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 الملخص
لكالـ إدارة البيئة الّلغوية العربية لًتقية مهارة ا. 8103نوريانتي، ايني. 

كوماف فونوركجو السنة   برصلينجلطالب معهد دار الفكر 
. البحث العلمي. قسم تعليم الّلغة 8105/8106الدراسية 

العربية كلية الًتبية كالعلـو التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 شرؼ الدكتور احلاج أجوس ترم تشاىيوفونوركجو. ادل

 ادلاجستَت
 بيئة الّلغوية، مهارة الكالم الكلمة األساسية : إدارة ال

البيئة الّلغوية ىي كّل ما مسعت كاطلعت عليها ادلتعلمُت ادلتعلقة 
استخداـ البيئة كوسيلة كموارد التعليمية بالّلغة اذلدؼ اليت ذبرم دراستها. 

لو كثرة فوائد من حيث التحفيز التعليمي، أك أنشطة تعلم الطالب، أك 
عليها الطالب، أك العالقات االجتماعية ثركة من ادلعلومات اّليت حصل 

للطالب، أك تعارؼ للبيئة، مع مواقف الطالب كتقديرىم حوؿ الظركؼ 
االجتماعية احمليطة هبم. تشمل ىذه البيئة الّلغوية كوسيلة ؽلكنها ترقية 

 حد منهم ادلهارة الكالـ. اكتطوير أنشطة الّلغوية. ك 
معهد دار  على رغم أفيراجع إىل أعلية تكوين البيئة الّلغوية، 

يف منطقة بعيدة عن مركز ادلدينة، كعدـ كفاية مرافق الّلغة، الفكر تقع 
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 ادلقابلة مع ادلعلمُت يف تعليم، كغالبية ادلعلمُت ال تزاؿ الشريف. قائمة على 
فإف غالبية الطالبات يستطيع أف يفهم شرح ادلعلم عندما يشرح ادلعلم 

م من الصعوبات يف فهم الشرح أنو غلب الدرس باللغة العربية، على الرغ
أف يكوف ىناؾ، كلكن حىت اآلف الطالبات إذا كاف ادلعلم يشرح الدرس 
يف الفصوؿ الدراسية يفهموف سول قليل عما يقولو ادلعّلم. باإلضافة إىل 
ذلك، كثَت من الطالبات يتبعن ادلسابقة اخلطابة. كقبوؿ من كثرة 

 مثل ادلدينة كالرياض كمصر.ادلتخرجات يف اجلامعات اخلارجية 
دلعرفة أىداؼ إدارة البيئة الّلغوية  (0أىداؼ ىذا البحث ىي: 

 أشكاؿ( لوصف 8، كوماف فونوركجو  برصلينجلطالبات معهد دار الفكر 
 ،كوماف فونوركجو  برصلينجإدارة البيئة الّلغوية لطالبات يف معهد دار الفكر 

ارة الكالـ لطالبات يف معهد دار لوصف صلاحة البيئة الّلغوية لًتقية مه (3
 كوماف فونوركجو.  برصلينجالفكر 

كىذا البحث نوع من حبث ميدين دبدخل كيفّي. استخدمت 
الباحثة أسلوب مجع البيانات بطريقة ادلالحظة، ادلقابلة، كالوثيقة. كأّما 

 Miles and)أسلوب ربليل البيانات منهج ميلس كىوبرماف 

Huberman) ض البيانات، زبفيض البيانات، عر  اّليت تتكوف على
 كإستنتاج البيانات. 
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( أىداؼ إدارة البيئة الّلغوية لطالبات 0كأّما نتائج البحث: 
أف يتمكن الطالب من كوماف فونوركجو ىي   برصلينجمعهد دار الفكر 

استكشاؼ القرآف كالسنة كزلتوياهتا حىت يكونوا على استعداد دلواصلة 
الب التواصل باستخداـ الّلغة العربية سفهيا أك لطتمكن اتعليمهم أعلى، ي

إدارة البيئة الّلغوية  أشكاؿ( 8. كتعزيز ادلهارات اللغوية اجليدةربريريا، 
كوماف فونوركجو ىو   برصلينجلطالبات الىت تطبيقها يف معهد دار الفكر 

م يف الفصوؿ مثل يالبيئة الّلغوية الرمسية يشتمل على مجيع األنشطة التعل
م ادلطالعة. كالبيئة الّلغوية غَت يم النحو، كتعليالّلغة العربية، تعل ميتعل

 لبيئة الكالمية بادلمارسة استخداـالرمسية يشتميل على ادلورد البشرية، ا
يد ادلفردات، القرائية، كتز -، كالبيئة البصريةالّلغة العربية كالّلغة اإلصلليزية

ئة الّلغوية لًتقية مهارة الكالـ (  كأّما صلاحة البي3كاحملادثة، كاحملاضرة. 
كوماف فونوركجو بإستخداـ ربليل   برصلينجلطالبات يف معهد دار الفكر 

CIPP  على أنو "جيد". يتضح بنتائج اإلختبارات الطالبات، كاإلصلازات
الّلغوية الطالبات الىت ربققت يف ادلعهد، ككجهة نظر األستاذة ادلتعلقة 

ت بعد تطبيق البيئة الّلغوية، كبعض من بقدرة التحدث بالّلغة الطالبا
اخلرجُت اّلذين ؽلكنهم مواصلة تعليمهم أعلى يف قسم تعليم الّلغة العربية. 

 كىناؾ بعض اخلرجُت اّلذين قبوذلم يف اجلامعات األجنبية.
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 الباب األّول
 المقدمة

 .   خلفية البحث﴾أ﴿

الّلغة تعرؼ بإكتساب الّلغة ك تعليم  يف تعليم
عملية اتقاف لغة ثانية بشكل الّلغة. إكتساب الّلغة ىي 

طبيعي من خالؿ الالكعي يف كسيلة لالتصاؿ مباشرة مع 
التعّلم ىو . كأّما ذين يستخدموف ىذه الّلغةالناس الّ 

الّلغة، كخاصة ثوابتها كاعية نتيجة التدريس  عملية اتقاف
  0نتيجة التعّلم بشكل مستقل.عند ادلدرس أك 

ذلدؼ الرئيسى من تعليم الّلغة العربّية ىو ربقيق  ا
كفاءة الطالب يف استحداـ الّلغة، سفهيا كاف أـ ربريريا. 

ادلهارة كتسمى ىذه الكفاءة ادلستخدمة يف تعليم الّلغة ب
كتنقسم ادلهارة الّلغوية إىل أربعة أنواع ىي مهارة  .الّلغوية

                                                           
1
 ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab فندم،أمحد فؤد إي   

 031( 8112)ماالنج: مشكة، 
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اإلستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة، كمهارة 
  8الكتابة.

كتعلقت كّل ادلهارة كثيقا بالعمليات اّليت تقـو 
كلما كاف . عقلو لغة ادلرء تدّؿ على عليها الّلغة.

الشخص أكثر مهارة يتحدث، كلما كاف العقل أكثر 
تطوير ادلهارات الّلغوية تطوير مهارات . إشراقا كضوحا

كاحلصوؿ على ىذه ادلهارات كذبميعها مع  .التفكَت
كاحد منهم ىو . ات ادلمارسة كبكثرة من التمارينمسار 

  3.تكوين البيئة اللغوية

تشَت بعض نتائج البحث إىل أف تعّلم الّلغة العربية 
نتائج تعّلم ة لتحقيق تعيش البيئة ىو كسيلة مناسبة كسريع

تطوير طرؽ سلتلفة كلكن مل يتم احلصوؿ على الّلغة، ف

                                                           
 Ragam Metodologi & Media Pembelajaran هي،النّ  ػىأكل  8

Bahasa Arab Super Efektif, Kreatif, dan Inovatif cet ke-1،  يوغياكرتا: ديفا(
 41  (8103َتس، ف

3
، .Metode PembelajaranBahasa Arab cet ke-1 أجيف ىرماكاف،  

  031 (8101)باندكنج: رؽلجا ركسدكريا، 
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ىو خيار يف تعّلم  البيئة الّلغوية نتائج قصول، كلذلك
دخل البيئة ىو مدخل . ادلأداة التواصلك  الّلغة العربية 

التعّلم اّلذم يسعى إىل زيادة مشاركة الطالب بواسطة 
دلدخل أف يفًتض ىذا ا. استخداـ البيئة كمورد للتعّلم

أنشطة التعّلم دخيلة الطالب، إذا ما علمت يرفع من 
البيئة، حبيث أف ما يتم تعلمو يف ما يتعلق باحلياة كمفيدة 

   1للبيئة.
بيئة الّلغوية ىي كّل ما مسعت كاطلعت عليها ال

. ادلتعلمُت ادلتعلقة بالّلغة اذلدؼ اليت ذبرم دراستها
بيئة الينقسم كراشُت بيئة تعلم الّلغة إىل قسمُت علا 

 بيئة غَت الرمسية.الالرمسية ك 
استخداـ البيئة كوسيلة كموارد التعليمية لو كثرة 

أك أنشطة تعلم  فوائد من حيث التحفيز التعليمي،
الطالب، أك ثركة من ادلعلومات اّليت حصل عليها 

                                                           
4
 Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa) dan“ ىداية،  

Pemerolehan Bahasa”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.33, No. 1، يناير(- 
 (8108يونيو 
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الطالب، أك العالقات االجتماعية للطالب، أك تعارؼ 
للبيئة، مع مواقف الطالب كتقديرىم حوؿ الظركؼ 

بيئة الّلغوية كوسيلة التشمل ىذه . االجتماعية احمليطة هبم
هارة حد منهم ادلاؽلكنها ترقية كتطوير أنشطة الّلغوية. ك 

 2الكالـ.
اليت مهارة الكالـ ىي أحد أنواع ادلهارات الّلغوية 

مهارات الكالـ ىي . ربتاج ادلمارسة كالتدريب ادلستمرة
أحد من أنواع ادلهارات الّلغوية اّليت غلب ربقيقها يف 

 احلديثة دبا يف ذلك الّلغة العربية. اتيس الّلغتدر 
مهارة الكالـ ىو قدرة نطق عن األصوات أك 
الكلمات للتعبَت عن أفكاره يف شكل أفكار كاآلراء 

، هتدؼ مهارة . عاّمةكالرغبات، أك ادلشاعر دلخاطب
الكالـ إىل قدرة الطالب من اإلتصايل بالغة لفظية 

ذكاء كلكن لتحقيق  .كعادلة بالّلغة اليت يتعلموهنا

                                                           
5
)باندكنج: سينار ، Media Pengajaran، فعيسوجاف كأمحد رينانا   

 804( 8102بارك ألغيسندك، 
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االتصاالت يتطلب أنشطة التدريب ادلناسبة. مثل تطبيق 
 3البيئة الّلغوية.

 على رغم أفيراجع إىل أعلية تكوين البيئة الّلغوية، 
دينة، يف منطقة بعيدة عن مركز ادلمعهد دار الفكر تقع 

. كعدـ كفاية مرافق الّلغة، كغالبية ادلعلمُت ال تزاؿ الشريف
مع ادلعلمُت يف تعليم، ، فإف غالبية قائمة على ادلقابلة 

الطالبات يستطيع أف يفهم شرح ادلعلم عندما يشرح 
ادلعلم الدرس باللغة العربية، على الرغم من الصعوبات يف 

حىت اآلف فهم الشرح أنو غلب أف يكوف ىناؾ، كلكن 
الطالبات إذا كاف ادلعلم يشرح الدرس يف الفصوؿ 
الدراسية يفهموف سول قليل عما يقولو ادلعّلم. باإلضافة 
إىل ذلك، كثَت من الطالبات يتبعن ادلسابقة اخلطابة. 

                                                           
-Metode PembelajaranBahasa Arab cet ke أجيف ىرماكاف،  3

1.،،،،،،،،،، 032-033 
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كقبوؿ من كثرة ادلتخرجات يف اجلامعات اخلارجية مثل 
 3ادلدينة كالرياض كمصر.

بعد ادلالحظة كادلقابالت، ىذا معهد دار الفكر 
تكوين البيئة الّلغوية بتطبيق شلارسة ادلستخدمة الّلغة 

كليست ىذه ادلمارسة يف ادلدرسة العربية ك اإلصلليزية. 
فقط. كلكن تطبيق ادلمارسة ادلستخدمة الّلغة العربية 

. يف ىذا ادلعهد  اإلصلليزية للتواصل يفك  السكن كّل يـو
زلاضرة. ككذلك يف  تطبيقها يف األنشطة ادلختلفة مثل 

كساعدت . ، يستخدـ ادلعّلم الطريقة ادلباشرةالتعلم الرمسي
النتائج اليت توصل إليها من النشاط على تدريب مهارات 

 8الكالـ الطالبات يف ىذا ادلعهد. 

                                                           
يف ادللحق ىذا  W /81-00/8105/ 10نسخة ادلقابلة: أنظر   4

 البحث

 
يف ادللحق ىذا  O /81-00/8105/ 10نسخة ادلالحظة: أنظر   5

 البحث
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من الباحثُت تفسَت أعاله ادلهتمة يف إجراء 
إدارة البيئة الّلغوية العربية لترقية مهارة البحوث على "

كومان   برنجينجالكالم لطالب معهد دار الفكر 
 "8103/  8102فونوروجو السنة الدراسية 

 . تحديد البحث﴾ب﴿

لبحث، فتحّد نظرا كثرة ادلسألة الىت تنشأ يف ىذا ا
منهاج إدارة الباحثة حدكد ادلشكالت أف يبحث يف 

مهارة الكالـ لطالبات معهد  البيئة الّلغوية العربية لًتقية
 كوماف فونوركجو  برصلينجدار الفكر 

 . األسئلة البحث﴾ج﴿

ما أىداؼ إدارة البيئة الّلغوية لطالبات معهد دار  .0
 كوماف فونوركجو؟  برصلينجالفكر 

يف معهد  لطالباتإدارة البيئة الّلغوية  كاؿأشكيف  .8
 ؟كوماف فونوركجو  برصلينجدار الفكر 
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كيف صلاحة البيئة الّلغوية لًتقية مهارة الكالـ  .3
كوماف   برصلينجيف معهد دار الفكر  لطالبات

 ؟فونوركجو

 .  أهداف البحث﴾د﴿

إدارة البيئة الّلغوية لطالبات معهد دار  دلعرفة أىداؼ .0
 كوماف فونوركجو  صلينجبر الفكر 

يف  لطالباتإدارة البيئة الّلغوية  أشكاؿلوصف  .8
 كوماف فونوركجو  برصلينجمعهد دار الفكر 

لوصف صلاحة البيئة الّلغوية لًتقية مهارة الكالـ  .3
كوماف   برصلينجيف معهد دار الفكر  لطالبات

 فونوركجو

 . فوائد البحث﴾ه﴿

 الفوائد النظرية .0
أف توفر ادلساعلة يف ىذا البحث  ترجو الباحثة من

يف تكوين البيئة كتساىم بشكل كبَت خاصة  النظاـ
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مهارة تطبيق األنشطة الّلغوية لًتقية  الّلغوية بواسطة
 .الكالـ الّلغة العربية

 الفوائد العملية .8
 باحثةلل .أ 

يف ىذا البحث لزيادة ادلعارؼ ترجو الباحثة 
 كاحلربات اجلديدة لباحثة

 دلمعهل .ب 
ترجو الباحثة يف ىذا البحث ليجعل ادلراجع يف 

 تكوين البيئة الّلغوية دلدرسة كاجملتمع.
 للطالبات .ج 

 ترجو الباحثة يف ىذا البحث لًتقية إجتهاد
 يف أنشطة الّلغوية الطالبات

 كتابة تقرير البحث. ﴾ط﴿

لنيل الصّواب كاضيجا يف ىذا البحث، فتجعل 
وين من مخس أبواب الباحثة  كتابة تقرير البحث تك

 بالتصنيف كالتصوير كمايلى: 
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مقدمة يشمل على خلفية  : الباب األكؿ
البحث، ربديد البحث، أسئلة 
البحث، أىداؼ كفوائد 

 البحث، ككتابة تقرير البحث
كاإلطار   ةسابقالبحوث ال : الباب الثاين

النظارم يشتمل على نتائج 
 كاإلطار  ةسابقالبحوث ال

الّلغوية  النظارم عن البيئة
 هارة الكالـكم

منهج البحث يشتمل على  : الباب الثالث
مدخل كأنواع البحث، كحضور 
الباحث، مكاف البحث، 
مصادر البيانات، أسلوب مجع 
البيانات، أسلوب ربليل 

جعة صّحة البيانات، مرا
 البيانات.

