دائم. مسة مميزة 

 .01هلذه الطريةة هي النشاط يف شكل التكرارات متكررة لنفس الشيئ

                                                             

، ص 0212( ، 0) 3"البيئة االصطناعية يف تعلم اللغة العربية" جملة عربيات لتعليم اللغة العربية واللغة ،  ،نور حبيبة12 
.171. 

 .105(، 1228جاكارتا: بينا أكسارا, ). rStrategi Belajar Mengaja رستية ن.ك.51 

 .82(، 1220)باندونج: سينار بارو، .   Belajar Mengajar dasar Proses-Dasar.نانا سوجانا51 
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إذا، فإن تطبيق طريةة التدريبة يف تعلم اللغة العربية هو وسيلة 
لتةدمي املواد اللغة العربية اختّص بالتدريبات املتكررة بانتظام حىت يتمكن 

 التعليمية وميكن تطبيةها يف احلياة اليومية. املوادالطالب من الفهم واتةان 
 مفردات  .0

هي مجع من "املفردات"، كذلك يسمى يف اللغة العربية و 
الكلمات املعروفة من اللغة املعينة ويف اللغة إجنليزية يسمى ب 

"Vocabulary" املفردات أيضا يسمى جبمع الكلمات اليت يفهمه .
الشدص وميكن استددامه يف تنظيم مجل جديد. وهي أحد من عناصر 
 اللغوية الثالنة اليت جيب اتةاهنا، يتم استددام املفردات يف اللغة املكتوبة
واللغة املنطوقة، وهي أحد من أدوات الالزمة لتطوير مهارة اللغوية 

 .00لفرد
 أو ,فحسب حروفها نطق الطالب يتعلم أن املفردات تعليم يف

جمرد  أو اإلشتةاق منها، طريةة معرفة أو .فةط مستةلة معناها فهم
 املفردات تعليم يف الكفا ة معايري إن .صحيح لغوي تركيب يف وصفها

 اخر شي  إىل باإلضافة كلها هذا على قادرا الطالب ونيك أن هو
 الكلمة يستددم أن قدرتته على وهو أال كلها أمهية، هذا اليةل عن

 .املناسب يف املكان املناسبة
 كل من موقعها يف امهية ومع .اللغة عناصر من عنصر املفردات

 ملوقعأن هذا ا إال كتبابة(،قرا ة، كالم،  )استماع األربع اللغة مهارات
 أكثر املهارات توظيفا للمفردات ولعل .أخرى إىل مهارات من يتفاوت
 الذي املوقف احلي الةارئ يفتةد حيث هي ,الةرا ة هي عليها واعتمادا
 تساعد مصحوبا بةرائن األمر غالب يف يكون والذي اللغة فيه تستعمل

                                                             

(، UIN Press ،0211: ماالنج. ) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. شيف املصطفى00 

61. 
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 إىل املفردات معاىن توصيل يف خلل من ينشأ ماقد وتسد اللغة فهم على
 هبا يةوم املرجلعة اليت عملية إىل تفتةد الةرا ة أن كما .املستمع أذهان

 إذن يف الةرا ة األمر .املتحدث معه من شيئا يفهم ال عندما املستمع
 مها الىت يتكون املفردات فهم على الةارئ الةدرة على أساسا يعتمد
 .بعضهاببعض بني العالقة وإدراك .املةرو  النص

 تةرض هلا موقعا خاصة ميةھأ للمفردات أن إىل هذا من نتوصل
 مية بعضھاأل هبذا اإلحسان دفع ولةد.اللغات تعليم برامج يف خاصا
كتبهم  حشد إىل أخرى بلغات للناطةني العربية اللغة تعليم كتب مؤلف

 .تعلم العربية تعليمها يعىن منهم بأن ظنا املفردات من كبرية مبجموعات
 جمال عادة يف تثار الىت والةضاي .كبري أخط مجيعا نعلم كما ذاھ ويف

 هذه املفردات إنتةا  بطريةة تتعلق تةوميه أو كتاب حتليل عند املفردات
 .53عليها لتدريب وتدريسها تةدميها وكيفية وتنوعها وعددها

لكل طريةة التعليم اهلدف، وكذلك يف تعليم املفردات. أما 
 ة هي: أهداف العام يف تعليم املفردات اللغة العربي

صّدر إىل الطالب املفردات اجلديدة، إما يف الةرا ة أو فهم  (1)
 املسموع.

تدريب الطالب قادرين على نطق املفردات جبيد وصحيح ألن  (0)
 يؤدي هذا احلال إىل الةدرة التكلم بشكل جيد وصحيح.

فهم املعىن املفردات، سوا  كانت داللة أو معجمية وعند  (3)
 .استددامها يف سيق اجلملة املعينة

                                                             

 .0211، 0، منرة Vol 1 ،الكالم مهارة يف املفردات تعليم طرقمسفكاهندري، 53 
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الةدرة على تةدير وعمل املفردات يف التعبري الشفوي والكتايب  (1)
 .01وفةا للسياق

 ج( الرحلة امليدانية
طريةة الرحلة امليدانية هي وسيلة جلعل عملية التعلم ممتنعة، اليت 
جيد فيها عناصر التعليمية، يف هذه الظروف سيتم إدخال املعرفة بسهولة 

لة امليدانية هي طريةة للتدريس اليت وقبوهلا من قبل الطالب. طريةة الرح
يتم تنفيذها بدعوة الطالب إىل مكان معني خارج املدرسة لتعلم أو 
استكشاف شي  ما، كتفّةد مصانع األخذية ومرأب السيارات واملتجر 

. دور املعلم مهم جدا 05ومزارع احليوانات وزراعة وميدان اللعب وغريها
به. جيب على املعلم إعداد نفسه يف هذه احلالة، ألنه سيكون مثاال لطل

خلدمة اآلخرين مباشرة باللغة العربية واليت ميكن أن يستةبلها املتلةي 
 .02جيدا

يتم تطبيق الرحلة امليدانية يف معهد احتاد األمة بطريق دعوة 
الطالب للةفز إىل األشيا  املتعلةة باملواد الدراسي من أجل توسيع فكرة 

ة عن احلالة احلةيةية، وبالتايل ميكن الطالب حيت ميتلك لديهم صور 
تنمية الدوافع الطالب إلستكشاف املعرفة اليت ما يزال قليل. يف تعلم 
اللغة العربية يتطلب األمر ابتكارات يف منهجيات التدريس اليت ينصهر 
مع الطالب حيت يتمكن الطالب من قبول الدروس يف الفصل، كما 

 ذلك هذه الطريةة.
 

                                                             

 .23، نفس املرجع01 

 .Strategi... ،82..رستية ن.ك52 

" ، جملة تعليم وتعليم اللغة "أمهية األساس النفسي لتعلم اللغة العربية من خالل ترمجة جوجل، حممد فجر الفالح 56
 .120العربية ، ص 
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 العربية غةالل تعليم مشكالت .ه
 كسائر املشكالت من ختلو ال بغريها للناطةني العربية اللغة تعلم

 بغري الناطق الدارس تواجه اليت املشكالت اهم من و األجنبية، اللغات
 اجلوانب بعض وينةل االم بلغته يتأنر انه العربية للغة تعلمه عند العربية
 أو االم لغته حلجات و اتأصو  ينةل ان حياول فمثال العربية اللغة ايل اللغوية
 علي الكلمات بعض جيمع كأن لغته يف املعروفه تراكيبه استددام حياول
 .العربية اللغة تعلم عند رة الظاه املشكالت من ذلك غري أو لغته اوزان

 07: مها قسمني إىل املشكالت هذه نصنف أن لنا فيمكن
 يف قيتعل ما كل املشكالت هذه حتت ويندرج : اللغوية املشكالت .1

 . حنوي و وصريف، وصويت، وكتايب، داليل، نظام من اللغة طبيعة
 هلا ليست اليت املشكالت هذه حتت ويندرج : اللغوية غري املشكالت .5

 و مباشر بشكل اللغة تعليم يف تؤنر أهنا إال اللغة بطبيعة مباشرة عالقة
 املشكالت الثةافية، املشكالت اإلجتماعية، املشكالت منها فعال
 يدخل و التارخيية واملشكالت االقتصادية، املشكالت واملعرفية، يةالناس
 املشكالت وهذه .التدريس طرائق و الرتبوية املشكالت ضمنها من

 .واملتعلم املعلم من كل لدى متوفرة و موجودة معظمها
 
 

 

 

 

 

                                                             

 حلوهلا )دراسة و الةدمي "باسنرتين "التةليدية ال املعاهد يف العربية اللغة تعليم مشكالتلينا مارلينا و عارف رمضاين، 57 
 .2-8(، 0  اهلدي مفتاح معهد يف جتريبية
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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 
 ﴿أ﴾ مناهج البحث

هذا البحث غري ـل ن املشكلةاستددمت الباحثة منهج البحث النوعي، أل
واضحة ومعةدة وديناميكية وذات مغزى، لذلك ال ميكن احلصول إىل البيانات 
املتعلةة باحلاالت االجتماعية من خالل طرق البحث الكمي البّد باستددام 
املنهج التويف. باإلضافة إىل ذلك، تعتزم الباحة فهم املواقف االجتماعية بعمق، 

 08والفرضيات والنظريات. والعثور على األمناط
 

 ة﴿ب﴾ حضور الباحث
ال ميكن فصل العالمة املميزة للبحث النوعي عن مالحظة التشاركية، إذ 
البّد أن تةوم الباحثة باملالحظة التشاركية ألن دور الباحثة حتدد لكل السيناريو 

هذا السبب يف هذه الدراسة، تصرف الباحثة كأداة رئيسية ـلو  02للبحث.
 لكاملة وكذلك جلمع البيانات. بينما األدوات األخرى كدعم.للمشاركة ا

و األدوات األخرى هي مستددمة لدعم صحة نتائج البحوث 
وتعمل كأدوات داعمة. لذلك، فإن وجود الباحثني يف هذا اجملال كمعيار 
النجاح لفهم املوضوع عند الدراسة، حبيث تكون املشاركة املباشرة للباحثني 

دربين واملصادر األخرى ضرورية للغاية. يف هذه الدراسة، والناشطني مع امل
سوف يشارك الباحثون مباشرة يف مراقبة تنفيذ تعزيز اللغة يف أنشطة التنمية 

                                                             

 , Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan سوغييونو08 

R&D..., 399. 
 

 .123(، 0222)باندونج: رمياجا روسداكاريا، .  Metodologi Penelitian Kualitatif. ليكسي ج. مولييوغ59 
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االحتاد األمة اإلسالمي الداخلي جاركان بانيودونو  املعهدالذاتية للطالب يف 
 بونوروغو.
 
 ﴿ج﴾ موقع البحث

ة العربية يف التطوير الذايت لطالب، مت إجرا  حبث حول تطبيق تةوية اللغ
 االحتاد األمة اإلسالمي الداخلي جاركان بانيودونو فونوروغو.  املعهدويةع يف 

اختار الباحثةهذا املعهد هلذا البحث ألّن معهد احتاد األمة هو معهد 
السلفي الذى جيمع بني منهج الدراسى التةليدي واحلديث، ويتضح هذا احلال 

أنشطة تنمية الذاتية اليت تنفذ كل املسا  أي بعد صالة العصر من خالل اجياد 
 إىل قبيل صالة املغرب. 

