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المية املدرسة الثانوية اإلس لرتقية قدرة التكلم يف الربنامج الثنائي اللغوى . "٩١٠٢. مصطفى, علي

البحث العلمّي قسم تعليم اللغة العربيةكلّية الرتبّية و العلوم . واحلكومية الثانية فونوروج
التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو. املشرف يفردال فطر نور سالم 

 .املاجستري
 .  الربنامج الثنائي اللغوى: مهارة الكالم , الكلمة األساسية

 انوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو منذاملدرسة الث يف حمدثا وىثنائي اللغالالربنامج كان 
ذ هذا الربنامج، و يف قدرة الطالب قبل تنفختلا وإنه يعمل جيدا لرتقية الكالم الطلبة. سنوات.مخس 

هو يكون تعلم اللغة علي هذا الربنامج علي ضوء   همزايا عند تطبيقه يوجد املشكلة.وفيه يوجد 
 لبة بينهم أو بعضهم بعض.سنتصل الط. Interaktif)التواصلي)

المية املدرسة الثانوية اإلس يف الربنامج الثنائي اللغوىلبيان ( ٠فاألهداف هلذا البحث هو: )
املدرسة الثانوية  لرتقية قدرة التكلم يف الربنامج الثنائي اللغوىن أمناط لبيا( ٩).احلكومية الثانية فونوروجو

 .اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو
 (Qualitative Research) النوعيتخدم الباحث يف هذا البحث مدخل البحث اس

  .( التوثيق3( املقابلة )٩( املالحظة ,)٠وإستعمل الباحث ثالثة األساليب جلميع البيانات وهي )
 .Huberman  و  Miles البحث هي تقنيات حتليل مناذجهذا  البيانات حتليل تقنيات

: قاموس املفردات، علي األنشطة التالية الربنامج الثنائي اللغوى جتري(٠من نتائج البحث اّن )
مسابقة اللغة، قوربان إينتيغرييت، خميم العربية، مغامرة العربية، إختبار الشفوي، و تدريب املعلمني. هذه 

تدافع عناصر الكالم   الربنامج الثنائي اللغوىاألنشطة (٩) األنشطة تأثرية كبرية علي اللغة الطالب.
حيث األصوات، مفردات، الرتكيب، و املعين. لكن مل تنظم املدرسة عناصر الكالم )األصوات، 

 .مفردات، الرتكيب، و املعين( يف كل األنشطة
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باب االول   
 مقدمة

 خليفة البحث ﴿أ﴾
باإلجنليزية عامة هي لغة يستخدمها األجانب. واألجنبية اللغة بالعربية  األجبنيةاللغة  

( الطبعة الرابعة IBBKتعريف األجنبية كما هو موضح يف القاموس الكبري اللغة اإلندونيسية )
هي أشخاص أو أشياء من اخلارج أو خارج البيئة. يوضح هذا الفهم أن اللغة األجنبية هي 

 ٠لغة يستخدمها أشخاص خارج البالد أو خارج البيئة احمللية.
، ُتستخدم اللغة العربية كموضوع لدعم  ، وخاصة يف جمال التعليميف إندونيسيا

االحتياجات األكادميية للطالب. يستخدم التعليم العريب يف إندونيسيا أساليب متنوعة. ال 
 ميكن فصل تنوع املقاربات واألساليب املستخدمة عن عناصر اللغة واملهارات اللغوية.

هبا الطالب ، وهي يف تعلم اللغة العربية هناك أربع مهارات لغوية جيب أن يتمتع 
 ٩مهارات االستماع ومهارات الكالم  ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.

الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات أو كلمات التعبري للتعبري عن  ةمهار 
، كالمون. باملعىن األوسعاألفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر لشركاء ي

شارات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت الكالم هو نظام من اإل
واألنسجة العضلية جلسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم. حىت وفقا

                                                 

كريا,   )باندوج: رماجا روسدا Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,أجيف هرماوان  ٠,
٩١٠2 ,)55 

)ماالج: جامعة , ,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املصطفي  ٩
 ٩(, ٩١٠2اإلسالمية احلكومية فريس, 
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هو مزيج من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية واللغوية واللغوية حبيث  كالملتاريغان ي 
 3رة االجتماعية.ميكن اعتبارها أهم أداة بشرية للسيط

مها هلما تركيز خمتلف حيث ، فإن كالتسمي التعبري. ومع ذلك الكالم ةوغالبا مهار 
إىل جانب اللفظي ميكن أيضا  التائبني، يف حني أن ( تؤكد على القدرة اللفظيةكالمال ة)مهار 

 السيفاهيأن يتجلى يف شكل مكتوب. ألنه يف تعلم اللغة العربية هناك مصطلح التعبري 
، كالمها لديهم تشابه جوهري ، ريالتحريري )القدرة على الكتابة(التعب و( لتكلمقدرة على ا)ال

، يستند أواًل إىل قدرة كالمواليت تنشط يف التعبري عن ما هو يف العقل. يف بدء متارين ال
 2االستماع ، إتقان املفردات والشجاعة للتعبري عما يدور يف ذهنه.

تعلم اللغات هو األمثل إذا كانت البيئة اللغوية  ميكن أن يكون جناح الشخص يف
إعطاء أيًضا حتظى باهتمام جاد. على الرغم من أن التدريس مصمم بشكل جيد ويتم 

، فإنه ليس من املمكن بالضرورة أن يكون الطالب قادرين املعرفة النحوية بشكل مكثف
غة جيد ة يف شكل استخدام لباللغة الثانية إذا كانت بيانات اإلدخال غري متوفر  كالمعلى ال

تأيت هذمهن بيئات اللغة غري الرمسية. حيصل  املدخالت، من اللغة اهلدف. بشكل عام
لرسالة اليت تصل إليه. ، أي عن طريق فهم معىن اعلى لغة ثانية بطريقة واحدة فقط املتعّلمون

 5عىن.ثانياً ألهنم تلقوا مدخالت مفهومة يف امل كالم، ميكن للطالب المبعىن آخر
عن  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو يف إعطاء مدخالت عربية

ريس اللغة العربية طريق املوضوعات العربية. ولكن هناك اختالفات يف اسرتاتيجيات تد
 اللغة. على الرغم ماديا نفس الشيء. ج ثنائيناملرب 

                                                 
  ٠31-٠35 ,Arab Bahasa Pembelajaran Metodologi,أجيف هرماوان 3
 ٠31املرجع نفسه. 2
, )باندوج: رماجا روسدا  Bahasa Pembelajaran Strategi,إسكاندارمسيد و داداج سونيندار  5

  ٠١1(, ٩١١٢كريا, 
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موجود  ية احلكومية الثانية فونوروجواملدرسة الثانوية اإلسالم يف برنامج ثنائي اللغة
برامج ثنائية اللغة إىل اللوائح احلكومية املتعلقة باملدارس القياسية سنوات. يشري شراء  5 منذ

الدولية. مت تنظيم عملية تنظيم مدرسة قياسية دولية يف الالئحة التنظيمية لوزير التعليم الوطين 
 .٩١١٢لعام  17رقم 

، إال أن تنفيذ ن عملية الدعوة منظمة بشكل أساسيأ، على الرغم من ومع ذلك
 التعلم له العديد من املشكالت. وغالبا ما توجد املشاكل اليت تواجهها يف الطالب.

يف هذه احلالة أجرينا مقابلة أولية مع رجل الدين ماغفور. وأوضح أن الطالب يف 
بداية عندما كانوا يتعلمون اللغة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو يف ال

، قلق والدة املعلم باللغة العربيةالعربية كانوا من الصعب جدا فهم املواد املقدمة. انطالقا من 
جيمع املعلم واألب آراءمها ويطلب من املدرسة أن تقوم بأنشطة داعمة تساعد الطالب على 

 1فهم تعلم اللغة العربية.
 التكلمبرنامج ثنائي اللغة لترقية قدرة  ىل دراسة "باحلاجة إ وهكذا يشعر الباحث

حبيث يصبح مرجعا ومثاال " المية الحكومية الثانية فونوروجوالمدرسة الثانوية اإلس في
لألنشطة الداعمة للـمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أو مدرسة املتوسطة احلكومية 

 املكافئة.
 تحديد البحث ﴾ب﴿

، الباحث سيبحث عن   ففي هذا البحث  ،علي النظريةسبب القيود املفروضة ب
 األنشطة الداعمة اليت تساعد على تعلم اللغة العربية. سريكز هذه البحث على:

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو  برنامج ثنائي اللغة يف .٠

                                                 
املقابلة مع األستاذ مغفور, مدرس اللغة العربية ,يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو,  1

 . يف مكتب ثنائية اللغة.  ٩١٠7 –أكتوبر -٩٩األثنني, 
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وية اإلسالمية املدرسة الثان لرتقية قدرة التكلم يف برنامج ثنائي اللغة أمناط .٩
 .احلكومية الثانية فونوروجو 

 مصطالحات البحث ﴾ج﴿
املدرسة الثانوية اإلسالمية  برنامج ثنائي اللغة يفهذا البحث يوضح عن أنشطة  

 املدرسة تريد اليت يبحث عن ترقية قدرة التكلم الباحث مث .احلكومية الثانية فونوروجو 
 بنظرية عناصر اللغة. . حتليلهااللغة ثنائي برنامج  من حتقيقها

 أسئلة البحث ﴾د﴿
 ؟املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو  برنامج ثنائي اللغة يفكيف  .٠
املدرسة الثانوية اإلسالمية  يف التكلملرتقية قدرة  رنامج ثنائي اللغة كيف أمناط ب .٩

 ؟ احلكومية الثانية فونوروجو 
 أهداف البحث﴾ ه﴿

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو  نائي اللغة يفبرنامج ثلبيان  .٠
املدرسة الثانوية اإلسالمية  التكلم يفلرتقية قدرة  برنامج ثنائي اللغة  أمناطلبيان  .٩

 احلكومية الثانية فونوروجو 
 فوائد البحث ﴾و﴿

 الفوائد الظرية .٠
 ة البحث التايل.يرجي  أن ينطبق علي اإلرشاد ألنشط هذا البحثنتيجة  .أ

 .هذا البحث يرجي  أن ينطبق علي النظر ألنشطة البحث التايلنتيجة  .ب
 الفوائد العلمية .٩

 هبذا البحث  يرجي أن يزداد خزانة العلم يف تعليم اللغة العربية. .أ
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هبذا البحث  يرجي أن ينطبق علي النظر و التطوير يف تعليم اللغة العربية, لتعليم  .ب
 ة وال مملة.اللغة العربيةيكون مساعد

 تنطم كتابة تقرير البحث ﴾ز﴿
 ،حتديد البحثخللفية ، ا مشاكل يف الفصل األول هو مقدمة حتتوي على 

تنطم كتابة تقرير ، فوائد البحث ،أهداف البحث ،أسئلة البحث مصطلحة البحث،
 .البحث

يانات يف شكل التعرض للب ةالفصل الثاين هو الفصل الذي يصف األساس النظري
 مث  البحوث السابقة .برنامج ثنائي اللغة. ٩ ة الكالممهار . ٠حول 

ومصدر , موقع البحث, الباحثحضور , مناهج البحث وأنواعههو  الفصل الثالث
 , والتحقق من صحة البيانات, حتليل البيانات أسلوب, مجع البيانات أسلوب, البيانات

 .مراحل البحث
 تاريخ موجز ت عامة يف. بياناالرابع على بيانات عامة وبيانات خاصة لفصلا 

برنامج التميز من ، إجنازات املدرسة ،املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو
امج ثنائي اللغة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية نحوال بر  خاصة. تشمل البيانات املدرسة

يف املدرسة الثانوية  التكلمية قدرة لرتقثنائية اللغة  الربامجأمناط  ،احلكومية الثانية فونوروجو
 .فونوروجواإلسالمية احلكومية الثانية 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  برنامج ثنائي اللغة يفالفصل اخلامس هو 
املدرسة الثانوية اإلسالمية يف  لرتقية قدرة التكلم اللغة  امج ثنائينأمناط بر و  فونوروجو

 فونوروجو احلكومية الثانية
 اإلقرتاحاتو  نتائج البحثالفصل السادس هو  
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 باب الثاني
  إلطار النظريو  البحوث السابقة 

يف شكل التعرض للبيانات  ةيصف األساس النظري . مث البحوث السابقة من الباب
التسهيالت املدرسية ، عالقات التواصل، تعريف مهارة الكالمة الكالم عن . مهار ٠حول 

أسس بناء برامج تعليم اللغة العربية للناطقني برنامج ثنائي اللغة عن . ٩ات ودعم السياس
  ثنائي اللغة.، خطوات الربمجة، مزايا الربجمة، ماهية املربجة، بلغات أخرى

 البحوث السابقة﴾ أ﴿
بناء على مالحظة البحث كان البحوث املتعلقة باملوضوع اليت درسها الباحث ، مبا 

 يف ذلك:
بعنوان "دور جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو ، من اح أفنديدانانج فيرت  .أ

املدير يف ترقية الذكاء الروحي للطالب من أنشطة الصالة يف اجلماعة يف  
املدرسة األبتدئية اإلسالمية معارف فاهتان ويتان يف السنة الدراسية 

٩١٠3/٩١٠2 . 
ميكن القيام  اخللفية: صالة اجلماعة نشاط إضايف خارج املوضوعات اليت

هبا يف املدرسة للمساعدة يف ترقية الذكاء الروحي للطالب من أجل احلصول 
على شخصية جيدة. حتقيق نشاط يف املدرسة ليس بعيدا عن دور مدير املدرسة 

 احملرتف الذي يهتم دائًما بأداء املعلم وحالة طالبه.
 ( كيف دور املدير كمدير يف٠أسئلة البحث يف هذا البحث هي: )

( كيف املدير ٩ترقية الذكاء الروحي للطالب من أنشطة الصالة يف اجلماعة؟ )
يف ترقية الذكاء الروحي للطالب من خالل أنشطة الصالة يف  قائدكقائد أو 
 ؟كمعلم( كيف دور املدير 3اجلماعة؟ )
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من نتائج البحث وجد أن دور املدير كمدير هو حماولة تعظيم املوارد يف 
جد ، ووضع خطط لعقد الصالة اجلماعة لرتقية الطالب املدرسة ، أي املس

ملدير املدرسة بعد التخطيط ألنشطة الصالة  قائدالروحيني. دور املدير كقائد أو 
يف اجلماعة لرتقية الذكاء الروحي للطالب مث عقد إجتماع مع املعلمني واختاذ 

ة الضحي القرارات لعقد أنشطة الصالة يف اجلامعة اليت تعقد كل يوم وهي صال
في ترقية الذكاء الروحي للطالب من كمعلمو ظهر. إن دور مدير املدرسةأو  

خالل صالة اجلماعة هو تقدمي التوجيه الرئيسي قبل صالة اجلماعة والتوبيخ ، 
حىت معاقبة الطالب الذين يتكلمون عن أنفسهم عند صالة اجلماعة يف شكل 

 .1صدقائهم انتهى الصالة.طلب الصالة يف مجاعة خاصة هبم مرة أخرى بعد أ
بعنوان "إدارة  جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجومن  ،ايعغار ويديانساري  .ب

األنشطة الالمنهجية يف املدرسة األبتدئية معارف فونوروغو يف السنة الدراسية 
٩١٠3/٩١٠2 ." 