يشتمل عن  عرض البيانات : الباب الرابع
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عرض البيانات العامة يتعلق 
البحث ػلتول على دبوقع 

تأسيس معهد دار الفكر  تارؼلية
البيانات عرض . ك فونوركجو

أىداؼ  اخلاصة يشتمل على
إدارة البيئة الّلغوية لطالبات 

كوماف   برصلينجمعهد دار الفكر 
إدارة البيئة  أشكاؿفونوركجو، ك 

الّلغوية لطالبات يف معهد دار 
كوماف فونوركجو،   برصلينجالفكر 

ّلغوية لًتقية مهارة كصلاحة البيئة ال
دار  الكالـ لطالبات يف معهد

 الفكر برصلينج كوماف فونوركجو
ربليل البيانات، يشتمل التحليل  : الباب اخلامس

عن أىداؼ إدارة البيئة الّلغوية 
لطالبات معهد دار الفكر 

كوماف فونوركجو،   برصلينج
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إدارة البيئة الّلغوية  أشكاؿك 
 معهد دار الفكر لطالبات يف

كوماف فونوركجو،   برصلينج
كصلاحة البيئة الّلغوية لًتقية مهارة 

دار  الكالـ لطالبات يف معهد
 الفكر برصلينج كوماف فونوركجو

تتاـ يشتمل على اخلالصة إلخا : الباب السادس
 كاإلقًتاحات



 

13 
 

 لباب الثانيا
سابقة و اإلطار النظاريالبحوث ال  

 سابقةالبحوث .  ال﴾أ﴿

أعماؿ البحوث يف ىذا البحث، ترجع الباحثة إىل 
 السابقة ادلتعلقة هبذا البحث، كىي: 

بيئة الّلغوية بإسباـ جلعل  الّسعي . يونيار إيكا ركستيكا،0
تعليم الكالـ يف قسم تعليم الّلغة العربية بكّلّية علم 

ًتبية كالتعليم جبامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية ال
احلكومية يوغياكرتا )دراسة إجرائّية لطاّلب قسم تعليم 

(. حبث علمّي 8100/8108الّلغة العربية ادلستول 
كّلّية علم الًتبية كالتعليم. جامعة سوناف كاليجاكا 

 .8101اإلسالمّية احلكومّية يوغياكرتا 
، ن بيئة التعلممخلفية ىذا البحث مأخوذة   

شرط استخداـ تعليم الّلغة العربية  كليس مجيع طالب
( خاصة التواصل الشفهي)اللغة العربية كأداة اتصاؿ 

يف كل من عملية التدريس كالتعلم كاستخداـ اللغة 
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، ضافة إىل ذلكباإل. العربية خارج الفصل الدراسي
فإف غالبية الطالب مل ػلسنوا تعلم اللغة العربية 

حىت إذا سبكنوا من . ( يف الفصل الدراسيـالكال)
، فسيكوف لو تأثَت  سُت تعلم اللغة العربية يف الفصلرب

تكوين البيئة كبَت يف ربسُت مهاراهتم اللغوية كيف 
(  0كأسئلة ىذا البحث يعٌت . يف بيئة القسم اللغوية
( 8ّطاّلب يف تعليم مهارة الكالـ؟، إجتهاد الكيف 

اطة العربية عند تعليم ككيف سعي احملاضر يف نش
الغرض ىذا البحث يعٌت ليعّرض إجتهاد الكالـ؟. 

الّطاّلب بقسم تعليم الّلغة العربية دلستول 
يف اسباـ تعليم الكالـ كلسعي احملاضر  8100/8108

 نشاطة العربية عند تعليم الكالـ.يف 
ىذا البحث حبث دكرّم يعٌت كصفّية البحث 

البحث فيعٌت إجتهاد ككصفّية ربليلية. كأّما نتيجة 
الطالب السباـ تعليم الكالـ اّلذم أثرىا خبلفية تربية 
الطالب. كاألكثر من الطالب اّلذين يقدركف أف يتّموا 
تعليم الكالـ كإشًتاؾ الّتعليم باإلجتهاد. يعٌت األّكؿ 
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لغة الالّطاّلب اّلذين ىم متخرجوف من ادلعهد فيو 
علوا حركة الّلغويّة يومّية كالثاىن سعي احملاضر ألف غلال

عند تعليم الكالـ يعٌت اإللتـز بالتحّدث العربّية 
 للّطاّلب كاحملاضرين عند تعليم الكالـ. 

الفرؽ ىذا البحث مع البحوث اليت أجراىا 
يف البحث  موضوع البحث. كموضوعالباحثة ىي من 

يف قسم تعليم الّلغة العربية بكّلّية  ادلذكورة أعاله يعٌت
كالتعليم جبامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية علم الًتبية 

اليت ىذا البحث  موضوع. كأّما احلكومية يوغياكرتا
 كوماف برصلينجيف معهد دار الفكر أجراىا الباحثة 

 فونوركجو. 
 مهارة ترقية يف اللغوية بيئة دكر .صادؽ عمر . زلمد8

 بادلعهد كالطالبات الطالب لدل العربية للغة الكالـ
 جياكم جياكيلور اإلخالص ديثاحل اإلسالمي

 تعليم قسم .البحث .الغربية جاكل كوداصلاف كيبانج
 سوناف جامعة علـو التعليمك  الًتبية كلية العربية اللغة

 . 8103 .يوكياكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا
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خلفية ىذه الدراسة ىي مدرسة اإلخالص 
اإلسالمية الداخلية احلديثة كاحدة من ادلؤسسات 

، كىذا ما اليت ؽلكن اعتبارىا مدرسة تقدميةتعليمية ال
بيئة اللغوية  كجود. يشَت إليو البنية التحتية الكافية

أيضا ربديا للمتعلمُت، كإذا علمنا انتباه ادلتعلمُت 
مقسمة، سواء كاف يركز على األنشطة اليومية 
للمتعلمُت نفسها مع التزاـ يتحدث لغة أجنبية، فضال 

ة األخرل كإضافات الطهي يف عن سلتلف األنشط
مدرسة اإلخالص اإلسالمية الداخلية احلديثة 

 تعليم عملية ( كيف0أسئلة ىذا البحث يعٌت .نفسها
 اإلسالمي دلعهديف ا  اللغوية بيئة بوجود العربية اللغة

 مهارة يف كدكرىا( كيف 8؟، اإلخالص احلديث
 بادلعهد كالطالبات الطالب لدل العربية اللغة الكالـ

 كالعوامل( ماذا 3؟، اإلخالص احلديث اإلسالمي
 لدل العربية اللغة الكالـ مهارة كالتثقيلية ادلؤيدة

 احلديث اإلسالمي بادلعهد كالطالبات الطالب
 تعليم عملية معرفة البحث ىذا كغرض ؟.اإلخالص
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 مهارة يف كدكرىا اللغوية بيئة بوجود العربية اللغة
 بادلعهد كالطالبات بالطال لدل اللغة العربية الكالـ

 ادلؤيدة كالعوامل اإلخالص احلديث اإلسالمي
  .كالتثقيلية
 ىذا نتيجة كيفي. دلت حبث البحث كىذا
 اإلسالمي بادلعهد التعليم ( عملية0أف ) على البحث
 الذم الرمسي على التعليم يشتمل اإلخالص احلديث

 ىو بادلعهد اللغوية بيئة كجود فيو أ( أىداؼ توجد
 يستعيبوف تسهل حلياهتم كبالتايل تربوية أنشطة رلموعة

 يف ادلادة ب( كاإلصلليزية، العربية اللغة كعلا اللغتُت على
 على العمـو يشتمل سبيل على العربية اللغة تعليم

 كلها يقدـ الىت كاإلشارة كادلطالعة العربية القواعد
سبيل  على ادلستخدمة ج( الطريقة ,العربية باللغة
 التعليم عملية كذبرم ادلباشرة ريقةالط ىي العمـو
 مثاليا ادلعلم كيدكر الفعايل العكس اإلتصاؿ بوجود
 .األسئلة كل كغليب الطالب كعبارة كيقتديو كنطقا

 كاللوحة القلم ىي ادلستخدمة التعليمية د( الوسيلة
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 التعليم ق( تقييم ,كالقرص ادلّدمج كالقرص البيضاء
 ككجود كالسلوكي ينكالوجدا ادلعريف على يشتمل الرمسي
 خارجو أك يف الفصل كالوظائف ادلنظـو التقييم
الشفهي  كالتقييم كاحملادثة كادلواد ادلفردات كحفظ

 الكالـ ترقية مهارة يف اللغوية بيئة ( دكر8 .كالتحريرم
 بادلعهد كالطالبات لدل الطالب العربية اللغة

التعليم الرمسي  بيئة كىو اإلخالص احلديث اإلسالمي
 يلتزماف حيث الكالـ مهارة يف يدكر الرمسي كغَت

 األعماؿ يف العربية اللغة للتكلم باستخداـ الطالب
 التعليم إىل بيئة بالنسبة منفردة امتيازة اليومية كيكوف

 ,العربية باللغة لتكلم التعويد الطالب يلتـز ال حيث
 ىي اللغوية بيئة ألنشطة كالتثقيلية ( العوامل ادلؤيدة3

 السهوالت ادلؤيدة ككجود راتاحلج كجود
 الطبيعي ادلعهد كاإلقتداء كمواقف بادلثايل كالتشجيعات

 الصافية كالبيئة كالرد كالعقاب كالتنظيم كادلراقبة
 الطالب فهي مواجهة التثقيلية العوامل كأما .كاخلالصة
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 الطالب رغبات كتقصَت ادلعهد تسجيل اجلديدة
 .ادلوصلة إىل يلتحق عندما العربية اللغة لتعليم

الفرؽ ىذا البحث مع البحوث اليت أجراىا 
الباحثة ىي من موضوع البحث. كموضوع يف البحث 

 احلديث اإلسالمي بادلعهديف  ادلذكورة أعاله يعٌت
 جاكل كوداصلاف كيبانج جياكم جياكيلور اإلخالص

كأّما موضوع . كالطالبات الطالبيرّكز على  الغربية
يف معهد دار الفكر حثة اليت أجراىا الباىذا البحث 

ىذا  الطالباتيرّكز على  فونوركجو كوماف برصلينج
 .ادلعهد

تعليم مهارة الكالـ بتكوين البيئة  . كاستيناه، تطبيق3
" الثانوية اإلسالمّية  الّلغوية يف مدرسة "مفتاح العلـو
رجاسنجا تريسي إندرامايو. البحث. قسم تعليم الّلغة 

جبامعة سوناف   ـو التعليميةة بكّلية الًتبية كعلالعربي
 . 8103كاليجاكا اإلسالمية احلكومّية يوكياكرتا 

خلفية ىذا البحث ىي بيئة اللغة اليت ؽلتلئ هبا 
" الثانوية اإلسالمّية رجاسنجا  مدرسة "مفتاح العلـو
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غلب على اجملتمع األكادؽلي بأكملو تريسي إندرامايو. 
ة اتصاؿ يف لغالكاإلصلليزية كالّلغة العربية استخداـ 

أسئلة . يف تكوين بيئة الّلغوية اليـو يف زلاكلة. اليـو
تطبيق تعليم ادلهارة الكالـ ( كيف 0ىذا البحث يعٌت 

" الثانوية  بتكوين البيئة الّلغوية يف مدرسة "مفتاح العلـو
 العوامل ادلؤيدة( ماذا 8اإلسالمية راجاسنجا؟، 

ـ بتكوين تطبيق تعليم ادلهارة الكال ألنشطة كالتثقيلية
" الثانوية  البيئة الّلغوية يف مدرسة "مفتاح العلـو
اإلسالمية راجاسنجا؟. هبدؼ ىذا البحث معرفة 
أنشطة لغوية من تطبيق تعليم ادلهارة الكالـ بتكوين 
" الثانوية  البيئة الّلغوية يف مدرسة "مفتاح العلـو
اإلسالمية راجاسنجا تريسى إندرامايو. يرجي نتيجة 

إسهاما لؤلحباث ادلشتبهة بعده عن تعليم ىذا البحث 
 ادلهارة الكالـ. 

ىذا البحث حبث كيفّي. أّما نتيجة البحث يعٍت 
لغويّة من تطبيق تعليم مهارة الكالـ الأّف أنشطة 

" الثانويّة  بتكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة "مفتاح العلـو
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اإلسالمّية راجاسنجا تريسي إندرامايو، يتكّوف من 
مهارة الكالـ يف احلصص التعليم يعٍت من تعليم 

الّساعة الّسابعة صباحا إىل الّساعة الثالثة كالنصف 
مساء كتطبيقو يف بيئة ادلعهد كىو: كجود نظاـ إلزاـ 
تكّلم الّلغة العربّية كاإلصليلزيّة كزيادة ادلفردات يومّيا 
أسبوعّيا كزلادثة أسبوعّية كزلاضارة أسبوعّية كتعليم 

اثّية كاإلمتحاف الشفهي كعملية التدريس الكتب الًت 
للّصّف األخر. كأف لو دكافع كحواجز، أّما دكافعو 
فهو: كجود األسوة احلسنة يف تكّلم الّلغة العربّية من 
مشرؼ كمدبّر ادلعهد كاألساتيذ كاألستاذات كالتعزير 
دلن ؼلالف النظاـ ككجود األساتيذ كاألستاذات 

كاإلصليلزية. كأما حواجزه كىو  ادلاىرين يف الّلغة العربّية
إّما داخلي كىو اذلمة التضعيف كقّلة احلرص كإّما 
خارجي كىو معلم اللغة كالطالبات كمنهاج الّدراسي 

 كاإلداريّة كالوسائل اّليت تواؽ احلاجة. 
الفرؽ ىذا البحث مع البحوث اليت أجراىا 
الباحثة ىي من موضوع البحث. كموضوع يف البحث 
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" الثانوية  اله يعٌتادلذكورة أع يف مدرسة "مفتاح العلـو
اإلسالمّية رجاسنجا تريسي إندرامايو. كأّما موضوع 

يف معهد دار الفكر اليت أجراىا الباحثة ىذا البحث 
 فونوركجو. كوماف برصلينج

 اإلطار النظاري. ﴾ب﴿

 تعريف ادارة البيئة الّلغوية .1
يذ يعٍت تنظيم كتنف "إلدارة"تأيت من كلمة  إدارة

العملية اصطالحا إدارة ك  .كإدارة كمراقبة كعالج
كن أف تكتمل أنشطة األعماؿ اليت ؽل لتنسيق كارّبد

 بكفاءة على ضلو فعاؿ.
طبقنا  .غة العربية تعٍت البيئةمن اللّ  بيئة"كلمة "

للقاموس اإلندكنيسي،  يتم تفسَت البيئة على أهنا 
 بينما قاموس اللغة .مكاف يؤثر على ظلو اإلنساف

على أهنا شيء متعلق بالبيئة أك  بيئة اإلصلليزية تعريف
لذا ؽلكن تفسَت البيئة على أهنا  .الغالؼ اجلوم
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  9ؽلكن أف تؤثر على ادلرء.( حالة)مكاف أك جو 
 ىذا العامل كاليت البيئة يشتمل على مجيع الظركؼ يف

تؤثر بطرؽ معينة على سلوكنا أك ظلونا أك تطورنا أك 
 01العمليات احلياة.