 
 ﴿د﴾ مصادر البيانات

و املةصود مبصادر البيانات يف البحث هو موضوع حيث ميكن احلصول 
 والبيانات يف هذا البحث هي: 32على البيانات.

الذاتى للطالب  تطبيق تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير البيانات عن .1
 فونوروغو مبعهد إحتاد األمة

الظاهرة يف تطبيق تعزيز الكفائة اللغوية يف نشاط تطوير  املشكلة البيانات عن .5
 بنيودونو فونوروغولطاّلب يف معهد إحّتاد األّمة جاركان الذاتى و طريةة حّلها 

غوية تعزيز الكفائة اللالبيانات عن املالحظة وهي تالحظ الباحثة عند تطبيق  .3
 .فونوروغو يف نشاط تطوير الذاتى للطالب مبعهد إحتاد األمة

 البيانات عن املةابلة الشحصية، و هي من: .4

                                                             

رينكا  :جاكارتا (.  litian suatu Pendekatan PraktikProsedur Pene. سوهارسيمس اريكونتو31 
 .170، 2013)جيغتا،
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رئيس املؤسسة، شرح منّسق تنمية اللغة عن بداية عملية تعزيز اللغة العربية  .أ
، وسيستمر تطويره كنشاط الواجب 0212وهي يف الشهر مارس 

هو أحد األستاذ يف هذا املعهد. و للطالب. هذا املنسق التطوير اللغة 
حصلت على دورة اللغة العربية يف فاري. و حينما تعةد املؤسسات على 

 وجود األنشطة اللغوية فتم تعيينه كمنسق لتطوير اللغة.
منسق اللغة، شرح منّسق تنمية اللغة عن تعزيز اللغة العربية يف نشاط  .ب

التدريس واملزايا  تنمية الذايت لطالب و تتعلق هذه األنشطة وطروق
والعيوب فيها. و أما الرجا  من املنسق هذه األنشطة هي سهولة الطالب 

 يف االكتساب الكفائة اللغوية من خالل شرح األستاذ.
معلم تعزيز اللغة، وهي عن سري األنشطة يف الفصل الدراسي خاصة  .ج

ك لتعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية. إذن، وجب على املدرس أن ميتل
عدد الطرق التدريس حىت ال يشعر الطالب بامللل أننا  عملية التعليم. أما 
الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة العربية هي طريةة احلفر واملفردات 
والرحالت امليدانية. ويتم تطبيق كل هذه الطريةة لسهولة الطالب يف فهم 

م الستددام وإتةان الّدرس، ويف األساسي أن يكونوا قادرين على الكال
 باللغة العربية.

بعض الطالب، الذين يشرحون عن مسري تعزيز أنشطة اللغة العربية. و  .د
أوضح الطالب عن املزايا والعيوب يف كل الّدراسي. املزايا املتصورة هي 
قدم املدرس املواد املتعززة اليت مل يعلمها يف املدرسة الرمسية حبيث يكون 

. فلذلك يكون التعليم مسرورا. أما العيوب لدي الطالب املزيد من املعرفة
املتصورة هي جري هذه األنشطة يف املسا  بعد اسرتاحة الغدا ، ويشعرون 

 الطالب بأهنم مل يستعدون لةبول التعلم ألهنم يف حالة النعاس.
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و اليانات عن  فونوروغو إحتاد األمةالبيانات عن الونيةة وهي البيانات عن املعهد  .2
 .كفائة اللغوية يف نشاط تطوير الذاتى للطالبتعزيز التطبيق 

 
 جمع البيانات أساليب ﴿ه﴾

مجع البيانات أهم خطوة يف البحث ، ألن الغرض  أساليبتعد 
مجع  أساليبالرئيسي من البحث هو احلصول على البيانات. دون معرفة 

 31البيانات ، لن حيصل الباحث على بيانات مبعايري البيانات املطبةة.
مجع البيانات يف هذه الدراسة النوعية املةابالت  ساليبأتستددم 

واملالحظة والتونيق، ألنه ميكن للباحثني النوعيني فهم هذه الظاهرة جيًدا، إذا  
كان هناك تفاعل مع املوضوعات من خالل مةابالت متعمةة، وهناك 

 مالحظة ميكن أن حتدث فيها الظاهرة.
 يتم مجع البيانات عن طريق:

 بلةتةنية املةا .أ
تعترب تةنية املةابلة إحدى الطرق الرئيسية اليت يةوم هبا الباحثون 

 يف احلصول على البيانات. ميكن تةسيم املةابالت إىل نوعني، مها:
 مةابلة منظمة (1

يف مةابلة منظمة، مت حتديد األسئلة واألجوبة البديلة املةدمة 
، حبيث للمدربين مةدًما. تتمثل مزيّة هذا النهج يف أنه مت توحيده

 ميكن مجع اإلجابات وحتليلها بسهولة.
 مةابلة غري منظمة (0

هذه املةابلة غري رمسية. ميكن طرح األسئلة املتعلةة بتوقعات احلياة 
أو املواقف أو املعتةدات أو املوضوعات أو املعلومات األخرى 

                                                             
 , Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danسوغييونو31 

R&D,...308. 
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حبرية حول هذا املوضوع. ال ميكن استددام أسلوب املةابلة هذا 
ع حيصل على حرية اإلجابة حسب الرغبة للةياس ألن املوضو 

واألسئلة اليت يطرحها الةائم بإجرا  املةابلة ميكن أن تنحرف عن 
 30اخلطة األصلية.

يف هذه الدراسة، سوف جيمع الباحثون بني تةنيتني للمةابلة مها: 
منظم وغري منظم. يتم ذلك للحصول على بيانات أعمق متعلةة 

 3إجرا  املةابلة من قبل باحثني من  بالظاهرة املراد بدراستها. سيتم
أشداص على األقل لديهم تأنري كبري على تنفيذ أنشطة تةوية اللغة 

 : العربية
رئيس املؤسسة، شرح منّسق تنمية اللغة عن بداية عملية تعزيز  (1

، وسيستمر تطويره  0212اللغة العربية وهي يف الشهر مارس 
اللغة هو أحد كنشاط الواجب للطالب. هذا املنسق التطوير 

األستاذ يف هذا املعهد. و حصلت على دورة اللغة العربية يف 
فاري. و حينما تعةد املؤسسات على وجود األنشطة اللغوية 

 فتم تعيينه كمنسق لتطوير اللغة.
منسق اللغة، شرح منّسق تنمية اللغة عن تعزيز اللغة العربية يف  (5

وطروق  نشاط تنمية الذايت لطالب و تتعلق هذه األنشطة
التدريس واملزايا والعيوب فيها. و أما الرجا  من املنسق هذه 
األنشطة هي سهولة الطالب يف االكتساب الكفائة اللغوية من 

  خالل شرح األستاذ.
معلم تعزيز اللغة، وهي عن سري األنشطة يف الفصل الدراسي  (3

خاصة لتعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية. إذن، وجب على 
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أن ميتلك عدد الطرق التدريس حىت ال يشعر الطالب املدرس 
بامللل أننا  عملية التعليم. أما الطريةة املستددمة يف تةوية اللغة 
العربية هي طريةة احلفر واملفردات والرحالت امليدانية. ويتم 
تطبيق كل هذه الطريةة لسهولة الطالب يف فهم وإتةان الّدرس، 

لى الكالم الستددام باللغة ويف األساسي أن يكونوا قادرين ع
 العربية.

بعض الطالب، الذين يشرحون عن مسري تعزيز أنشطة اللغة  (4
العربية. و أوضح الطالب عن املزايا والعيوب يف كل الّدراسي. 
املزايا املتصورة هي قدم املدرس املواد املتعززة اليت مل يعلمها يف 

املعرفة. املدرسة الرمسية حبيث يكون لدي الطالب املزيد من 
فلذلك يكون التعليم مسرورا. أما العيوب املتصورة هي جري 
هذه األنشطة يف املسا  بعد اسرتاحة الغدا ، ويشعرون الطالب 

 بأهنم مل يستعدون لةبول التعلم ألهنم يف حالة النعاس.
حبيث ميكن تسجيل نتائج املةابلة بشكل صحيح ، والباحثون  

ع املدربين أو مصادر البيانات، و لديهم أدلة على إجرا  مةابالت م
حيتاج الباحث إىل أداة عبارة عن دفرت مالحظات لتسجيل مجيع 
احملادنات مع مصادر البيانات ، ومسجل الشريط لتسجيل مجيع 

 احملادنات ، وكامريا اللتةاط األنشطة.
 

 تةنية املالحظة  .ب
البحث باستددام هذا العنوان، يتطلب كائنات جيب مشاهدهتا 

بتها من أجل احلصول على بيانات متعمةة. من حيث عملية تنفيذ ومراق
مجع البيانات، ميكن تةسيم املالحظة إىل مالحظة مشارك )مالحظة 
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تشاركية(، ومراقبة غري مشاركة أي أن الباحث ال يشارك مباشرة ويشارك 
املالحظة اليت سيةوم هبا الباحث هي املالحظة  33فةط كمراقب مستةل.

أي أن الباحث يالحظ بعمق كيفية تنفيذ تعزيز اللغة  غري املشاركة،
العربية يف أنشطة تطوير الذات لدى الطالب، نبدأ من طروق التدريس 
واملزايا والعيوب فيها. من املتوقع أن حيصل الباحثون يف هذه املالحظة 

 على بيانات دقيةة ومتعمةة حًةا.
 تةنية التونيق  .ج

مجع البيانات إما عن طريق  الونائق اليت سيةوم هبا الباحث هي
تصوير وتسجيل ومةاطع الفيديو جلميع البيانات املتعلةة بتنفيذ تعزيز 
اللغة العربية يف أنشطة التطوير الذايت للطالب يف مدرسة االحتاد 
اإلسالمية الداخلية. عن طريق الونائق، من املتوقع أن البيانات اليت مت 

باحثني يف كتابة نتائج احلصول عليها ميكن أن تكمل وتساعد ال
البحوث. إىل جانب هذه التةنيات ونائق ميكن أن يكون أيضا على 
استددم كدليل على أن الباحث موجود بالفعل إلجرا  البحوث يف 

 د احتاد األمة اإلسالمي الداخلي.املعه
 

 تحليل البيانات أساليب﴿و﴾ 
انات حتليل البيانات يف هذه الدراسة حتليل البي أساليباستددمت 

النوعية، باتباع املفاهيم اليت قدمها مايلز وهوبرمن. شرح مايلز وهوبرمن أنه مت 
تنفيذ األنشطة يف حتليل البيانات النوعية بشكل تفاعلي ومت تطبيةها بشكل 

 31شامل، حبيث مت تشبع البيانات.
 

