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 الملّخص

 

سامى تمبورو .2015. حكيم، هدى نور ة العربية بمعهد الفتاح ااڑ  تطوير البىڐ
 .المشرف  يفرد الفطرى نور سام الماجستير. ماغيتان

 

ة العربية: الكلمة اأساسية  البيىڐ

ات حية  عيشة كائ اسبة  كان الذي تتوافر في العوامل ا ي الوسط أو ا البيئة 
ا عوامل وقوي خارجية تؤثر  اإنسان وسلوك يع البيئةأن  و. خاصة، و ي   

وية ال من شأها أن تؤثر  عملية التعليم وترغيب  ع ادية وا اأشياء والعوامل ا
. الطاب  ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها  واقع حياهم اليومية

دروسة  ا يتعلق باللغة الثانية ا د  تعلم وما يشا وأما البيئة اللغوية فهي كل ما يسمع ا
قصف أو الدكان، احاورة مع اأصدقاء  ي اأحوال  ا وأما ما تشتمل البيئة اللغوية 
ا ريدة، اأحوال ح عملية التعلم  الفصل، وح قراءة الدروس وغ  .وح قراءة ا

عهد  بورو ماغيتان"كما ا تقوم  الو إحدى من مؤسسات " الفتاح ااسامى 
ا . بتطوير البيىة العربية د  تعلم وما يشا فيها وجود بيىة اللغوية فهي كل ما يسمع ا

قصف أو  ي اأحوال  ا دروسة وأما ما تشتمل البيئة اللغوية  يتعلق باللغة الثانية ا
ريدة، اأحوال ح عملية التعلم   الدكان، احاورة مع اأصدقاء وح قراءة ا

ا   .الفصل، وح قراءة الدروس وغ
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بورو ماغيتان وضع الباحث  عرفة عهد الفتاح ااسامى  تطوير البىة العربية 
بورو  كيف تطوير البيىة ااستماعية( 1): أسئلة البحث كما يلى عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان ؟ كيف تطوير البيىة الكامية ( 2)ماغيتان ؟  ( 3)عهد الفتاح ااسامى 
بورو ماغيتان ؟ كيف تطوير البيىة القراىية  كيف تطوير البيىة ( 4)عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان ؟الكتابية   عهد الفتاح ااسامى 

ث ميدان يتصف علة البحث الكيفى د عرض البيانات، يأخذ الباحث . ذاالبحث  وع
كتوبة احظة والوثائق ا قابلة وا ليل البيانات،  تأخذ الباحث . الطريقة العلمّية كطريقة ا د  وع

مان وب ليل وصفي كيفي على طراز ميلس و  ي  ليل البيانات   Miles dan) أسلوب 

Huberman) تاج البيانات:  ، كما يلى  .فيض البيانات و عرض البيانات و است

بورو تطوير البيىة ااستماعية ( 1): و أما نتائج البحث .1 عهد الفتاح ااسامى 
جرة و بااستماع ااعان  درس او ام ا فردات من ا ماغيتان مقصورة بالقاء ا

ر من مكر الصوت عهد الفتاح ( 2 )اللغة العربية او ا تطوير البيىة الكامية 
ري بورو ماغيتان كما  اع، . ٢كوسيلة اليومية، . ١: ااسامى  الكام وسيلة ااق

٣ . ، فيس الطالب عما يعاني ، . ٤الكام وسيلة لت شاط الطا . ٥الكام ال
عهد . الكام وسيلة رىيسية  العملية التعلمية شطات لتطوير البيىة الكامية  وال

طابة ي مقصورة باحادثة وا بورو ماغيتان  تطوير البيىة  (3). الفتاح ااسامي 
بورو ماغيتان عهد الفتاح ااسامى  فهم القراءة يع ان القراءة بتعرف على : القرائية 

سن على قراءة الطالب ويهتم على  علم  طق ها، فكان ا روف والكلمات وال ا
عا تمام على ا ركات بدون ا د . ا قية مهارة الكام ع قي ك هارة ات ذ ا و

قصان ايضا قد يكون بعض الطاب  بورو، ومن ال عهد الفتاح ااسامى  الطلبة 
ذا يسبب على ضعيف القراءة  حوية والصرفية و ا عن القواعد ال ايهتمون كث