  كأّما "الّلغوية" من الكلمة "الّلغة". كالبيئة
ىي كل ما مسعت كاطلعت عليها ادلتعلمُت  الّلغوية

 00.لقة باللغة اذلدؼ اليت ذبرم دراستهاادلتع
كّل زلاكلة كىكذا، كاإلدارة البيئية الّلغوية ىي  

كل ما مسعت كاطلعت عليها ادلتعلمُت يوجو لوجود  
حبيث ؽلكن ادلتعلقة باللغة اذلدؼ اليت ذبرم دراستها 

 متوقع. ربقيق مجيع األىداؼ كما ىو
استخداـ البيئة كوسيلة كموارد التعليمية لو كثرة 
فوائد من حيث التحفيز التعليمي، أك أنشطة تعلم 

                                                           
9
 ، Pengelolaan Lingkungan Belajarكاخركف،   ماريييناريت   

 03( 8101)جاكرتا: كينجاف، 

)باندكنع: رؽلجا ركشداكريا، ، Psikologi Pendidikanعامل فوركنط،  01
8103) 84 

 Metodologi Pengajaran,,,,,، 032 فندم،يأمحد فؤد إ  00
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الطالب، أك ثركة من ادلعلومات اليت حصل عليها 
الطالب، أك العالقات االجتماعية للطالب، أك 
تعارؼ للبيئة، مع مواقف الطالب كتقديرىم حوؿ 

تشمل ىذه بيئة . مالظركؼ االجتماعية احمليطة هب
الّلغوية  كوسيلة ؽلكنها ترقية كتطوير أنشطة 

 08الّلغوية.
 تكوين البيئة اللغوية أهداف .2

 من جزئية رلموعة ىي البيئة أف عرفت الباحثة
 لغرض تستخدـ ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية

 ىي التعليم ىذا يف إصلاح تساعد اليت يئةكالب .خاص
 خاص، ىذا غرض اليت ذلا العربية اللغوية البيئة

 كفاءة ذا العربية اللغة جعل دارسُت ىو الغرض
هتدؼ تطيق البيئة  .13األربعة اللغوية للمهارات

الّلغوية لًتقية مهارة الطالب عند التكلم بالعربية 

                                                           
12

 Media Pengajaran,,,,,, ،804نانا سوجاف كأمحد ريفعي،   

البيئة اللغوية العربية يف تعليم اللّغة العربية لغَت الناطقُت هبا، مربكرة،   03
   8105 ، ديسمرب 8، رقم 4غة العربية، اجلزء اجملالت تعليم اللاإلبتكار: 
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هتدؼ تكوين  14كلتحصيل األىداؼ التعليمية.
 البيئة الّلغوية العربية كما يلى:

تعويد اجملتمع األكادؽلي يف استخداـ اللغة  .0
العربية اإلتصايل من خالؿ احملادثات ادلمارسة 

عبَت عن كادلناقشات كالندكات كاحملاضرات، كالت
 أنفسهم يف الكتابة.

يوفر تعزيزنا للدركس ادلكتسبة يف اللغة العربية  .8
ادلستخلصة يف الصف، حبيث يتوفر للطالب 

 فرصة دلمارسة اللغة العربية.
تعزيز اإلبداع كالتكامل الناشط الّلغة العربية بُت  .3

النظرية كالتطبيق يف جو غَت رمسي مريح 
 15كشلتع.
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 غويةلّ البيئة ال كباختصار، فإف الغرض من تكوين
ىي ترقية قدرة الطالب على التحدث بفعالية، 

لّلغة العربية ، حبيث تكوف عملية تعلم اشفهيان كربريريا
 16.أكثر فعالية

 تكوين البيئة اللغويةشروط  .3
بيئة الشركط اّليت غلب توافرىا يف تكوين البعض 

 غة العربية ىي كما يلي:اللّ 
موقف اإلغلابّية على الّلغة العربّية ككجود كجود  .أ 

ة من اإللتزمات القوية لتقدـ تعليم الّلغة العربيّ 
اجلهات ادلختصة. مثل مدير ادلعهد ك مدرس 
الّلغة العربّية كأحسن ادلوقف ك اإللتزمات 

 مجيع العاملُت يف التعليم كغَتبُت  مشًتكة
 التعليم

                                                           
 Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa) dan“ ىداية،  16

Pemerolehan Bahasa”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.34, No. 0، يناير(- 
 (8108يونيو 
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كجود بعض أشخاص يف البيئة ادلؤسسة الًتبويّة  .ب 
إذا مل يكن  ،الّلغة العربيةبعلى اإلتصاؿ  دارةاالق

ُت كفرؽ إبداعية يعملوف كمحرك ،ىناؾ ناطقُت
 غة العربية.للّ اخللق بيئة 

ادلالية إلغلاد الوسائل الدراسية توافر ادلوارد  .ج 
  04احملتاجة لتكوين البيئة الّلغة العربّية.

 البيئة الّلغوية إدارةأشكال  .4
 ادلادية كالعوامل األشياء مجيع ىي العربية البيئة
 التعليم ىف عملية تؤثر أف شأهنا من اليت كادلعنوية
 كتدفعهم العربية غةاللّ  ترقية ىف الطاّلب كترغب

 أك اليومية حياهتم كاقع تطبيقها ىف على كتشجعهم
 ادلؤثرات من كمايشاىده ادلتعلم يسمعو ما كل ىي

 العربية باللغة ادلتعلقة بو ازلايطة ادلهيئة كاإلمكانات

                                                           
 034نفس ادلرجع،   04
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 لحصوؿكجوده ل ىف تؤثر أف ؽلكنها كاليت، سةادلدر 
 18.العربية غةاللّ  كتعليم التعّلم ىف النجاح على

ة العربية ىي بيئة مثالية حيث يشعر البيئ
لتعلم اللغة العربية، كسعيدة كادلرح، التمتع، تعلمُت ادل

من الصعب "أنو " صورة سلبية"حبيث كاف تأثَت ك
 كذكر. ؽلكن القضاء عليها" تعلم اللغة العربية

  :كىي  قسمُت إىل ميسالبيئة تق أف زىدم حليمي
 غويةاللّ  البيئات إحدل ىي االصطناعية البيئة . أ

 اللغة أك نظاـ دالقواع سيطرة على تًتكز اليت
 على التوعية التوعية، مع اذلدؼ اللغة يف

 ادلنهج با ؽلكن إقامها اذلدؼ اللغة قواعد
 كادلقصد االستداليل، منهج أك االستنتاجي

 ادلعلم أف يوضح ىو االستنتاجي بادلنهج
 كاف إف مث اذلدؼ اللغة قواعد عن للمتعلم

                                                           

  
18

 الكالـ لدل مهارة تعليم يف االجتماعية البيئة مكانة جيتا رييا فرلينا، 
، 8عربيتنا: اجملالت الّلغة العربية، اجلزء ، رياك دكرم الوطن حب معهد يف الطالب

 .8105، 8رقم 
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 فيحمل القواعد كمستوعبا على فاعلا ادلتعلم
االشكاؿ  لعرؼ حالة يعٍت .التطبيق إىل مادلعل

 كاجد ليكوف ادلعلم يسوقو غوية مثاللّ   بنية((
 كضحت كقد .القواعد تلك عن نفسو

 كيف كعالمتها االصطناعية تعريف البيئة الكاتبة
البيئة  دكر عن الكاتبة بينت الفصل ىذا

 .اللغوين عند االصطناعية
 تقـو الطفل فيها يعيش اليت ىي الطبيعية البيئة . ب

 البيئة الطبيعية إف  اللغة. تعليم يف مهم بدكر
 يكوف حينما إضافية أعلية ذات تكوف للغة
 على ال ةالتواصل اللغوي على ادلتكلم تركيز
 تكوف شخصُت بُت احلديث ففينفسو.  اللغة

 األلفاظ تبادؿ ينسب ككذلك .طبيعية احملادثة
 احلديث تبادؿ يف ادلشركُت أف .طبيعي بشكل

 كيف كاألفكار، ادلعلومات هتموف بتبادؿي
 كػلدث اللغة، أبنية يستعملوف نفسو الوقت
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 اجلمل لبناء إدراؾ أك كعي دكف ذلك عليما
  19.يستعملوهنا اليت

 كىي: قسمُت إىل اللغوية تقسيم البيئة كراسُت كقدـ
 البيئة الرمسية . أ

 النواسي على تستعمل الرمسية اللغوية البيئة
 كأغلب غَت رمسية، أك كانت رمسية التعليمية

 كىذه .اللغوم كادلعمل الفصل البيئة ىذه
 اللغوية ترقية ادلهارات يف الطلبة تدعم البيئة

 ىذه كتعُت اللغوية، كادلعارؼ ادلفاىيم كزبزين
 اللغوية التعليمية تطبيق الطريقة يف ئةالبي

 تدعم اللغوية البيئة عادة كلكن ادلستعمل.
 ادلفاىيم زبزين من أكثر ادلهارات اللغوية ترقية

يشتمل  51.الطالب لدل اللغوية كادلعارؼ
، على ناحية الًتبية الرمسية كغَت الرمسية

                                                           
 مهارة تعليم يف االجتماعية البيئة مكانة جيتا رييا فرلينا،  19

 826-825. 8105الكالـ،،،،،،،،،،،،،،،،،
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ئة ىذه البي. كمعظمها يف الفصل أك ادلخترب
الرمسية يعطي نظاـ الّلغة أكثر من اخلطابات 

 الّلغوية.
يف تكوين البيئة الرمسية يعطي اإلكتساب 
اخلطابات الّلغة، فينبغي تعليم يف الفصل 
لتطبيق مدخل إّتصايّل، كالكمية كالسياقية 

 على النحو كما يلي:
 التفاعلية استخداـ االسًتاتيجيات (0

ليس القائمة على األنشطة اإلتصالية 
التدريبات ادليكانيكية كال ادلركزة على 

 البياف عن القواعد. 
 استخداـ ادلواد ادلتنوعة (8
توسيع مدخالت اللغوية للطالب عن  (3

طريق اغلاب قراءة الكتب، اجملالت ك 
اجلرئد العربّيةػ، متابعة اإلذاعة العربية، 

 كالتلفزيوف الّلغة العربّية 
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تصاؿ إعطاء الدكر اخلاص للطالب إل (1
حىّت ال يكثر ادلدرس يف الكالـ كظيفتو 
 األساسية ىي التوجيو كالتسهيل لطالب

 استخداـ الّلغة العربية (2
ادلناسبة استخداـ الطريقة  (3

 كاالسًتاتيجيات ادلتنوعة 
تصميم كاغلاد األنشطة الداعمة، مثل   (4

 51كتابة اإلنشاء، ك تدريب اخلطابة
 بيئة غَت الرمسيةال . ب

 كادلواد اللغة لتعلم الفرصة الطالب تعطي ىي
 على ادلهارت اللغوية على كسيطرة اللغوية
 الفصل خارج يف كأكثرىا كالطبيعي، السبيل
 ادلعارؼ كيقتبس الطالباللغوم.  كادلعمل
 استخدمها اليت اللغة من كادلفاىيم اللغوية

 كادلوظفوف كرئيس ادلدرسة كالطالب ادلدرسوف
 ادلدرسية بالعملية كيتصل يتعلق من كل

                                                           
51

 035 -034نفس ادلرجع،   
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 اليت توفر 55إدارية. أك كانت تعليمية
طبيعي، كمعظمهم خارج  التعرض للتواصل

الفصل الدراسي، ىذه البيئة تعطي اخلطابات 
 53اللغوية أكثر من نظاـ الّلغة.

الرمسية أف تكوين البيئة الّلغة العربّية غَت 
اجملّد . كػلتاج فيو الصرب  ليس باألمر السهل

لتكوين البيئة  االسًتاتيجياتكاإلستقامة. ك 
 رمسية كما يلى:الغَت  الّلغوية

 (. ادلوارد البشريّة 0
إّف كجود ادلوارد البشرية اّلىت ذلا كفايات 
اتصالية شفويا كاف أـ ربريريا. تكوين 

كة ىذه ادلوارد البشرية كنمط كتكوف زلر 
جلميع األنشطة الّلغوية العربية يف 
ادلدرسة، أك على األقل تكوف سلاطب 

 لطالبة يف النشاط االتصايل.

                                                           
55

 826 نفس ادلرجع،  

 033 -032نفس ادلرجع،   83
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 (. البيئة الّنفسية8
تكوين البيئة النفسية يف تطوير تعليم 
الّلغة العربية. ؽلكن بدأ البيئة النفسية 
عن طريق تكوين النظرة اإلغلابية للطالبة 

قة التبيُت عن دكر ضلو الّلغة العربية. بطري
الّلغة العربية كالغة دين اإلسالـ، لغة 
العلـو كادلعارؼ، كلغة االتصاؿ الدكيل 
)الّلغة الرمسية يف ارباد األمم ادلتحدة(، 
التبيُت عن فوائد كفاءة الّلغوية العربية، 
تقّدـ تدريس الّلغة العربية ادلتنوعة تكوف 
الدرس الّلغة العربية كدرس شلتع، سهل، 

 فع. كنا
 البيئة الكالمية(. 3

البيئة الكالمية ىي البيئة اّليت يستعمل 
فيها الطالبة الّلغة العربية كأداة اإلتصاؿ 
بعضهم بعضا يف حياهتم اليومية على 
كجو التدرج. البيئة الكالمية تعترب أقول 
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البيئات يف اكتساب الطالبة الّلغة 
العربية. أما األسلوب اليت ؽلكن اجراءىا 

 ا كما يلى:كاجرهب
غلب على ادلدرس استخداـ الّلغة  (أ 

 العربية يف االتصاؿ مع الطالبة.
استخداـ التعابَت العربية يف ادلعاملة   (ب 

 اليومية يف ادلدرسة
 اغلاد اليـو العريب  (ج 
 تطبيق العقوبات الًتبوية    (د 

 القرائية -البيئة البصريّة(. 1
ية ىذه البيئة يعطى العاقبة القو  تكوين

يف اكتساب الطالبة. مثل تعريب 
اللوحات، كاإلعالنات ادلتعلقة دبادة 
الّلغة العربية كادلواد الدينية تكتب بالّلغة 
العربية. عرض عدة ادلفردات أماـ الغرفة 

 الدراسية، كعرض احملفوظات. 
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 (. البيئة السمعية2
ؽلكُت تكوين البيئة السمعية من خالؿ 

ت الشفهية إيصاؿ ادلعلومات كاإلعالنا
 بالّلغة العربية.