                                                             

 115، نفس املراجع33  

 .337 ,نفس املراجع31 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خطوات التحليل هي:

 ختفيض البيانات (أ
لديص البيانات اليت مت احلصول عليها يةوم ختفيض البيانات بت

من املةابالت مع منسق اللغة، أساتد، وبعض الطالب 
واملالحظات والونائق اليت أجريت. يف هذه العملية، سوف خيتار 
الباحث النةاط الرئيسية املتعلةة بصياغة املشاكل املةدمة يف 
وقت سابق، والرتكيز على املسائل املهمة، والبحث عن 

 واألمناط والتدلص من تلك غري الضرورية. املوضوعات
 عرض البيانات   (ب

بعد تةليل البيانات، تتمثل اخلطوة التالية يف تةدمي البيانات 
بشكل منهجي حبيث يكون من السهل فهمها. يف هذه 
الدراسة، سيةدم الباحثون بيانات يف شكل أوصاف موجزة 

 وخمططات وعالقات بني الفئات وما شابه.
 جج(. االستنتا 

اخلطوة األخرية من هذا النموذج هي استدالص النتائج والتحةق 
منها. االستنتاج الذي سيتم تةدميه هو وصف للبيانات امليدانية 

 مجع البيانات

اتعرض البيان  

احلد من 
 البيانات

 إجتاد اخلالصة
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اليت حصلت عليها الباحثة. االستنتاج املتوقع هو استنتاج ميكن 
أن جييب على صياغة املشكلة السابةة. أو أكثر أو أقل اخلالصة 

استنتاج نتائج التنفيذ امليداين لتعزيز اللغة اليت سيتم تةدميها هي 
االحتاد األمة  املعهديف أنشطة التطوير الذايت للطالب يف 

 اإلسالمي الداخلي بونوروجو.
 

 ﴿ز﴾ فحص صحة البيانات
للتحةق من صحة النتائج، سيستددم الباحث اختبار املصداقية. 

 اختبار املصداقية الذي ستجري هبا الباحثة يشمل:
املالحظات، الباحثون يف سياق البحث النوعي هي األدوات متديد  (1

الرئيسية. تعد مشاركة الباحثني أساسية يف مجع البيانات. ال تتم املشاركة 
فةط يف وقت قصري، ولكنها تتطلب امتداًدا ملشاركة الباحثني يف موقع 
البحث. يف امتداد املالحظة، سيعود الباحث مرة أخرى للتأكد من 

ت اليت مت احلصول عليها ووفًةا ملا وجده الباحثون أننا  صحة البيانا
عملية البحث. إّن متديد املراقبة وفًةا موليونج سيكون قادرًا على: احلّد 
من اضطراب تأنري الباحثني على السياق، واحلد من أخطا  الباحث 
والتعويض عن تأنريات التأنريات غري العادية أو اللحظية. هبذه الطريةة 

تستكمل الباحثة مالحظات حول تعزيز اللغة العربية يف التطوير عندما 
الذايت للطالب يف املعهد احتاد األمة اإلسالمي، ستمدد الباحثة وقت 
املالحظة حىت تتمكن الباحثة من إعادة التحةق من البيانات اليت حصل 
عليها الباحثة، ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول عليها حىت اآلن. 

 ح أم غري صحيح.صحي
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زيادة املثابرة، يتم تنفيذ هذه املالحظة من خالل حتليل املالحظات بعناية  (5
وبشكل مستمر على العوامل البارزة اليت ترتبط بأنشطة تةوية اللغة العربية 
يف مدرسة اإلسالمية يف احتاد األمة. يتم ذلك بواسطة الباحثني من 

ائق اليت مت احلصول عليها ذات خالل قرا ة املراجع، ونتائج البحوث والون
الصلة بالنتائج اليت مت دراستها. مث سيتم استددامها من قبل الباحثني 
لفحص البيانات اليت مت العثور عليها سوا  كانت صحيحة وميكن الونوق 

 هبا أم ال.
التثليث يف اختبار املصداقية هو التحةق من صحة البيانات من مصادر  (3

أوقات خمتلفة. هناك أشكال خمتلفة من الةطب خمتلفة بطرق خمتلفة ويف 
بعد أن ينتهي الباحث  35مبا يف ذلك تثليث املصادر والتةنيات و الوقت.

من إجرا  حبث حول تطبيق تةوية اللغة العربية يف مدرسة احتاد األمة 
اإلسالمية الداخلية، سيةوم الباحث بإجرا  تثليث للتحةق من صحة 

 : يها يعينالبيانات اليت مت احلصول عل
 يةارن بني نتائج البيانات املالحظة و املةابلة  .أ

منسق اللغة،  يةارن بني حالة وجهة النظر من رئيس املؤسسة،  .ب
 .الطالبو بعض  معلم تعزيز اللغة

 يةارن بني نتائج املةابلة مع أمإل الونيةة املتعلةة. .ج
 
 
 
 
 

                                                             

 Kuantitatif Kualitatif dan R&D ,Metode Penelitian 372.سوغييونو32 
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 ﴿ح﴾ مراحل البحث
 مراحل هذا البحث هي كما يلي:

 امليدان مرحلة ما قبل (1
 تطوير تصميم البحث. .أ

اختيار جمال البحث املوجود يف مدرسة احتاد األمة اإلسالمية  .ب
 الداخلية.

إدارة الرتخيص. يةوم الباحثون باالتصال وطلب إذن من املدرسة  .ج
 الستددامه كحةل حبثي.

استكشاف وتةييم حالة اجملال. الباحثون لديهم بالفعل اجتاه حنو  .د
 جمال البحث.

تددام املدربين لتةدمي معلومات حول الوضع وظروف اختيار واس .ه
 اخللفية وموضوعات البحث.

 إعداد معدات البحث والةضايا ذات الصلة بأخالقيات البحث. .و
 مرحلة العمل امليداين (5

فهم خلفية البحث وإعداد الذات. أجرى الباحثون مالحظات  .أ
مباشرة على موقع البحث، وهي مدرسة احتاد األمة اإلسالمية 

 خلية من ضالل إشرتاك العديد من املدربين.الدا
الدخول إىل ميدان البحث. الحظت الباحثة من خالل عملية   .ب

تعزيز األنشطة يف اللغة العربية وعملية حتسني الذات لدى الطالب 
 ومةابالت مع الطرف املعين.

 املشاركة أننا  مجع البيانات. .ج
 مرحلة حتليل البيانات. (3
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احل تشمل: حتفيض البيانات، يستددم الباحث هنا نالث مر 
 وعرض البيانات، واستنتاج البيانات.

 إعداد التةارير البحثية. (4
يف هذه املرحلة، قدم املؤلفون نتائج حبث منهجية حىت يتمكن 

 الةارئ من فهم عميق حنو البحث.
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 الباب الرابع
 ةطالب بمعهد إتحاد األمّ تعزيز الكفائة اللغوية في نشاط تطوير الذات لالتطبيق 

 فونوروغو
 

 ﴿أ﴾. عرض البينات العامة
 تاريخ تأسيس معهد إّتحاد األّمة اإلسالمية الّسلفية فونوروغو .1

، بعد إمتام 1222جا  املسافر امسه الفةري اإلمام سيويت فريد يف السنة 
( حتت 1272-1252) دراسته يف معهد "اإلصالح" يف بندر كيدل كديري

-1253) رعاية احلاج طاح معيد، وقبله قد تعلم يف معهد منارا منجون سار
 ( حتت رعاية احلاج لةمان سراج.1252

وسكن الفةري اإلمام سيويت فريد يف مدينة فونوروغو، ولكنه قد ولد يف 
مدينة تولنج أغنج. وكان أبوه من بين عبد الغاين غاندو مالراك فونوروغو، 

لسيد ا أّمه من بين أبو شكور كرادينان جيتيس فونوروغو. و حيمل وكانت
سالميت البصري الفةري اإلمام سيويت فريد إىل جاراكان بانيودونو، وهو يعيش 

يف جاراكان بانيودونو وهو السكرتري ملعهد معرفات فرع يف  مع الوالدين 
 فونوروغو.

ميت بسري ملدة وعاش الفةري اإلمام سيويت فريد مع والده السيد سال
أبنائه. اختلط الفةري اإلمام سيويت فريد  3سنة من الفرتة الوحيدة حىت والدة  17

مع الناس بسرعة و يف أنشطة املسجد أيضا. كياهي حممد شوجاع سوالم ككدر 
وشدصي املهمة يف جاراكان، سعيد بوصول الفةري اإلمام السيويت فريد وتكليف 

نشا  املدرسة واملعهد. فحكي كياهي حممد شوجاع الفةري اإلمام السيويت فريد بإ
سوالم بأن يف املاض توجد املدرسة واملعهد يف جاراكان ولكن ليس فيه األنشطة. 
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لفةري اإلمام السيويت فريد إلحيا  ا فلذلك، يأمل كياهي حممد شوجاع سوالم
 عملية التعليم الدينية بـهذه املدرسة وبـهذا املعهد يف جاراكان.

لفةري اإلمام سيويت فريد بةول كياي حممد شوجاع سوالم، فتعّجب ا
بسسب األمرين.  أوالً: يشعر الفةري اإلمام سيويت فريد كشدص جديد الذي 
يدخل إىل املنطةة واجملتمع اجلديد، ومل يكن له عالقة خاصة لكنه تلةى على 

تفويًضا  الفور وحسن استةبالـهم. نانًيا: شعر الفةري اإلمام سيويت فريد أن لديه
من ويل أمره يف املعهد، وإن الطالب سيطورون معرفتهم الحًةا لألشداص الذين 

 حيتاجون إىل كل ما ميكنهم حتمله.
بسبب ذالك، اختذ الفةري اإلمام سيويت فريد الةيام بإنشا  املدرسة على 

 الفور، وكان أول ما فعله هو إنشا  الـمدرسة األوالية الـجارية يف بانيودونو
. املبين املستددم عن املبنا  الةدمي مبنية على الوقف 1227يف السنة  روغوفونو 

. هذه املدرسة ما زالت يف 1232احلاج عمر صديق واحلاج إدريس يف السنة 
النشطة وقد تغري يف الةيادة )رئيس املدرسة( ومسجلة يف مكتب وزارة الّدين يف 

 .311035202220فونوروغو برقم املدرسة: 
ليت كانت يف ا ، كان الفةري اإلمام سيويت فريد له الشبكاتويف تطورها

 جوهرها نالث شبكات بارز، وهي:
 شبكة لـها عالقة مبدرسة املعلمات املعاريف فونوروغو. .أ

الشـبكة الــمتعلةة بكليـة الرتبيـة وتعلـيم أنسـوري يف مـاالنج فـرع يف فونوروغـو.  .ب
تأســيس املدرســة منـــذ  باإلضــافة إىل ذلــك، ابتــدا  الفةـــري اإلمــام ســيويت فريـــد

 ويليه يكون الكلية. 1271السنة 



 