بورو ماغيتان كما يلىتطوير البيئة الكتابية ( 4). ومهارها  :عهد الفتاح ااسامى 
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عهد الفتاح اإسامي بدراسة اإماء ط, لتطبيق مهارة الكتابة فأخذ ا , وا
ائطية بورو ماغيتان ايطمعوا . واجلة ا عهد الفتاح ااسامى  وكان الطلبة 

شكات بسبب نقصان  ذ ا هارة كطمع مهارة الكام،  ذ ا على اكتساب 
تعلقة ها ذ بقليل الكتابة . الوساىل والدوافع ا ب قليا،  سبة الكاتب و وبال

شرات ريدة، وال اىطية، وا هارة كاهم . باللغة العربية اما  اجلة ا ذ ا وكان 
و اانشاء اليومي  شاط اللعر و اك ال درسة فحسب، ولو كان   عملية ا

ساء شطات . الذي عقد  ا ذ ال ا  (الكتابية)ولكن  اتشبيع واتكسب كث
 .(الكتابية)على مهارات العربية 

احات كمايلى ذا البحث سيقدم الباحث اإق بغى على مدير 1): ومن   في
تماما جيدا  تدريبات اإستماع والكام  عهد أن يهتم ا يع اأساتيذ هذ ا عهد و ا

بغى على قسم . والقراءة والكتابة  احافظة وسع على ترقياها دائما سوى ذلك ي
عل بيئة اللغة العربية، مثل يوم اللغة العربية أوأسبوع اللغوية الشهرية   التعليم واللغة أن 

شاط والرغبة على تعليم اللغة العربية يث.ويزيد حرص الطاب على ال  يتم تدريب  
علم وقسم اللغة  (2). الصحيحة اللغة العربية باستخدام الطاب على التحدث بغى  ي

قدم على دروس اللغة ,أن يعطى التقو  كل أنشطة  وتدريس خاص لطاب ا
دية على امهر الطاب اسيما  اللغة العربية لكي يزيدوا نشاطهم .العربية  ويعطي ا

قية مهارة اإستماع والكام  على تعليم اللغة وترقيتها و أن يزيد اأنشطة اأخرى ل
عهد قية البيىة العربية هذا ا اموا  (3). والقراءة والكتابة، ل بغى على الطاب أن  ي

قروهم و  هم وا شايخ ومن أعلى م ويرحم من أد م علم وا أن يزيد رغبتهم ا
ديث  ة ولغة كتاب اه  وا ل ا ي لغة ا بتهم  تعّلم اللغة العربية ان لغة العربية  و

فها العلماء الصا بوي والكتب ال ص  .ال
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الباب اأول 

 المقّدمة

البحث  خلفية .أ﴾ ﴿

ى الكلمات ال يعّر ها العرب عن أغراضهم .اللغة العربية 
صارت  1

ا دور مهم . اللغة العربية لغة حية ذات شكل تقليدّي و ذات شكل عصري
ال الدين ى، ودور مهم أيضا  تأسيس ،   والعلوم الطبيعة واإتصال العا

 2.وتطوير الثقافة القومية

ا مكانة خاصة ب اللغات العام كما . فبذلك نعرف أّن اللغة العربية 
ذ اللغة  اضر، وترجع أمية  ذ اللغة تزيد يوما بعد يوم  عصرنا ا أّن أمية 

ى ديث : العربية إ اأساليب، و ، لغة الصاة، لغة ا لغة القران الكر
كانة ااقتصادية للعرب عدد متكلمى العربية  3.الشريف، وكذلك ا

و تطوير مهارات الطاب   بية  دف الرئيسي لتعلم اللغة ااج وا
القدرة مستخدم على اللغة  . استخدام اللغة على حد سواء شفهية وخطية

هارة اللغوية د فيها 4.عام تدريس اللغة تسمى   وكذلك بتدريس اللغة العربية 

                                                                  
1
، مصطفى  وت )العربية الدروس جامع الغايي كتبة: ب ة دون ، العصرية ا  .7 ،(الس

2
د   رت) Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI بشر، أ ك  .63 ،(1996 ديفاك،: ج