خلفية هذه البحث هي اليت تستند إىل نتائج البحث  يف املدارس حيث 
جيدة ولكن مشاركة الطالب يف األنشطات اليت تنطوي على جودة التعليم 

املواهب والقدرات اليت لديهم ليست أقل اهتماًما. حيدث هذا بسبب عدم 
املشاركة بني املعلمني والطالب ، وكذلك املدارس. رؤية من املعلومات اليت  

هي واحدة من  املدرسة األبتدئية معارف فونوروغوكانت معروفة للباحث، 
د من املدارس االبتدائية يف فونوروغو اليت لديها العديد من األنشطة العدي

 الالمنهجية. حبيث كان تنفيذ اإلدارة مؤثرًا جًدا يف تنفيذ هذه األنشطة.
                                                 

لروحي للطالب من أنشطة الصالة يف اجلماعة يف  دانانج فيرتاح أفندي, دور املدير يف ترقية الذكاء ا 1
جامعة اإلسالمية ,)فونوروجو: ٩١٠3/٩١٠2املدرسة األبتدئية اإلسالمية معارف فاهتان ويتان يف السنة الدراسية 

 (٩١٠2احلكومية فونوروجو فريس, 
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( كيف يتم تنفيذ إدارة األنشطة ٠أسئلة البحث يف هذا البحث هي 
ل الداعمة ( كيف  العوام٩،  املدرسة األبتدئية معارف فونوروغو الالمنهجية يف

املدرسة األبتدئية معارف  والعوامل املثبطة إلدارة األنشطة الالمنهجية يف
 فونوروغو.

( تنفيذ إدارة األنشطة الالمنهجية يف مدرسة ٠من نتائج البحث وجد أن 
تنفيذ  معاريف بونوروجو االبتدائية نفذت بشكل صحيح ألهنا كانت تتوافق مع

( عوامل ٩تخطيط والتنظيم واملراقبة والتحكم. ، وهي الالوظائف اإلدارية األربعة
دعم وعوامل تثبيط يف إدارة األنشطة الالمنهجية يف مدرسة معاريف بونوروجو 
االبتدائية مثل القوى العاملة ، واليت تشمل عوامل خارجية مثل املدربني من 

عد ، واليت ال تسالية مثل املدرسني من هذه املدارسخارج املدرسة والعوامل الداخ
اسية. وأضاف أيضا عوامل دعم يف تنفيذ األنشطة اخلارجة عن املناهج الدر 

، مث التنفيذ مثل جدول األعمال كل اإلدارة وأيضا البنية التحتية، وهي من أخرى
ال ، ودلمحدالوقت اللوقت مثل دة لمحدامل ابالنسبة للعوعام ، فقد مت ترتيبه. 
ر سة بسبب حضورلمدل اعماأ ولتحديد جدن ألحياايمكن في بعض 

ل خام إدمتابعين الحًقا بعد عدأون لذين يبدانفسهم ب ألطالامن ، لخدمةا
 7ألمثل.اقل من ألتعليم ن ابحيث يكو، طلنشاا
بعنوان "احملاوالتفي ترقية جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو سويانيت ، من  .ت

هلدي السنة نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف السابع باملدرسة الثانوية دار ا
 ".٩١١٢/٩١١٢الدراسية 

                                                 
و يف السنة الدراسية إدارة األنشطة الالمنهجية يف املدرسة األبتدئية معارف فونوروغايعغار ويديانساري,  7

 (٩١٠2جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فريس, ", )فونوروجو: ٩١٠2/٩١٠3
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دار اهلدى هو أساس تعليمه  املدرسة الثانويةخلفية هذه الدراسة يف أن
وهو إضافة إىل نتائج تعلم دروس اللغة العربية ، ألن الطالب ليسوا مثاليني بعد 

 يف أساليبهم وجهود املعلم يف حتقيق تعلم الطالب وجهدهم يف حتقيق التعلم. 
( كيف حماوالت املديرة يف ترقية ٠ هذا البحث هي أسئلة البحث يف

املدرسة الثانوية دار  نتائج التعلم من تعلم اللغة العربية من الفصل السابعة يف
( كيف حماولة ملدرس اللغة العربية أن يرتقي ٩ماياك طوناتان فونوروغو.  اهلدي

 الثانوية دار اهلدياملدرسة  نتائج التعّلم يف تعليم اللغة العربية للصف السابع يف
( كيف حماول الطالب لرتقية نتائج تعلمهم يف تعليم 3ماياك توناتان فونوروغو. 

ماياك توناتان  املدرسة الثانوية دار اهلدياللغة العربية للصف السابع يف 
 فونوروغو.

( حماولة املدير لرتقية نتائج التعلم ٠تتمثل استنتاجات هذه البحث يف 
ماياك توناتان  املدرسة الثانوية دار اهلدي بية للصف السابع يفيف تعلم اللغة العر 

وطريقة إضافة املواد وخمتربات الكمبيوتر واخلطب واجملالت العربية  فونوروغو. 
 وتعزيز اللغة العربية. ترقية نتائج التعلم يف الصف السابع تعلم اللغة العربية يف

، وروغو. هذا هو توفري اآلخرينفون ماياك توناتان املدرسة الثانوية دار اهلدي
لكمبيوتر جعل األلعاب يف الفصل كل درس باللغة العربية، واستخدام خمترب ا

، وإعطاء احلماس على دروس اللغة العربية، وإعطاء اهلدايا، وتوفري مواد إضافية
( حماولة الطالب لتحسني نتائج التعلم من تعلم اللغة 3يف الدروس العربية. 

ماياك توناتان  املدرسة الثانوية دار اهلديرجة السابعة يف العربية من الد
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، وجتعل اجملالت باللغة فونوروغو. هذا هو جعل اجملموعات تتعلم اللغة العربية
 ٢، وجتد مكاناً للدراسة كل يوم.العربية

 اإلطار النظري﴾ ب﴿
 مهارة الكالم .أ

 تعريف مهارة الكالم .1
أو الكلمات للتعبري عن هي القدرة على التعبري عن أصوات التعبري 

كالمون، باملعىن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشركاء ي
، الكالم هو نظام من اإلشارات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت األوسع

تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية جلسم اإلنسان لنقل األفكار 
وفقا خلطاب الرقص هو مزيج من العوامل من أجل تلبية احتياجاهتم. حىت 

اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية حبيث ميكن اعتبارها أهم أداة 
 ٠١بشرية للسيطرة االجتماعية.

أشخاص آخرين. اللغة هي عامل أساسي  معتعريف اللغة هي التواصل 
هي األصوات  مييز البشر عن احليوانات. وفًقا لغوي أبو الفتح بن جيين ، اللغة

 ها كل أمة للتعبري عن هدفها.كالماليت ت
، حنن ملزمون بإكمال أو إتقان املهام الرئيسية األربع املرتبطة يف اللغة

 ببعضها البعض. املهام األربع هي كما يلي:
 ، أي القدرة على فهم معىن خطاب اآلخرين.الفهم (أ

                                                 
سويانيت, احملاوالت يف ترقية نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف السابع باملدرسة الثانوية دار اهلدي السنة ٢

 ( ٩١٠١جو فريس,جامعة اإلسالمية احلكومية فونورو ", )فونوروجو: ٩١١٢/٩١١٢الدراسية 
   ٠31 ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,أجيف هرماوان ٠١
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، وتستمر يف لينيات ببطء يف عمر السنتني األو ، تبدأ املفردتطور املفردات (ب
 سن ما قبل املدرسة وتستمر يف الزيادة بعد التحاق الطفل باملدرسة. 

 حتضري الكلمات يف مجل. (ت
، القدرة على قول الكلمات هي نتيجة للتعلم من خالل تقليد التقليد النطق (ث

 ٠٠الذي يسمع مع أطفال من أشخاص آخرين.

 عناصر الكالم .1
صوات، مفردات، و الرتكيب. املقصود  يف عناصر اللغة العربية هو األ

  ٠٩لقياس قدرة عن عناصر اللغة العربية مطلوب أدوات القياس تعين اإلختربات.
لم، ويكون مقبوال عند يرى عبد القاهر ان الكالم الذي يؤدي عن املتك

، أما اللفظ فهو عىن والنظماملبد له من ثالثة عناصر، اللفظ و  ، الاملخاطبني
. وأما املعىن ق هبا ألسنتنا، وتسطرها أفالمنا تنطهذه احلروف والكلمات اليت

. د أن عرب عنها ليدركها املخاطبون، ونو اليت جنده يف نفوسنافهي تلك األمور 
ملعرب عنه، واللفظ هو املعرب به، ، فاملعىن هو اوعلى هذا فاأللفاظ قوالب للمعاين
، أو قرأت الهأو تأملت واقع أمتنا فساءك ح ،فإذا رأيت  زهرة فأعجبك منظرها

. هذه كلها ، فاعرتت نفسك الدهشةالدول االستعمارية قدميا وحديثا تاريخ
جد هلا آثارها ، فهي تفعل يف نفسك فعلها ، فتمعان استقرت يف نفسك

إذا أردت أن تبثها ، فوتظل كامنة يف نفسك معاين جمردة ،املتعددة املختلفة
ميق خفاياك، وأرجاء غريك من الناس، وأن خترجها من داخل جواحنك، وع

                                                 
، )فونوروجو: جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فريس،  Psikolinguistikأغوس ترجياهيو،  11

٩١٠2 ،)5٠ 

)ماالج: جامعة اإلسالمية أحلكومية  ،Arab Bahasa Kemampuan Mengukurعبد احلميد، 12 
 ٩٢(،٩١٠١مالكي، 
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، فإنك تنطق قبها ع هبا نفسك وغريك، إذا أردت أن خترجها لتسمنفسك
  .ألفاظا مكونة من حروف وكلمات

هذه هي الصلة بني اللفظ واملعىن كما جيدها كل واحد منا من نفسه . 
 . ومن هنايف عصر عبد القاهر ومن قبله كذلكوهذا الذي كان يعرفه الناس 

 . ، أو يشيد باملعىنمن يشيد باللفظ اختلف الناس بني
اك ، بل رأى أن هنلقاهر مل يقف عند هذين العنصرينولكن عبد ا

ليؤدي  الكالم غرضه صحيحا مقبوال، وهذا ، عنصرا ثالثا ال بد من مراعاته
، كما اء قبله من يشري إليه وينبه عليه، وجدنا من العلمالذي أبرزه عبد القاهر

، إال أن عبد القاهر بلغ الغاية  والقاضي عبد اجلبارعند اخلطايب عرفت من قبل
 مبا بني وفصل

النظم، فما هو هذا هذا العنصر الثالث الذي البد من هو الذي يسمى 
 ؟النظم يا ترى

اننا ، : إن النظم هو توخي معاين النحو، وبيان ذلك يقول عبد  القاهر
 ترتيبا مقبوال معقوال ، فال بد من أن تكون مرتبةحينما ننطق بالكلمات واجلمل

. 
د من ترتيب صحيح بني ، وال بنعلم : اسم وفعل وحرف الكلمة كما

كن أن يكون الرتتيب بني حرف وحرف، ال ميكن أن نقول ، فال ميهذه األجزاء
، وال كما نعلم حرف شطر و )من( حرف جر  ، فإن )إن(مثال )إن من(

، كذلك ال جيوز ذلك )هل بل( فإن ذلك ليس له معىننستطيع أن نقول ك
ألن  ،أن نكون مجلة من قولنا )أخذ مشى(، فال نستطيع لفعلنيالرتتيب بني ا

 ، وهي مرفوضة كما بينته قواعد النحو .مثل هذه ال تكون مجلة مفيدة
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، أو بني ن بني امسني كقولنا )الوحدة قوة(الرتتيب ال بد إذن أن يكو 
حرف يربط بني األمساء امس وفعل مثل )ربح اجملاهدون( أو أن يكون هناك 

 ، )نبيع هلل أرواحنا(.فعال، كما نقول )نصلي يف األقصى(واأل
، أما وهو أن يكون موافقا لقواعد النحو، هذه اللبنة األوىل يف النظم
، حبيث ا ، فهي أن يكون هذا النظم دقيقااللبنة الثانية وهي األهم من سابقته

أللفاظ اليت خنتار هلا بعد ذلك ا ، مثملعاين اليت تريدها يف نفسك أوالترتب ا
، وحضور لحظ دقيق حيتاج منك اىل حضور نفس، وهذا متتفق مع هذه املعاين

إال ما جعلته سهال، وأنت ، اللهم ال سهل ، وجدية ويقظة، واهلل املستعانفكر
نتيجة نظرية أعاله عناصر اللغة هي األصوات،  ٠3.جتعل احلزن سهال إذا شئت

 واملعين.املفردات، الرتكيب، 
بلغة أجنبية هو مهارة أساسية هي هدف بعض أهداف تدريس  كالمال

 اللغة. ألن الكالم هو وسيلة للتواصل مع اآلخرين.
يعد الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع. وهو ترمجة 
اللسان عما تعلمه األنسان عن طريق االستماع والقرأة والكتابة. وهو من 

ات املميز لالنسان, فليس كل صوت كالما, الن الكالم هو اللفظ العالم
 ٠2واالفادة. 