 السمعية-(. البيئة البصرية3
يتكوين البيئة البصرية السمعية بانافعة 
التكنولوجية مثل عرض األفالـ العربية، 

 أك عرض الرباميج التلفيزيونية العربية
 (. اغلاد مركز الّلغة العربّية4

مركز  ىي اغلاد مركز الّلغة العربّية
عارؼ بشكل للوصوؿ إىل ادلعلومات كادل

ترجو   مستقل. بإغلاد مركز الّلغة العربّية
 81الطالبة اكتساب الطالبة.

 البيئة الّلغوية تطورمبادئ  .5
العربية أف يكوف تطوير  تكوين البيئةمبادئ كأّما 

 :يلي األساسية للنظاـ العريب تعلم اللغة ىي كما
                                                           

 036-034جع، نفس ادلر   81
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تعلم اللغة  اذباهدأ الًتابط مع رؤية كرسالة ك مب .أ 
غلب أف توضع خلق بيئة الناطقة . العربية

 يف إطار دعم ربقيق أىداؼ باللغةبالعربية 
لتمكُت اللغة  ادلالئمالحواؿ ا كربقيقالعربية 

 العربية بنشاط التعلم.
غلب أف . مبدأ مقياس األكلوية كتدرج الربنامج  .ب 

س تنفيذ بيئة اللغة العربية تدرغليان باستخداـ مقيا
 أكلوية معُت.

. التعاكف كادلشاركة الفعالة من مجيع األطراؼ .ج 
، البيئة يف التحدث ذلا تأثَت كبَت يف خلق نفسيا

 الوعي باللغة األجنبية.
األكثر صعوبة يف . مبدأ االتساؽ كاالستدامة .د 

 ىو موقف االتساؽالّلغوية  خلق بيئة
قد يكوف  .من اجملتمع اللغة نفسها)اإلستقامة( 

لذلك ، غلب أف يكوف  .مشبعنا وين البيئةتك
ىناؾ برنامج استدامة متنوع كإبداعي يف خلق 

 ادلالئمالحواؿ ا
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 الوسائط ادلتعددة. مبدأ التكنولوجيا كاستخداـ .ق 
 اكتساب اللغة الثانية في البيئة الّلغوية دور .6

يف تعّلم الّلغة ال يتم استخداـ طريقة كأساليب 
. نجاح عملية تعّلم الّلغةالتدريس فقط كمحددات ل

يف صلاح تعّلم الّلغات  أخرل تساىم ىناؾ عوامل
 كاحد منهم ىو البيئة.. األجنبية

ذبميع التأثَت البيئة على عملية تعلم اللغة يف  
كىي البيئة اليت مت إنشاؤىا عمدا  عامة،الفئات ال

بيئة الفصل . كالبيئة اللغوية اليت تأيت بشكل طبيعي
لغوية مت إنشاؤىا بشكل متعمد اليئة بالالدراسي ىي 

بيئة الطبقة ال. دلساعدة ادلتعلمُت على تعلم اللغة
. بسبب طبيعتها ادلتعمدة، لديها خاصية شليزة مربرلة

البيئة . مركز اىتمامها على إتقاف أدكات القاعدة
 55خارج الفصل الدراسي ىي بيئة اللغوية احلقيقية.

                                                           
 Strategi Pembelajaranاسكاندر كشيد كدادنج سونيندر،   82

Bahasa,( ،8115: رؽلجا ركسدكريا، باندكنج )013 
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. كتأثَت على ادلشاعر كاألفكار إغلايببيئة مرػلة 
كمع . لذلك، فإف تأثَت البيئة أمر ال ؽلكن إنكارهك 

ذلك بيئة شلتعة ىو العامل ادلعينة لنجاح كادلساعدة 
البيئة الّلغوية أعلية بسبب كيفية  83تدريس الّلغة.

لنجاح ادلتعلمُت يف تعلم الّلغة الثانية. كلذلك، فإف 
ا يف عملية تعلم اللغة.  بيئة الّلغة مهمة جدن

أف يكوف صلاح الشخص يف تعلم اللغة ىو 
. االىتماـ جبدّ  األمثل إذا كانت بيئة اللغوية ربصل

كعلى الرغم من التدريس مصممة بشكل جيد 
كتوفَت ادلعرفة قواعد اللغة ادلكثفة، كليس بالضركرة 

عندما إدخاؿ  ادلتعلمُت ادلهرة يتحدث الثانية
البيانات غَت متوفرة يف استخداـ اللغة جيد للغة 

تأتيمن البيئة غَت الرمسية  ادلدخالتعامة، . اذلدؼ
اللغة ثانية بطريقة كاحدة فقط، يكتسب ادلتعلمُت 

من خالؿ فهم معٌت الرسالة اليت تأيت إليها. كادلراد 
                                                           

56
)باندكنع: ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أمحد إّزف، 

 046( 8100ىومانييور، 
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الّلغة الثانية بسبب مدخالت  يستطيع ادلتعلمُت
  ـو ادلعٌت.مفه

 نجاحة إدارة البيئة الّلغوية  .7
عند قياس صلاجة الربنامج تنفيذه يف ادلؤسسة، 

تخدمت أحدىا ىذا الربنامج "البيئة الّلغوية".  فإس
 CIPPالباحثة تقوًن الربنامج كىو ظلودج تقوًن 

(Contex, Input, Process, Product). 
  تقويم البرنامجتعريف  . أ

تقوًن الربنامج عبارة عن سلسلة من األنشطة 
يعد . اليت تتم عن عمد لرؤية صلاح  الربنامج

تقوًن الربنامج نشاطنا يهدؼ إىل معرفة ارتفاع 
عادة ما يتم . خطط ذلاالنجاح لؤلنشطة ادل

تقوًن الربنامج من أجل جعل السياسة لتحديد 
من خالؿ تقوًن الربنامج، . ادلزيد من السياسة

ال تنفيذ خطوة التقوًن عشوائيان فحسب بل ىي 
اختبارىا  منهجية كمفصلة كتستخدـ إجراءات
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تفسَت تقوًن الربنامج على أنو عملية  53بعناية.
دلعرفة ما إذا كاف ؽلكن ربقيق األىداؼ 

 التعليمية.
اذلدؼ من تقوًن الربنامج ىو معرفة ربقيق 
أىداؼ  الربنامج من خالؿ معرفة تنفيذ 
أنشطة  الربنامج، ألف ادلقيموف  الربنامج 

دلكونات يرغبوف يف معرفة كيفية تنفيذ ا
كالعناصر الفرعية للربنامج اليت مل يتم تنفيذىا 

 58ألم سبب من األسباب.
 ,CIPP (Contex, Inputتقويم مفهوم   . ب

Process, Product) 
على ركؼ كتطبيق معىو الطراز  ىذا الطراز
بواسطة  PPCCتطوير ىذا الطراز ادلقيموف. 

Stufflebeam . الطرازPPCC اختصار ألربعة  كىو

                                                           
 ،Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan، سوىارمسي أريكنوطا  53

 860-861( 8116: بومي أكسار، )جاكرتا

58
  05نفس ادلرجع،   
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، تقوًن السياؽ أحرؼ أكلية من الكلمات:
تقوًن ، ك تقوًن العمليةادلدخالت، ك تقوًن ك 

 النتائج
 ،تقوًناألربعة الكلمات أعاله ىي أىداؼ ال

 كاليت ليست سول عنصور العملية منهاج
ىو  PPCCالطراز فإف  ،كبعبارة أخرل .النشاط

  كنظاـ.ؽلها  تقوًن ينظر إىل ادلنهج اليت تقو  طراز
 تقوًن السياؽ  (0

تقوًن السياؽ يعترب تقوًن زلاكلة لوصف البيئة 
كتفاصيلها كاحتياجاهتا غَت احملصوؿ 
كالسكاف كالعينات اليت تقدؽلها كأىداؼ 

ىناؾ أربعة أسئلة ؽلكن طرحها . ادلشركع
فيما يتعلق بتقوًن السياؽ، كىي على النحو 

 التاىل: 
تم الوفاء ما ىي االحتياجات اليت مل ي (أ 

 هبا عند  الربنامج؟
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ما ىي األىداؼ التطوير اليت مل ربقيقها  (ب 
 عند  الربنامج؟

ما ىي أىداؼ التطوير اليت ؽلكن أف  (ج 
 تساعد يف تطوير اجملتمع؟

 ما ىي أسهل األىداؼ لتحقيقها؟  (د 
 تقوًن ادلدخالت (8

ىي  PPCC تعترب ادلرحلة الثانية من طراز
تقوًن رض من الغ .ادلدخالتتقوًن 

رة ادلبدئية للطالب ادلدخالت ىو القد
دبا يف  ،كادلدارس دلساعدة عملية التعلم

على توفَت ادلوظفُت  ذلك قدرة ادلدارس
خرباء  اإلدارة الذين كمنظم ،ادلناسبُت

 ىذا" ىيكل القرار" ،موثوؽ هبم كمؤىلُت
تقوًن مرغوب يف  .ادلدخالتتقوًن 

يق ادلدخالت ىو معرفة كيف ؽلكن ربق
 بفعالية. الربنامج أىداؼ 
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  تقوًن العملية (3
إىل  يف الطراز PPCC عمليةتقوًن الال تشَت

"من"  ،الربنامج األنشطة ادلنفذة يف  ما""
 مىت""،  الربنامج الشخص ادلسؤكؿ عن 

 ،PPCC يف طراز .أنشطة على االنتهاء
العملية إىل مدل تنفيذ األنشطة تقوًن 

تقوًن  ىذ .ا للخطةكفقن  الربنامج ادلنفذة يف 
تصميمها كتطبيقها لتنفيذ  العملية ػلتوم

يريد  .يف تنفيذ األنشطة يف ادلمارسة العملية
فة مدل صلاح التفاعل بُت العملية معر تقوًن 

كيشمل ذلك كظائف  .يف النظاـ العنصور
 ، كفعالية اإلدارة، كالكفاءة اإلدارية

 .الربنامج
 تقوًن النتائج (1

ائج إىل األشياء اليت تظهر توجيو تقوًن النت
. التغيَتات اليت ربدث يف ادلدخالت األكلية

معلومات للتأكد من  تقوًن النتائج ينتج عن
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أف مدل ربقيق األىداؼ كربديد نوع 
اإلسًتاتيجية، أك اإلجراءات أك الطرؽ اليت 
يتم تنفيذىا يف ربقيق ىذه األىداؼ غلب 

ػلتوم . أف تستمر، تعديلها أك إيقافها
ًن ىذه تقوًن النتيجة على "قرار إعادة تقو 

 29التدكير".
 مهارة الكالمتعريف  .8

ت بالّلغة العربية بشكل ىو نطق األصواالكالـ 
ادلعركفة سلرج  يت تأيت منكفقا لؤلصوات الّ  صحيح 

من  انشط ةغويلّ ال . الكالـ ىو أنشطةغةعلم اللّ عند 
يف ىذا  .اللفظية غة إىل التعبَتاتمستخدـ اللّ 

ادلهارات الّلغوية للنشطة احلديث دبعٌت ىو جزء من 
كالـ يتطلب التمكن من بعض المهارة ، ك كاإلنتاجية

 31غة.كقواعد استخداـ اللّ  الّناحية
                                                           

 14-12نفس ادلرجع،  86

31
 Memahami Konsep Dasar عبد كىاب رشيدم كشللؤة الّنعمة،  

Pembelajaran Bahasa Arab ،55-56 
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 االربعة اللغة فنوف من الثاىن الفن الكالـ يعد
 تعلمو عما اللساف ترمجة كىو .اإلستماع بعد

أف  .كالقراءة كالكتابة االستماع طريق عن اإلنساف
الكالـ دبعناه احلقيقي ىو مايصدر عن اإلنساف ليعرب 
بو عن شئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع. 
الكالـ خصوصا يف ىذا العصر اّلىت تعددت فيو 

 31ادلواصالت.كسائل النقل ك 
أنواع ادلهارات  من ىي أحد ادلهاراة الكالـ

غات احلديثة يت غلب ربقيقها يف تدريس اللّ غوية الّ اللّ 
ىو الوسيلة  الكالـ. غة العربيةدبا يف ذلك اللّ 

إستخداـ ، اتصل ادلتبادؿ بلتعزيز التفاىماألساسية 
   38.الّلغة كوسيلة

األصوات أك نطق قدرة مهارة الكالـ ىو 
ء الكلمات للتعبَت عن أفكاره يف شكل أفكار كاآلرا

                                                           
)القاىرة: مطابع  ادلرجع يف تدريس اللّغة العربية،إبرىيم زلمد عطا،    30

  ( 8113اموف، 

 008جع، نفس ادلر   38
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، هتدؼ مهارة عاّمة .كالرغبات، أك ادلشاعر دلخاطب
الكالـ إىل سبكُت الطالب من اإلتصايل بالغة لفظية 

ذكاء كلكن لتحقيق  .يت يتعلموهنالّ غة اكعادلة باللّ 
 33.االتصاالت يتطلب أنشطة التدريب ادلناسبة

ألف . لغةىي أىم ادلهارات يف الّ  مهارات الكالـ
 عندىو جزء من ادلهارات ادلكتسبة  الكالـ

من  كجزء  تعلمُت، حبيث تعترب مهارات الكالـادل
  31األجنبية. أساسية يف دراسة الّلغة أعلية

يعد احلديث مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم 
القدرة على استخداـ األصوات بدقة، كالتمكن من 
الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكالـ اّلىت تساعده 

يريد أف يقولو يف مواقف احلديث،   على التعبَت عما
أل أف الكالـ عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 
 للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا

                                                           
 Metode Pembelajaran…..، 032-033 أجيف ىرماكاف،  33

 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran عبد كىاب رشيدم،  31

Bahasa Arab، 55-56 
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بواسطة يتم ترمجة الدافع كادلضموف يف شكل كالمى 
 35إف صّح التعبَت. 