3
   ، و طبقة، : رياض)، اساليب تدريس اللغة العربيةمد على ا  .19، (1982دون ا

4
ماوانأ    ،(2011رماجا رسدا كريا، : باندوع ) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،جيف 
129. 
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ي مهارة اإستماع، والكام،  هارات اللغوية، و التعليم كان التدريس أن يكون 
 5.والقراءة، والكتابة

دارس  العربية اللغة التعليم ان امعات ا ض ومشكات عقبات وا  تع
شودة الغاية ا الوصول دون شروعة ا ذ. ا وانب تتعلق العاقبات و ة با  الكث
ها ادة يتعلق ما م درس تدريسها، وطرق با  يط ال البيىة وكذا والطالب وا
 .ها

ي الوسط أو  كانأم البيئة  عيشة ا اسبة   الذي تتوافر في العوامل ا
ا عوامل وقوي خارجية تؤثر  اإنسان وسلوك ات حية خاصة، و . كائ

. اللغة اكتساب اح  وكب مهم دور ا البيىة ان العلماء اكثر وياكد
ادية والعوامل اأشياء يع ي البيئة أن يقول مرزوقي ويرى وية ا ع  من ال وا
 وتدفعهم العربية اللغة ترقية  الطاب وترغيب التعليم عملية  تؤثر أن شأها

 6 .اليومية حياهم واقع  تطبيقها على وتشجعهم

ا ال البيىة اما   يع ا البيىة اذن العربية، الغوية البيىة ي ا قصد
ادية والعوامل ااشياء وية ا ع  وترغيب التعليم عملة من توثر شاها من ال وا
 حياهم واقع  تطبيقها على وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية  الطاب
تعلم يسمع ما كل او اليومية د و ا وثرات من مايشا هيىة ا  واامكانات ا
تعلقة ب احيطة دروسة، العربية باللغة ا ها وال ا  جهود  توثر ان ك

جاح علي للحصول  .العربية اللغة والتعليم تعلم  ال

ى يرى مية ان بش  ااستماع، )ااربع اللغوية الطاب مهارات لت
ا عربية بيىة ا تاج( والكتابة والقراءة، والكام،  او الساعة تكفى وا تساعد

                                                                  
5
   ، اطق بالعربيةعبد اه الغا  .51، (1991دار ااعتصام، : رياض)، اسس اعداد التعليمية لغ ال
دي ح6 ا  اكتساب العربية، اللغوية، البيئة ليمي ز ها ودور  36 تكوي
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: وسلم علي اه صلى ال يقول. الواحد ااصبوع   الفصل داخل الساعت
 او نصران او يهودان فاباوا لسان ع يعرب ح الفطرة علي يولد مولود كل"

 نفوس  ااديان وتزك ترسيخ  وكب قوي تاث للبيىة كان اذا". جس
ا سيما فا اانسان، تلف فان اللغوية، اانسان لسلوك تاث ان في ا  ان اث

 7.اانسان لغة لتكوين وجلي قوي تاث البيىة

د ومن عا  ااسامى الفتاح معهد العربية اللغة بيىة بتطوير تقوم ال ا
عهد ذا  يسعى.ماغيتان بورو  اللغوية هرات الطلبة استيعاب اجل من ا

ذا للطلبة، عهد و  واقع ذلك، مع. ترقيتها على تساعد ح العربية بيىة يه  ا
تخرجون او الطلبة ا ايستوعبون ا هارات على كث  البيىة بوجود وكان ااربعة، ا
كز هرات على  وايستوعبون القواعد، استيعاب على ي  وايفهمون الكام، ا
طق ، ال  .الفصيحة العربية باللغة التعب على وايستطيعون العر

احظ ومن طلوب، و كما تقم م اها تبدوا العربية اللغة بيىة ان ا  ا
 .العربية اللغة واكتساب هيىتها  مشكلة اك د

شكات لتحليل الباحث يهتم القضايا، ذ من وجودة ا  بالبحث ا
وجودة العربية البيىة اصاح على يقدر وبذلك العلمى  اجل من وتوظيفها ا

هارات اكتساب ذ. الدراسي اانتاج وترقية العربية ا شكات و  ذب ا
وضوع اختيار  الباحث ة تطوير "ا سامى الفتاح بمعهد العربية البيىڐ  ااڑ
. "ماغيتان تمبورو