 عنصور األساسّي أنشطة التكلم
 حيتاج إىل األقّل شخصني، املتكلم و املستمع .أ

 مًعا فهمها ميكن لغوية مرور كلمات استخدام .ب
                                                 

 عبد القاهر اجلرجاين، عناصر الكالم ٠3
(6349&idm=1&id=32&ida=2http://almerja.com/reading.php?i=) ١-٩٠1-٩١٠٢ . 

 ٠2٢(, ٩١١2)مدينة: أمون,املرجع يف تدريس اللغةالعربية,إبراهيم حممد عطا,  ٠2

http://almerja.com/reading.php?i=2&ida=32&id=1&idm=6349
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 العامة باملراجع االعرتاف أو قبول .ج
 املشاركني بني تبادل .د
 آلخر و البيئة سريعايوصل كّل املتكّلم مع ا .ه
 يتصل مع احلاضر .و
 واللغة السمع املتعلقة األعضاء على تنطوي .ز
 ٠5،صويت كرمز حقيقي هو وما استالمه مت ما مع تعامل .ح

يف أي لغة التدفق اللغوي يقال دائما أن ثالثة مكونات: بناء اجلملة، علم 
لمات األصوات، الداللية. يتعامل املكون النحوي مع املسائل املتعلقة بالك

والعبارات واجلمل. يتم التعامل مع دراسة الكلمات مثل دراسة كيفية تكوين 
الكلمات واستخالصها، بشكل عام يف مستوى ُيسمى املورفولوجيا. فيما يتعلق 

 بعنصر التشكل اللغوي، ال يزال يتم تضمينه كجزء من املكون النحوي.

اجل هذا املكون الصويت تفسري. يع املكونعلى عكس املكون النحوي،     
األشياء املتعلقة بالصوت. الصوت هو رمز شفهي يستخدمه البشر لنقل كل ما 

 يريدون نقله.

مناقشة املكونات الداللية املعىن. يف هذا املكون، ال تعطى الكلمة املعىن 
فقط كما هو موجود يف معظم القواميس، ولكن أيًضا تعطي تفاصيل عن املعىن 

 ٠1.املسمى السمات الداللية

                                                 

 Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Arab،(Jurnal, FITKرمحين، ٠5 

UIN ,)٩3١ 
 ٠7، (٩١٠٩الشعلة،: جاكرتا) ،Psikolinguistik ، سوجنونو دارجووجيويو 16
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بشكل عام إىل متكني الطالب من التواصل بشكل  ة الكالمهتدف مهار 
جيد ومنطق إىل حد ما مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيد ومعقول يعين نقل الرسائل 
لآلخرين بطرق مقبولة اجتماعيا. ولكن بالطبع للوصول إىل مستوى الذكاء 

طة ليست أشياء للتواصل يف أنشطة التدريب املناسبة اليت تدعم. هذه األنش
، ألنه جيب إنشاء بيئة لغوية توجه الطالب إىل هذا االجتاه. تعلم اللغةسهلة ل
 هذا االنقسام النشاط إىل فئتني: سبياكتو-نابابن

 قبل األتصاالت ممارسة (أ
ال  املفتعلةال يعين ان املناورات  األتصاالت  قبل التمارين الرياضية

غىن  كالمالب باملهارات األساسية يف الالتواصلية، ولكن املقصود هو تزويد الط
، مثل متارين التطبيق أمناط احلوار، واملفرداتعنها عندما سقطت يف امليدان، 

 ، وهلم جرا.، وتعبريات الوجهوالقواعد
 ممارسة األتصالت (ب

ممارسةعبارة عن مترين يعتمد بشكل أكرب على إبداع الطالب يف ممارسة 
مشاركة املعلم بشكل مباشر يف التقليل ملنحهم ، تبدأ املرحلةالتمارين. يف هذه 

أكثر  كالمالفرصة لتطوير قدراهتم. يتم الرتكيز على الطالب يف هذه املرحلة لل
  ٠1من املعلمني

 عالقات التواصل ( 3

اهلدف العام من هذه الكفاءة هو حتسني مهارات املفردات  الكفاءة يف 
، تواصل. على وجه اخلصوصهتم على الإىل األطفال من خالل مساعد كالموال

 تتمثل هذه الكفاءات فيما يلي:
                                                 

 ٠2٩-٠31،Arab Bahasa Pembelajaran Metodologiأجيف هرماوان، ٠1 
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مع كل طفل لتحسني التواصل اللفظي يف التعبري عن املشاعر  كالمال .أ
 ومهارات القراءة ؛ كالمواألفكار واالستماع وال

 والقراءة ؛ كالميوفر الكتب والقصص لتحسني مهارات االستماع وال .ب
 الكتابة.وتوفرياألغراض واألنشطة اليت تدعمهم يف  .ج

يف التواصل الشفهي مع األطفال ، هناك عامالن يلعبان دورًا يف حتسني 
جيب خلق بيئة خالية من اإلجهاد الذي يسمح البداية، مهارات االتصال. يف 

لألطفال لالتصال بدون أي عنصر من عناصر اإلكراه. جيب أن يشعر الطفل 
فال من التعبري عن األطبوجود دعم من املعلم والبيئة احمليطة به حىت يتمكن 

جيب يكون هناك حاجة إىل الكالم. ثانيا،، من هم بالفعل. أنفسهم شخصًيا
 جيب أن يكون لدى األطفال احلاجة إىل التواصل يف الفصل.

 التسهيالت المدرسية ودعم السياسات ( 4
توفر التسهيالت املناسبة وتنفيذ سياسات املدرسة الداعمة شيئني 

ودعم السياسات  ليمية مواتية. تتمتع التسهيالت املدرسيةمهمني خللق بيئة تع
 ، باإلضافة إىل كفاءة املعلمني أو موظفي املدرسة.بقيمة عالية جًدا

جيب أن يكون دعم املرافق متاًحا ألن توفر املرافق سيوفر فرصة واسعة 
لألطفال للتعلم حبرية وتوفري العديد من اخليارات لألطفال الستخدام املعدات 

توفرة يف بيئة التعلم. توفر التسهيالت والتمثيل الكاملني أيًضا فرًصا لألطفال امل
للتنقل واالستكشاف من خالل بيئة تعليمية غنية وكافية. يوفر دعم التسهيالت 

  الكاملة والكافية قيمة ذات معىن عندما يتعلم األطفال.
صرًا فعاالً فيما يتعلق بدعم املواد واملعدات ، تعد سياسة املدرسة عن  

للغاية يف توفري مرافق تعليم األطفال. جيب أن تكون سياسات املدرسة موجهة 
حنو الوفاء جبميع املرافق واملعدات اليت تدعمها املدرسة وحتتاج إليها. من املتوقع 
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أن تدرك اخلطوات واإلجراءات والطرق اليت جيب أن يقوم هبا مجيع املوظفني 
ق دعم املنشأة من أجل هتيئة بيئة تعليمية فعالة )وخاصة مديري املدارس( حتقي

وفعالة. ميكن أن تكون اخلطوات واإلجراءات يف شكل برنامج للسياسة 
، سواء ليمية لألطفال واملرافق املدرسيةاملدرسية يف شراء معدات البيئة التع

السياسات الصرحية )القرارات واللوائح املدرسية( وتلك اليت تنطوي عليها من 
، سواء مع أولياء األمور، اجملتمع، التعاون مع أطراف خارج املدرسةل خال

 ٠7املؤسسات التعليمية األخرى والشركات ومع احلكومة.
 برنامج ثنائ اللغة  .ب

 أسس بناء برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .1
ني يعد إعداد املود التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت تواجه املسئول 

عن الربامج التعليمية, و ذلك ألن أيا من العمليتني حيتاج جملموعة من املعايري و 
الضوابظ والشروط واملواصفات اليت بدوهنا تصبح كلتامها عملية غري جمدية. وألن 
عملية إعداد املواد التعليمية هي يف األساس عملية تربوية، فمن مث فهي عملية 

بادئ املستمد من اجملاالت اليت ينبغي أن تقوم على جمموعة من األسس وامل
 تعاجل يف املواد التعليمية.

وقبل إعداد برنامج تعليمى يتبادر إىل الذهن عدة أسئلة؟ ينبغي أن   
تراعى يف هذا الربنامج منها : من الدارسون الذين سيصمم هلم الربنامج و ما 

سوف تستخدم؟ وما  أهداف هذا الربنامج؟ وما حمتواه؟  وما طريقة التعليم اليت
املواد املعبنة واملصاحبة و لسن اليت سيبدأ فيهل تعليم اللغة ؟ وما الزمن الذى 

                                                 
، )جاكرتا:  Pendidikan Lingkungan Pengelolaan ، ريتا ماريانا ، علي نوغراها ، ييين رمشاوايت18
 ٠5١-٠21( ٩١٠١كينكانا ، 
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يستغرقه الربنامج؟ وكيف تربط بني منهج اللغة املعد وما بعده وما قبله من 
 مراحل؟

وقد عرض كثري من املتهمني بتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات   
ند إعداد براجمها، ومن هذا األسس ما هو خاص أخرى عدة معايري تراعى ع

باملتعلم، و ما هو خاص باللغة و طبيعتها، وما هو خاص باجلانب الرتبوى، وما 
 ٠٢هو خاص باألسس الثقافية.

والكتابة  واإلستماع والقراءة كالمالنشاط اللغوي هو األلوان املتنوعة من ال
يسبقها وال يعقبها شئ من ة الاليت ميارسها التلميد ممارسة تلقائية غري متكلف

 ٩١القيود املفروضة.
قال جودت الركايب أن النشاط اللغوي هو ألوان النشاط املتنوعة من املمارسة 
العملية للغة, يقوم هبا الطالب ويستخدمون فيها اللغة استخداما موجوها 
ناجحا يف املواقف احليوية الطبيعية اليت تتطلب احلديث وإلستماع والقراءة 

 ٩٠لكتابة.وا
 ماهية المبرجة  .1

 وتتلخص عملية الربجمة يف أربع مراحل:
حتديد األهداف )معلومات، مهارات، سلوك( اليت ينبغي أن حبققها  .أ

 الربنامج.

                                                 

 331(، ٩١١5مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية,)القاهرة: دار الثقافة، 19 

 ٩33(, ٠٢٢٩)دمشق سورية: دار الفكر, طرق تدريس اللغة العربية, جودت الركايب, ٩١ 
 3٢7(, ٠٢17لقاهرة: دار املعارف, )ااملوجه الفىن,   عبد العليم إبراهيم,٩٠ 
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تفتيت املادة التعليمية ال أجزاء صغرية متدرجة من البسيط اىل املركب و من  .ب
 تكون نتيجةاملعلوم اىل اجملهول وحبيث تكون مرتبة منطقيا: أي كل خطوة 

 لسابقتها و تؤدى اىل خطوة التالية.
 كل خطوة أو اطال يف الربنامج تتطلب من الدارس استجابة معينة. .ج
كل استجابة تتبعها عملية تعزيز فوري أى تأكد الطالب من صحة اجابة  .د

 .علي الفور
 مزايا البرمجة .3
ضمان  حتمل الطالب ملسئولية اجلزء األكثر من العملية التعليمية و بالتاىل .أ

 اجيابيته و تفاعله املستمر.
حتقيق املبدأ الرتبوى الذي يتمثل يف التدرج من املعلوم ايل اجملهول و من  .ب

 البسيط ايل املركب.
ضمان التعزيز الفوري عن طريق التغذية الراجعة حيث يعرف الطالب نتيجة  .ج

 استجابته بعد األدالء هبا مباشرة.
لتحكم يف مسار التعليم من قبل مراعاة الفروق الفردية و ضمان حرية ا .د

 الطالب فهو يتقدم حسب قدراته النوعية ال حسب خطه املقرر.
ضمان وصول الطالب ايل األستجابة الصحيحة وبالتايل  االخنفاض الشديد  .ه

 يف معدل الوقوع يف اخلطأ.
 ةوات البرمجخط  .4

ة وأول ما ينبغى أن ننبه اليه هو أن عملية برجمة مقرر معني ليست بالعملي
اليسرية اىل تستغرق عدة ساعات. ويكفي ألعطاء فكرة عن حجم الوقت 
الضرورى لوضع برنامج موضع التنفيذ أن نقول أن برجمة مادة بستغرق تعلمها 
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ساعة واحدة من الزمن تتطلب ما ال يقل عن مخسني ساعة من األعداد اذن 
 البد من الصرب والبد من الدقة.

معني الميكن أن تكون عمل شخص  و من ناحية أخرى فان برجمة علم
مبفرده مهما أوتى من علم و طاعة. فعملية الربجمة الناجحة البد هلا من فريق 
متكامل من املتخصصني، دليل ذلك العمليات املتعددة واخلطوات الكثرية التالية 

 ٩٩اليت البد منها لوضع برجمة معينة موضع التنفيذ.
 غةثنائي الل .5

ثنائية اللغة. من يسمى ب ألندونيسية مصطلح ايف اللغة  ثنائي 
، ميكن فهم أن املقصود من ثنائية اللغة هو استخدام لغتني أو  املصطلح احلريف

، ميكن تفسري أن ثنائية اللغة ا من الناحية االجتماعية اللغويةكوديت لغة. بينم
يف تفاعله مع اآلخرين بالتناوب. جيب أن  كالمهي استخدام لغتني من قبل امل

، األوىل يعين أنه قادر على إتقان اللغتنيالذي يريد استخدام لغتني  كالمامل يكون
(. والثانية هي لغة أخرى وهي اللغة الثانية ٠اللغةهي لغته اخلاصة / لغته األوىل )

(. ُيسمى األشخاص الذين ميكنهم استخدام كلتا اللغتني األشخاص ٩اللغة)
قدرة على استخدام لغتني تسمى ثنائية ثنائي اللغة / ثنائي اللغة. يف حني أن ال

 اللغة. 
ارية توحيد يف حدود معينة ثنائية اللغة يف األسرة ال يهم استمر  

، غالًبا ما ف خمتلفةأنه يف مواق أن يدرك املكالم، جيب على االندونيسية. ومع ذلك
حساًسا للوضع اللغوي  كالمخيلطون لغتهم دون جدوى. جيب أن يكون امل

على سبيل املثال يف مكتب سكرتري جيب أال يستخدم لغتني.  ،الذي يواجهه

                                                 

  312-313(، ٠٢71)القاهرة: دار الفكر العرىب، اإلجتاهات املعاصرة، محاده أبراهيم، 22 
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باللغة اإلندونيسية يف جمموعة متنوعة تطبق  كالمجيب أن يكون قادرًا على ال
لغوي وفًقا لوضعه ال كالمقادرًا على ال كالمرمسًيا يف املواقف الرمسية. إذا كان امل

بفعالية. جيب على  المك، فيعتقد أنه قادر على الحىت تصل نية القلب إىل هدفه
ني الذين يواجهون جمموعة متنوعة من املواقف اللغوية اختيار جمموعة كالمامل

 ٩3متنوعة تناسب املوقف.
إحدى نتائج اكتساب أو تعلم لغة ثانية هي أن الشخص الذي  

يدرك لغتني. هذا نسميه قدرة ثنائية اللغة أو ثنائية  ٩اللغةيدرس أو حيصل على 
الستخدامه يف املواقف اليت حتتاج إىل  ٩اللغةن األشخاص يتعلمون اللغة. نظرًا أل

أو دراسته سيؤدي أيًضا إىل استخدام ثنائي  ٩اللغة، فإن احلصول على ٩اللغة
اللغة أو ثنائي اللغة أو القيام ثنائي اللغة. منيز هنا بني قدرة واستخدام لغتني ألن 

استخدام كلتا اللغتني يف   (ثنائي اللغةليس كل شخص قادر على فهم لغتني )
 كل مرة ، أو كل يوم رمبا حىت كل شهر أو سنة. 