 مهارة الكالمأهداف   .9
على  دارةادؼ أف تكوف قباإلضافة إىل هت

يهدؼ دلمارسة الطالب  .بشكل جيد اإلتصاؿ
كؽلارس الطالب على  ،ربدث بالّلغة الفصيح

تركيب اجلمل صحيحة ككاضحة، كؽلارس الطالب  
كترتيبها إىل لغات على إختيار الكلمات كاجلمل 
 مات يف مكاهنا.مجيلة كاالنتباه إىل استخداـ الكل

ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم احلديث ؽلكن أف 
 نعرض ألعلها فيما يلى:

أف ينطق ادلتعلم أصوات الّلغة العربية، كأف يؤدم  .أ 
أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة كذلك بطريقة مقبولة 

 من أبناء العربية 
 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة.  .ب 

                                                           
( 8112، )القاىرة: دار الثقافة، تعليم اللّغة العربيةمصطفي رسالف،   32

004  
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النطق بُت احلركات القصَتة  أف يدرؾ الفرؽ يف .ج 
 كاحلركات الطويلة

أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية  .د 
 ادلناسبة

أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح  .ق 
لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة 

 36الكالـ
 تدريب الكالممراحل   .11

 شلارسة قبل االتصالية . أ
ىذه شلارسة ليست شلارسة غَت 

رات بالمهاب لطالكد اتز لكنها، كاإلتصالّية
 عند للغاية يةكرلضرث التحدا في ألساسيةا
 تتضمن بعض األساليب .قللحا خولهمد

                                                           
طرائق تدريس اللّغة العربية زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،   33

)مصر: منشورات ادلنزمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة  الناطقُت هبا، لغَت
 031( 8113ايسيسكو، 
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سبارين ما قبل  يت ؽلكن القياـ هبا يفالّ 
 ما يلي: اإلتصايلّ 

، كتقليد شلارسة كحفظ احلوارات (. احلوار0
  .حوؿ سلتلف ادلواقف كالفرص

 شلارسة التعبَت عن(. تطبيق النموذج، 8
تكرارىا شفويا  أظلاط اجلملة اليت غلب

 سلتلفة. بطرؽ
هدؼ ىذا التمرين ي ،(. ادلقاالت الشفوية3

على التعبَت  إىل تطوير قدرة الطالب
  أفكارىم كمشاعرىم. عن

 شلارسة اإلّتصاليةب. 
يعتمد ىذا التمرين على إبداع 

بعض . الطالب يف القياـ بالتمارين
هبا يف التدريبات األنشطة اليت ؽلكن القياـ 

احملادثات اجلماعية ، اإلتصالية، ما يلي: 
التعبَت االجتماعي، دكار ، شلارسة لعب األ

 .حل ادلشكالت، ادلمارسة ادليدانية
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 خطوات تعليم المهارة الكالم .11
إف عملية الكالـ أك التحدث ليست حركة 
بسيطة ربدث فجأة. كإظلّا ىي عملية معقدة 
كبالرغم من مظهرىا الفجائي إال أهنا تتم يف عدة 
خطوات. كىذه اخلطوات كما يلى: استثارة، 

   33نطق.تفكَت، صياغة، 
اليت يستطيع ادلعّلم يف تعليم بعض خطوات 

 هارة الكالـ كما يلي:م
 للمبتدأ . أ

يبدأ ادلعّلم دبمارسة الكالـ بإعطاء (. 0
األسئلة اّليت غلب أف غليب عليها 

 الطالب
لب الطالب  لّتعّلم (. يف نفس الوقت يط8

تركيب اجلمل كتعبَت نطق الكلمات، ك 
 عن األفكار. 

                                                           
33

)القاىرة: دار الشواؼ، تدريس فنوف اللّغة العربية، علي زلمد مدكور،   
0660 )016 
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ادلدرس األسئلة اليت غليب عليها الطالب (. 3
 حبيث يشكلوف موضوعنا كامال

يطلب ادلعّلم الطالب اإلجابة عن (. 1
سبرينات السفاكية، كحفظ احلوار، أك 
اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة الّنص اّلذم 

 قرأه الطالب
 للمتوسط  . ب

 (. تعّلم الّتحدث عن طريقة لعب األدكار0
 (. مناقشة حوؿ ادلوضوع8
ث عن األحداث اّليت يواجو يتحد(.3

 الطالب
يتحدث عن ادلعلومات اّليت مسعت من (.1

 التلفزيوف، كادلدياع، كغَتىا
 للمتقدمُت ج.  

 تار ادلعّلم ادلوضوع دلمارسة الكالـ(. ؼل0
سلتارة مثَتا (. غلب  أف يكوف مواضيع 8

 فيما يتعلق باحلياة الطالب
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(. غلب أف يكوف ادلوضوع كاضحا 3
 كزلدكدا

يطلب الطالب  أف ؼلتار موضوعُت (.  1
أك أكثر حىّت ؼلتار الطالب ادلوضوع 

 35ما يعرفونو

                                                           
 61-63جع، نفس ادلر   35
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحثو مدخل البحث . ﴾أ﴿

ادلدخل ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو مدخل  
كيفّي. كمنهج البحث النوعي ىو البحث الذم يهدؼ 

مثل البحث من ادلواضيع  ما شهدتوإىل فهم ظاىرة 
بشكل كلي السلوؾ، كاإلدراؾ، كالتحفيز، كالعمل 

 39غة.ككصف يف شكل الكلمات كاللّ 
 ىويف ىذا البحث  البحث ادلستخدمة  نوعكأّما 

يت مت احلصوؿ عليها عن الّ  البياناتحبث ميدايّن يعٍت 
دلالحظة يف رلاؿ أك مكاف البحث، كىو معهد طريق ا

الصواب عن البحوث على تطبيق  للحصوؿدار الفكر. 
يف معهد  أم األنشطة اليت يتم تنفيذىاّلغوية البيئة ال

                                                           
)باندكنج: ،Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي مولييونج،  36

 3( 8101ركسدكريا، 
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الطالبات معهد  غة العربيةباللّ  دلساعدة مهارات الكالـ
 دار الفكر. 

 ةحضور الباحث. ﴾ب﴿

 الباحثة يعٌت. اجدّ ة مهمّ  يف البحث، حضور الباحثة
 41.البحث كمجع البيانات األدكات األساسية يف عملية

البيانات  ططُت كادلنفذين، كمجعادلخالباحثة كا دكر
كاحملللُت البيانات كادلعلقُت كالبيانات يف التقرير من نتائج 

ىو احلصوؿ على  ةالغرض من كجود الباحث .البحوث
 41دقيقة.بيانات كمعلومات 

 مكان البحث. ﴾ج﴿

يف ىذا البحث، ربتار الباحثة معهد دار الفكر 
 رؤية الكثرةبريعُت كوماف فونوركجو دلكاف البحث بعد 

من  ة )البيئة الّلغوية( يتم تطبيقها، ككثرةمن األنشط
                                                           

41
 6جع، ادلر نفس   

جاكرتا: )، Memahami Penelitian Kualitatif  ،بصركم كسوكندم  10
 043( 8115كا جيفتا، رين
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كمل يكن ىناؾ أم حبث يف معهد . اإلصلازات احلصوؿ
 . دار الفكر

 مصادر البيانات. ﴾ه﴿

ل عليها مصادر البيانات ىي ادلصادر اّلىت حص
جلمع  مصادر كأّما يعترب 45الباحث من ميداف البحث.

 ىي بيانات ذلذه البحثال
 عهد دار الفكرادل مدير .0
 ادلشرفة قسم الّلغة .8
 (OPDAF/ OSIS)قسم الّلغة  .3
 ادلدرس الّلغة العربية .1
 ادلدرس ادلطالعة .2
 ادلدرس النحو .3
 الطالبات معهد دار الفكر .4

                                                           
 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan سوىارمسي أريكنوطا،  18

Praktek ، ،086( 8113)جاكارتا: رينكا جيفتا 
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جمع بسبب أكثر عدد الطالبات معهد دار الفكر، ف
يرجع  .ىذا البحث باستخداـ أسلوب العّينة البيانات يف

  .أخذ عينات ىذا البحث إىل زلدكدية الطاقة كالوقت

 أسلوب جمع البيانات. ﴾و﴿

البيانات ىي اخلطوة األكثر اسًتاتيجية يف رلاؿ مجع 
من البحث إلغلاد  ألف اذلدؼ الرئيسي البحوث،
 كما يلى:  ةكأّما أسلوب مجع إلجراء الباحث 43البيانات.

 . ادلالحظة 0
سلوب مجع البيانات اّلىت يالحظ أىي  ادلالحظة

كتنقسم  44ات ادلالحظة.أدك  ادلباشرة أـ ال كيكتبها على
 قسمُت:  ىذه ادلالحظة إىل

أسلوب مجع البيانات حيث  مالحظة ادلشًتكة ىي . أ
ذين دلشاركُت يف األنشطة اليومية للناس الّ الباحثُت ا

                                                           
 & Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R ونو،يسوغ  13

D ، ،881 (8104)باندكع: ألفبيت 

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan ،كينا سنجايا  11

Prosedur ، ،841( 8103)جاكرتا: كينجاف 
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ينظر إليهم أك استخدامها كمصدر للبيانات 
أثناء القياـ ادلالحظات، كازباذ الباحثُت . البحث

در البيانات، كاحلصوؿ على اجزء يف ما يقـو بو مص
 شعور مثل احلزف.

أسلوب مجع البيانات  ادلالحظة غَت ادلشًتكة ىي  . ب
 45يشارؾ كرلرد مراقبُت مستقلُت.ذم الباحثُت مل الّ 

نوع ادلالحظة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو كأّما أ 
 ىذه ادلالحظة هتدؼ دلعرفة .ادلشًتكةغَت  ادلالحظة 

 جلمع البيانات.البيئة الّلغوية  أنشطةككصف 
 ادلقابلة. 8

أسلوب مجع البيانات اّلىت يعمل   ىي ادلقابلة
نوع من ادلقابلة كأّما أ 46مصادر البيانات. دبحاكرة مع

 ىو ادلقابلة غرب سيتم استخدامها عند الباحثةاليت 
ىذه ادلقابلة ىي مقابلة رلانية حيث ال . نظمةادل

دلقابلة كاليت مت ترتيبها بشكل دليل ا يستخدـ الباحث
                                                           

 013-012جع، نفس ادلر   12

46
 Penelitian Pendidikan  ،834 ،كينا سنجايا  
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 دليل ادلقابلة ادلستخدمة . منهجي ككامل جلمع البيانات
يف شكل اخلطوط العريضة من ادلشاكل اليت يتعُت 

 43.طرحها
 الوثيقة. 3

الوثيقة ىي سجل ألحداث ادلاضي ؽلكن أف يكوف 
شكال من أشكاؿ الكتابة أك الصور أك األعماؿ 

اليت يتم   الوثائقأسلوب  كيستخدـ .الضخمة للشخص
 ت مثل الكتب كاجملالت كالوثائقكتابتها يف شكل كائنا

 48كادلّنظمة.

 أسلوب تحليل البيانات. ﴾ز﴿

 ىو عمليةأّف ربليل البيانات  (8104) ونويكفق سوغ
احلصوؿ عليها من  يبحث كيرّتب عن البيانات  اليت

كغَتىا من ادلواد بشكل  ادلقابالت، كادلالحظات ادليدانية،
سهولة، كؽلكن أف نتائجها إبالغ أف يفهم ب لذلك منتظم،

                                                           
 833جع، نفس ادلر   14

 811نفس ادلرجع،   48
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كقد مت ربليل البيانات من خالؿ تنظيم البيانات،  .اآلخرين
ترمجتها إىل كحدات، ذبميع كتنظيم يف ظلط، كاختيار ما ىو 

كما الذم ؽلكن تعلمو، كاستخالص االستنتاجات  مهمّ 
 49اليت ؽلكن أف يقاؿ لآلخرين.

أسلوب ربليل يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة 
ىي أسلوب كصفي كيفي على طراز ميلس  البيانات

ربليل البيانات . (Miles and Huberman)كىوبرماف 
، تتم يف كقت مجع البيانات كبعد مجع البيانات يف ادليدانية

ة كربليل الباحث ادلالحظة، كقد عملتكيف كقت  .فًتة معينة
غَت شلتازة، كسوؼ تستمر هم بعد ربليل اإلجابات مالحظت

فإف البيانات اليت الباحثة إىل السؤاؿ حىّت مرحلة معّينة. 
 Miles and) ميلس كىوبرماف  .تعترب ذات مصداقية

Huberman) بشكل تفاعلي كيستمر القياـ بو  يشَت إىل
 .حيث ادلشبعة البيانات بالفعلألكثر من هناية مريرة، 

زبفيض البيانات، عرض  يف ربليل البيانات، كعلا األنشطة

                                                           
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,,,, ،812،ونويسوغ  16
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 مجع البيانات

 

 إستنتاج البيانات زبفيض البيانات

 

 عرض البيانات

ىذا السكل ادلستخدمة  21إستنتاج البيانات. البيانات، ك
  ذا لبحث بالتفاصيل كصورة الّتاىل:يف ى

 

   

                                                                   
 

 

 
      

(Interactive Model) عنصر في تحليل البيانات طراز الفعال 

 مجع البيانات .0
ا الباحثة  حصل عليهادلعلومات أك البيانات اليت 

مّث ىذه  .ةوثيقكال كادلقابلةمجعها باستخداـ ادلالحظة 
 ربليل ىذه البيانات الستنتاجات/ معاجلة البيانات 
 
 

                                                           
 813جع، نفس ادلر   21
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 زبفيض البيانات .8
تلخيص، كاختيار األشياء عملية زبفيض البيانات ىو 

 ، كالًتكيز على األشياء اليت ىي مهمة،األساسي
كبالتايل اطلفاض  .طكالبحث عن ادلواضيع كاألظلا

البيانات كتقدًن صورة أكثر كضوحا، كذبعل من 
 ة الباحثة جلمع البيانات كيبحث عناألسهل بالنسب

 احلاجة.
 عرض البيانات .3

البيانات ىي إجراء عرض  اخلطوة التالية بعد زبفيض
كالغرض من ىذا العرض ىو جلعلها أسهل  .البيانات

قائمة   لعملللتخطيط دلزيد من ا للفهم ما ػلدث،
 على ما فهم ذلك. 

 إستنتاج البيانات .1
ليل البيانات ىي سحب اخلطوة األخَتة يف مرحلة رب
االستنتاج يف البحث . إستنتاج البيانات كالتحقق
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 51.من قبلالنوعي ىو اكتشاؼ جديد مل ػلدث 
   55يتحقق من ىذا اإلستنتاج كما تعمل الباحثة.

 مراجعة صّحة البيانات. ﴾خ﴿

أحد من مراجعة صّحة  لكيفيّ يف البحث اا
التثليث ىو  .التثليث عن طريق استخداـ  البيانات

 ن مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة ككقتفحص للبيانات م
  53سلتلفة.

يف ىذا البحث استخدمت الباحثة تثليث ادلصادر، 
مقارنة كالتحقق مرة أخرل على درجة من الثقة يف 
ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها عرب الزمن كأدكات 

 كؽلكن ربقيق ذلك عن طريق: . سلتلفة
 ادلالحظة بالبيانات ادلقابلة مقارنة البيانات .0
دبا قالو احلصوصية لناسمقارنة ما يقولو ا .8

                                                           
 823-814نفس ادلرجع،   20

، Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data إمزير، 28

 086( 8100غرافيندك فرساد، راجا)جاكرتا: 

53
 848 جع،نفس ادلر   
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 الباب الرابع

 عرض البيانات

 البيانات العامة . أ
 تأسيس معهد دار الفكر فونوروجو تاريخ .1

 0660 يوليو 01رمسيان يف معهد دار الفكر  أنشئت
بصفتو    جاتوت سوماين كاليت افتتحتها الدكتور أندكس

معهد دار  سمؤس  كأّما  .يف ذلك الوقت فونوركجو حاكم
احلاج أمحد جوىيٍت  لذم يعتٍت بو مقدمو الرعايةالفكر ا

سبتمرب  84على  برصلينج كلد يف قريةمجُت الّليسانس. 
عابر  وكايل سوصلكىو متخرج يف معهد  .0621

يف اجلامعة اإلسالمية حق باكولوريوس فونوركجو. مّث تال
 ربية السعودية مع زبصصبادلدينة ادلنورة ادلملكة الع

  .أصوؿ الّدين
بسبب خلفية اجملتمع احمليط  ىذا ادلعهديقف 

 (oMiloMرلتمع ) "السود"ادلعركؼ للناس بأهنم 
 .يف ذلك الوقت Abangan كادلعركؼ بالتاريخ كمجتمع
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 (.اإلسالـ)أسباب ضعف فهم كشلارسة دينهم  كىذا
 اىتماما بدراسة الدين يف ادلعاىد أقلبينما اجليل 

 مل يكن كجود ىذه ادلعاىد ،أخرل من ناحية .ادلوجودة
  مثاليا يف العمل على ىذه األراضي اخلصبة.