 

 

                                                                  
7
ر،  ى تكوين  بش عدة الب ره مس غ تع ف تط انج ،العرب ال الت )م ل ه الم رة ف ال س الد ن التدر م مع  ل

غ ل-ج العرب ال  ،(ب
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تحديد البحث  .ب﴾ ﴿
ذا البحث حدد وركز الباحث عن   البيىة ااستماعيةالوصفية   

بورو ماغيتان والكتابية والكامية والقراىية  عهد الفتاح ااسامى 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
شكات  ظر إ خلفية البحث السابق فيلخص الباحث  دة بال    مست

: البحث كما يلي
بورو ماغيتان كيف تطوير البيىة ااستماعية .1   ؟عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان كيف تطوير البيىة الكامية .2   ؟عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان كيف تطوير البيىة القراىية .3   ؟عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان كيف تطوير البيىة الكتابية .4   ؟عهد الفتاح ااسامى 

 البحث أهداف .د﴾ ﴿

داف    وأما  :يلي فيما البحث ذا  البحث أ
بورو ماغيتان تطوير البيىة ااستماعية عرفة .1  عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان تطوير البيىة الكاميةعرفة  .2  عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان تطوير البيىة القراىيةعرفة  .3  عهد الفتاح ااسامى 

بورو ماغيتان تطوير البيىة الكتابيةعرفة  .4  عهد الفتاح ااسامى 

  البحثفوائد .ه﴾ ﴿
قسم ها نوع إ البحث فوائد ذ   ت  :م

ظرية  الفوائد.1  .ال

زنة سهمالضربية البحث ذا نتيجة تكون  ان  العلمّية الثاقفة ولتوسعة ترقّية  ا
. ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد لطاب وتطبيقها العربّية اللغة تدريس 
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 .العملية  الفوائد.2

 . للمعهد. أ

 الفتاح عهد لطاب العربية اللغة تعليم درجة ترفع أن ترجي العلمي البحث هذا
 .ماغيتان بورو ااسامى

   للباحث. ب

عارف لزيادة افعها اللغوية البيئة عن ا  .العربية اللغة تعليم  وم

  البحثمنهج .و﴾ ﴿

ذا البحث العلمي على سبيل البحث  إستخدم الباحث نوع البحث 
وعى  تج  (Qualitative research)ال و إجرآت البحث ال ت وعي  و البحث ال

ة  (Descriptive data)البيانات الوصفية  كتوبة أو من ألس كاأصوات ا
تأملة  .اأشخاص و طبائع ا

8 

اقست البحث إليكون ناجحا ومطابقا بإرادة الباحث،  ج  م ا ستعمل ا
ج ال أالعلمي و ا ي إما ا : ستعملها 

مدخل البحث ونوع البحث   .1
 مدخل البحث .أ 

وعي الوصفي عن ال دخل ال  العربية البيىة تطويرإستخدم الباحث ا
ماغيتان  بورو ااسامى الفتاح عهد

 
 
 
 

                                                                  
كا جيفتا،  :جاكارتا ) Metodologi Penelitian Pendidikan مارغونو،  8  .36، (2003ري
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 نوع البحث .ب 

ي ان ظر مكان البحث و قسم إ ثاثة بال  :  البحث ي
عملى   (1 البحث ا
يدا   (2 البحث ا
كت   (3 البحث ا

يدا  يدان و مطالعة ا س ا ذا يدخل البحث العلمي  ج و
علومات الكاملة ولتقرير عمل الذي  يل ا ي ل ذا و  الذي يقصد  

هّمة  البحث العلمي طوة ا ذا 9.سيأخذ   الباحث ان يبحث 
يدا و البحث ا . البحث العلمى بيبحث  الرقم الثا 

 حضور الباحث .2

ا أن الباحث   احدىحضور الباحث يتعلق هذا البحث تعلقا كب
هج ( Human Instrument)وسائل الدراسية الشحصية  مع البيانات، ا

ذا ااختبار التحرير أو  (Scientific Paradigma)العلمي  ستخدم  ا
. ااستفتاء أو الوسيلة ااخرى