، األشخاص ذوو اجلودة ألهنم يقومون بلغتني يف احلياة بشكل عام
اليومية. هذا ما جنده يف بلد ثنائي اللغة أو متعدد اللغات مثل إندونيسيا. هذا 

 هي: ، و ئية اللغة املوجودة يف إندونيسياشرح موجز ألنواع ثنا
 أندونيسيا واللغةالعامية  اللغة (أ

 الستة لظهور ثنائية اللغة تشمل: العواملأن  كشفنابابان  
، ارتبط استخدام اإلندونيسية بالنضال من ٠٢٩7يف قسم الشباب عام  (٠

 أجل االستقالل والقومية. 
                                                 

فونوروجو: جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو ) ،Pengantar Linguistic Arab ، أغوس ترجياهيو، 23
 161-161(٩١٠2فريس، 
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اللغات اإلقليمية هلا مكان معقول إىل جانب تعزيز وتطوير اللغة والثقافة  (٩
 .اإلندونيسية

 الزواج بني القبائل  (3
 نقل السكان من منطقة إىل أخرى. (2
، والتنشئة االجتماعية واملكتب أو التفاعالت بني القبائل، وحتديدا يف التجارة (5

 املدرسة.
 دوافع كثرية حتركها املصاحل املهنية واهتمامات احلياة. (1
 اللغات اإلندونيسية واألجنبية (ب

من أجل حتقيق تقدم البلد ، فإن التفاعل الدويل بصفتنا دواًل نامية
)التجارة والثقافة والسياسة( حنتاج إىل استخدام اللغات األجنبية مثل اإلجنليزية 

من املشاركني يف تقدم  والعربية باإلضافة إىل اإلندونيسية أمر ضروري للعديد
 ، البالد

اللغة عند األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة يرتبط  الثنائي االستحواذ 
 :مبا يلي

 اكتساب اللغتني أمر عام ولديه خربة يف عملية منو الطفل الطبيعي. (٠
 مجيع األطفال قادرون على تعلم لغتني. (٩
، ميكن التعرف على عنصر اهلوية الثقافية للطفل من خالل معرفة لغة والديه (3

 والشعور باالنتماء إىل لغته.
 ومستمرة. يدعم اكتساب ثنائي اللغة التعرض أو جتربة لغوية وفرية ومتنوعة (2
الطالقة يف كلتا اللغتني يف حالة استمرار الدور بني اللغة )أ(  كالمميكن أن   (5

 املستخدمة يف املنزل مع وجود اللغة )ب( يف اجملتمع.
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ميكن للوالدين تسهيل الطالقة يف لغتني باستخدام لغة جييدوهنا بطرق  (1
 ٩2خمتلفة.
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 الباب الثالث
 البحث منهج

 ،موقع البحث, الباحثحضور  ،البحث وأنواعه مناهجو ه الثالث باب
التحقق من صحة  ،حتليل البيانات أسلوب ،مجع البيانات أسلوب ،ومصدر البيانات

 .مراحل البحث و ،البيانات
 البحث وأنواعه دخلم ﴿أ﴾

، استخدموا منهجية حبث باستخدام منهج نوعي. ا البحثيف هذ
ثر علي التحليل يف عملية اإلستدالل البحث النوعي هو البحث الذي يؤكد أك

االستنباطي واالستقرائي و كذالك علي حتليل ديناميات  العالقة بني الظواهر 
 ٩5امللحوظة, بستخدام املنطق العلمي.

هذا النوع من األحباث هو دراسة حالة: يستكشف كيانًا واحًدا وظاهرة 
ية أو حدثًا أو عمل )حالة( من فرتة ونشاط معينني )ميكن أن يكون برناجًما أو

، وجيمع معلومات مفصلة باستخدام إجراءات مؤسسة أو جمموعة اجتماعية(
 ، ٩1مجع البيانات املختلفة أثناء احلالة هذا ما حدث.

 الباحثحضور  ﴾ب﴿
الفكرة املهمة يف هذا البحث هي أن الباحث يذهب إىل امليدان إلبداء 

حلالة ، يشارك الباحث يف مالحظات حول ظاهرة يف حالة طبيعية. يف هذه ا
 جتربة مستمرة ومستمرة مع املشاركني. 

                                                 

 7٠(, ٩١٠٠)باندوج: فوستاكا سيتيا, , Metode Penelitian Pendidikan, حممود ٩5 
)باندوج: فوستاكا , Metodologi Penelitian Bahasa Arabعفيف الدين و بيين امحد سيباين ,٩1

 71, ( ٩١٠٩سيتيا,



25 

 

 

 

سيقوم الباحث على الفور بإجراء املالحظات واملقابالت والتوثيق من 
املدرسة  برنامج ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يفأجل احلصول على بيانات 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو 
 موقع البحث ﴾ج﴿

لباحث اختاذ موقع البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو ا
جافان بابادان فونوروجو. يهتم الباحث  1٢تقع يف جاالن كي أغيع مراح اليابان 

بأخذ املوقع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو ألن هناك 
، يتوقع اختاره الباحث، مع اختيار موقع هذه الدراسة ءمة للموضوع الذيتفرًدا ومال

من الباحثني العثور على أشياء جديدة تتعلق بتنفيذ األنشطة الالمنهجية لتحسني 
 مهارات الطالب اللغوية

 ومصدر البيانات ﴾د﴿
بيانات يف هذا البحث هو الكلمات واألفعال، والباقي هو بيانات إضافية  مصادر 

يتم تعديل مصادر البيانات يف هذه الدراسة لرتكيز  ٩1ها.مثل املستندات وغري 
 الدراسة وغرضها.

 مصادر البيانات األولية يف هذه الدراسة هي:
 إلنسانا .أ

 مصادر البيانات اليت تنشأ من البشر تشمل:
 رئيس ثنائ اللغة  (٠
 األستاذ (٩

                                                 
(, ٩١٠3, باندوج: رماجا روسدا كريا),fttatalaue ntPtleteoP IgoletoteMليكسي ج مولوج,٩1

٠51 
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 تالميذ  (3
 ب. غري إنسان

 ةذات الصلة هبذه الدراس ربنامجواليت تشمل املستندات وال
 جمع البيانات أسلوب ﴾ه﴿

 املالحظة (٠
مالحظات أو املالحظة هو أسلوب أو طريقة مجع البيانات عن طريق  

املالحظات السلوك على األنشطة اجلارية. يف املالحظة البحثية النوعية هي 
من حيث  ٩7العملية عندما يذهب الباحثون مباشرة إىل امليدان إلجراء األحباث.

، املالحظاتاملالحظة املشرتكةواملالحظة، ميكن متييزيف اتعملية إجراء مجع البيان
أي أن الباحثني ال يشاركون بشكل مباشر وال يشاركون إال   ، غري املشاركني

 ٩٢.كمراقبني مستقلني
حيث مل يشارك ، مالحظة غري ملتزمة يف هذه الدراسة، استخدم املؤلف 

ؤلف فقط عملية املؤلفون يف املشاركة يف النشاط بشكل مباشر. يالحظ امل
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  برنامج ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يف

 .الثانية فونوروجو 
 
 
 

                                                 
  Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatifن و جريسويل ,جو ٩7

dan Campuran (:٩١٠1فوستاكا فالجر , يوغجاكرتا ,)٩52 . 
)باندوج: ألفبيتا, , Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D سوغيونو, ٩٢

٩١٠3 ,)٠25. 
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 املقابلة(.٩
، ومها احملاور باعتباره ثات مع نوايا حمددة من قبل طرفنياملقابالت هي حماد  

استخدام  3١.مانح السؤال واجلهة املقابلة كمانح لإلجابة على هذا اجلواب
التجميع  أسلوب، تكمل من جهة أوىل املقابالت للحصول على البيانات

 األخرى واختبار نتائج مجع البيانات األخرى.
، أي املقابالت املستخدمة هو املقابالت املفتوحة، نوع املقابلة يف هذه الدراسة  

ن أن ية دو لتوفري إجابات جمان كالماليت تستخدم أسئلة مفتوحة توفر املرونة للم
 .تقتصر على اإلجابات احملددة

 (.التوثيق3
ميكن احلصول على معلومات من خالل الوثائق من املعلومات من احلقائق   

املخزنة يف شكل احلروف واملذكرات وحمفوظات الصور ونتائج االجتماعات 
، سيقوم الباحثون يف هذه الدراسة 3٠واخلطابات وأنشطة الدوريات وما إىل ذلك.

برنامج ثنائي اللغة لرتقية  البيانات يف شكل وثائق الكتشاف عملية التعلم وجبمع 
. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو  قدرة التكلم يف

وسيستخدم الباحثون البيانات الواردة يف شكل هذه الوثيقة لتعزيز وتعميق 
صول عليها أكثر دقة البحوث اليت أجريت حبيث تكون البيانات اليت مت احل

املدرسة  برنامج ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يف وميكن أن توفر معلومات عن
 .الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو 

                                                 
(, ٩١١7)جاكرتا: رينيكا جفتا,  ftioioie ntPtleteoP IgoletoteM, بصروي و سوواندي, 3١

٠٩1. 
: كايل ميديا, يوغجاكرتا) ,ntPtleteoP ntPteteioP ntPttiotoP IgoletoteM عبد املناب,3٠

٩١٠5 ,)٠١1 . 
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 تحليل البيانات أسلوب ﴾و﴿
حتليل مناذج مايلز  أسلوبهي  ملستخدمة من قبل الباحث حتليال أسلوب  

 وهوبرمان.

 
 )٠.٠الصورة (

 العنصر يف حتليل البيانات طراز الفعال
حتليل البيانات يف مناذج مايلز وهوبرمان عدة  أسلوبومناذج هوبرمان تشمل 

 خطوات:
 فيض البياناتخت .أ

تقليل البيانات يعين تلخيص، واختيار املوضوعات، مع الرتكيز على  
املواضيع وعرضها على اآلخرين. األشياء اليت هي مهمة، والبحث عن أمناط و 

، وستسهل تم احلصول عليها ستوفر صورة أوضحوبالتايل فإن البيانات اليت ي
، أي عن طريق من البيانات. جيب تقليل التقاريرعلى الباحثني مجع املزيد 

 اختيار األشياء الرئيسية اليت تتوافق مع تركيز البحث.
من نات بيانات جيدة منتجة يف كل مرة ينتهي فيها الباحث من مجع بيا 

، يقوم الباحث بتقليل البيانات ، ويقوم الباحث املقابالت واملالحظة والوثائق
مت احلصول  بالبحث عن األشياء الرئيسية والرتكيز املهم على البيانات اليت

 البيانات تخفيض
 

 جمع البيانات عرض البيانات

 ستنتاج البحثا
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، سيكون من األسهل جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها. وهبذه الطريقة
 عليها.

 عرض البيانات .ب
عرض البيانات يف شكل أوصاف ، ميكن تقدمي يف البحث النوعي 

إىل ذلك. وما  انسيابية، وخرائط، موجزة، وخمططات، وعالقات بني الفئات
، سوف يسهل فهم ما حيدث ، وختطيط العمل من خالل تقدمي البيانات

 3٩اإلضايف بناًء على ما مت فهمه.
برنامج  حلصول عليها يفبعد أن قام الباحث بتخفيض البيانات اليت مت ا 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يف
، سيقوم الباحث بتقدمي البيانات حبيث يفهم الباحث بشكل أفضل فونوروجو 

 .ما جيب فعله بعد ذلك
 اخلالصة والتحقق  .ت

اج األويل مؤقًتا ، إن املرحلة األخرية ترسم استنتاجات. ال يزال االستنت 
 33وسيتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم املرحلة التالية جلمع البيانات.

بعد الباحثون احلد وعرض البيانات، فإن ذلك سيكون قام الباحث كان  
برنامج ثنائي اللغة لرتقية قدرة  الختتام البيانات اليت مت احلصول عليها يف

 .ة اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو املدرسة الثانوي التكلم يف
 
 

                                                 
 . ٩2٢ ,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Dسوغيونو,   3٩
 . ٩5٩املرجع نفسه., 33
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 التحقق من صحة البيانات ﴾ز﴿
، سيستخدم الباحث اختبارًا للمصداقية. يتضمن للتحقق من صحة النتائج

 اختبار املصداقية الذي سيقوم به الباحثون:
 32زيادة املثابرة ، ويتم ذلك من خالل جعل املالحظات أكثر بعناية وباستمرار. .٠

هى الباحث من إجراء البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بعد أن انت
الثانية فونوروجو ، سيزيد الباحث من مثابرة الباحثني يف إعادة فحص البيانات. 
يتم ذلك من خالل الباحثني من خالل قراءة املراجع املختلفة ونتائج األحباث 

، مث سيستخدم ج اليت مت دراستهاالصلة بالنتائ والتوثيق اليت مت احلصول عليها ذات
الباحثون هذا لفحص البيانات اليت مت العثور عليها سواء كانت صحيحة وموثوقة 

 أم ال.
التثليث هو فحص لصحة البيانات من خالل فحص األدلة اليت تنشأ من املصدر  .٩

هناك أشكال خمتلفة من التالعب مبا يف  35واستخدامها لبناء مواضيع متماسكة.
بعد االنتهاء من الباحث  31والوقت. سلوبمن تثليث املصادر واأل ذلك تتكون

املدرسة الثانوية اإلسالمية  برنامج ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يف أحباثا يف
، فإن الباحث إجراء التثليث للتحقق من البيانات اليت احلكومية الثانية فونوروجو 

صول على بيانات صاحلة حًقا مت احلصول عليها. يتم ذلك من قبل الباحث للح
، وبالتايل ميكن التحقق من البيانات احلقيقة وال يوجد فرق بني ما وجده الباحث

                                                 
 .٩1٩ املرجع نفسه.,32
  Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatifريسويل ,جون و ج35

dan Campuran,٩1٢. 
 .٩12,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Dسوغيونو,   31
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اسرتجاع البيانات وأيضًا من وقت اسرتجاع  أسلوبمن حيث مصادر البيانات و 
 البيانات.