ىو ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية مهعد دار الفكر 
كوماف فونوركجو، جاك   برصلينجالفكر دار ادلؤسسة  ربت

ادلشاركة كاجلهد يف تطوير الشرقية اليت تأسست يف إطار 
 ستقيمادلة كإعداد جيل من ادلسلمُت الذين العقيد

رسوؿ  )صحيح العقيدة(. كاألحالؽ الكرؽلة كتقليد على
 اهلل.

يف اكؿ الوقت، يدير معهد دار الفكر ادلدرسة 
 ثبت اآلف كلكن احلمد هللالثانوية كادلدرسة العالية فقط. 

تربية األطفاؿ كادلدرسة اإلبتدائية، كادلدرسة العالية ادلهنة 
األىداؼ ، البعثة، ك  ،بالنسبة للرؤيةكأّما  .السياراتقسم 

 الشعار معهد دار الفكر كما يلى:ك 
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 رؤية معهد دار الفكر  .أ 
العقيدة الصحيحة،  الدعوة الذم الكوادر طباعة

كغلتهد يف العبادة، كاألحالؽ الكرؽلة،  كغلمع اإلؽلاف 
  (Iptek). العلـو كالتكنولوجيا (lotmi)كالتقوم 

 بعثة معهد دار الفكر .ب 
عليم ادلوجو إىل استخبارات الذكاء تطبق الت (0

 كالذكاء العاطفي كالركحي كالتكنولوجي
تشجيع الطالب ليصبحوا كوادر الدعوة بزكاد  (8

 القرآف كالسنة مع فهم أىل السنة كاجلماعة.
 أىداؼ معهد دار الفكر  . ج

توفَت ادلهارات األساسية للطالب لتطوير احلياة  
كأعضاء اإلنسانية،  كأفراد كأعضاء اجملتمع كادلواطنُت

لالستمرار إىل مستول ككذلك إعداد الطالب 
  .األعلى من التعليم

 معهد دار الفكر فونوروجولالموقع الجغرافي  .2
، كوماف، برصلينجتقع معهد دار الفكر يف القرية 

كيلومًت إىل اجلنوب   2فونوركجو، جاك الشرقية حوؿ 
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دبوقع  من كسط ادلدينة فونوركجو الذم يتمتع الغريب 
 اسًتاتيجي:

 )kognMi(ضينجوؾ قرية : الشرؽ .أ 
  )nnimamgnmg(  عاالرصلاف  قرية: الغربية .ب 
  )gmobogn(مسبينج قرية : الشمالية .ج 
  )ongogn(مونيج قرية : اجلنوب .د 
 وسائل معهد دار الفكر فونوروجو .3

كجود الوسائل ادلعهد تساعد يف عملية التعليم. 
الفكر فونوركجو، كانت الوسائل  ككذلك معهد دار 

تستطيع أف تسهل الطالب ليتعلموا يف ادلعهد. كأّما 
الفكر فونوركجو أف أحواؿ الوسائل معهجد دار 

 تنظر كما يلى:
 0الجدول 

 قائمة الوسائل معهد دار الفكر
 الحالة العدد  اسم

 جيد 81 الفصل

 جيد 0 ادلكتبة
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 جيد 0 غرفة سلترب احلاسوب

 جيد 0 العلـو الطبيعية غرفة سلترب
 جيد 8 غرفة ادلعلم

 جيد 0 غرفة اإلدارة

 جيد 8 مسجد

 جيد 8 مقصف

 جيد 82 سكن

 جيد 81 محّاـ

 جيد 8 مطبخ

 جيد 0 غرفة الصحة

 جيد 8 غرفة منظمة الطالب

 
 معهد دار الفكر فونوروجوبأحوال الطالب  .4

. عدد 136عدد الطالب يف معهد دار الفكر ىي 
. كأّما عدد 843ب ادلدرسة الثانوية ىي الطال

. كىم يأتوف من 063الطالب ادلدرسة العالية ىي 
سلتلف ادلناطق يف إندكنيسيا. منهم جاء من جاكل 
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الوسطي، جاكل الغربية، سومطرم، جاكرتا كغَتىا. 
. عدد رلموعة 05كعدد رلموعة الدراسية ىي 

عة . كأّما عدد رلمو 1الدراسية ادلدرسة الثانوية ىي 
 .8الدراسية ادلدرسة العالية ىي 

 البيانات الخاصة . ب
أهداف إدارة البيئة الّلغوية لطالبات معهد دار الفكر  .0

 كومان فونوروجو   برنجينج
كّونت ىذه البيئة الّلغوية منذ انشاء معهد دار الفكر. 
تدريس ىذه الّلغة العربية يف معهد دار الفكر منذ 

ب أف يتعلم القرآف حبيث يستطيع الطال. البداية
كاحلديث بسهولة، كراء ذلك أف الّلغة العربية ىي الّلغة 

حىت أف الطالب مطلوبة للتعلم من ادلصدر على . اجلنة
حىت . الرغم من أنو يف ذلك الوقت مل يكن األمثل

تدريسها من تربية األطفاؿ رغم أهنا  ىذه الّلغة العربية
 ال تزاؿ يف شكل ادلقدمة. 
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 األستاذ جوىيٌت، قاؿ:  دلقابالت معمن نتائج ا

"إف الغرض تكوين ىذه البيئة اللغوية ليس القدرة 
على التواصل باستخداـ اللغة العربية فقط كلكن أىم 
شيء ىو أف يتمكن الطالب من استكشاؼ القرآف 
كالسنة باإلضافة إىل زلتوياهتم حبيث يكونوا مستعدين 

بعد ذلك . ك لالستمرار إىل مستول األعلى من التعليم
ؽلكن الطالب يستطيع التواصل باستخداـ اللغة العربية 

. سفهيا أـ ربريريا كتشجيع مهارات اللغوية جيدة
مطلوب من عملية التنفيذ يف البداية تشكيلها يف تعلم 
ادلعلمُت استخداـ اللغة العربية كالطالب ادلطلوب لفهم 

 54تفسَتات ادلعلم باستخداـ اللغة العربية."
 
 

                                                           
54

يف ادللحق ىذا  w /04-18/8106/18نسخة ادلقابلة:  أنظر   
 البحث



71 

 

 

، قاؿ األستاذ يانورم ككفقنا دلا قالو األستاذ جوىيٍت
 :اأهنّ البيئة اللغوية  تطبيقأيضنا 

"من خالؿ ىذه األنشطة، تدريب الطالب على 
التحدث باللغتُت العربية كاإلصلليزية حىت يكونوا أكثر 

على التحدث باللغة الطالب أماـ اعتيادنا كشلارسة القدرة 
تنفيذ بيئة اللغوية يف ىذا . كأمّا الغرض مجيع األشخاص

ادلعهد من أجل تسهيل الطالب على تعّلم كفهم القرآف 
كاحلديث فضال حبيث ؽلكن للطالب االتصاؿ باستخداـ 

 55اللغة العربية بالفصيح.
بيئة ال ككما قالت األستاذة ليسيت الغرض تطبيقها

 :اأهن الغوية
"هتدؼ من الربامج ادلختلفة ادلنفذة يف معهد دار الفكر  

إىل التدريب الفعاؿ للطالبات على التواصل باللغتُت 

                                                           
55

 يف ادللحق ىذا W /04-18/8106/13نسخة ادلقابلة: أنظر     
 البحث
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باإلضافة إىل أف اذلدؼ الرئيسي ىو . العربية كاإلصلليزية
 56."تسهيل فهم الطالبات للقرآف كاحلديث

يف تطبيق ىذه البيئة اللغوية من حيث بيئتها غَت الرمسية، 
، كقد ساعدت ىذه FCkPO تشكيل منظمة تسمى

جودة يف معهد دار ادلنظمة على تسهيل األنشطة ادلو 
 كما قاؿ األستاذ يانورم:  .الفكر

للمعلمُت من اخلرباء يف قدمنا  "التعلم يف ىذا الفصل
يف حُت أف األنشطة غَت الرمسية يف . رلاؿ اللغة العربية

، كاليت FCkPO معهد دار الفكر ىي منظمة تسمي
تتألف من عدة أجزاء مثل قسم اللغة الذم يدير 

كقسم التعليم كالدعوة . األنشطة إعطاء ادلفردات كاحملادثة
ُت ىذه ادلنظمة لتطوير تعي .الذم يدير األنشطة احملاضرة

  53اللّغة الطالبات."

                                                           
56

يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/12نسخة ادلقابلة: أنظر    
 البحث

53
يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/13نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث
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إدارة البيئة الّلغوية لطالبات في معهد دار  أشكال  .8
 كومان فونوروجو  برنجينجالفكر 

متنوعة غوية معهد دار الفكر األنشطة البيئة اللّ كاف 
مهارة الكالـ الّلغة العربية. ية الىّت تطبيقها سعيا لًتق

إدارة البيئة الّلغوية يف معهد دار الفكر تنقسيم  أشكاؿك 
 الرمسية كالبيئة غَت الرمسية.إىل قسمُت علا: البيئة 

 البيئة الرمسية . أ
 م الّلغة العربية يتعل (0

يعلم ىذه اللغة العربية  يف الصّف األكؿ 
يف ىذه التعليم يستخدـ  58.كالثاين كاإلعداد

الطريقة ادلختلفة، أعلها الطريقة ادلباشرة 
كأّما  الصراؼ اآليل. كالطريقة االنتقائية كالطريقة

 خطوات تعليم الّلغة العربية كما يلي:
يسأؿ عن ادلادة يف األسبوع ادلاضي  (أ 

 كاستعرض القليل لتذكر ادلواد. 
                                                           

58
يف ادللحق ىذا  D /18-13/8106/03قة: نسخة الوثيأنظر   

 البحث
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توفَت زلو األمية إليصاؿ الطالب إىل  (ب 
 كيز على حضور الدركس عن طريقالًت 

 القصص كادلراقبة كالقراءة.
 إعطاء ادلفردات اجلديدة  (ج 
 كتابة ادلفردات كمعنها على السبورة (د 

ككذلك . التدريبات يف الكتاب يبحث (ق 
 59يبحث يف القواعد اليت مل تكن مفهومة.

 م ادلطالعةيتعل (8
يف الصف الثاين حىت الصف ادلطالعة  تعليم

يستخدـ الطرؽ  يف ىذ التدريس 61.الثالث
لطريقة التقليدية كالطريقة ، مثل امتنوعة

الب بًتمجة مواد ، كىي مطالبة الطادلناقشة
 كاذلدؼ من ىذه الدراسة. القصة يف رلموعات

                                                           
59

يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/11ة: نسخة ادلقابلأنظر   
 البحث

61
يف ادللحق ىذا  D /18-13/8106/03نسخة الوثيقة: أنظر   

 البحث
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ادلهارة القراءة  ىو باإلضافة إىل تدريب ادلطالعة
ىو أف الطالبات  الكالـ رةاادلهتدريب أيضا 
كأّما خطوات  .دراستها واد اليتيركم قصة ادل

 تعليم ادلطالعة كما يلي: 
، إعادة االستعالـ عن ادلواد مقدمة (أ 

 كربط ادلواد اليت ذبرم دراستها.السابقة 
 يبدأ بإعطاء ادلفردات، النشاط األساسي  (ب 

 كيكتب على السبورة.
يطلب بعض الطالبات للقراءة. كيهدؼ   (ج 

لتصحيح األلفاظ الطالبات كالطريقة اليت 
 .يقرأ هبا

 تشرح ادلواد بأساليب القص. (د 
تطلب بعض الطالبات ليجعل اخلالصة  (ق 

 فوظات.احمل مأخوذ من
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، تطلب الطالبات للتكّلم التايل ادلقابلةيف  (ك 
  61عن القصة اليت دراستها

 م النحويتعل (3
إىل  يعّلم درس النحو يف الصّف الثاين

الطريقة ادلستخدمة يف  65.السادسالصف 
. كأّما االستقرائية ىي طريقة تعلم النحو

 خطوات تعليم النحو كما يلي:
 تطلب بعض الطالبات ليجعل األمثلة  (أ 

 دراستو. مكفقنا للموضوع الذ
 على السبورةاألمثلة كتابة  (ب 
 تشرح القواعد حىّت طريقة إعراهبا  (ج 
عطاء من الطالبات التغيَت كاإل طلبت (د 

 63.احلركة كاإلعراب
                                                           

61
يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/12نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث

65
 لبحثيف ادللحق ىذا ا D /18-13/8106/03 نسخ الوثيقة:أنظر   

63
يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/13نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث
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 البيئة غَت الرمسية  . ب
للغة االبيئة غَت الرمسية  تكوينادلوارد البشرية،  (0

العربية، غلب أف تكوف ىناؾ ادلوارد البشرية 
تتمتع الكفاءة يف التواصل باللغة العربية 

كيف معهد دار الفكر، غالبية . اشفهيان كربريري
. ادلعلمُت متخرجة يف معهد دار الفكر أيضا

أيضنا بعض ادلعلمُت متخرجة كسيكوف ىناؾ 
. حبيث يكوف يف خارج معهد دار الفكر

لدل مجيع ادلعلمُت يف معهد دار الفكر 
كلكن من بعض ىؤالء  الكفاءة الّلغة العربية.

ن ادلعلمُت، مل يكن ىناؾ سول عدد قليل م
االستاذ كاألستاذة الذين كانت لغتهم جيدة 

كما قاؿ األستاذ يانورم ، ىناؾ   (.خبَت)
بعض اخلرباء باللغة العربية يف ىذا ادلعهد، 
مثل أستاذ جوىيٍت، كأستاذ سللص، كأستاذ 
خَت اذلدم، كأستاذ ريفكي ، كأكستاذ سييت 

 جوارية.
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شلارسة على التواصل باستخداـ الّلغة العربية،  (8
حد من األنشطة تطبق يف معهد دار كا

الفكرم حبيث ؽلكن للطالب التواصل 
بنشاط باللغتُت العربية كاإلصلليزية. كفقا 

 لنتائج مقابالت مع األحت ريفكو، قالت:
"التغيَت يف استخداـ ىذه اللغة  كل 

يف كل نشاط يستخدـ الطالب . األسبوعُت
 اللغة كفقنا دلا ربديده."

كؿ ال يزاؿ كخاصة للطالب الصف األ
. إعطاء الرخصة كىي تستخدـ اإلندكنيسية

كلكن إذا كانت تعرؼ ادلفردات اليت غلب 
إذا خالف الطالب، . عليك استخدامها
كما قالت أخت . للعقابفسوؼ تعرضوف 

 فكو: ير 
"للعقوبات اليت سلالفة اللغة يف شكل توبيخ 
للطالب الذين ما زالوا يف الصف األكؿ 

عن صفحة كاحدة  كنطلب ذلم أف يبحثوا
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بالنسبة للصف . ادلفركدات ككتب على الورؽ
الثاىن حىتّ الرابع، أعطينا أحكامهم لتحفيظ 
ادلفردات، كسورة يف القرآف الكرًن، غلعل 
ادلفردات ربتوم على مفردات باللغات 

 64.العربية كاإلصلليزية كاإلندكنيسية
أحد األنشطة اليت ننفذ يف يد ادلفردات، تز  (3

معهد دار الفكرم لزيادة ادلفردات الّلغوية 
العربية كاإلصلليزية اليت من ادلتوقع أف سبارس 

 يف التواصل اليومي. 
على نتائج ادلالحظة، تنفيذ ىذه األنشطة  
كل صباح قبل أف يتم التعلم يف الساعة 

يف كل اجتماع  السابعة إاّل عشر دقائق. 
إعطاء الطالبات ادلفرداتاف اثنتاف جديدتاف 

كيف  . كفقا للغة اليت ػلددىا ادلدبّرة قسم اللغة
كل الفصل يرافق ادلدبرتُت. كيف هناية 

                                                           
64

ا يف ادللحق ىذ W /81-18/8106/ 14نسخة ادلقابلة: أنظر   
 البحث
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األنشطة، طلبت ادلدبّرة من الطالب كغلعل 
  65مجال كفقان لقواعد الّلغة العربية.