40 
 

الشــبكة مرتبطــة بكليــة الشــريعة يف الـــجامعة احلكوميــة للــدين اإلســالم ســونان  .ج
أمبيــل، فــرع يف فونوروغــو. وباإلضــافة إىل ذلــك، ابتــدا  الفةــري اإلمــام ســيويت 

 ، ومت تعيينه كأعضا  هيئة التدريس يف الكلية.1270فريد تعيينه يف السنة 
حتولـــت هـــذه الشـــبكات الثالنـــة بشـــكل متكامـــل إىل رأس مـــال يف حتةيـــق 

. وكـان أول 1270الـهدف الكبري املتمثـل يف إنشـا  الــمدرسة الداخليـة يف السـنة 
الطالب يف معهد جاراكان لـهم العالقة بالشـبكات الثالنـة، وهـي بعـض الطـالب 

ريعة يف الـــجامعة الــذين بيوتـــهم بعيــد عــن جاراكــان، وعــدة الطــالب مــن كليــة الشــ
احلكوميــــة للــــدين اإلســــالم  وكليــــة الرتبيــــة وتعلــــيم أنســــوري مــــن خــــارج فونوروغــــو 
املةيمني يف جاراكان بانيودونو. ومن بينهم من يرغبون يف دراسة الكتاب الرتاث، 
حـــيت يكـــون أول الطـــالب لــــهذا املعهـــد. أخـــريا يســـمى هـــذا املعهـــد "احتـــاد األمـــة 

ــا رواق اإلســالمية الداخليــة" علــى ال . مت 01الــرقم  VIعنــوان. الطــارق ســوكرنو حّت
تسـجيل مدرسـة احتــاد األمـة اإلســالمية الداخليـة يف مكتــب وزارة الـّدين فونوروغــو 

 512235202212.32برقم إحصائيات املعهد: 
 

 الموقع الجغرافي معهد إّتحاد األّمة اإلسالمية الّسلفية فونوروغو .4
ة أنّه إحدي الةرية من تسعة عشر قرية املوقع اجلغرايف لـمعهد إحّتاد األمّ 

فونوروغو. وتبلغ املسافة من املنطةة حوايل نالنة كيلو مرت. قرية بانيودونو  مبنطق
تنةسم إىل نالنة بيئات، هي بيئة جاراكان و بيئة سيتونو و بيئة دويت. تةع بيئة 

 معهد إحّتاد األّمة يف بيئة جاراكان اجملاورة مباشرة بـــــــــــ:
 انب الّشمايل : قرية بانيودونواجل

 اجلانب الّشرقي : قرية نولوغاتني و باعونساري
                                                             

 .0202مارس  17، فونوروغو،الونيةةونيةة تأسيس املعهد،  36
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 اجلانب اجلنوب : قرية ماعكوجايان
 37اجلانب الغرب  : قرية تامان أروم

 
 الـهوية األساسّية لـمعهد إّتحاد األّمة اإلسالمية الّسلفية  .3

 : معهد إحّتاد األّمة اإلسالمية الّسلفية   اإلسم
 51225202212:  صائيات املعهدرقم اإلح
 جاراكان  01رقم  2: شارع سوكارنو هاتّا زقاق    العنوان

 بانيودونو فونوروغو  
 1270:   يةف العام

 : اإلحّتاد فونوروغو   املؤّسسة
 : اميام سيوطي فريد احلج   املؤسس

 : حتةيق البشر املّتةني، معتدل ذكي، ماهر، مبدع و    رؤية
 مستةل   

 املؤسسية : تغطية 
مدرسة الوسطي "اجلارية" يف املعهد إحّتاد األّمة برقم إحصائيات املدرسة  .أ

301035202211. 
مؤّسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال "إحّتاد العناية" بشهادة  كاتب   .ب

 .0211نوفمرب  7تاريخ  225العدل ستييابودي رقم 
ت املدرسة فونوروغو برقم اإلحصائيا 1املدرسة املتوسطة معاريف   .ج

101035202238. 
املدرسة العالية معاريف نـهضة األّمة فونوروغو برقم اإلحصائيات املدرسة  .د

131035202228. 

                                                             

 .0202مارس  17، فونوروغو، الونيةةالـموقع اجلغريف للمعهد،  ونيةة 37 
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 : عدد األساتيد
 18:  األستاذ (1
 5:  األستاذة (5

 : عدد طاّلب
 27:  رجل (1
 111:  نسا  (5

 ²38م 815. 0مساحة األرض : 
 

 لّسلفية فونوروغوهيكل إدارة اللغة لـمعهد إّتحاد األّمة اإلسالمية ا  .2
 : حنيفة األفئدة املاجسرت منسق اللغة
 :  إدارة اللغة

 ساتييا الّرمحن ابن عبدة .أ
 رزقي واحيو نيغروم .ب
 ريريس ناندا سافيرتي .ج
 نييت ستييووايت .د
 سييت فاإزة الرشيدة .ه
 32هنيم العدة .و

 
 
 
 

                                                             

 .0202مارس  17، فونوروغو، الونيةةونيةة الـهويّة األساسية للمعهد، 38 

 .0202مارس  17، فونوروغو، ونيةةالونيةة هيكل إدارة اللغة للمعهد،  39 
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 عرض البيانات الخاصة﴾  ب﴿
في نشاط تطوير تعزيز الكفائة اللغوية التطبيق عن  الـمواد التعليمية .1

 فونوروغو. الذات لطالب بمعهد إتحاد األمة
مواد التعزيز اللغة العربية هي الـمواد لدعم اللغة يف املعهد إحّتاد 
األّمة كل يوم اإلننان إىل يوم اخلميس مسا . وحسب مالحظة الباحثة، 
فوجدت البيانات عن املواد اليت يتم تدريسها يف هذا األيام. وهي مادة 

ها الطالب كل يوم بطريةة تكرار املفردات وإعطا  املفردات يستددم
 41اجلديدة والرحالت امليدانية.

بنا  على نتائج التونيق، فوجدت الباحثة أن طريةة التعليم 
املستددم لكل الفصل مـدتلفة. لكّل األسبوع أستددم أربعة أيّام لعملية 

لدراسة موضوع واحد، التعليم، ويليه يتم استددام نالنة أيّام من الدراسة 
ويوم اخلميس أستددم لتكرار مجيع املواد الـمدروسة يف نالنة األيّام 

 11السابةة. أما املفردات اليت وجدت الباحثة يف الفصل اللغة هي :
َلأَوانِ   َعِن األأ

:ِ  اَلتـََّعابِيـأُر يـَوأُم اأاِلنـأنَـنيأ
َرةُ  نِيأِسيَّةِ  ةِ اَلتـََّعابِيـأُر يف اللَُّغِة الأَعَربِيَّ  اَلنَّمأ نأُدوأ  اَلتـََّعابِيـأُر يف الُّلَغِة اإلأِ
 ?Apa warna langit َما َلوأُن الأسََّماِ ؟  1

ِر؟  0  ?Apa warna laut َما َلوأُن الأَبحأ

 .Warna keduanya biru َلوأنـُُهَما َأزأَرُق.  3

 ?Apa warna awan َما َلوأُن السََّحاِب؟  1

 .Warnanya putih َلوأنُُه أَبـأَيُض.  5
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 اَلتـََّعابِيـأُر يـَوأُم الثُّالنا :
َرةُ  نِيأِسيَّةِ  اَلتـََّعابِيـأُر يف اللَُّغِة الأَعَربِيَّةِ  اَلنَّمأ نأُدوأ  اَلتـََّعابِيـأُر يف الُّلَغِة اإلأِ
َضُر َأوأ  1 َلوأُن الطََّماِطِم َأمحأَُر َأوأ َأخأ

َفُر.   َأصأ
Warna tomat itu merah, hijau 

atau kuning 

 Demikian juga warna cabe َو َكَذِلَك َلوأُن الأِفلأِفِل  0

زَّاِر بـُرأتـَُةايلي  3  Warna wortel itu oranye َلوأُن اجلَأ

َضُر. 1 ضأَرَواِت َأخأ  Warna sayuran itu hijau َلوأُن اخلَأ

َضُر َأوأ َأصأَفرُ  5  Warna pisang itu hijau atau َلوأُن الأَموأِز َأخأ

kuning 

 
َرأِبَعاِ :  اَلتـََّعابِيـأُر يـَوأُم األأ

َرةُ  نِيأِسيَّةِ  اَلتـََّعابِيـأُر يف اللَُّغِة الأَعَربِيَّةِ  اَلنَّمأ نأُدوأ  اَلتـََّعابِيـأُر يف الُّلَغِة اإلأِ
َرُة ُمتَـَلوِّنٌَة.  1  Bunga itu berwarna warni اَلزَّهأ

 Gajah itu abu-abu warnanya  اَلأِفيأُل َأرأَمُد اللَّوأِن. 0

 Kemeja itu putih warnanya اَلأَةِميأُص أَبـأَيُض اللَّوأِن.  3

َضُر اللَّوأِن.  1 َتاُن َأخأ  Rok itu hijau warnanya اَلأُفسأ

 Songkok itu hitam warnanya   اَلأَةَلنأُسَوُة َسوأَداُ  اللَّوأِن. 5

 

يةة املدتلفة يف توفري املواد. إىل جانب ذلك، وجدت الباحثة الطر 
 10وهي عن طريةة توفري املفردات بالغنا . أّما املواد هي
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Lion Singa أ أسد 
Duck Itik ب بط 
Apple Apel ت تّفاح 
Shirt Baju  ٌث نوب 

Buffalo Kerbau ج جاموس 
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Horse Kuda ح حصان 
Bread Roti خ خبز 
Cock Ayam Jantan د ديك 
Corn Jagung  ّذ ةذر 
Head Kepala ر رأس 

Giraffe Jerapah ز زرافة 
Fish Ikan س مسك 

Papaya Pepaya ش مشام 
Chest Dada ص صدر 
Frog Katak ض ضفدع 
Bird Burung ط طري 
Nail Kuku ظ ظفر 
Eye Mata ع عني 
Goat Kambing غ غنم 
Rat Tikus ف فأر 
Cat Kucing  ّق قط 
Dog Anjing ك كلب 

Lemon Lemon ل ليمون 
Banana Pisang م موز 
Tiger Harimau ن منر 
Lizard Cicak و وزغ 
Gift Hadiah ه هديّة 

Hand Tangan  ّي يد 
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تطبيق التعزيز الكفائة اللغوية في نشاط تطوير الذات لطالب بمعهد   .2
 فونوروغو إتحاد األمة

ز اللغة العربية إىل فرقتان، وهي بنا  على املالحظات، ينةسم التعزي
الفرقة األوىل يف الفصل و فرقة الثاىن يف املسجد. يف أحد الفصول يوجد 

 معلم يةوم بالتدريس فيه.