 مراحل البحث ﴾ح﴿
ة اإلسالمية يف بداية الدراسة ، أخذ الباحثون إىل امليدان يف املدرسة املتوسط

احلكومية الثانية فونوروجو  ملراقبة املشاكل أو الظواهر اليت كانت جمدية عندئٍذ 
إلجراء الدراسة وإجراء املقابالت والتوثيق. مث قام الباحث باستشارة مشكلة أو 
ظاهرة موجودة يف اخلبري )املستشار( ملعرفة ما إذا كانت املشكلة أو الظاهرة اليت 

رة باستخدامها كمواد حبثية. بعد أن حيدد الباحث املشكلة اليت وجدها الباحث جدي
جيب دراستها مث خيتار عنوان البحث بعد أن يبدأ الباحث يف إجراء البحث عن 

مثل النظرية املستخدمة يف  ،ط لكل األشياء املطلوبة يف البحثطريق التخطي
 ، وأساليب البحث اليت سيتم استخدامها.البحث
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 اب الرابعالب  
 عرض البيانات 

املدرسة  تاريخ موجز ت عامة يفالرابع على بيانات عامة وبيانات خاصة. بيانا لبابا
برنامج التميز من ، إجنازات املدرسة ،الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو

ملدرسة امج ثنائي اللغة لرتقية قدرة التكلم يف انحوال بر  خاصة. تشمل البيانات املدرسة
ثنائية اللغة لزيادة التمكن من  الربامجأمناط  ،الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو

 فونوروجويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  كالممهارات ال

 عرض البيانات العامة﴿أ﴾ 
 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروجو تاريخ موجز .1

هو التعليم الرمسي  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو تأسيسل
عادة باسم مدرسة ثانوية إسالمية يتم تأسيسها أو تنظيمها من قبل وزارة دينية 

 مجهورية إندونيسيا.
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ، فإن ما يدفع إىل إنشاء ومع ذلك

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يفأنه يف ذلك الوقت كان هناك  هو فونوروجو
، ظهرت إىل جانب ذلك كاراع غيباع، جيتيس، فونوروجو،  واحد فقط يف فونوروجو

. لذلك يف فونوروجو اخلاصة يف بيئة مدينةاملدرسة الثانوية اإلسالمية  يفالعديد من 
نسي ديين اقرتاًحا إىل وزير الدين قدم رئيس مكتب إدارة بونوروجو رجي ٠٢1٢عام 

مث يف عام للحد من املرسوم اإلجيايب من عدة جهات خاصة يف منطقة بونوروجو. 
 ، لكن الشخص الذي حصل على حالة االعرتاف مل يكنمت إقرار املرسوم ٠٢7١

 يف، ولكن فيما يتعلق بنقل )نقل فونوروجويف  ةاخلاصاملدرسة الثانوية اإلسالمية  يف
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 يف إىلغنتوج  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ( منة الثانوية اإلسالميةاملدرس
 .عاوياملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

من قبل   املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يفمث عندما مت إنشاء تأكيد 
فونوروجو. يف ذلك سطونو, جيناعن,  ووضعها يف قرية  فونوروجوككنديفاغ 

خالل اليوم الذي احتل  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف ، دخلتالوقت
 ٩طالبا تتكون من  7١مع ما جمموعه  سطونو مبىن "معاريف" مدرسة ابتدائية

، مت نقل علق بالوضع والظروف يف ذلك الوقتفيما يت ٠٢7٠/٠٢7٩حملي. مث يف 
لى حافة ع فيلمفيتانيف  نوروجواملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فو  يفموقع 
املدرسة الثانوية اإلسالمية  يف . يف هذا املوقع اجلديد ، دخل طالبعيبل السريع

 طوال اليوم. احلكومية فونوروجو
طالب. طالب  ٠١2كان عدد طالب الصف األول   ٠٢7٩/٠٢73يف 

 ٩11مجايل هو طالب. مث العدد اإل 11، والصف الثالث طالبا ٢1الصف الثاين 
 هرجو تعغال، مت التعلم من خالل استئجار منزل السيد الب. يف ذلك الوقتط

 .، فونوروجوسيطونو يف فلمفتان يف حي جكان والسيد
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف، حصلت  ٠٢73/٠٢72يف عام 

غرف دراسية  2ول للمشروع يف شكل مبىن يتكون من على قائمة دخ فونوروجو
ومساحة مكتبية واحدة. ولكن بعد قائمة دخول للمشروع من األرض بعد، ولكن 

أخريا أهنا  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروجو يفبفضل العمل اجلاد من 
 رت مكعبم 2٩١٢حصلت على منطقة إدارة أرض 

( النظام التجاري املتعدد األطراف نيجري 1تة )منطقة هناك س فونوروجويف  
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ( هواحلكومية اإلسالميةاملدرسة الثانوية )

املدرسة الثانوية اإلسالمية  ،عونوتاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ،جيتيس
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املدرسة الثانوية  ، ريفولوسااملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ،كوماناحلكومية  
 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروجوو  سامفوعاإلسالمية احلكومية 

يف  1٢تقع مدرسة تسناوية بوالية بونوروجو يف جاالن كي أجينج مرياه  
مقاطعة اليابان ، مقاطعة بابادان ، رجينسي. استندت بداية املدرسة إىل قرار وزير 

بشأن  ٠٢7١مايو  3٠بتاريخ  ٠٢7١لعام  ٩1ندونيسيا رقم: الديانة جلمهورية إ
نقل املدارس العامة ومعلمي الدين يف الدولة. وبدعم من تصريح تشغيل من وزارة 

 .٩١٠5يوليو  ٠يف  ٩١٠١/٩٩73/  fTMديون مكتب بونوروجو رقم: 
 113من خالل قرار وزير ديانة مجهورية إندونيسيا رقم  ٩١٠1منذ نوفمرب  

، اسم املدرسة تسناوية من والية بونوروغو  ٩١٠1 نوفمرب ٠1بتاريخ  ٩١٠1سنة 
 بونوروغو. ٩نيجري 
حىت اآلن شهدت  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  فونوروجو منذ إنشاء 

 على النحو التايل: العظيمةتغيري القيادة من الشخصيات 
 . مسلم  باكالوريوس احلاج 

 . عبد اهلل الدكتورأندوس ا 

 . كوسطو  باكالوريوساحلاج  

 . ريمساردي البصالدكتورأندوس  

 . إمام أشعري املاجستري الدكتورأندوساحلاج  

 . سوتارتو كرمياحلاج الدكتورأندوس  

 . املاجستريحارس  حممدالدكتورأندوس  
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 . املاجستريتارب الدكتورأندوس  

 
ونوروجو احلكومية اإلسالمية حتت قيادة مديري املدارس أعاله ، تظهر مدرسة ب

ل أنه مع التقدم االبتدائية زيادة يف اجلودة والوجود يف تعليم الشخصية الدينية. ونأم
، سنكون قادرين على تقدمي أفضل مسامهة يف قضية اإلسالم وتقدم العلم يف العمر

 على أساس استقرار امتاق. والتكنولوجيا
جلهود لتحسني اجلودة. يتمثل أحد ، تواصل هذه املدرسة بذل امع مرور الوقت

 بونوروجوأشكال اجلهود املبذولة لتحسني جودة التعليم والتدريس يف مدرسة 
خالل  احلكومية اإلسالمية االبتدائية يف تطوير املرافق والبنية التحتية يف املدارس. من

اخلدمات التعليمية  ، ميكن للمدارس حتسني شكلمشاركة برامج حتسني اجلودة
؛ مع القدرة على املواهب العادية والذكية واخلاصة، على حد سواء الطالب جلميع

حتسني مجيع اإلمكانات اليت ميتلكها طالب مدرسة بونوروجو احلكومية ملدرسة 
 تسناوية.

املكونات املصممة دائًما على  مجيع، فإن قيق املثل املذكورة أعالهمن أجل حت
، حبيث ميكن هتيئة جو مواٍت حىت تتم عملية الرؤية والرسالة والتماسك دائًماتوحيد 

 .31 التعليم والتعلم وفًقا للمثل العليا املشرتكة.
 أ( نظر املدسة
، االندونيسيني مع األخالق النبيلة، البصرية العاملية املسلمنيتشكيل األشخاص 

 ، وصديقة للبيئة.ر والعلوم والتكنولوجيا والرعاية، مثقفالذكاء املاه
 سةب( بغثة املدر 
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اليت هي يف الطبيعة اإلسالمية والقيم الثقافية يف  والسلوكياتتطوير املواقف ( ٠
 احلياة احلقيقية

،  الرياضيات والعلوم الطبيعية تطوير املناهج الدراسية القياسية الدولية ملواد( ٩
اللغة اإلجنليزية والعربية من خالل اعتماد أو تكييف املناهج الدراسية من 

 دمةالبلدان املتق
تنفيذ التعلم من خالل االستفادة من مصادر خمتلفة )متعددة املوارد( ( 3

 واستناداً إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الق، وفعال، وتعاوين، ، وخنشط ، ومبتكر بشكلتنفيذ عمليات التعلم ( 2

 ، وملهم للطالب.وإعالمي
، وغرس حياة مقتصد ملاديةاالجتماعية، والبيئة ا بالبيئةتنمية روح االهتمام ( 5

 يف جهود احلفاظ على البيئة.
 من أجل منع التلوث البيئي يف احلياة اليومية  النظيفةتطبيق ثقافة احلياة ( 1
 ملنع األضرار البيئية حماولةالسلوك املهذب يف ( 1
 خمتلفة جلميع سكان املدرسة كفاءاتزيادة روح التنافس يف  ( 7
يف اجملتمع املدرسي متفوقة وقادرة على املنافسة  واإلبداع حتمالتطوير األ( ٢

 فياإلقليمية والوطنية والدولية
القائم املدارس الدينية إدارة املدرسة التنفيذية بطريقة مهنية ويؤدي إىل إدارة ( ٠١

نوعية التعليم اليت كانت موحدة من خالل إشراك مجيع املواطنني يف املدارس 
 يف شكل مذكرة تفاهموغريها من املؤسسات ذات الصلة 

التطوير  قرينإنشاء الشراكة مع املدارس / متفوقة الكتاتيب والكليات و ( ٠٠
 م يف شكلمذكرةيالتعلأنشطة املؤسسي واملوارد البشرية، واملناهج الدراسية و 
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رعايةالتفاهم،مثقف وصديقة للبيئة، أن يكون مهذبا للبيئة من خالل تنفيذ ( ٠٩
 التوعية فياليومي احلياة

 ج( غرض املدرسة
اجتماعاحتياجات املشاركني الطالب الذين ميتلكون خصائص حمددة من ( ٠

 حيث التطور املعرفيالفعال
 لالحتياجات التعليمية ألنفسهم والوفاءحلقوق املتعلمني وفًقا ( ٩
 ة ووجهات نظر الطالب املستقبلية تلبية االهتمامات الفكري( 3
 ذات للطالب:تلبية احتياجات الفعل حتقيق ال( 2
 النظر يف دور الطالب كأصول للمجتمع واحلاجة إىل أناجملتمع األدوار( 5
 إعداد الطالب كقادة يف املستقبل( 1
املدرسة الثانوية اإلسالمية  يشغإلنتاج املزيد من النتائج والنتائج املؤهلة( 1

 احلكومية فونوروجو
إلكمال وسط لفرص أعضاءللطالب الذين لديهم قدرات أعلى من املت( 7

 37برنامج الدراسة بشكل أسرع
 

 إنجازات المدرسة .1
 إجنازات املدرسة .أ

هي فئة حمو األمية كما  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو
، وتتألف  و ذكاء املتعلمني خاصةيتضح من املشروع الثنائي اللغة للفصل الدراسي 

 من عمل مكتوب يف شكل رواية.
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 ملعلمني إجناز ا .ب
ن ع عامل يف الرتبية،هيفني دوي ريفيا جوليانيتاملعلمني نيابة عن  احد من

 . ٩١٠1فونوروجو مستوى املتميز املعلم 

 إجناز الطلبة .ت
 .٩١٠1بطولة الوطين تيكوندو  ٠بطل  (٠
 املنطمة من داخل املدرسة الثناوية و املدرسة الثناوية اإلسالمية يف رئيس ٠بطل  (٩

 املستوى الوطين
 ٩١٠1املستوى املطين   الرياضيات املنافسة السبب الوقعيائية النه (3
 ٩١٠1التصفيات النهائية فخر الدين الرازي املستوى الوطين يف عام  (2
 ٩١٠1الفائز األول يف مسابقة مناظرةاللغة اإلجنليزية يف جاوة الشرقية  (5
احملارب  ةاللغة اإلجنليزية اخلاصة مبحاربالفائز الثاين يف مسابقة اللغة اإلجنليزي (1

 ٩١٠1الذكي جباوى الشرقية 
 السنة يفخطاب مسابقة السالم كورب شرق بطولة جافا اإلجنليزية ٠بطل  (1

٩١٠1  
أوملبياد الرياضيات يف بسبعة األوملبياد علي تكنولوجيا واالتصاالت  ٠بطل  (7

 ٩١٠1  السنة يفاملستوي ماديون 
تكنولوجيا واالتصاالت أوملبياد علم األحياء يف بسبعة األوملبياد علي  ٠بطل  (٢