ىذه األنشطة تقاـ كل يـو األربعاء احملادثة،  (1
السابعة كالنصف كاألحد صباحا يف الساعة 

حىّت الساعة السابعة سباما. كيقـو التالميذ يف 
ادليداف أك أماـ ادلدرسة. يف ىذه احملادثة 

كقد تنفيذ تطبيق احملادثة الفريق.  02ىناؾ 
كؿ حىّت يف رلموعات تتكوف من الصف األ

اخلامس. كيرأسها طالب الصف الرابع. 
مث مرتب. سارت كل الفرقة بشكل منظم ك 

افتتاح ىذه األنشطة عند قسم اللغة مث 
كاف يرافق كل . تقدؽلو بشكل كالسيكي

ىذا األنشطة ادلدبرتاف اثنتُت.  رلموعة عند
 daily"مليء حبفظ احلوار يف كتاب 

conversationم،  ". بعد أف ػلفظ الطالب ذل

                                                           
65

لحق ىذا يف ادل O /83-18/8106/ 12نسخة ادلالحظة: أنظر   
 البحث
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مث اختبارىم كاحدا تلو اآلخر لتستمع عند 
 كما قاؿ ريفكو:  66ادلدبّرة.

ادلواد ادلقدمة للطالب ىي تعليم اللّغة، "أف 
كإصالح اللّغة، كالتعابَت، كقد ضلدد ادلوضوع 

. مث يتكلم الطالب مع أصدقائهم من الفرقة
كاليت تكوف مرة كل  كما صلرم امتحانات،

كل شهر إلجراء اإلمتحاف السفهية، كمرة 
شهرين إلجراء اإلمتحاف التحريرية لقياس 

 63مهارات الّلغوية لطالب. "
احملاضرة، كاحدة من األنشطة الىت عقدت   (2

ارا يف الساعة العشرين كّل يـو اخلميس هن
كتنفيذ ىذه األنشطة يف من احلادية عشر. 

بعضها  ،غرؼ أربعرلموعات كتنقسم إىل 
قبل بدء  .يف الصف كبعضها يف ادلسجد

                                                           
66

يف ادللحق ىذا  O /04-18/8106/ 18نسخة ادلالحظة: أنظر   
 البحث

63
يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/14نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث
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 األنشطة، يقـو الكانس بإعداد ادلنرب
 68.غرؼ هبا زخارؼ سلتلفة للخطب كيرّتب

 من نتائج ادلقابلة، كما قالت أريسا:
 08"قسمت  ىذه الفرقة احملاضرة إىل  

غرؼ،  1فيما يتعلق بادلكاف ىناؾ . الفراؽ
ثالثة الفراؽ. غرفة كاحدة  تتكوف من ال
الستخداـ األكؿ لكننا نوفر مساحة للفصل ك 

 69"اللغة اإلندكنيسية ألهنا ال تزاؿ ادلبتدئة.
يف ىذه احملاضرة ىناؾ نظاـ الىت غلب ليطاع 

تطلب الطالبات عند مجيع الطالبات ىي 
لتجعل نّص اخلطابة كذبمع إىل رئيسة الفرقة 

إتقاف كتقدًن إىل ادلدبّرة يف يـو األحد. 
يف اخلطاب . الطالبات الكالـ كاللغة كالتعبَت

البات يف الوقت احملدد، غلب أف تكوف الط
                                                           

68
يف ادللحق ىذا  O /80-18/8106/ 13نسخة ادلالحظة: أنظر   

 لبحثا

69
يف ادللحق ىذا  W /80-18/8106/ 15: نسخة ادلقابلةأنظر  

 البحث
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دقائق من بداية االفتتاح  4أم أننا نعطي 
إذا كانت ىناؾ الطالبات غَت . حىت النهاية

متفرغُت لعرض زلتويات اخلطاب، غلب 
على الطالب القياـ كعقاب حىت ينتهي 

باإلضافة إىل ذلك، ذبب على . الوقت احملدد
الطالبات كتابة نص احلطابة يف كرقة مطوية 

كما قالت أخت   ها عند احملاضرة.يتم مجع
 عن نظاـ احملاضرة:فَتدا 

غلب أف تتقن مواد احلطابة كاللغة، كما "
غلب أف أتذكره أكثر عند  اخلطابة، غلب أال 

 31دقائق." 4تقل عن 
عرض ادلفردات، كاحد من برامج البيئة  (3

ة يف معهد دار الفكر يف شكل اجمللة الّلغوي
تتضمن ادلفردات بالّلغة العربية احلائطية فيها 

كاإلصلليزية كاإلندكنيسية، القواعد، كعبارة 

                                                           
31

يف ادللحق ىذا  W /80-18/8106/16نسخة ادلقابلة: أنظر   
 البحث
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اصطالحّية. كتوجد عرض ادلفردات يف 
ادلكاف ادلختلف مثل ادلسجد، ادلقصف، 

  31احلماـ، كالفصل.
تقدًن القّصة كادلسابقة اخلطابة، أحد الربامج  (4

أجريت سنة . السنوية يف معهد دار الفكر
 كاحدة مرتُت بعد الفصل الدراسي.

نجاحة البيئة الّلغوية لترقية مهارة الكالم لطالبات  .3
  كومان فونوروجو  برنجينجفي معهد دار الفكر 

عربية الذم تنفيذه قياس  صلاحة برنامج البيئة الّلغوية ال
يف معهد دار الفكر، استخدمت الباحثة تقوًن الربنامج 

قياسية  كما الباستخداـ معايَت  PPCC كىو ظلوذج تقوًن
 يلي:

 
 

 
                                                           

31
 يف ادللحق ىذا D /81-18/8106/08نسخة الوثيقة: أنظر  

 البحث
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 8الجدول 
 معايير البحث القياسية

 معايير القياسية خطوات
 35كجود أىداؼ كاضحة .0 تقوًن السياؽ

لتنفيذ برنامج  األىلية لديهم .8
 البيئة الّلغوية

 ظركؼ ادلعّلم .0 تقوًن ادلدخالت
احلد األدىن من اجلودة  .أ 

باكولوريوس سنة  األكادؽلية
(S1) 

غة كجود معرفة جيدة باللّ  .ب 
33العربية

 

 ظركؼ الطالبات .8
 ذبنيد الطالب .أ 
                                                           

35
 ادللحق ىذا يف W /04-18/8106/18أنظر نسخة ادلقابلة:    

 البحث

33
يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/ 13نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث
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القدرة ادلبكرة للطالبات  .ب 
 34غة العربيةحوؿ اللّ 

يف تنفيذ  FCkPO قدرة إدارة .0 تقوًن العملية
  البيئة الّلغوية الربنامج

ضافية خارج ىناؾ أنشطة إ .8
 دساعات الدرس اليت تساع

 35البيئة الّلغويةربقيق برامج 
 نتائج الربنامج: تقوًن النتائج

 36نتائج اإلختتبارات الطالبات .0
 33إصلازات الّلغوية الطالبات .8

                                                           
34

يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/00نسخة ادلقابلة: أنظر  
 البحث

35
يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/13نسخة ادلقابلة: أنظر   

 البحث

36
يف ادللحق ىذا  D /04-18/8106/12نسخة الوثيقة: أنظر   

 البحث

33
يف ادللحق ىذا  D /04-18/8106/14وثيقة: نسخة الأنظر   

 البحث
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قدرة تعلقة بادلكجهة نظر األستاذ  .3
بعد  التحدث باللغة الطالبات

 :غويةلّ البيئة التطبيق 
ستاذة نوريايت عن األقالت  .أ 

 الكالـ الطالبات أهّنا:ادلهارة 
"إف حالة اللّغة العربية 
الطالبات التزاؿ قيايسة. 

" ك كلكّن بُت الفصل "ج
"د" اللّغة العربية األفضل 
الفصل "ج" ككذلك جودة 
مهارات الكالـ لديهم جيدة 
جدا. خاصة أف ىذا الفصل 
"ج" ىو الفصل النختار 
كيتحدثوف اللّغة العربية 

 38فصيحا."

                                                           

  
38

يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/ 11نسخة ادلقابلة: أنظر   
 البحث
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 قالت األستاذة ليسىت أيضا: .ب 
للّغة العربية "إف حالة ا

الطالبات جيدة جدا. 
تستطيع الطالبات أف أفهم 
ما أقولو رغم قد شرح ادلادة 
بإستخداـ اللّغة اإلندكنيسية 
أيضا. اهنا رلرد أف الطالبات 
عندما يتحدث قواعد اللّغة 
اليزاؿ غَت صحيح. كصلاحة 
تطبيق اللّغة العربية جيدة 
جدا. يتضح عندما يقرأ 

ف حىت الطالبات كيدرس القرا
يتمكنوا من فهم معٌت ايات 
القراف. ىناؾ بعض 
ادلتخرجُت الّذين قبوذلم يف 
بعضاجلامعات األجنبية مثل 
الرياض كمصر. كقبوؿ بعض 



89 

 

 

جاكرتا. كقبوؿ يف  LIPIAيف 
اجلامعات األخر  يف قسم 

  39تعليم اللغة العربية."
 قالت األستاذة جوارية أيضا: .ج 

"إف حالة اللّغة العربية 
الطالبات االف التزاؿ قياسية 
كجودة مهارات الكالـ، 
بعضها غليد التحدث 
بالفصيح ، كبعضها اليزاؿ 

ة عاديا كمل يتحدث اللغ
العربية اليزاؿ مثل ىذا 
السلىب. كقدرة الطالبات على 
التحدث كفقا لقدرات النحو 

كأمّا  تعلمها.كالصرؼ اّلىت 
صلاحة تطبيق البيئة اللّغوية 

                                                           
39

يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/12نسخة ادلقابلة: أنظر   
 البحث
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العربية يف ىذا ادلعهد قادر 
على تعلم اللّغة العربية 
األساسية إىل دركس البالغة 
حيث يهدؼ درس البالغة 
اىل ربكم يف الكالـ 
كاخلرغلُت من معهد دار 
الفكر قادركف على مواصلة 
التعليم العاىل كالتخصص 
باللّغة العربية كيستطيعوف 

تساؼ اللّغة العربية. كىناؾ اك
الّذين بعض من اخلرغلُت 

قبوذلم يف اجلامعات األجنبية 
 81مثل مصر كالرياض."

                                                           
81

يف ادللحق ىذا  W /81-18/8106/13نسخة ادلقابلة: أنظر   
 البحث
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

الّلغوية لطالبات أهداف إدارة البيئة عن  تحليل البيانات .أ 
 كومان فونوروجو  برنجينجمعهد دار الفكر 

هتدؼ تطيق البيئة الّلغوية لًتقية مهارة الطالب عند 
كباختصار، التكلم بالعربية كلتحصيل األىداؼ التعليمية. 

ىي ترقية قدرة الطالب  غويةلّ البيئة ال فإف الغرض من تكوين
تكوف عملية ، حبيث على التحدث بفعالية، شفهيان كربريريا

 81.للغة العربية أكثر فعاليةتعلم ا

لّلغوية  يف معهد دار الفكر منذ كّونت ىذه البيئة ا أّما
ىذه الّلغة العربية يف معهد دار  تدريس. انشاء ىذا ادلعهد

                                                           
 Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa) dan“ ىداية،  81

Pemerolehan Bahasa”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.34, No. 0، يناير(- 
 (8108يونيو 
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لعربية ا البيئة اللغويةمن تكوين  كأىداؼ .الفكر منذ البداية
  كما يلي:  يف معهد دار الفكر

أف يتمكن الطالب من استكشاؼ القرآف كالسنة  .0
كزلتوياهتا حىت يكونوا على استعداد دلواصلة تعليمهم 

  .أعلى
ة العربية سفهيا ؽلكن للطالب التواصل باستخداـ الّلغ .8

 أك ربريريا 
 85غوية اجليدة.كتعزيز ادلهارات اللّ  .3

ارة البيئة اللغوية العربية يف معهد دار ، هتدؼ إدكلذلك
بشكل أساسي إىل السماح للطالب بالتعلم  الفكر

ىذه اللغة العربية  ألف. كاستكشاؼ القرآف كالسنة بسهولة
ناؾ حاجة حبيث يكوف ى. لغة اجلنةالغة القرآف ك لّ الىي 

سهل فهم للتعلم من ادلصدر حبيث يكوف من ال لطالبات
 زلتويات القرآف كاحلديث.

                                                           
85

يف ادللحق ىذا  W /04-18/8106/ 18أنظر نسخة ادلقابلة:   
 البحث
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إدارة البيئة الّلغوية لطالبات  أشكالعن  تحليل البيانات  .ب 
 كومان فونوروجو  برنجينجفي معهد دار الفكر 

شكاؿ إدارة البيئة الّلغوية تنفسم إىل عرفت الباحثة أ
 أشكاؿ كأّماقسمُت علا البيئة الرمسية كالبيئة غَت الرمسية. 