 أّما اخلطوات املتدذة لتنفيذ تعزيز اللغة هي:

 الطالب يدخلون الفصل مث يةرأون الدعا  (1
 وعندما وصل األستاذ، بدأ التعليم بةرأة كشف الغياب أوال (5
يةوم املعلم بنةل املواد وفًةا للموضوع الذي سيتم تدريسه ويستددم  (3

 الطريةة املناسبة املستددمة.
إذا مت استددام طريةة حفظ املفردات، فسيتم منح الطالب الفرصة  (4

 للحفظ دون رؤية الكتابة على السبورة.
إذا كانت الطريةة املستددمة هي رحلة ميدانية، فسيتم دعوة الطالب  (2

 ان يعترب مكانًا مناسًبا للتعلم.إىل مك
 43.بعد االنتها  من إغالق املعلم لدعا  (6

تعزيز الكفائة اللغوية في نشاط تطوير الذاتى الالمشكلة الظاهرة في تطبيق  .3
 و طريقة حّلها للطاّلب في معهد إّتحاد األّمة جاركان بانيودونو فونوروغو

ة فــي نشــاط تطــوير تعزيــز الكفائــة اللغويــالالمشــكلة الظــاهرة فــي تطبيــق  .أ
 الذاتى في معهد إّتحاد األّمة جاركان بانيودونو فونوروغو

باإلضافة إىل األهداف العامة واخلاصة لتعزيز اللغة العربية وعملية 
تطبيةها يف معهد احتاد األمة، يؤكد هذا البحث على نتائج املالحظات اليت 
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ملهتّم. الواقع أن قدمتها الكاتبة ونتائج املةابالت مع العديد من أطراف ا
حالة تعلم اللغة العربية يف املدارس واجلامعات وبعض املعاهد يف إندونيسيا 

 ما زالت تواّجه إىل العديد من التحديات والعةبات.
وهذه احلةيةة حتمل اإلنطباع بأّن اللغة العربية هي لغة صعبة يف 

ن يف تعلمه. ويف حني أّن الّلغة العربية ليست صعبة كما يتصّور، أل
جوهرهم يستددمون هذه اللغة كّل يوم يف العبادات كالصالة والّدعا . 
وإىل جانب ذلك، كثري من كلمات اللغة اإلندونيسيا استحوى من اللغة 
العربية، وهذا الـحال جتعل تعلم اللغة العربية أسهل. لذا، فإن املشكلة اآلن 

ات املدتلفة، إذا هي عندما يعترب الطالب اللغة العربية من إحدي املوضوع
 وفةا للكاتبة هناك مشاكل يف عملية تطبيق تعلم اللغة العربية.

وقد الحظت الباحثة لـهذا البحث، خاصة عّما يتعّلق بـمشكالت 
خمتلفة يف تعزيز اللغة العربية وعملية تطبيةها مبعهد احتاد األمة. ومن هذه 

ب األشيا ، فاملشكالت ظاهرة بسبب عدة العوامل منه الطال
 44واملعلمني/املعلمات والوقت واملرافق واالجتماعية.

 
 عامل الطالب (1

 الذّكا  (أ)
 وفيما يلي احلاصل من مةابلة الكاتبة مع املدترب:

يعاين الطالب نةصن الكفا ة يف التواصل باستددام اللغة 
العربية، وأكثرهم بسبب التعود والتكيف مع البيئة. وليس لديهم الوعي 

ية كاللغة اليومية. ويفضل الطالب استددام اللغة الستددام اللغة العرب
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الـجاوية يف التواصل مع أصدقائهم. باإلضافة إىل ذلك، يفتةرون 
الطالب يف إتةان املفردات العربية حبيث يصعب ممارسة اللغة العربية يف 
بيئة املدرسة. عالوة على ذلك، يعد الطالب اجلدد الذين يتدرجون من 

إلعدادية مل يدرس باللغة العربية، وأحد األهداف املدرسة اإلبتدائية وا
 .15التعليمية يف هذا املعهد يعين قدرة الطالب أن يتحّدث باللغة العربية

وميكن توضيح نتائج املةابلة للكاتبة مع املدرب أن التكيف مع 
البيئة أو املدرسة يؤنر كثريا يف تعلم اللغة العربية، خصوصا يف تعلم 

م اللغة العربية يف معهد اتّـحاد األمة. والصعوبة يف االـمحادنة باستددا
التواصل بسبب نةصان املفردات لدي الطالب. وهذه هي إحدى 
املشكالت العامة للطالب، كما جائت نتيجة املةابلة الكاتبة مع فاطمة 

 نور الزهرا  وهي طالبة يف معهد احتاد األمة.
ي نةصان فإن صعبيت يف تكلم اللغة العربية عند تعلمها ه

املفردات لديا ومل أقدر يف اتصال بـهذه اللغة. وجبانب ذلك، مل أتعلم 
اللغة العربية يف مرحلة اإلبتدائية، والعكس بـهذا املعهد أعرف درس اللغة 

 .12العربية
وخالصة نتائج املةابلة السابةة أن املشكلة الرئيسية اليت يواجهها 

ستددام باللغة العربية هي قلة الطالب مبعهد احتاد األمة يف احملادنة با
 املفردات لدي طالب.  
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 املوهبة (ب)
لكل فرد خصائص خمتلفة، مبا يف جماالت ومستويات املواهب 
لديهم. من خالل املواهب ميكن املر  أن يكتسب اإلجنازات يف جماالت 
معينة. ولكن لتحةيق املوهبة يف إجناز ما يتطلب املر  إىل املمارسة واملعرفة 

 خلربة والّدافع.وا
 وفيما يلي مةابلة الكاتب مع املدرب:

املشكلة يف هذه احلالة هي ليس لدي الطالب أساسا قويا يف 
احملادنة باستددام باللغة العربية بسبب بيئة املعهد اليت أقل كثافة يف 
استددام اللغة العربية كاللغة اليومية. حىت مل ميتلك أكثر من الطالب 

 .17نة باستددام باللغة العربية جيدةاملوهبة يف احملاد
وميكن توضيح نتائج املةابلة للكاتبة مع املدرب السابق، أن 
طالب املعهد احتاد األمة مل ميتلك أساس قوي يف احملادنة باستددام اللغة 
العربية بسبب بيئة املعهد اليت مل يستددم اللغة العربية بالنشاط كاللغة 

املواهب تؤنر طالب كثريا يف التعلم، وأما اليومية. وجبانب على ذلك، أن 
     ألجنبية األخرى أو يف درس اآلخر.يف تعلم اللغة العربية أو يف اللغة ا

 )ج(  الرغبة
دور املعلم يف تعزيز اللغة العربية مثل طريةة التعليم، والعالقة بني 
الطالب واملعلم، وقدرة املعلم يف التعليم يساهم مهما يف تنمية رغبة 

تعلم لدي الطالب. ورجا  على املعلم مازال عاهد لرتقية الدافع والرغبة ال
 48الطالب يف تعلم. والدوافع الذي ميكن أن يساعد هي:
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 يستحّق الطالب الرغبة للنجاح. (1)
 يستحّق الطالب الدافع واالحتياج للتعلم. (5)
 يستحّق الطالب اآلمل واألمنية ملستةبلهم. (3)
 .يستحّق الطالب الـجائزة يف التعلم (4)
 يستحّق الطالب األنشطة املمتعة يف التعلم. (2)
 يستحّق الطالب البيئة التعليمية املواتية. (6)

واملر  الذي لديه دافع كبري سيكون جمتهد يف الـمحاولة، ويبدو 
مثابرا وال يريد أن يستسلم، ويةرأ كتب جبد لرتقية اجنازاته حلل مشكلته. 

مبال، و مل يهتّم إىل وعلى العكس من ذلك، املر  الذي لديه دافع غري 
الّدرس، وحّب يف إزعاج الفصل، طاملا يف ترك الدراسة مما يؤدي إىل 

 العديد من صعوبات التعّلم.      
 )د( الدافع

للنجاح يف تعلم اللغة العربية، يتطلب الطالب على الدوافع قوي 
 لديهم. وفيما يلي النتيجة من مةابلة الكاتبة مع املدترب:

افع يكون ضروريا لتشجيع الطالب يف التعلم. التعبري على الد
على سبيل املثال، املر  الذي له هواية يف الةرا ة ال حيتاج إىل أن يطلب 

 .12منه الةرا ة ألن الةرا ة من عادته، فةد سيكون بالداخ دون الةرا ة
وميكن توضيح نتائج املةابلة للكاتبة مع املدرب السابق، أن يرتفع 

غبتهم الذي يدافع نفسهم يف استددام اللغة رغبة الطالب، ألّن ر 
العربية، وبسبب قلة الدوافع جيعلهم مل يةدروا على التحدث باستددام 

       اللغة العربية.
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 عامل المعلمين/المعلمات (2
يف عملية التعليم والتعلم يكون املعلم حشدا، الذي يرشد ويدبّر عملية 

احملددة. وميكن توضيح نتائج املةابلة  التعليم والتعلم يف اللغة العربية إىل أهداف
للكاتبة مع املدرب السابق، أن تتم عملية التعليم والتعلم بني املعلم والطالب. 
إن التفاعل جيدا بني معلم مع الطالب، وجيعلهم حيبون املعلم وسريحبوا بعملية 
التعلم اليت يتم تةدميها حىت حياول الطالب التعلم باجلد. والعكس على ذلك، 

 .52إذ مل يكون التفاعل جيدا سيكون عملية التعلم غري يسري
 قدرة املعلم يف استددام اللغة العربية (أ)

بنا  على املالحظة، عرف أن املعلم ماهرا يف استددام اللغة العرية، 
ولكن مل يستددمه كامال كاللغة املستددمة يف تعليم اللغة العربية. وجيب 

م على ما قدمه، بسبب اختالف أن يفعل ذلك ألن ليس كل الطالب يفه
كفا ة الطالب بـهذا املعهد. املعّلمني الةادرين على التحدث باللغة العربية 

لى األمثال يف حتدث ال يستددم حملادنة يومية حىت الحيصل الطالب ع
 بـهذه اللغة.

 إعداد املعلم اللغة العربية قبل بداية التعليم (ب)
ن ما مادى ذكا  قدرة املعلم يعد إعداد التعليم أمرا مهّم للغاية، أل

إذ مل يكن هناك إعداد قبل تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم، فسوف يؤدي 
على وقت غري فعال يف أنشطة التعليم والتعلم، واختيار األساليب غري 
املناسبة، وعدم وضوح األهداف واإلصابة اليت حتةةت يف كل من هذه 
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اللغة العربية ال ينفصل عن  األنشطة التعليمية. وإّن األهداف من تعلم
  21األهداف والكفا ة األساسية واملؤشرات لإلجناز.