 ٩١٠1  السنة يفاملستوي ماديون 
أوملبياد علم األحياء يف بسبعة األوملبياد علي تكنولوجيا واالتصاالت  ٩بطل  (٠١

 ٩١٠1  السنة يفاملستوي ماديون 
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يف بسبعة األوملبياد علي تكنولوجيا أوملبياد اللغة اإلجنليزية  ٩ بطل (٠٠
 ٩١٠1  السنة يفاملستوي ماديون  واالتصاالت

اإلسالمية احلكومية الثانية  عاليةاملدرسة اليف  مسابقة قراءة القرأن3بطل (٠٩
 ٩١٠1عام  ماديون

 ٩١٠1 عام ماالنجة الوطنية ألوملبياد الرياضيات جامعة براوجيايا النهائي (٠3
حممدية فونوروجو  ةعالييف املدرسة ال كتابة قصة قصرية املنافسة  الفائز األول (٠2

 ٩١٠1 عام
 ٩١٠1 ن احلدث الفنون اإلبداعية و الرياضية املدرسة م غين امل الفائز األول (٠5
 احلدث الفنون اإلبداعية و الرياضية املدرسةمن علم األحياء األوىل الفائز  (٠1

٩١٠1 
 ٩١٠1يف عام مركز مدينة فونوروجو مول يف جملة املنافسة  الفائز األول من (٠1

 برنامج التميز من المدرسة .3
، لديها برنامج متفوق كومية الثانية فونوروجواملدرسة الثانوية اإلسالمية احل

برنامج حمو األمية للطالب. معرفة القراءة والكتابة هي نشاط يسعى للحصول على 
معلومات شفهية وخطية. يف اآلونة األخرية تراجع االهتمام بقراءة اجليل األصغر سناً 

ت املكتوبة لوجيا يف شكل هواتف حممولة تطورت فيها االتصاال مع تطور التكنو
بسرعة مع وجود رسائل قصرية  ، حبيث اعتاد على القراءة بعد فرتة وجيزة واليت أثرت 

 على االهتمام بقراءة الكتب للجيل األصغر سناً.
مية على ، قام وزير التعليم بعمل برنامج حلركة حمو األاللتقاط هذه املسألة 

 ة. يتم تنفيذ هذا يف املناهج، من رياض األطفال إىل الكليمجيع املستويات املدرسية
 وأخريا مت إنشاء حمو األمية املدرسية. .13وأكد يف منهج  13
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تنفذ حركة حمو األمية  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو
، مبا يف ذلك يف برنامج املكتبة ومجيع مع برامج خمتلفة يف خطوط خمتلفة املدرسية

 . املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجونهجية يف املواد واألنشطة الالم
تنفيذ برامج حمو األمية يف املكتبة مع برنامج لقراءة الزيارات مرتني يف األسبوع  .أ

 للطالب يف كل فصل.     
يف موضوعات اللغة اإلندونيسية ، توجد أنشطة يف كتابة الروايات إلنتاج  .ب

 . KSBNاألعمال املنشورة ورقم 
 برنامج مراجعة كتاب رواية من قبل الطالب. .ج
 يستعرض الربنامج الكتب اخليالية وغري اخليالية ، واليت تتحقق يف مهام املشروع. .د
 برنامج ال منهجي للتدريب الصحفي. .ه
 هناك نشرة املدرسة. .و
يتم اجلمع بني ثالثة مواد )اإلجنليزية والعربية واجلاوية( يف برامج ثنائية اللغة يف  .ز

 ليم والتعلم والتقييم.التع

املدرسة الثانوية اإلسالمية  ، يوجد لدىحمو األميةإىل برنامج  باإلضافة
 ، مبا يف ذلك:فصواًل متميزة احلكومية الثانية فونوروجو

 فصل الدراسي 2برنامج  الدراسي نظاممنظمو  .أ
الدراسي  هو شكل من أشكال التعليم الذي حيدد الطالب مقدار  نظام

 املوضوعات اليت تتبع كل فصل دراسي يف وحدة التعليم وفًقا للمواهبعبء التعلم و 
املدرسة ، والقدرة / سرعة التعلم. يف حني مت عقد االعتمادات يف واالهتمامات

فصول دراسية. يتيح تطبيق  2ملدة  الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو
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تويات املثلى من القدرة وفًقا االئتمان للطالب اكتساب فرص التعلم وحتقيق املس
 ملواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم / سرعة التعلم.

 ثنائي اللغة ثنائي اللغة .ب
، ومها االندونيسية )لغتني( ٩يف الفصل باستخدام  هو برنامج برنامج

واإلجنليزية. التعليم الثنائي اللغة له هدفني خمتلفني. األول هو تطوير اللغة 
والثاين هو احلفاظ على  .لنجاح عملية التدريس والتعلم اإلجنليزية األكادميية

الرتاث اللغوي. برنامج تعليمي جيد سيحقق كال اهلدفني. لكن الرتكيز الرئيسي 
 لربنامج ثنائي اللغة هو األول.

 الفصول العادية ،العادي .ت
هو برنامج يركز على كتاب الكلية ، أي احملاضرات / اخلطب اليت  الربنامج

 3٢الطالب. حيضرها مجيع
 عرض البيانات الخاصة﴾ ب﴿

 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروجوفي  اللغة امج ثنائينبر  .1

، ميكن حتقيق اجلهد املبذول لتحسني هو مبدأ العمل. يف عامل التعليم برنامج
ؤسسة من خالل حتسني نظام التعليم، وحتسني نوعية املعلمني، جودة التعليم للم

 ، ودعم األنشطة.اتيجيات التعلمواسرت 

أنشطة الدعم هي شكل من أشكال أنشطة النشاط خارج التعليم الرمسي.  
عادة ما يسمى هذا النشاط خارج املنهج. حتتوي كل مدرسة على منهج دراسي 
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طة إضافية مطلوبة من قبل خيتلف باختالف مدير املدرسة. ولكن هناك أنش
 ، وهي الكشافة. احلكومة

، هناك الكثري من رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجواملديف 
 األنشطة اإلضافية اليت ميكن للطالب املشاركة فيها.

العديد من األنشطة الداعمة  رسة، تعقد املدثنائي اللغة لصقل قدرة الطالب
أو اإلضافية خارج الدرس. النشاط يف شكل برامج خمططة بلغتني. باإلضافة إىل 

ك ، هناك أسبوعًيا مفروض ُنشر على حائط اإلعالن حلفظ الطالب. نادرًا ما ذل
الذي يتم نشره بواسطة الطالب. على  املفردات يتم حفظ أوجه القصور يف برنامج

سيكون مفيًدا عندما تستخدم االختبارات الشفوية أو  املفردات الرغم من أن هذا
 2١التصاريح العربية أو اإلجنليزية.

املناهج مينح حرية ثنائية اللغة يف حتديد وتنفيذ براجمها. بعد من رعاية 
الربنامج ثنائي اللغة ال يتعارض مع أجندة املدارس، يتم تنفيذ الربنامج. تبدأ الربامج 
ثنائية اللغة يف بداية العام عن طريق طباعة كتب املفردات. كما أوضح األستاذ 

 عفيف:

كتب اجليب أو كتب املفردات هلذا   يبدأ الربنامج الثنائي اللغة من شراء
سنوات. يطلب من كل طالب  3. وحفظها ملدة 1الكتاب املوزعة يف بداية الفصل 

فصول  3١فصل دراسي أن حيفظ وفقا ملتطلبات حمددة سلفا.يف القاموس هناك 
فصول. بالنسبة للودائع كل  1ذات مغزى فصل دراسي واحد واليت جيب أن حيفظها 

اللغة العربية درًسا ملدة ساعة. من األستاذ/ األستاذة أيضا تلقي ساعة، تكون دروس 
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الودائع باإلضافة إىل درس واحد مثل يف الراحة يف املكتب أو غرفة املعلم. على 
الرغم من أن هناك بالفعل طالب تأخروا يف احلفظ وفًقا للهدف، فإن العوامل اليت 

 .2٠فظ البطيءتؤثر على الطالب بسبب األصدقاء وأيًضا عامل احل

املتعلقة القيود املفروضة على برنامج تنفيذ كتاب املفردات هو عامل حتفيظ   
 كسول. كما أوضح األستاذ زاهرو:

توجد املعوقات بشكل أساسي يف الطالب. عملية احلفظ ليست مستهدفة 
ألن الطالب الذين هم كسولون يف حفظها، فإن العديد من الطالب الذين حيفظوهنا 

حترير الفواتري يتم حفظهم فقط. تؤثر قدرات الطالب أيًضا على حتفيظ فجأة عند 
 2٩الطالب. الطالب الذين لديهم حتفيظ عالية أسرع يف االستهداف من غريهم.

يف الفصل الدراسي األول بعد شراء القاموس، كان برنامج ثنائي اللغة   
رسة. مثل شرح مسابقة لغوية. هذه املسابقة اللغوية داخلية فقط يف نطاق املد

 :زهرى األستاذة

 اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو الثانويةاملدرسة  املسابقة اللغوية يف
أشهر وتقام املسابقات،  3داخلية فقط ، حيث يتم منح طالب بلغتني دورات ملدة 

وعادة ما يتم اختيار الفائزين يف مسابقة اللغة كممثلني لفعاليات املسابقة خارج 
 23.املدارس
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حيضر املسابقات اللغوية طالب الصف السابع والثامن بلغتني. إهنم       
يتنافسون لعرض اخلطب اليت متثل فصوهلم على أفضل وجه. تقام هذه املسابقة 
اللغوية يف الفصل الدراسي الفردي ، مث يف الفصل الدراسي الفردي، يوجد أيًضا 

يف حوايل شهر أكتوبر. كما أوضح برنامج معسكر األحد أو األحد باللغة العربية 
 األستاذ عفيف:

املغامرة العربية هي معسكر يومي السبت واألحد يف الفصل الدراسي الثاين. 
أنشطة املخيم كاملعتاد يف املدرسة. تأيت اللجنة اليت تدير هذا املعسكر من جملس 

 22الصف التاسع.

غوية خيمة اللغة هذه هي نفس املعسكرات ولكن توجد فقط ألعاب ل
وعروض فنية تستخدم اللغة العربية أو اإلجنليزية. تتعاون املدرسة أيًضا مع حرم 

 جامعة دار السالم يف توجيه الطالب للمشاركة يف هذا النشاط،

ويف بعض األوقات مثل االحتفال بعطلة اإلسالم بلغتني يساهم أيًضا يف 
اللغة على وجه التحديد ملء األنشطة كما هو احلال أثناء عطلة قربان. يوفر ثنائي 

برنامج نشاط ثنائي اللغة يف شكل قوربان نزاهة. شرح نزاهة القربان اليت ألقاها 
 أوستازا زهرو:

نزاهة قربان هي نشاط لتحليل حيوانات القربان وفق منظور الدروس 
وهو ثنائي اللغة. يقام كل عيد  nCDKاملختلفة. يتضمن هذا النشاط طالب 
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تعلقة باللغة العربية هي البحث عن مفردات الذي يتعامل مع األضحى. املمارسة امل
 25حيوانات القربان األعضاء اخلارجية واألعضاء الداخلية. 

مت إخبار الطريقة اليت ميارس هبا الطالب قبل جميء عطلة حيوان قربان   
وتنقسم إىل جمموعات. كل جمموعة حتلل مفردات املتعلقة حبيوانات قربان. بعد 

مفردات مث طباعته على ورق عادي أو رمبا يتم إجراء أشكال مبتكرة  البحث عن
قدر اإلمكان، مث عند أداء قوربان، يعني الطالب األجزاء اليت يعرفوهنا بالفعل عن 

 مفردات.

يف هناية الفصل الدراسي الفردي ، تقوم لغة ثنائية اللغة أيًضا بوضع برامج 
نشاط الثنائي اللغة هو اختبار شفهي. للطالب قبل أخذ االمتحان من املدرسة. ال

االختبارات الشفوية هي اختبارات شفهية هتدف إىل قياس قدرات الطالب على 
الكالم. القيمة اليت مت احلصول عليها ال تؤثر على امتحان املدرسة. كما أوضح 

 األستاذ زاهرو:

ل االختبارات الشفوية هي اختبارات تكالم العربية. عادة ما يتم عقده قب
الفصل الدراسي، مبا يف ذلك الربامج ثنائية اللغة، واجلوانب اليت مت اختبارها من قبل، 

 21أو شرح اخلطوات الالزمة جلعل عناصر معينة، الشيء الرئيسي سهل للطالب.

 وشرحت مرة أخرى بواسطة األستاذ عفيف:
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اختبار شفوي هو اختبار كالم قبل امتحان الكتابة للفصل الدراسي. هذا 
ختبار خاص بالربامج ثنائية اللغة واملمارسة بسيطة، وهي إخبار الطالب بإخبار اال

 21جتارهبم أو إجراءاهتم.

بعد االنتهاء من االختبار الشفوي، يواصل الطالب امتحان الفصل الدراسي 
النهائي من املدرسة اليت حتتوي على نظام كمبيوتر، مث يف الفصل الدراسي الثاين يف 

راسي باللغة العربية. املخيم العريب هو معسكر ملدة أسبوع واحد منتصف الفصل الد
 يقع يف جامعة دار السالم. يشرح األستاذ مغفور شرح:

املعسكر العريب املعسكر العريب هو نشاط ملعسكر اللغة الذي يتم عادًة ملدة 
 أسبوع واحد ويكون خارج املدرسة. 

وقع املعسكر العريب من يقام املخيم العريب خارج املدرسة. يبحث موقع م
جانب املعلم عن مكان لعقد هذا النشاط. ألن اإلقامة ملدة أسبوع واحد ، وضعت 
املدرسة هذا املخيم باللغة العربية يف مؤسسة نوعية أخرى لعقد هذا النشاط. عقدت 

سنوات  2بداية هذا املخيم العريب يف مدرسة اإلميان اإلسالمية الداخلية، حوايل 
كان يف جامعة دار السالم، يف جامعة دار   ٩١٠٢م املاضي من عام هناك. والعا

سنوات وسيستمر وفًقا ملذكرة التفاهم األولية اخلاصة  3السالم استمر هذا ملدة 
و جامعة دار السالم. يتم  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجوب

 سنوات. 5جامعة دار السالم كل جتديد مذكرة التفاهم اخلاصة باملخيم العريب يف 

أولئك الذين يعتنون جبميع األنشطة هم من جامعة دار السالم، عادة 
، أو الطالب املعينون لتنفيذ معسكر اللغة العربية. األستاذ قسم اللغة العربيةطالب 
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جمرد إشراف وتوجيه  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجومن 
 ركة يف املعسكر العريب.الطالب للمشا

التوقيت العام للمخيم العريب مشروط. لكن بالتأكيد يف الفصل الدراسي 
الثاين. املشاركون أيًضا يف الصف الثامن للربامج ثنائية اللغة، أما الفصل السابع 

 فليس هناك. 