مع البيانات و الوسيلة . الشخص افضل الوسائل  الشخص 
خر  تصلة مع ا يدان  (Informan)ا ويقدر على فهم انواع التبدات  ا

صول عليها  10.وا
 
 
 
 

                                                                  
و9   4.ص ،(1981 فريس، إ أوغي: جوكجاكرتا )Metodologi Research Vol. I ادي، سوترس

ا روسدكراي، : باندوع) Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي مولييونج، 10 ، (2000ر
19. 
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 مكان البحث .3

و معهد الفتاح ااسامى ي الذي مكان البحث ذ الباحث 
 .بورو ماغيتان

مصادر البيانات   .4
صادر ال حصل عليها الباحث من  ي  ا مصادر البيانات 

 11.ميدان البحث
خر   .أ  ا

درسون و  م ا ذا البحث  خر     معهد الفتاح الطابا
بورو ماغيتان  .ااسامى 

الوثيق   .ب 
واش  و الوثائق أو الصور أو ا ذا البحث  يقصد بالوثيقة  

دونة دونة  الكتاب أم غ ا  12.ا
 أساليب جمع البيانات .5

ي  ذا البحث  ع البيانات    : وأساليب 

احظة  .أ   )OيئىٍىiًىhًٔM nىى)ا

واس وعلى  ع البيانات باستعمال ا ى طريقة  احظة  طريقة ا
اص  ظام ا احظة وتسجيلة ب يها ا أخص البصر و السمع و 

ث احظة للحصول على البيانات عن 13.والبوارد الذى  تستعمل ا

                                                                  
ى11 ار وطا سو كا: جاكارتا) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، أريك  جيفتا ري

2002)، 115. 

رجع12  .36 ،نفس ا

و13  .Metodologi Research، 126 ادي، سوترس
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عهد الفتاح ااسامى  اأعمال و اأحوال  التطوير البيىة العربية 
احظة ذ ا للحصول .بورو ماغيتان مركب  بطريقة ا

قابلة . ب  nIًٔىhًٔM َٔiٍىى()ا

ى إحدى من  قابلة  ع البيانات بتقد أسئلة إ طرقطريقة ا  
خر أو إ  درس)ا (.  التاميذ احدى و ا

و نيل البيانات عن ال ذ الطريقة  دف من استخدام   تطويرا
  .ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد العربية البيىة

 (nٔmًىىِ MًٔىىDىkٌ)الوثيقية . ج

اث التحريرى ع البيانات بطريقة ال ى  , الطريقة الوثيقية 
ا صلة بالبحث ا ال  استخدم الباحث الطريقة . والكتب وغ

بورو ماغيتان يل البيانات عن حالة معهد الفتاح ااسامى  . الوثيقية ل
: كما يلى

غرا في تاريخ تأسيس (1 وقع ا بورو وا . معهد الفتاح ااسامى 
بورو (2 ظمة  معهد الفتاح ااسامى  درس  رجال ا و أحوال ا

بورو ماغيتان معهد و الطاب و وسائل  .معهد الفتاح ااسامى 
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تحليل البيانات   .6
ليل  ى  ليل البيانات  ذا البحث يستخدم الباحث أسلوب   

مان  (liMٔي)وصفي كيفي على طراز ميلس  وب  14،(Hٌئىmىn)و 
ى كما يلى : ولتحليل البيانات يستخدم الباحث بثاث طرق و

 

 

 

 

 (RٔىiًcٌىD nىًى)فيض البيانات  .أ 
ويل  تمام، تبسيط ملخص و  ى عملية إختيارية، تركيز اإ

يدان رة  ا صل الباحث على . البيانات الظا ذا البحث   
قابلة  احظة ،(nIًٔىiٌٍَ)البيانات من ا والوثيقة ، (Observation) وا

دارس،  ،(Dىnٔmٌkًىىِ) عقدة  التدريس و اأعمال اليومية من ا ا
تعلقة بعملية تعليم  ديد عن اأحوال اأصلية ا فضها باختيار و

   .اللغة

 (iDييlىِ Dىًى)عرض البيانات  .ب 
و تأمل  تركيب اإعام على شكل نظام  عرض البيانات 

ا فيض البيانات  تعريضها . خاص لتسهيل الفهم عن مع و بعد 
ذا البحث عرض . بتصميم على شكل تفس السرد اأخبار  

                                                                  
مان، و ميلس14 امعة: جكجاكارتا )Analisis Data Kualitatif وب  ،(1992 اإندونيسية، ا

16-19. 