 
 عامل الطريقة (3

طريةة التعزيز يف اللغة العربية، جيب على املعلم مراعة ما  ويف استددام
  يلي :

 الطريةة املستددم تتوافق مع شدصية الطالب.  (أ
التدرجيية من الّسهل  يهتم املعلم قاعدة عامة يف تةدمي الّدرس مثل الةاعدة  (ب

 إىل الصعب.
 يهتم إىل الةدرة املدتلفة لدي الطالب. (ج
 يةدر أن خيلق وضعا مواتيا للطالب يف مراحل التعّلم. (د
 تعزيز الرتكيز والّدافع للطالب وتعزيز املوافق اإلبداعية. (ه
 الطريةة املستددمة هي الطريةة املمتعة. (و
  (ي

 عامل الوقت (4
 استددم املزيد من الوقت، وكانت النتائج يف تعليم اللغة وتعلمها حيتاج إىل

أفضل ألن اللغة هي مهارة جيب تدريبها غالبا. ومن نتائج مةابلة الكاتبة مع املدرب  
 كما يلي:
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كانت عملية التعليم يف معهد احتاد األمة أربع أيام يف األسبوع، هي يف يوم 
العصر يف الساعة  اإلننني والثالنا  واألربعا  واخلميس. ويتم التنفيذ بعد صالة

12,22 – 12,3250. 
وميكن توضيح نتائج املةابلة بني الكاتبة واملدرب السابق، فإن الوقت 
املستددم يف تعليم اللغة وتعلمها غري كاف، ومن األفضل أن تتطلب دروس اللغة  

   ن اللغة مهارة مع التدريب غالب.كثري من الوقت، حىت وصل إىل النتائج أفضل، أل
 

 ئةعامل البي (5
إن دعم العوامل للبيئة سيؤنر بشكل كبري على قدرة الطالب يف التحدث 
باستددام اللغة العربية. وتتطلب تعليم اللغة العربية على البيئة اللغوية حبيث يكون 
الطالب متوقف على التحدث باللغة العربية دائما، حىت تسريع إتةان اللغة العربية. 

نتائج التعلم ال يرجع فةد إىل أخطا  معلمي  إن عدم الوصول إىل احلد األقصى من
 الداعم له ومل تأنري كبري أيضا. اللغة العربية، ولكن الوضع البيئة غري

 
 طريقة حّل المشكالت للطاّلب بمعهد إّتحاد األّمة جاركان بانيودونو فونوروغو .ب

 الجهد لدي الطالب (1
 عروفة يف املعهد. أن يتعّود النفس على استددام اللغة العربية باملفردات امل (أ)
 أن يشارك بالنشاط أنشطة التعزيز للغة العربية يف املعهد.  (ب)

 )ج(   أن يعمل دائما على الواجبات اللغوية كأداة التدريب.
 23)د(  أن يسأل على األصدقا  أو املعلم أو فتح املعجم حني يتوّجه بالصعوبة.
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 او المعلمة الجهد لدي المعلمأ  (2
 ل:تنمية دافع الطالب من خال (أ)

 أن يشرح املعلم للطالب أمهية تعلم اللغة العربية. (1)
 أن خيلق املعلم سحنة التعليم باستددام اللغة العربية. (5)
 أن يعلم باحلماسة. (3)
 أن يشجع الطالب أن ال يعترب تعلم اللغة العربية عبئا. (4)
 أن خيلق سحنة الفصل مفرحا. (2)

 
كما يلي: ومن نتائج املةابلة مع أحد املعلم بةسم إحيا  اللغة، فوضح  

اجلهد لدي معلم اللغة العربية يف حل املشكلة تعليم اللغة العربية هي متنّوعة 
منها: يةوم املعلم بشجاعة الطالب من خالل توضيح أمهية تعلم اللغة العربية، 
أن خيلق سحنة املدرسي باستددام اللغة العربية لكل إعالن واملعلومات 

 .51لق سحنة الفصل مفرحااألخرى، أن يعلم احملادنة باحلماسة وخ
 

 التغلب على خلفية التعليمية للطالب: (ب)
 استمر يف حتفيز الطالب على عدم اليأس يف تعلم اللغة العربية. (1)
يستعدد املعلم قيل تةدمي املواد أو قبل التوجية بالطالب الذي  (5)

يواجهون الصعوبات يف والتعلم، بسبب خلفية قدرات املدتلفات 
 بينهم.

تفصيليا للطالب، خاصة لذوي الصعوبات يف  يةدم املعلم الشرح (3)
 تعّلم هذه اللغة.
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 )ج(  تعامل الوقت يف أنشطة التعلم غري كايف، نظرا من خالل:

التحية بالعربية. ممارسة احملادنة واملفردات اليت يتم تدريسها عند لةائه  (1)
 بالطالب.

االستفاد بالوقت دائما على أفضل الوجه، وإذا كان املعلم مل حيضر  (5)
 اليؤيت املعلم الواجبات العربية للطالب.ف
 

 )د(  تنمية احلب لدرس اللغة العربية:
 أن يشرح للطالب عن فوائد اللغة كي جيتهدوا يف تعلم اللغة العربية. (1)
 أن يةوم املعلم يف تعليمه بـهجة. (5)
أن يفهم املعلم نةصان الطالب عندما يواجهون بالصعوبة يف تعليم  (3)

 اللغة العربية.
 ملعلم املواد الصعبة من خالل:أن يةوم ا (4)

 اشراح املادة بالوضوح والـهدو . -
 يعطي الفرصة ليةدمي األسئلة عن مادة اللغة العربية للطالب. -
 يةوم بالواجبات عن مادة الصعبة كي يتعلموا الطالب يف املعهد. -
 

 )ه( جهود املعلم يف التغلب على البيئات غري الداعمة من خالل:
 تعلموا اللغة العربية يف املعهد باجملموعات.يطلب على الطالب أن ي (1)
يطلب على الطالب ألن يسئلوا إىل األصـدقا  املعهـد أو املعلـم اللغـة  (5)

 22أو فتح املعجم.
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 الباب الخامس
 تعزيز الكفائة اللغوية في نشاط تطوير الذاتى للطالب بمعهد إتحاد األمةالتطبيق 

 فونوروغو

اءة اللغوية في نشاط تطوير الذات عزيز الكفتطبيق التعن تحليل البيانات  .أ﴾﴿
 فونوروغو. لطالب بمعهد إتحاد األمة

مهارة الكالم هي الةدرة على نطق األصوات أو الكلمات للتعبري أو 
للنةل ما خطر يف الذهن واألفكار واملشاعر. وعالوة على ذلك، فإن الكالم 

ليت أكثر من جمرد نطق األصوات أو الكلمات. هي أداة لتوصيل األفكار ا
يتم ترتيبها وتطويرها وفةا الحتياجات املستمع. وفةا حملمد سوبانا، تعترب 
الكالم كاملهارة لنةل الرسائل من خالل اللغة املنطوقة. ومن التفسري السابق، 
ميكن االستنباط أن الكالم هو الةدرة على النطق األصوات لتوصيل ما خطر 

  52.يف الذهن واألفكار واملشاعر إىل املستمع
وأحد األساليب يف تعلم اللغة هو املمارسة والتجريبة املستمرة. 
وتـهدف املمارسة والتجريبة إىل مساعدة الطالب يف اتةان املهارات الصحيحة 
يف السلوك السريع والتلةائي. وأما املمارسة هي أسلوب التعليم ليشجع 

ن ما الطالب على الةيام بأنشطة تدريبية حبيث يكون لديهم مهارة أعلى م
يتم تعلمه. ومن خالل الةيام باملمارسة الواقعي واملنظمي، يكون الطالب 
أكثر مهارة ويتفةون يف جماالت معينة، خاصة يف تعلم اللغة، مثل النطق 
واللهجة وغريمها. وأحد األساليب املرجّوة يف تدريب اللغة هو التدريب 

هو تةدمي تدريب االتصالية. وفةا ألمحد فؤاد أفندي، التدريب االتصالية 
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الكلمات واجلمل من خالل اشرتاك الطالب يف طرح األسئلة حول احلالة 
 .     57احلةيةية لكل منهم

وأما احلالة يف تطبيق التعزيز اللغة العربية هي يدخلون الطالب الفصل 
مث يةرأون الّدعا . وعندما وصل األستاذ، بدأ التعليم بةرأة كشف الغياب من 

توّصل األستاذ املواد وفةا للموضوع. إذا مت استددام طريةة قبل املدّرس، مث 
حفظ املفردات، فيتّم تعليم الطالب بعدم رؤية الكتاب. إذا مت استددام 
طريةة رحلة امليدانية، فدعي املدّرس الطالب إىل املكان كمكان التعليم. ويف 

 العربية.   آخر عملية التعليم، يعطي األستاذ الدافع إىل الطالب عن حفظ اللغة
وأّما تطبيق الطريةة التدريبة عند تعلم اللغة العربية هو الوسيلة لتةدمي 
مواد اللغة العربية، واختّص الطالب بالتدريبات املتكررة بانتظام. حىت يتمكن 
الطالب على الفهم واتةان املواد التعليمية، وميكن تطبيةها يف احلياة اليومية. 

يم املفردات هو يعطي األستاذ املفردات اجلديدة و أما التطبيق يف طريةة تعل
للطالب يكتب املفردات على السبورة، وبعد طلب املعين إىل الطالب، مث 
يكتب الطالب املفردات املكتوبة على السبورة. وهذه الطريةة مرغوبة عنها 
الطالب، ألّن يشعرون الطالب بامللل و الّنعاس. وأما الطريةة األخرة هي 

لة امليدانية، فيتم تطبيق الرحلة امليدانية يف معهد احتاد األمة بطريق طريةة الرح
دعوة الطالب للةفز إىل األشيا  املتعلةة باملواد الدراسية من أجل توسيع فكرة 
الطالب حيت ميتلك لديهم صورة عن احلالة احلةيةية، وبالتايل ميكن تنمية 

علم اللغة العربية، يتطلب دوافع الطالب إلستكشاف املعرفة املتنّوعة. ويف ت
األمر ابتكارات يف منهجيات التدريس اليت ينصهر مع الطالب حيت يتمكن 

 الطالب من قبول الدروس يف الفصل، بواسطة هذه طريةة التعليم.
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تعزيز الكفاءة اللغوية الالمواد التعليمية في اللغة العربية عند تطبيق  .1

 فونوروغو. األمةفي نشاط تطوير الذات للطالب بمعهد إتحاد 
فمن املعروف أّن إتةان املفردات هو األساس يف تعليم اللغة 
وشرط األساسي إلتةان املاهرة اللغوية، ألن كفائة لغة الناس تعتمد على 

 58مةدار خزانة املفردات لديه.

وأما مهارة الكالم هي إحدي من الةدرة اللغوية الاّلزمة يف تعليم 
أو يف املعهد السلفي. ويف التواصل من اللغة إما يف املعهد احلديث 

خالل اللغة، أّن املفردات هي املفتاح لسالسة الكالم أو أمر ضروري يف 
احملادنة باستددام اللغة العربية. إذا كان لديه الةليل من املفردات، 
فستجد الصعوبة يف فهم املسموع أو يف التحدث باستددام اللغة 

تةان باملفردات الكثرية، واعلم أّن العربية. وجيب على كل املتعلم اإل
املفردات هي شرط من كفائة اللغة العربية، وإذا كان نتدّرب يف احملادنة  
 كل يوم، فتصبح املفردات أكثر نشاطا يف تدريب احملادنة باللغة العربية.