سواء من حيث البيئة  إدارة البيئة الّلغوية يف معهد دار الفكر
ة ادلطبق يف غويالربنامج اللّ  .أيضا الرمسية أك البيئة غَت الرمسية

لبيئة الرمسية ىناؾ فيما يتعلق با. متنوع للغاية ىذا ادلعهد
 .، كغَت ذلكم النحويتعل، م ادلطالعةيتعل، م الّلغة العربيةيتعل

تدريس الطالبات حوؿ قواعد الّلغة. فكمن بعض ىذه التعليم 
ساليب متنوعة يف ىذه العملية التعليمية الرمسية استخدمت أ

للغاية مثل الطريقة ادلباشرة كالطريقة ادلناقشة كالطريقة 
ATM.83  باإلضافة إىل ذلك، عند عملية التعلم، إجراء

غة العربية يف توصيل ادلواد االستاذة باستخداـ اللّ االستاذ ك 
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كىذا يتوافق مع  .التعليمية إال خالؿ التعلم العاـ
 . الّلغة العربية رمسيةال تكوين البيئةاالسًتاتيجية يف 

 بيئةال تكوينيف سًتاتيجية بإ سابقةكما كضح يف النظرية ال
 من االسًتاتيجيات بعض الفكردار تطبق معهد . رمسيةالغَت 

 :، كىي كما يلىكالربنامج

 ادلوارد البشرية .0
، غلب أف تكوف غة العربيةالرمسية للّ بيئة غَت ال تكوين
لغة ل باللكفاءة يف التواصالبشرية تتمتع اوارد ادلىناؾ 

كيف معهد دار الفكر، غالبية . العربية شفهيان كربريريا
كسيكوف  .ادلعلمُت متخرجة يف معهد دار الفكر أيضا

أيضنا بعض ادلعلمُت متخرجة يف خارج معهد دار ىناؾ 
حبيث يكوف لدل مجيع ادلعلمُت يف معهد دار  .الفكر

كلكن من بعض ىؤالء  الفكر الكفاءة الّلغة العربية.
سول عدد قليل من االستاذ مل يكن ىناؾ ، ادلعلمُت

 كما قاؿ (.خبَت)الذين كانت لغتهم جيدة  كاألستاذة
اء باللغة العربية يف األستاذ يانورم ، ىناؾ بعض اخلرب 
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ىذا ادلعهد، مثل أستاذ جوىيٍت، كأستاذ سللص، كأستاذ 
 .اريةسييت جو  خَت اذلدم، كأستاذ ريفكي ، كأكستاذ

 البيئة الكالمية .8
ت البيئة الكالمية يف معهد دار الفكر بادلمارسة أثبت

ىذه األنشطة ىو استخداـ الّلغة العربية كالّلغة اإلصلليزية. 
أحد األنشطة ادلنفذة يف معهد دار الفكر حىت يتمكن 

. الطالب من التواصل بفعالية باللغة العربية كاإلصلليزية
كخاصة لطالب الصف األكؿ اليزاؿ ينشطوف باستخداـ 

إذا كنت تعرؼ ادلفردات، فعليك غة اإلندكنيسية. اللّ 
إذا انتهكت الطالبات فسوؼ ؼلضعوف . استخدامها

 .للعقاب
 القرائية-البيئة البصرية .3

القراءة يثبت -توجد البيئة البصريةيف معهد دار الفكر 
عرض ىذه بالعرض ادلفردات كاجملالت احلائطية. 

لّلغة اإلصلليزية، كالّلغة ادلفردات فيها ادلفردة الّلغة العربية، ا
كفيها التعبَت الّلغة العربية اإلندكنيسية يف سلتلف ادلباين. 

ادلعينة مثل الفصوؿ كادلقصف، كادلسجد ماكن األ
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باإلضافة إىل . على احلائط كاحلماـ، ك ىناؾ احملفوظات
ربتوم  يةائطاحللة اجملأيضنا  ذلك، يوجد يف ىذا ادلعهد

 .اعدادلفردات جديدة كالقو على 
 يد ادلفرداتتز  .1

ىذه األنشطة ىو أحد األنشطة ادلنفذة يف معهد دار 
اللغة اإلصلليزية كاليت ك  غة العربيةفردات اللادللزيادة  الفكر 

 من ادلتوقع أف سبارس يف التواصل اليومي.  
 احملادثة .2

ىذه األنشطة ىو أحد األنشطة ادلنفذة يف معهد دار 
على التواصل   إدارةالفكر اليت هتدؼ الطالبات ق

 .العربية باستخداـ الّلغة
 احملاضرة .3

ىذه األنشطة ىو أحد األنشطة ادلنفدة يف معهد دار 
الفكر هبدؼ تدريب الطالبات على التحدث يف 

  84األماكن العامة.
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 تكوين البيئة اللغويةاسًتاتيجيات كشكل الربنامج ل من بعض
كمن ، أعاله ىو األنشطة الىت تطبيقها يف معهد دار الفكر

الكالـ الّلغة مهارات  ع الربنامج  أف يساعد يف ترقيةمجي
 ألف ادلهارة الكالـ ىي قدرة نطق. العربية الطالبات

 ه يف شكل أفكار أفكار أك الكلمات للتعبَت عن  صواتاأل
هتدؼ مهارة  عاّمة، .خاطب، أك مشاعر دلرغباتكال كاآلراء
غة للّ إىل سبكُت الطالب من اإلتصايل بالّلغة كالعادلة با الكالـ

لكن لتحقيق ذكاء االتصاالت يتطلب ك . اليت يتعلموهنا
 52األنشطة التدريب ادلناسبة.

ترقية مهارة عن نجاحة البيئة الّلغوية ل تحليل البيانات .ج 
كومان   برنجينجالكالم لطالبات في معهد دار الفكر 

 فونوروجو
قياس  صلاحة برنامج البيئة الّلغوية العربية الذم تنفيذه يف 
معهد دار الفكر، استخدمت الباحثة تقوًن الربنامج كىو 

 كما يلى: .PPCC ظلوذج تقوًن
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 تقوًن السياؽ .0
زلور الباحثة علا  يف ىذا تقوًن السياؽ العناصر اليت ىي

كاضحة كلديهم  أىداؼ برنامج البيئة اللغوية: شيئاف
 غوية. لتنفيذ برنامج البيئة اللّ  األىلية

البيئة اللغوية ادلنفذة  ، اذلدؼ الواضح ىو أف برنامجأكال
ب ؽلكنهم جانب الطال يف معهد دار الفكر ىو
يتمكن كهتدؼ عربية ال التواصل باستخداـ الّلغة

علم كاستكشاؼ القرآف كالسنة الطالب من ت
كزلتوياهتا بسهولة حىت يكونوا مستعدين للمتابعة 

كىذا ىو اذلدؼ األىم  .إىل ادلستول التعليم العايل
. يف معهد دار الفكر العربية البيئة اللغويةيف تطبيق 

البيئة الّلغوية يف ىذا برنامج  إف الغرض من تكوين
غرض من معهد ادلعهد يتوافق مع الرؤية كالبئثة، كال

 86دار الفكر.
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الحظات نتائج ادل. تنفيذ الربنامجل ، لديهم األىليةثانيا
يف تنفيذ برامج  ادلعهد كادلقابالت ادلتعلقة بأىلية

توجد  تكوين البيئة اللغويةيئة اللغوية كفقنا شركط الب
لبيئة اللغوية العديد تنفيذ ىذه امعهد دار الفكر ل

مثل أستاذ جوىيٍت،  خلرباء باللغة العربية مثلمن 
أستاذ خَت اذلدم، كأستاذ ريفكي كأستاذ سللص، ك 

، ىناؾ ذلك باإلضافة إىل .اريةسييت جو  كأستاذ
تشكيل ىذه ادلنظمة . FCkPOمنظمة تسمى 

يل األنشطة ادلنفذة يف ىذا للمساعدة يف تسه
كمع ذلك، ب. ىا تطوير الّلغة الطالادلعهد أحد

، تكوين البيئة اللغويةعند اإلشارة إىل الشركط ل
باحلاجة إىل توفَت سلترب  فإهنا ال تزاؿ أقل مثل

 83للغات.
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 تقوًن ادلدخالت .8
دارس ىو القدرة البداية للطالب كادل ادلدخالتتقوًن 

دلساعدة عملية التعلم، دبا يف ذلك قدرة ادلدرسة على 
توفَت ادلوظفُت ادلناسبُت، كمنظم اإلدارة الذين خرباء 

يف ىذا التقوًن،  موثوؽ هبم مؤىلُت، كاخلرباء ادلؤىلُت،
يكوف العنصر الذم يركز عليو الباحثة ىو ظركؼ ادلعلم 

 كظركؼ الطالبات.
دلالحظات ابالت كا، نتائج ادلق، ظركؼ ادلعلمأكال

 كالوثائق ادلتعلقة بظركؼ ادلعلم يف معهد دار الفكر
ول عدد قليل ىناؾ س من ادلعلمُت 30كاليت تضم 

من اخلرباء يف اللغة العربية مثل أستاذ جوىيٍت، 
كأستاذ خَت اذلدم، كأستاذ ريفكي  كأستاذ سللص،

غالبنا ما يُرل من ادلؤىالت  .اريةسييت جو  كأستاذ
ية أف مجيعهم تقريبنا حاصلُت على درجة األكادؽل

غالبية األساتيذ كاألساتيذات  88.البكالوريوس
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كجاء البعض األستاذ . متخرجة يف معهد دار الفكر
 أكيتمتع األستاذ  .من خارج معهد دار الفكر

رات جيدة يف دبها األستاذة يف معهد دار الفكر
األستاذة يأتوف  أك، ألف معظم األستاذ اللغة العربية

 89باللغة العربية. من ادلعهد حىت يتمكنوا من القدرة
مع كيّل  من نتائج ادلقابالت. ظركؼ الطالب ،ثانيا

 جديدة يف طالبال أف طللص أف ذبنيد الفصل
علا االختبار  ،من خالؿ مرحلتُتمعهد دار الفكر 

من بُت االختبارين ، الشفهي كاالختبار التحريرم. 
 كثر تأكيدنا ىو االختبار الشفهي ىياالختبار األ
دخلوا يف معهد دار الفكر يعرفوف  91.قراءة القرآف

ة العربية ككذلك برنامج التعود باستخداـ غاللّ  دركس
باإلضافة  .منذ البداية اإلصلليزيةالّلغة غة العربية ك اللّ 

 فكردار ال يأتوف الطالب يف معهدإىل ذلك، 
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ية حىت التحقوا دبعهد بتدائاالدرسة ادل متخرج يف 
اللغة قدرة منذ البداية للحصوؿ على  دار الفكر

  91العربية.
 تقوًن العملية .3

، يشَت ىذا تقوًن العملية إىل مدل تنفيذ PPCC يف طراز
يف ىذا التقوًن، . األنشطة ادلنفذة يف الربنامج كفقنا للخطة

يف ىذا التقوًن، كاف الًتكيز على قدرة ادلدبّرة من 
FCkPO ضافية على تنفيذ الربنامج كىناؾ األنشطة اإل

خارج ساعات الدرس اليت يساعد لتحقيق الربنامج البيئة 
 .الّلغوية

من  .على تنفيذ الربنامج FCkPO، قدرة ادلدبّرة من أكال
غة كقسم التعليم نتائج ادلقابالت مع قسم اللّ 

 احملادثةك يد ادلفردات تز كالدعوة ادلكلفُت بربنامج 
ا للغاية كاحملاضرة يتضح ذلك من  .فقد كاف جيدن

تنوعة حىّت الؿ تقدًن أنواع سلتلفة من ادلواد ادلخ
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ليست بادللل يف أعقاب األنشطة اللغوية  الطالبات
األنشطة الّلغوية كمحاس الطالب يف ادلشاركة يف كل 

  95.معهد دار الفكر
 نفيذ ىذه األنشطةيتم ت. ضافيةاإلنشطة األ كجود ثانيا،

كأشكاؿ   .خارج ساعات التعلم الرمسية ةاإلضافي
الربنامج البيئة الّلغوية اّلىت تطبيقها يف ىذا ادلعهد 

يد ادلفردات، ادلهارة الكالـ الطالبات كىي تز  ترقية
 كغلب أف يتبع ىذه األنشطةاحملادثة، كاحملاضرة. 

  93.الطالب من معهد دار الفكر
 تقوًن النتائج .1

معلومات للتأكد من أف مدل  تقوًن النتائج ينتج عن
ربقيق األىداؼ كربديد نوع اإلسًتاتيجية، أك اإلجراءات 

يف  94 أك الطرؽ اليت يتم تنفيذىا يف ربقيق ىذه األىداؼ.
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كىي لذم يركز عليو الباحثة ىذا التقوًن، يكوف العنصر ا
نتائج اإلختبارات الطالبات، كاإلصلازات اللغوية للطالب، 
كجهة نظر األستاذة فيما يتعلق بقدرة الطالب على 

 غوية. التحدث بعد تطبيق البيئة اللّ 
، من نتائج تقوًن النتائج. ات، نتائج اختبار الطالبأكال

ات كن ذكر نتائج االختبارات اليومية، كامتحانؽل
النصف السنة، كامتحانات األخر السنة كاليت 

ا   95.ذكرىا بأهنا جيدة جدن
 من نتائج ادلقابلة مع رئيس. إصلازات الطالبات، ثانيا

ادلدرسة فيما يتعلق باإلصلازات اليت ربققت من 
 بعقد بعضالبيئة اللغوية خالؿ تنفيذ برنامج 

على اإلصلازات الطالبات األنشطة اللغوية اليت تؤثر 
من عدـ كجود  اإلصلازات  على الرغم يف ادلعهد

  96.خارج ادلعهد
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قدرة التحدث تعلقة بادلكانت كجهة نظر األستاذ  ثالثا،
من نتائج . لغويةالئة بيالبعد تطبيق  باللغة الطالبات

لقدرة على االستاذة ادلتعلقة با دلقابالت مع بعضا
ا الطالبات لتحدث باللغة العربيةا ، رغم جيدة جدن

أهنا يف بعض األحياف ال تتفق مع قواعد اللغة 
العربية.
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 الباب السادس

 اإلختتام
 الخالصة . أ

غوية العربية يف معهد دار أىداؼ من تكوين البيئة اللّ  .0
أف يتمكن الطالب من استكشاؼ  الفكر كما يلي:

القرآف كالسنة كزلتوياهتا حىت يكونوا على استعداد 
لطالب التواصل تمكن ايأف   ،دلواصلة تعليمهم أعلى

كتعزيز  ،باستخداـ الّلغة العربية سفهيا أك ربريريا
 ادلهارات اللغوية اجليدة.

ىو ئة الّلغوية الىت تطبيقها يف ادلعهد إدارة البي أشكاؿ .8
البيئة الّلغوية الرمسية يشتمل على مجيع األنشطة 
التعلم يف الفصوؿ مثل تعلم الّلغة العربية، تعلم 
النحو، كتعلم ادلطالعة. كالبيئة الّلغوية غَت الرمسية 

لبيئة الكالمية بادلمارسة ادلورد البشرية، ايشتميل على 
، كالبيئة بية كالّلغة اإلصلليزيةالّلغة العر  استخداـ

 يد ادلفردات، كاحملادثة، كاحملاضرة. القرائية، كتز -البصرية
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بإستخداـ صلاحة البيئة الّلغوية لًتقية مهارة الكالـ  .3
بنتائج على أنو "جيد". يتضح  CIPPربليل 

اإلختبارات الطالبات، كاإلصلازات الّلغوية الطالبات 
هة نظر األستاذة ادلتعلقة الىت ربققت يف ادلعهد، ككج

بقدرة التحدث بالّلغة الطالبات بعد تطبيق البيئة 
الّلغوية، كبعض من اخلرجُت اّلذين ؽلكنهم مواصلة 

يف قسم تعليم الّلغة العربية. كىناؾ تعليمهم أعلى 
  بعض اخلرجُت اّلذين قبوذلم يف اجلامعات األجنبية. 

 اإلقترحات . ب
 للمعهد .0

 فَت إشراؼ كتوجيو أكثر كثافة منينبغي للمعهد تو 
مساعدة  كادلدبّرين ادلدرسُتسلتلف األطراؼ، ؽلكن 

الطالب على معرفة الّلغة العربية بشكل أعمق كبناء 
الوعي الستخداـ الّلغة الرمسية كتقليل انتهاكات الّلغة 

 .  الىت ربدث
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 للمدرس  .8
ينبغي على ادلدرس أف يهتم إىتماما جيدا كربفيزا 

ب حوؿ أعلية تعلم الّلغة العربية كأف يتعّود على لطال
 التواصل بإستخداـ الّلغة العربية يف أكقات الدراسّية

  . كخارجها
 للطالب .3

 أف تعّلم الّلغة العربية باجلدّ تنبغي للطالبات  . أ
أف تشًتؾ األنشطة البيئة الّلغوية تنبغي للطالبات  . ب

كجو لًتقية كوماف فونور   برصلينجدبعهد دار الفكر 
 مهارة الكالـ 
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