 عرض البيانات جمع البيانات

  البياناتتخفيض
 البيانات

 استنتاج البيانات
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ظام خاص عن ال  الفتاح عهد العربية البيىة تطويرالباحث البيانات ب
ماغيتان  بورو ااسامى

تاج . ج  (Conclusion)اإست

ع البيانات أو  ستمر  مدة  ليل البيانات ا و  تاج  اإست
ا عهد 15.بعد فيذ التطوير البيىة العربية  كن معرفة ت ذا البحث    

بورو ماغيتان  الفتاح ااسامى 

 فحص صحة البيانات .7

 : لفحص صحة البيانات، استخدم الباحث ثاث طرق

اك   .أ  تطويل اإش
وعى ك وقتا طويا  . يكون الباحث وسيلة  البحث ال ويش

قية نوعية صحة البيانات. ميدان البحث ذا التطويل ل  16.وفائدة 

مواظبة التأمل   .ب 
اسبة  اصر ا صائص والع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ

اصر  صائص والع ذ ا ّ تركز الباحث   طلوبة  سألة ا با
اك يعطى الغرفة . بالتفصيل وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإش

 17.فمواظبة التأمل يعطى التعمق

هج التثلثى   .ج  ا
و اسلوب فحص صحة البيانات الذى يستفيد  هج التثلثى  ا

قارنة للبيانات . شيئ اخر من خارج البيانات أغراض التحقق أو ا
                                                                  

رجع، نفس 15  .21  ا

 .175 ،(2000 كريا، روسدا رماجا: باندوع )Metodologi Penelitian Kualitatif ملييوع،16

رجع نفس17  .177 ، ا
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و فحص من مصادر أخرى هج 18.واأكثر من استخدم   وأما ا
. التثلثى الذى إستخدم الباحث يع فحص من مصادر أخرى إيضا

خطوات البحث   .8
كن فصل عن خطوات البحث، خطوات  وعي ا البحث ال

ى أن الباحث كوسيلة البحث، فلذلك فإن  ا خاصة أساسية  البحث 
تلف عن خطوات البحث  غ  وعي  خطوات البحث  البحث ال

وعي  . البحث ال

قسم إ ثاث خطوات :  أما خطوات البحث ت

طيط البحث  .أ   Tىhىي Pىى Lىيىgnىn()خطوة 
فذ بأمور اتية طوة ت :  ذ ا

طيط البحث   (1 كتابة 
إختيار ميدان البحث   (2
طلب رسالة اإستئذان  (3
يدان   (4 استكشاف أحوال ا
خر واإنتفاع ب   (5 إختيار ا
إعداد أدوات البحث    (6

فيذ البحث .ب  فذ بأمور اتية , خطوة ت طوة ت .  ذ ا
فس   (1 فهم ميدان البحث و إعداد ال
يدان   (2 دخول ا
ع البيانات (3 اك    اإش

  
                                                                  

رجع، نفس18  .178 ا
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ليل البحث  .ج   خطوة 

فيعد أن إجتعمت البيانات كما أرادها الباحث قام الباحث بتجليلها 
وعية  . على الطريقة الوصفية ال

 البحث تقرير كتابة تنظيم .ز﴾ ﴿

ي أبواب، سة على البحث ذا  احتوى  : يلي كما و

و:اأول  الباب قدمة    و اسئلة البحث ديد البحث و خلفية على تتضمن ال ا
دف و البحث ظيم  البحث البحث و طريقة و فوائد البحث ا  ت

 . البحث كتابة تقرير

توي ااطار :الثا  الباب ظري، و  وكيفية اللغة اكتساب  تعريفعلى ال
هارات اكتساب وثوالعربية  البيىة تعريف و ا  .  سابقة  

 البحث وقع مايتعلق العاّمة البيانات على توى البيانات عرض: الثالث  الباب
عهد تاريخ على يشمل  والبيانات. ماغيتان بورو ااسامى الفتاح ا
اصة  بورو ااسامى الفتاح عهد العربية البيىة تعريف على توى ا
 .ماغيتان