ومهارة الكالم اليت تةصدها الباحثة هي مهارات الطالب يف 
لبسيطة، مثل العبارات يف األنشطة اللغة العربية بإستددام اجلملة ا

األنشطة الناطةة بالعربية، وهناك العديد من األشيا   اليومية. إلستددام
  اليت جيب مراعاتـها، منها:

مناقشة املوضوع. جيب أن تكون املواضيع يف شكل أمور متعلةة  .أ
 باخلربات احلياتية للطالب إما يف املنزل أو املدرسة أو البيئة اجملتمع.
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املفردات املتعّلةة باملوضوع. لكي حيصل الطالب على  لديه .ب
 املفردات ، جيب على املعلم تطوير مفرداتـهم من خالل:

الطالب على استددام املفردات الـجديدة دائًما يف  دافع (1
 احملادنة والكتابة.

يتم تعديل املفردات املستددمة حسب مستوى قدرتـهم  (5
 على التفكري واخلربة.

كبرية للطالب للتفكري يف عبارات ومجل   يوفر املعلم فرصة (3
 جديدة.

عندما يتحدث الطالب، جيب على املعلم االنتباه إىل   (4
كالمـهم وعدم مةاطعتها، وبعد االنتها  من التكّلم، 

 52يشرحون مدى توافق الكلمة مع سياق اجلملة.
وهناك أنواع الطريةة املدتلفة، وجدت فيها الباحثة وجود األعمال  

ة يف معهد احتاد األمة اإلسالمي السلفي يف حتسني من منسق اللغ
وكما عرب عنها منسق اللغة، أن املعلم هو  مهارات الكالم لدى الطالب.

أكثر تأنريًا يف هذا تعليم اللغة العربية. وهي كيفية تدريس األساليب ، 
 22وكيفية حتفيز الطالب، وما إىل ذلك.

، اليت جيب ومهارة الكالم هي احدي من املهارات اللغوية
حتةيةها يف تعلم اللغة بعد مهامهارةرات االستماع، مث تليها مهارة الةرا ة 
ومهارة الكتابة. ومهارات الكالم أنةل من الةدرات األخرى، ألن الةدرة 

وبشكل الصحيح،  على التحدث تتطلب من اآلخرين يف االستماع اجليد
تمارين املعنية هي فإنـها تتطلب أيًضا املزيد من الوقت للممارسة. وال
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التمارين لـتحسن قدرة الطالب على الكالم، مثل نتائج األحباث اليت 
أجراها الباحثة يف معهد احتاد األمة اإلسالمي السلفي. ووجدت 

املواد لتعزيز الكفا ة اللغوية يف اللغة العربية بـمعهد إحّتاد األّمة، الباحثة 
وم اإلننان إىل يوم اخلميس مسا . واعلم أنّـها املواد الداعم يف اللغة كل ي

ومن نتائج مالحظة الباحثة، فعرفت أّن املواد اليت يتم تدريسها هي مادة 
يستددمها الطالب كل يوم بطريةة تكرار املفردات وإعطا  املفردات 

 اجلديدة والرحالت امليدانية. 
 فحسب، حروفها نطق الطالب يتعلم املفردات، تعليم وأّما يف 

 اإلشتةاق طريةة معرفة فةط. وعلى الطالب مستةلة اهامعن أو فهم
 يف الكفا ة معايري صحيح. وإن لغوي تركيب جمرد وصفها يف منها، أو

 إىل باإلضافة كله هذا على قادرا الطالب يكون أن املفردات هو تعليم
 على قدرة الطالب وهو أمهية، أال  كله هذا وال يةل عن آخر، شي 

 .املناسب يف املكان بةاملناس الكلمة استددام
كل  يف موقعها أمهية ومع اللغة. عناصر من عنصر واملفردات هي

أن  إال )االستماع والكالم والةرا ة والكتبابة(، األربعة اللغة من مهرات
 الةرا ة أكثر أخرى. ولعل إىل مهارة واحدة  من يتفاوت هذا املوقع
املوقف  الةارئ يفتةد عليها، وحيث واعتمادا توظيفا للمفردات املهارات

مرحوبا.  األمر غالب يف يكون والذي اللغة فيه تستعمل الذي احلي
 ما قد اللغةخاصة يف الةرا ة، وتسد على فهم ستساعد وإملام املفردات

 أن كما املستمع. أذهان إىل معاىن املفردات توصيل خلل من ينشأ
يفهم  ال عندما تمعاملس بـها يةوم املـجتمع، اليت عملية إىل تفتةد الةرا ة
 الةارئ الةدرة على أساسا يعتمد إذن يف الةرا ة واألمر املتكّلم. من شيئا
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 إذن هناك إدراك املةرو . النص مها الىت يتكون املفردات على فهم
 .21ببعض بعضها العالقة

هذه الطريةة هي خاصية اخلصة يف والتايل هو طريةة التكرار. 
من نفس الشي . وبشكل عام، يتم  أنـها نشاط يف تكرار مرات عديدة

استددام هذه الطريةة يف التعلم، حىت يتمكن الطالب من التحرك مثل 
 حفظ الكلمات والكتابة.

وبالتايل ميكن االستنتاج أن اختيار طريةة مناسبة سيحدد ما إذا  
كان هدف برنامج التدريس قد حتةق أم ال. حبيث ال يستددم املعلم 

أن يكون املعلم ذكًيا يف اختيار الطريةة طريةة واحدة فةط، وجيب 
املستددمة، وجيب مغرفة اإلجيابيات والسلبيات من الطريةة احملتارة. 

 65اللغة، فةالت:الباحثة مع معّلمة وحبسب نتائج املةابالت اليت أجراها 
 املزايا يف تطبيق طريةة التكرار هي كما يلي: (1

 لطالب أكثر حذرا وأقوى يف ذاكرتـهم.ح أصب .أ
شراف املباشر والتوجيه الصحيح من املعلم، وهذا احلال اإل  .ب

 جيعل الطالب يربرون أخطائهم يف نفس اليوم.
 العيوب يف تطبيق طريةة التكرار هو كما يلي: (5

 شعر الطالب بامللل بسبب الشعور على السهولة أكثر. .أ
يتم إعطا  التمارين بتوجيه املعّلم الطالب، دون إشرتاك  .ب

 ب.املعّلم يف عمل الطال
طريةة الرحلة امليدانية هي الطريةة األخرية هي الرحلة امليدانية. و 

وسيلة جلعل عملية التعلم املمتنعة، اليت جيد فيها عناصر التعليمية، ويف 
هذه الظروف سيتم إدخال املعرفة بسهولة وقبولـها من قبل الطالب. 
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بدعوة  وطريةة الرحلة امليدانية هي الطريةة للتدريس اليت يتم تنفيذها
الطالب إىل مكان معني خارج املدرسة للتعلم أو االستكشاف من شي  
ما، كتفّةد مصانع األخذية ومرأب السيارات واملتجر ومزارع احليوانات 

. ودور املعلم يف هذا احلال مهم 23والزراعة واأللعاب يف امليدان وغريها
خلدمة جدا، ألنه سيكون مثاال لطلبه. وجيب على املعلم إعداد نفسه 

اآلخرين مباشرة باللغة العربية، وكذالك ميكن أن يستةبلها املتلةي 
 .21جيدا

ويتم تطبيق الرحلة امليدانية يف معهد احتاد األمة بطريق دعوة 
الطالب للةفز إىل األشيا  املتعلةة باملواد الدراسية من أجل توسيع فكرة 

بالتايل ميكن الطالب حيت ميتلك الطالب الصورة عن احلالة احلةيةية، و 
تنمية دوافع الطالب إلستكشاف املعرفة اليت ما يزال قليل. يف تعلم اللغة 
العربية يتطلب األمر االبتكارات يف منهجيات التدريس اليت ينصهر مع 
الطالب، حيت يتمكن الطالب من قبول الدروس يف الفصل كما ذكر 

 يف هذه الطريةة. 
اليت تتم يف معهد احتاد األمة  وإن املمارسة لطريةة الرحلة امليدانية

اإلسالمي السلفي هي أن املعلم يدعو الطالب إىل مكان مناسب 
للتعلم. مثل املةصف واملكتبة واملطبخ وغري ذلك. وطريةة الرحلة امليدانية 

وحبسب نتائج املةابلة مع منسق  هي الطريةة اليت حيبها معظم الطالب.
امليدانية هي الطريةة املفضلة لدى  اللغة، فعرفت الباحثة أن طريةة الرحلة

الطالب وهي ليست مملة، وتدعوا الطريةة إىل التعليم املباشر، إذن محل 
بعد ذلك، يتم تعريف إىل املةصف واملكتبة واملسجد. و  الطالباملدّرس 
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الطالب مبفردات غري معروفة ويطلب املعلم من الطالب كتابة املفردات 
 حظات يف كتبهم. اجلديدة يف الكتب وتدوين املال

 
لطالب بمعهد  ىتطبيق التعزيز الكفاءة اللغوية في نشاط تطوير الذات .2

 فونوروغو إتحاد األمة
 ووجدت الباحثة اخلطوات املتدذة لتنفيذ تعزيز اللغة هي:

 الطالب يدخلون الفصل مث يةرأون الّدعا . (1
 وعندما وصل األستاذ، بدأ التعليم بةرأة كشف الغياب أوال. (5
علم بنةل املواد وفًةا للموضوع الذي سيتم تدريسه ويستددم يةوم امل (3

 الطريةة املناسبة املستددمة.
إذا مت استددام طريةة حفظ املفردات، فسيتم منح الطالب الفرصة  (4

 للحفظ دون رؤية الكتابة على السبورة.
إذا كانت الطريةة املستددمة هي رحلة ميدانية، فسيتم دعوة الطالب  (2

 مكانًا مناسًبا للتعلم.إىل مكان يعترب 
وبعد انتها  عملية التعليم فةام املعلم بإغالق التعليم من خالل قرا ة  (6

 62الدعا .

بنا  على املالحظات ، ينةسم التعزيز يف اللغة العربية إىل فرقتان، 
وهي الفرقة األوىل يف الفصل و فرقة الثاىن يف املسجد. يف كل الفصول 

22بالتدريس فيه.يوجد املعلم اخلاص الذي يةوم 
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يف هذا تطبيق التعزيز اللغة العربية، استنتج الباحثة تنةسم الفصول 
املدتلفة ألّن الفرقة يف املسجد هي الطالب اجلديدة و حيتاج الطالب إىل 
الكثري من التعريف باللغة العربية. و من هذا تطبيق التعزيز اللغة العربية 

 الب متأخر يف دخل الفصل.غري فعال يف مشكلة الوقت. ألّن بعض الط

تعزيز الكفاءة الالمشكلة الظاهرة في تطبيق تحليل البيانات عن  .ب﴾﴿
اللغوية في نشاط تطوير الذاتى في معهد إّتحاد األّمة جاركان بانيودونو 

 فونوروغو
 

المشكلة الظاهرة في تطبيق تعزيز الكفاءة اللغوية في نشاط تطوير  .1
 ن بانيودونو فونوروغوالذاتى في معهد إّتحاد األّمة جاركا

وأّما املشكالت اخلطرية يف تعليم اللغة العربية هي متعّلةة جبّد تعّلم 
الطالب و جّد املعّلم يف التعليم. وإشتمل هيكل املناهج الّدراسية على 
جّد التعّلم و التعليم حىت يةدر الطالب احلصول على املعرفة و تنظيم 

اجلسم وروح اإلنسان حىت يكون املهارات. ويتكون التعّلم على عوامل 
ويف إندونيسيا ال يتعلم الطالب اللغة  27الطالب شدصية منفردة كاملة.