لقد أرسلنا بالكامل أنشطة املخيم العريب إىل فريق الطالب يف جامعة دار 
نا مل نرتكها فقط. للمواد اليت نقدمها. ألن من يعرف بالضبط ظروف السالم لكن

وقدرات طالبنا. تصور فريق من جامعة دار السالم األنشطة والتنفيذ. هناك العديد 
 27من أوجه التشابه مثل: مسابقة ،تقدمي القصة، واأللعاب وغريها.

 درسة ويونيدا.هذا هو املعسكر العريب املنظم جيًدا واملنظم جيًدا من قبل امل

هناك برنامج بيولوجي إضايف ليكون قادرًا على دعم الطالب لتنفيذ االتصال 
باللغة العربية بشكل مكثف وهو تدريب املعلمني. هذا التدريب خمصص ملعلمي 
املواد العامة. مل يقتصر التدريب املقدم على االفتتاح واخلتام باستخدام العربية أو 

 ستاذ عفيف:اإلجنليزية. كما أوضح اال

هناك تدريب للمعلمني، وهو التدريب على التواصل باللغة العربية ملدرسي 
الدين واللغة اإلجنليزية للتعليم العام. هذا التدريب يف شكل ندوة تتناول موادها 

 التواصل بني اللغتني العربية واإلجنليزية من أجل افتتاح التعلم واالختتام.
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ييب بشروط. وفًقا للجدول الفارغ وفًقا يتم تنفيذ هذا الربنامج التدر  
 لتعليمات رعاية املناهج.

القيود يف تنفيذ هذا الربنامج هي أساسا على الطالب أنفسهم. وقد  
سهلت املدرسة، قدمت أفضل خدمة. لكن الطالب أنفسهم أقل قدرة على 

 املشاركة يف األنشطة بشكل صحيح. كما أوضح األستاذ عفيف:

 .2٢نشاط عام هو كسل الطالب وتأثري األصدقاءالعامل املثبط لكل 

صدقاء اليت تؤثر على الطالب بشكل كبري يف كل عوامل الكسل وحقائق األ
 تنفيذ برنامج .

مجيع األنشطة تعمل بسالسة بسبب املرافق واإلدارة اجليدة للمدرسة.       
املدارس تعمل أيضا مع املؤسسات األخرى إذا كان ذلك ممكنا وذات منفعة 
متبادلة. ستدير املدارس أكرب قدر ممكن وختطط لربامج متفوقة إلنشاء طالب 

  51متفوقني وعايل التحصيل.

اللغة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  ثنائي البرامجأنماط   .1
 فونوروجو

ا. يف القاموس هو شكل أو منوذج ميكن استخدامه يف صنع شيء مأمناط   
، يعين النمط الصورة املستخدمة يف املثال. منط يعين أيضا نظام أو رياإلندونيسي الكب

طريقة العمل. أمناط املناهج الدراسية هي شكل من أشكال تنظيم أنشطة الربنامج 

                                                 
 W/13/12.1552119 املقابلة,49

 V/12/O/11.2119، املالحظة 51 



49 

 

 

 

مت  أو برامج التعلم اليت هتدف إىل تقدميها للطالب من قبل املؤسسات التعليمية.
منذ البداية  احلكومية الثانية فونوروجو املدرسة الثانوية اإلسالمية ترتيب األنشطة يف

 للدخول يف التعلم الفعال. 

يتم حتديد األنشطة ثنائية اللغة ومن املقرر كل عام. ال يتم تنظيم برنامج  
وافًقا عليه يف املناهج ثنائي اللغة بشكل تعسفي ألنه جيب أن يكون معروفًا وم

يف منطقة القيادة يف املنهج. كما  ، مع األخذ يف االعتبار أن اللغتني تقعانالدراسية
 : زهرى األستاذة تذكر 

 ، مث حتتها هناكاألستاذة سييت فتح اجلّنةرئيس جملس اإلدارة هو  ثنائي اللغة
و آخرون. إدارة ثنائية اللغة نفسها ولكن ال يزال مغفور   األستاذو  عفيف األستاذ

 5٠.مسهود األستاذ حتت رعاية املناهج

ثنائي اللغة هي ميكن اللغة العربية يف حية اليومية. كما اهلدف هذا برنامج  
 قال األستاذة سييت فتح اجلنة :

إتقان لغتني يف  اهلدف من هذه الربامج هو أنه من املتوقع أن يتمكن الطالب من
 5٩"حياهتم اليومية.

 ألن. معينة أهدافًا يصوغ ال بلغتني الواقع يف ألنه اليزال عامة اهلدف هذا   
 الربنامج يف شاركوا الذين املشاركون مث ـاملدرسة أهداف لدعم اللغة ثنائية امجبر  هناك

 فقد.  اللغة ثنائي طالب هم اللغة الثنائي
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. كما  اللغة ثنائي بواسطة إجراؤها يتم اليت املواد هي تدريسها يتم اليت املواد
 قال األستاذ مغفور:

ق الطالب يف جامعة دار لقد أرسلنا بالكامل أنشطة املخيم العريب إىل فري
السالم لكننا مل نرتكها فقط. للمواد اليت نقدمها. ألن من يعرف بالضبط ظروف 
وقدرات طالبنا. تصور فريق من جامعة دار السالم األنشطة والتنفيذ. هناك العديد 

 53من أوجه التشابه مثل: مسابقة ،تقدمي القصة، واأللعاب وغريها.

 إىل القواميس من بلغتني الربنامج نشطةأ تبدأ العملية، املمارسة يف
 كما قال االستاذة رهري:.الشفوية االختبارات

العربية، -ليزيةحيتوي الربنامج الثنائي اللغة على قاموس للمفردات اإلجن
 52نزاهة."قوربان ، و كر العريب، واالختبارات الشفوية، واملعسومسابقات اللغة

من  .املمارسةحيت   التخطيط من بدءا. جيد بشكل منظم نشاط كل
 القاموس املفردات حيت األختبار الشقوية.
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لخامسباب ا  
 تحليل البيانات

في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  اللغة امج ثنائينمن بر  تحليل ﴿أ﴾
 فونوروجو

أيضا جيب  األساسّي عملية التكلمبرنامج جيد باإلضافة إىل حتقيق عناصر 
ة من أجل أن تصبح ممارسة للطالب ليكون بارعا يف لغة أجنبية. يف  القيام بأنشط

  كتاب أجيف هرماوان وتنقسم أنشطة التواصل إىل قسمني، مها:
 ممارسة قبل األتصاالت  .٠

التمارين الرياضية قبل األتصاالت  ال يعين ان املناورات املفتعلة ال التواصلية، 
ألساسية يف التحدث غىن عنها عندما ولكن املقصود هو تزويد الطالب باملهارات ا

سقطت يف امليدان، مثل متارين التطبيق أمناط احلوار، واملفردات، والقواعد، وتعبريات 
 الوجه ، وهلم جرا.

 ممارسة األتصاالت .٩
عبارة عن مترين يعتمد بشكل أكرب على إبداع الطالب يف ممارسة  ممارسة

م بشكل مباشر يف التقليل ملنحهم التمارين. يف هذه املرحلة، تبدأ مشاركة املعل
الفرصة لتطوير قدراهتم. يتم الرتكيز على الطالب يف هذه املرحلة للتحدث أكثر من 

55املعلمني
  

جيب مراعاة عناصر التعليم الطبيعي ألن الغرض من هذا الربنامج هو تكوين 
 يلي:طالب بارعني يف استخدام اللغتني العربية واإلجنليزية. وكانت العناصر كما 

 عنصور األساسّي أنشطة التكلم
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 حيتاج إىل األقّل شخصني، املتكلم و املستمع .أ
 مًعا فهمها ميكن لغوية مرور كلمات استخدام .ب
 العامة باملراجع االعرتاف أو قبول .ج
 املشاركني بني تبادل .د
 يوصل كّل املتكّلم مع اآلخر و البيئة سريعا .ه
 يتصل مع احلاضر .و
 واللغة سمعال املتعلقة األعضاء على تنطوي .ز

 51،صويت كرمز حقيقي هو وما استالمه مت ما مع تعامل
 

 قدم الباحث البيانات فما التايل:
 املفردات .٠

. وحفظها 1كتب املفردات هلذا الكتاب املوزعة يف بداية الفصل 
سنوات. يطلب من كل طالب فصل دراسي أن حيفظ وفقا ملتطلبات  3ملدة 

ذات مغزى فصل دراسي واحد فصول  3١حمددة سلفا.يف القاموس هناك 
 فصول.  1واليت جيب أن حيفظها 

العناصر الكالم املكون تستخدم الرموز الصوتية العربية، وتستخدم 
 الكلمات الشائعة ،املعاصرة.

 مسابقة اللغة .٩
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مسابقة اللغة هي نشاط منافس يقام كل فصل دراسي. املشاركون 
ايري املتنازع عليها يف طالب الصف السابع والثامن بلغتني. وتشمل املع

تقسيم كيشوه وكتوبة. مت تدريب طالب الصف السابع والثامن بلغتني ملدة 
جامعة اإلسالمية احلكومية  و جامعة دار السالم شهر. حنن نعمل مع

51 .لتدريب الطالب بلغتني فونوروجو 
  

   

هتدف املسابقات اللغوية إىل تدريب الطالب ورؤية البذور املتميزة 
متثيلها عند وجود مسابقات أو مسابقات خارج املدرسة. هذا  اليت سيتم

النشاط مهم ألن املشاركة يف املسابقات خارج املدرسة ستشكل عقلية جيدة 
 للطالب.

التدريبات املستخدمة هي التواصل املسبق والعناصر الكالم املكون 
 تستخدم الرموز الصوتية العربية، وتستخدم الكلمات الشائعة،املعاصرة

 ربان أينتيغرييتق .3
هي نشاط حتليل حيوانات القران يف جمموعات. الفئة قربان أينتيغرييت       

ثنائية اللغة اليت يتم البحث عنها هي املفردات العربية لألعضاء احليوانية يف 
عمامة. يكون التقييم يف شكل تقارير وجوانب يتم تقييمها على أهنا دقيقة 

موضوع  ٢يف جمموعات. كل جمموعة مثقلة  ييتقربان إنتيغر  يف التأشري. هذا
للتحليل. مثل اللغة العربية للمفردات والتزجل للتاريخ والرياضيات حلساب وزن 
حيوانات القربان وعد اللحوم املوزعة إخل. بالنسبة للعوامل املثبطة ، يشعر 

 .الطالب باالمشئزاز من حيوانات القربان
                                                 

 W/13/12.1552119 املقابلة,51 



54 

 

 

 

نه يستغل حلظة ذبح حيوانات االستخدام اجليد للوقت من املدرسة أل
القربان عن طريق إعطاء مهمة للطالب لزيادة معرفتهم. لعدم وجود هذا 
الربنامج هو عندما يكون عدد املهام املعطاة جملموعة واحدة ألن عليهم 

 مواد سيكون هلا تأثري على صعوبة القيام بذلك وإكماله. ٢إكمال حتليل 
ق ألنه يف هذا النشاط ال يوجد التمرين املستخدم هو التواصل املسب

اتصال مباشر ، فقط حتليل مفردة وإظهاره. غري متأكد مت تصميمه 
 باستخدام الرمز الصويت للغة العربية ، ويستخدم الكلمة العامة ، واملعاصر

 مغامرة عربية .2
مغامرة عربية هي معسكر يومي السبت واألحد يف الفصل الثاين.      

 املدرسة. جاءت اللجنة اليت تدير املخيم من جملس أنشطة املخيم كاملعتاد يف
 .الصف التاسع

اهلدف من هذا املعسكر هو زيادة كثافة التحدث للطالب الذين 
يستخدمون اللغات األجنبية. التعلم أثناء اللعب هو مفتاح هذا النشاط يف 

 املخيمات.
شرًا ، التمرين املستخدم هو التواصل ألنه يف األنشطة تتضمن اتصااًل مبا

يستخدم كل نشاط اللغة العربية بكل تأكيد حىت وإن مل تكن كلها تتحدث 
العربية. العنصر املضمن هو كل العناصر الكالم مثل التواصل بني شخصني 
على األقل ، باستخدام رموز الصوت العربية ، واستخدام الكلمات الشائعة 

 ، واملعاصرة وغريها
 اختبار شفهي .5
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سي ثنائي اللغة ، يقدم امتحانات مستقلة للطالب يف هناية الفصل الدرا
لقياس مدى حتقيق النجاح يف التعلم وأهداف  7و  1ثنائي اللغة يف الصفني 

 شفهي اختبار  التعلم. اسم النشاط هو 

ينظر هذا التقييم بفعالية إىل القدرات الفردية للطالب ألهنم   
لتحريري، هناك يعتمدون على قدراهتم الفردية. على عكس االمتحان ا

احتمال حبدوث غش، مثل الغش. على الرغم من أن هذا االختبار هو 
شرط ألداء امتحان املدرسة للطالب بلغتني ، إال أن هناك ارتياًحا إذا اتبعت 

 سبب املرض أو األذونات املسموح هبا.
التمرين املستخدم هو التواصل ألنه يف هذا النشاط يتحدث املعلم 

، والعناصر الكالم اليت يتم بناؤها عن طريق التواصل  مباشرة مع الطالب
هي شخصني ، وذلك باستخدام رموز الصوت العربية ، واستخدام 

 الكلمات الشائعة ،املعاصر.
 العريب املخيم .1

مشغول  ٢يف الفصل الدراسي الثاين عندما الطالب الفصل 
 ريب.العمتأل لغتني يف الفراغ مع أنشطة املخيم باالمتحانات ، لذلك 

جامعة دار  املخيم العريب هو معسكر للغات ملدة أسبوع واحد يف
 /األستاذ، مث جامعة دار السالم مت ترتيب األنشطة من قبل طالب. السالم
الذين  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوروجو ة مناألستاذ

 .يشاهدون فقط
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ة تتضمن اتصااًل مباشرًا التمرين املستخدم هو التواصل ألنه يف األنشط
، يستخدم كل نشاط اللغة العربية بكل تأكيد حىت وإن مل تكن كلها 

 تتحدث العربية.