العربية يف املؤسسة الرتبوية اإلسالمية كاملعاهد اإلسالمي فحسب. بل، 
يتعلم الطالب يف املؤسسة الرتبوية اإلسالمية الرمسية. وعلى الرغم ذلك، 

ام الطالب عليها قليلة، فافرتض جمتمع فإّن نشأة اللغة العربية و اهتم
املسلمني أّن اللغة العربية صعبة، وهذا احلال يؤنر إىل تطبيق تعليم اللغة 

  28العربية يف املدرسة الرمسية.

                                                             

، 0، منرة Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya ،Vol 1عزيز فحر الرزي ، 27 
0211 . 
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وأن املشكلة الرئيسية اليت يواجهها الطالب مبعهد احتاد األمة يف 
ب.  للحد احملادنة باستددام باللغة العربية هي قلة املفردات لدي الطال

من هذه املشكلة، فعةدت هذا التطبيق التعزيز يف اللغة العربية لتحسني 
قدرات الطالب يف اللغة العربية. وباإلضافة إىل ذلك، أّن الطالب مبعهد 
احتاد األمة مل ميتلك أساس قوي يف احملادنة باستددام اللغة العربية بسبب 

اللغة العربية بالنشاط كاللغة عدم البيئة اللغوية يف املعهد. أي مل يستددم 
اليومية أي اللغة الرمسية. وجبانب ذلك، هناك املواهب الذي يؤنر الطالب  
كثريا يف التعلم، خاصة يف تعلم اللغة العربية أو يف اللغة األجنبية األخرى 
أو يف درس اآلخر. و أهم العوامل يف تطبيق تعزيز اللغة العربية هي عامل 

امل للبيئة سيؤنر بشكل كبري على قدرة الطالب يف البيئة، إن دعم العو 
احملادنة باستددام اللغة العربية. وتتطلب تعليم اللغة العربية على البيئة 
اللغوية حبيث يكون الطالب متوقف على التحدث باللغة العربية دائما، 
حىت تسريع إتةان اللغة العربية. وإّن عدم الوصول إىل احلد األقصى من 

علم ال يرجع فةد إىل أخطا  معلمي اللغة العربية، ولكن الوضع نتائج الت
 من البيئة غري الداعم له ومل تؤنّر تأنري كبري أيضا.

 

الطريقة لحّل مشكالت الطاّلب بمعهد إّتحاد األّمة جاركان بانيودونو  .5
 فونوروغو

من كثرة املشكلة الظاهرة فيتم الطريةة حلّل مشكالت الطاّلب 
شكالت يف تعزيز اللغة العربية يف املعهد إحتاد األمة، وجائت لتغلبهم على امل

احللول من قبل الطالب أو األساتذ. أما احللول اليت يةدمه الطالب هي أن 
يتعّود الطالب يف نفسهم على استددام اللغة العربية يف احملادنة اليومية، مث 
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ألنشطة يف تزيد خزانة املفردات يف نفسهم، وأن يشارك النشاط اللغوية كا
تعزيز اللغة العربية يف املعهد. وهذه الطريةة هي أفضل الطريةة لتحسني 
الكفا ة اللغوية يف اللغة العربية. وأما احللول اليت يةدمه األساتذ هي اجلهد 
لدي معلم اللغة العربية يف حّل املشكلة عند تعليم اللغة العربية، وهي متنّوعة 

يف تعّلم اللغة العربية من خالل توضيح  منها: يزيد املعلم شجاعة الطالب
أمهية تعلم اللغة العربية، وأن خيلق سحنة املدرسي باستددام اللغة العربية لكل 
إعالن واملعلومات األخرى، أن يعلم احملادنة باحلماسة وخلق سحنة الفصل 
مرحية. وأن يستددم املعلم أنواع الوسائل التعليمية لسهولة فهم الطالب حنو 

 لبيان.فهم ا

حيتاج الدافع لتشجيع الطالب على التعلم و أن تتم عملية التعليم 
والتعلم بني املعلم والطالب. إن التفاعل جيدا بني معلم مع الطالب، 
وجيعلهم حيبون املعلم وسريحبوا بعملية التعلم اليت يتم تةدميها حىت حياول 

عل جيدا سيكون الطالب التعلم باجلد. والعكس على ذلك، إذ مل يكون التفا
 69عملية التعلم غري يسري.

من كثرة املشكالت، حّل املشكالت املناسب ويتعلق كيف يعتاد 
األستاذ والطالب على تعزيز اللغة يف كل يوم. ألنه بدون التعود مجيع النشاط 

 مل يعمل بسالسة.
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 باب السادسال
 اإلختتام  

 الخالصة. ﴾أ﴿

صت الباحثة يف تطبيق تعزيز وفةا من نتيجة البحث السابةة، استدل
فونوروغو كما  الكفا ة اللغوية يف نشاط تطوير الذات لطالب مبعهد إحتاد األمة

 يلي:
أن املواد اليت يتم تدريسها يف تطبيق التعزيز هي املادة املستددمة عند  .1

الطالب كل يوم بطريةة تكرار املفردات وإعطا  املفردات اجلديدة والرحالت 
ةة التعليم املستددم لكل الفصل مـدتلفة. لكّل األسبوع امليدانية. وطري

أستددم أربعة أيّام لعملية التعليم، ويليه يتم استددام نالنة أيّام من الدراسة 
لدراسة موضوع واحد، ويوم اخلميس أستددم لتكرار مجيع املواد الـمدروسة 

 يف نالنة أيّام السابةة. 
منه الطالب واملعلمني أو فاملشكالت الظاهرة بسبب عدة العوامل،  .5

املعلمات والفرصة واملرافق االجتماعية. أّما العامل من الطالب هي الذّكا  
واملوهبة والرغبة و الدافع. و العامل من املعلمني أو املعلمات هي قدرة املعلم 
يف استددام اللغة العربية وإعداد املعلم يف تعليم اللغة العربية قبل بداية 

العامل من الطريةة وفرصة التعّلم وعدم البيئة اللغوية. و اجلهد  التعليم، ويليه
لدي معلم اللغة العربية يف حل املشكلة من تعليم اللغة العربية هي متنّوعة 
منها: يزيد املعلم شجاعة الطالب يف تعّلم اللغة العربية من خالل توضيح 

اللغة العربية لكل  أمهية تعلم اللغة العربية، وأن خيلق سحنة املدرس باستددام
إعالن واملعلومات األخرى، وأن يعلم احملادنة باحلماسة وخلق سحنة الفصل 
مرحية، وأن يستددم املعلم أنواع الوسائل التعليمية. و اجلهد لدي معلم 
اللغة العربية يف حل املشكلة من تعليم اللغة العربية هي أن يتعّود النفس على 
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دات املعروفة يف املعهد و أن يشارك بالنشاط استددام اللغة العربية باملفر 
أنشطة التعزيز للغة العربية يف املعهد و أن يعمل دائما على الواجبات اللغوية  
كأداة التدريب و أن يسأل على األصدقا  أو املعلم أو فتح املعجم حني 

 يتوّجه بالصعوبة.
 

 اإلقتراحات .﴾ب﴿
لةة بتطبيق تعزيز عرفت وفهمت الباحثة مجيع املسائل املتع وقد

فونوروغو.  الكفا ة اللغوية يف نشاط تطوير الذات للطالب مبعهد إحتاد األمة
 فالباحثة تةدم اإلقرتاحات كما يلي:

 لكثرة املواد يفالةيام بتطبيق تعزيز الكفا ة اللغوية، وهي الطالب  على ينبغي .1
احملادنة يف بيئة   وكثرة املفردات، حفظ بكثرة املتعلةة العربية،خاصة  اللغة تعّلم

  .للتعّلم مهمة اللغة العربية ألنّ  اليومية أينما وجد احملادنة وميارس املعهد،
الةيام بتطبيق تعزيز الكفا ة اللغوية، وهي باجلهد لدي املدّرس  على ينبغي .5

معلم اللغة العربية يف حل مشكلة تعليم اللغة العربية، منها: قدرة املعلم يف 
بية وإعداد املعلم يف تعليم اللغة العربية قبل بداية استددام اللغة العر 

التعليم، ويليه العامل من الطريةة وفرصة التعّلم وعدم البيئة اللغوية. و 
اجلهد لدي معلم اللغة العربية يف حل املشكلة من تعليم اللغة العربية هي 

الل متنّوعة منها: يزيد املعلم شجاعة الطالب يف تعّلم اللغة العربية من خ
توضيح أمهية تعلم اللغة العربية، وأن خيلق سحنة املدرس باستددام اللغة 
العربية لكل إعالن واملعلومات األخرى، وأن يعلم احملادنة باحلماسة وخلق 

  سحنة الفصل مرحية، وأن يستددم املعلم أنواع الوسائل التعليمية.
لتعليم لدعم عملية إحتاد األمة الةيام بتلبية اللوازم يف اعلى معهد  ينبغي .3

 تعليم الطالب.
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ملزيد من الباحثني، يوصى بتحسني الدقة بشكل صحيح يف اكتمال  .4
ميكن استددام هذا البحث كمواد مرجعية، خاصة حول و  بيانات البحث

 تطبيق تعزيز الكفائة اللغوية. املوضوع
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 عقائمة المراج

 المراجع العربية ﴿أ﴾

 
 .0212، 1، منرة Vol 0، طروق التعليم اللغة العربية. اشعرى، ديياه رمحويت

طرق تدريس اللغة العربية الفرقة االلكرتوين، جيالن مجعه حممد حجاج الطناين الربيد. 
 .2-7(، 0211، )مجيع احلةوق حمفوظة جلامع املدينة العاملية, الثالثة انتساب

العربية الكف )ماالنج:  حبر الدين، اوريل. مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة
 .21( ص. 0211مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية, 

 Vol. I ،طعيمة أمحد رشدي عند العربية اللغة وتعليم تعلم مستوياتالبنتين، ازكي حمرم. 
 0215، 1،منرة 

، )الرياض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةاخلويل، حممد علي. 
1282 ،)12-02. 

، )طبع على نفةة مدرسة هداية الفرائد البهيةالّشافعي، سيد أيب بكر األهلي اليمين، 
 .20املبتدئني باملعهد اإلسالمي لريبيا قديري(، 

شدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج و 
 12-32(، 2..0اإلسرتاتيجيات، )إيسيسكو: 

 11ي، الكالم مهارة يف املفردات تعليم طرق، مسفكاهندر 

 .0211، 0، منرة Vol 1، الكالم مهارة يف املفردات تعليم طرقمسفكاهندري، 
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