     تدريب املعلمني  .1
تدريب املعلمني هو تدريب على التواصل باللغة العربية ملدرسي الدين واللغة   

التواصل بني  اإلجنليزية للتعليم العام. هذا التدريب يف شكل ندوة تتناول موادها
 .اللغتني العربية واإلجنليزية من أجل افتتاح التعلم واالختتام

تضمن التدريب املقدم متارين ما قبل االتصال ألن هذا النشاط كان يف 
األساس عبارة عن إحاطة مدرسية خبالف العربية واإلجنليزية من أجل التحدث 

م تشكيلها هي استخدام كلمة باللغة العربية واإلجنليزية. للعناصر الكالم اليت يت
 متفق عليها بشكل متبادل وتشمل الكلمات الشائعة االستخدام.

 األبطال عدد خالل من هذا يتضح. الطالب على تأثري له النشاط هذا  
 املقاطعة مستوى على األوملبية األحداث من العديد يف عليهم احلصول مت الذين

 احلصول يتم مل نفسها العربية اللغة بطولة أن من الرغم على. الوطين واملستوى
 . هبا الفوز مت ما غالباً  اإلجنليزية اللغة لبطولة ولكن عليها

: قاموس املفردات، جتري برنامج علي األنشطة التاليةوخلص الباحث إىل أن 
مسابقة اللغة، قوربان إينتيغرييت، خميم العربية، مغامرة العربية، إختبار الشفوي، و 

 . هذه األنشطة تأثرية كبرية علي اللغة الطالب.تدريب املعلمني
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في المدرسة الثانوية  لترقية قدرة التكلم اللغة  امج ثنائينتحليل أنماط بر  ﴾ب﴿
 اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروجو

 الكالم. متوافًقا مع العناصرسيتم حتقيق برنامج جيد عندما يكون النشاط 
هو األصوات، مفردات، و الرتكيب. لقياس قدرة  املقصود  يف عناصر اللغة العربية

  57عن عناصر اللغة العربية مطلوب أدوات القياس تعين اإلختربات.

ان الكالم الذي يؤدي عن املتكلم، ويكون مقبوال عند  يرى عبد القاهر
، أما اللفظ فهو هذه عىن والنظماملبد له من ثالثة عناصر، اللفظ و  ، الاملخاطبني

تلك  . وأما املعىن فهي، وتسطرها أفالمناات اليت تنطق هبا ألسنتنااحلروف والكلم
. وعلى هذا د أن عرب عنها ليدركها املخاطب، ونو األمور اليت جنده يف نفوسنا

للمعاين ، فاملعىن هو املعرب عنه، واللفظ هو املعرب به، فإذا رأيت  فاأللفاظ قوالب 
الدول  ، أو قرأت تاريخاءك حالهأو تأملت واقع أمتنا فس ،زهرة فأعجبك منظرها

 ، فاعرتت نفسك الدهشة . هذه كلها معان استقرت يفاالستعمارية قدميا وحديثا
وتظل كامنة  ،جد هلا آثارها املتعددة املختلفة، فتنفسك، فهي تفعل يف نفسك فعلها

إذا أردت أن تبثها غريك من الناس، وأن خترجها من داخل ، فيف نفسك معاين جمردة
أن خترجها لتسمع هبا نفسك  ، إذا أردتق خفاياك، وأرجاء نفسك، وعميكجواحن
5٢.، فإنك تنطق قبها ألفاظا مكونة من حروف وكلماتوغريك

نتيجة نظرية أعاله  
 عناصر اللغة هي األصوات، املفردات، الرتكيب، واملعين.

 من البيانات السابقة  الباحث حيللها كما يلي:
                                                 

 ٩٢،Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلميد، 58 

عبد القاهر اجلرجاين، عناصر الكالم  5٢
(6349&idm=1&id=32&ida=2http://almerja.com/reading.php?i=) ١-٩٠1-٩١٠٢ . 

http://almerja.com/reading.php?i=2&ida=32&id=1&idm=6349
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 تنظم الربامج ثنائي اللغة .٠
 هلدفا .أ

 أهدافًا يصوغ ال بلغتني الواقع يف ألنه اليزال عامة اهلدف هذا
 املشاركون مث ـاملدرسة أهداف لدعم اللغة ثنائية برامج هناك ألن. معينة
 فقد. اللغة ثنائي طالب هم اللغة الثنائي الربنامج يف شاركوا الذين

 األسرتاتيجية .ب

 األنشطة هي ةاللغ ثنائية الربامج تستخدمها اليت اإلسرتاتيجية
 ،قاموس مفردات من بدءاً  تنفيذها مت اليت اللغوية األنشطة. اللغوية

 العريب، املعسكر ،قربان إنتيغرييت العربية، املغامرة اللغة، مسابقات
 .املعلمني وتدريب الشفوية االختبارات

 ثنائيي طالبًا كانوا اللغوي النشاط هذا يف شاركوا الذين املشاركون
 الثالث الصف إىل األول الصف من يرتاوحون التحديد وجه على اللغة

 الفصل كان إذا املفردات كتب حيفظون فقط الثالث للصف ولكن
 .احلفظ يكمل مل السابق

 لكن للمدرسة، مدرًسا اللغة ثنائي الربنامج مدير يعد األساس، يف 
 ،العربية واملغامرة اللغوية واملسابقات العربية املعسكرات ألنشطة بالنسبة
 .األنشطة هذه تنفذ ثالثة أطراف فهناك

 املادة هذه. اللغة ثنائي من يأيت نشاط كل يف املستخدمة وللمواد
 .العربية اللغة تعلم يف مبتدئني يزالون ال الطالب ألن وأساسية عامة
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 التقييم .ج

 احلكم. ملفروضات شفهي اختبار هو الربنامج يف املستخدم التقييم
 يوجد ال بينما. إنتيغرييت قربانل ورقة. اللغة ملسابقات املسرح خشبة على
 العربية واملغامرة العريب للمخيم تقييم

 الكالم .٩

 النحو على وهي. برنامج كل يف تشكيلها يتم اليت العناصر من العديد هناك
 التايل
 قاموس مفردات .أ

النمط املوضح يف هذا النشاط: مث العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 
 .صوات، و الرتكيباملفردات، األ

 مسابقة اللغة .ب
النمط املوضح يف هذا النشاط: العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 

 .املفردات، األصوات، و الرتكيب

 قربان أينتيغرييت .ج
النمط املوضح يف هذا النشاط: العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 

 .املفردات، األصوات
 مغامرة عربية .د

النشاط: العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي النمط املوضح يف هذا 
 .املفردات، األصوات
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 اختبار شفهي .ه
النمط املوضح يف هذا النشاط: العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 

 .األصوات

 املعسكر العريب .و

النمط املوضح يف هذا النشاط: العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 
 .املفردات، األصوات، و الرتكيب

 ريب املعلمنيتد .ز

النمط املوضح يف هذا النشاط: مث العناصر اللغة اليت تريد حتقيقها هي 
 .املفردات، األصوات، و الرتكيب

خلص هذا البحث أن األنشطة برنامج ثنائي اللغة  تدافع عناصر الكالم 
حيث األصوات، مفردات، الرتكيب، و املعين. لكن مل تنظم املدرسة عناصر 

 مفردات، الرتكيب، و املعين( يف كل األنشطة.الكالم )األصوات، 
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 السادس لبابا

 ختتاماإل

 البحث نتائج ﴿أ﴾

 :لعل عرض البيانات و حتليلها حصل الباحث علي النتائج التالية  

: قاموس املفردات، مسابقة اللغة، قوربان جتري برنامج علي األنشطة التالية .1
ة، إختبار الشفوي، و تدريب املعلمني. هذه إينتيغرييت، خميم العربية، مغامرة العربي

 األنشطة تأثرية كبرية علي اللغة الطالب.
األنشطة برنامج ثنائي اللغة  تدافع عناصر الكالم حيث األصوات، مفردات،  .٩

الرتكيب، و املعين. لكن مل تنظم املدرسة عناصر الكالم )األصوات، مفردات، 
 الرتكيب، و املعين( يف كل األنشطة. 

 اإلقتراحات ﴾ب﴿
 من البحوث اليت أجريت والباحثني لديها اقرتاحات لبعض من طرف:

قد دائما أنشطة لغة هذا. بعد ب، ومن املتوقع أن تعطي دائما الدعم لغتني لعاتلك .٠
ني ، من املتوقع أن ال يتم إلغاء اللوائح اليت تعد جيدة لدعم الطالب الناطقذلك

ضروري إضافة املزيد حىت يكون لدى املدارس ، فمن الباللغة العربية أو اإلجنليزية
 طالب متميزون ومنجزون يقومون يف هناية املطاف بإنشاء أجيال ذكية وكرمية. 

إيالء املزيد من االهتمام ، من املتوقع أن يكونوا قادرين على بالنسبة للمعلمني .٩
، وخاصة للطالب الذين هم كسولون يف القيام بأنشطة لغوية. ميكن للطالب

درس تقدمي النصح والتوبيخ أو االتصال بالوالدين إذا لزم األمر لتحفيز الطالب للم
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على القيام هبذا النشاط بشكل جيد. وأيًضا من املتوقع أن حيافظ املعلم على الروح 
 حىت يصبح الطالب أكثر محاسة بشأن هذا النشاط.

للغوي حبماس من املتوقع أن يكون الطالب قادرين على املشاركة يف هذا النشاط ا .3
ا. ال تكن كسواًل ملواصلة ومحاس. ألن الصعوبات اليت تواجه اليوم ستصبح فخرًا غدً 

 ، وأظهر لنفسك أنه ميكنك القيام بأشياء ال يستطيع اآلخرون القيام هبا.العمل
بالنسبة للباحثني ، من املتوقع أن يكون بإمكانه تربير هذا البحث من مجيع  .2

 أن يكون هذا البحث مفيًدا للباحثني أنفسهم واملدرسة  األخطاء واإلعاقات ونأمل 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 . ٠٢17 .القاهرة: دار املعارفاملوجه الفىن.   إبراهيم, عبد العليم.

 ٠٢71 .القاهرة: دار الفكر العرىب.اإلجتاهات املعاصرة .أبراهيم، محاده

اصر الكالم عن .اجلرجاين، عبد القاهر

(6349&idm=1&id=32&ida=2http://almerja.com/reading.php?i= )21-16-2119 

 ٠٢٢٩دمشق سورية: دار الفكر. طرق تدريس اللغة العربية. الركايب, جودت. 

 .٩١١5القاهرة: دار الثقافة،  . تعليم اللغة العربية. رسالن، مصطفى 

 .٩١١2مدينة: أمون. املرجع يف تدريس اللغةالعربية. حممد عطا, إبراهيم.

 

 األجنبيةالمراجع 

. باندوج: Metodologi Penelitian Bahasa Arabالدين, عفيف. و بيين امحد سيباين .

 ٩١٠٩فوستاكا سيتيا. 

http://almerja.com/reading.php?i=2&ida=32&id=1&idm=6349
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: جامعة اإلسالمية أحلكومية ماالجMengukur Kemampuan Bahasa Arab.  .احلميد، عبد

 .٩١٠١ .مالكي

: كايل ميديا. يوغجاكرتا. Penelitian Pendidikan Pendekatan kualitatif.املناب, عبد

٩١٠5 

ماالج: جامعة .Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifاملصطفي, سيف.

 ٩١٠2اإلسالمية احلكومية فريس. 

. باندوج: رماجا روسدا Strategi Pembelajaran Bahasaار.إسكاندارمسيد و داداج سونيند

 ٩١١٢كريا. 

 ٩١١7جاكرتا: رينيكا جفتا. .ftioioie ntPtleteoP IgoletoteM. بصروي و سوواندي

فونوروجو: جامعة اإلسالمية احلكومية .Pengantar Linguistic Arab. .ترجياهيو، أغوس

 .٩١٠2.فونوروجو فريس

 .: جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فريسفونوروجوPsikolinguistik.  .ترجياهيو، أغوس

٩١٠2. 

. باندوج: رماجا روسدا كريا.fttatalaue ntPtleteoP IgoletoteMج مولوج , ليكسي.

٩١٠3 
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 ٩١٠٩. جاكرتا: الشعلة.  .Psikolinguistik .دارجووجيويو ، سوجنونو

. باندوج: رماجا روسدا كريا. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabهرماوان, أجيف.

٩١٠2 

إدارة األنشطة الالمنهجية يف املدرسة األبتدئية معارف فونوروغو يف ويديانساري,ايعغار.

جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو ", )فونوروجو: ٩١٠3/٩١٠2السنة الدراسية 

 ٩١٠2فريس. 

 Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif danو جريسويل,جون. 

Campuran.:٩١٠1فوستاكا فالجر.  يوغجاكرتا 

 .،Pengelolaan Lingkungan Pendidikan .علي نوغراها ، ييين رمشاوايت .ماريانا ، ريتا

 .٩١٠١ .جاكرتا: كينكانا 

 (٩١٠٠, )باندوج: فوستاكا سيتيا, Metode Penelitian Pendidikanحممود, 

ترقية نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف السابع باملدرسة الثانوية دار  سويانيت. احملاوالت يف

جامعة اإلسالمية احلكومية ".فونوروجو: ٩١١٢/٩١١٢اهلدي السنة الدراسية 

 ٩١٠١فونوروجو فريس. 

 ٩١٠3باندوج: ألفبيتا. .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Dسوغيونو. 
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نج. دور املدير يف ترقية الذكاء الروحي للطالب من أنشطة الصالة يف فيرتاح أفندي, دانا

اجلماعة يف  املدرسة األبتدئية اإلسالمية معارف فاهتان ويتان يف السنة الدراسية 

 ٩١٠2جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فريس. . فونوروجو: ٩١٠2/٩١٠3

 Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Arab،(Jurnal, FITK UIN) رمحين،

املقابلة مع األستاذ مغفور, مدرس اللغة العربية ,يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 . يف مكتب ثنائية اللغة.٩١٠7 –أكتوبر -٩٩الثاين فونوروغو, األثنني, 

 

 
 

 