 والكامية البيىة ااستماعية تطوير عن التحليل يشتمل ،البيانات ليل:  الرابع الباب
 بتحليل ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد العربية والكتابية والقراىية

 (.Penelitian Deskriptif Kualitatif) نوعي وصفي ث

امس الباب ة و: ا ا  .والتوصية البحث نتيجة فيها تتضمن ا
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 الباب الثاني

 اإطار النظري

ي وث ثاث على الباب ذا  يشتمل  كيفية و اللغة  اكتساب(١: )و
هارات اكتساب   .الثابقة وث( 3 )العربية بيىة( 2 )ا

 المهارات اكتساب كيفية و اللغة اكتساب .أ﴾ ﴿

  اللغة  تعريف اكتساب .1

ي العملية ال يكتسب ها البشر القدرة على استقبال  اكتساب اللغة 
مل أجل التواصل . واستيعاب اللغة، وكذلك القدرة على انتاج الكلمات وا

، وال تدرس اكتساب  اكتساب اللغة  العادة يرجع إ اكتساب اللغة اأو
تلف عن . اأطفال للغتهم اأم ذا  ، وال تتعاطى مع اكتساب اللغة الثانيةو

 .اكتساب لغات إضافية سواء لأطفال أو للبالغ

اس ها يتعلم ال بالطريقة الثانية اللغة اكتساب تعريف كن  لغة ال
 ام الدراسى الفصل داخل  بطريقة التعلم ذا كان سواء اام، لغتهم غ

 19.خارجها

جاح يتطلب من الفرد أن يكتسب  القدرة على استخدام اللغة ب
حو والصرف، وعلم الدالة  موعة من اأدوات تشمل علم الصوتيات، وال

فردات ة من ا موعة كب كن أن تصدر صوتيا . باإضافة إ  اللغة 
ديث، أو يدوياً كاستخدام  القدرة اللغوية البشرية موجودة   .لغة اإشارةكا

خ دودة، إا أن الفرد باستطاعت . ا بالرغم من أن القدرة اللغوية البشرية 
وي ُيسمى  ية على مبدأ  مل، وال تكون مب دود من ا نطق وفهم عدد ا 
                                                                  

19
م  ،  ح ى زهد غ الب ن ال ره تك   ، ص(UIN Malang Press ،2009)، العرب اكتس ف د

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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داد إحدى الرا تقول بأن أي فرد لدي ثاث . (ااستدعاء الذا )ال
ديد طلق بدون  داد وال تسمح للجمل بأن ت ذ اآليات . آليات لل و

اسب : ي سيق complementation ، التكاملrelativizationالت  او ، والت
 .coordination  العطف

يز البشر عن  ام  و جانب  القدرة على اكتساب واستخدام اللغة 
ات ديد أي جوانب اللغة . غ من الكائ على الرغم من أن من الصعب 

ات التصميم اك العديد من   design features ي بشرية حصرياً، إا أن 

وانب  ذ ا عروفة من لغة البشر، و كن أن توجد  كل اأشكال ا وال 
يواناتمفقودة من تلك اأشكال من  ثال، العديد من  .تواصل ا على سبيل ا

ا،  يوانات تستطيع ان تتواصل مع بعضها البعض بااشارة إ اأشياء حو ا
طلقة وع من التواصل يفتقد لاختيارية ا ذا ال وجودة  arbitrariness ولكن  ا

جة اإنسان  كن " كلب"يث أن ايوجد أي شيء  صوت كلمة ) 
ا ا يواناتأشكال أخرى من . (أن يش إ مع كن أن تستخدم  تواصل ا

ذ اأصوات مع بعضها البعض  ها ا تستطيع دمج  أصوات عشوائية، ولك
كن ان تُفهم من اآخرين  اماً وال  تلفة إنشاء رسائل جديدة  بطرق 

  .تلقائياً 

دودين بعدد  ا غ  و أن د البشر  أمر أساسي لفهم اكتساب اللغة ع
ب أن نكون قادرين على فهم واستخدام نظام  دد من الكلمات، بل 

ة مك دود من الكلمات ا اك  .معقد يسمح لعدد ا ما توجد  لذلك، بي
يواناتأشكال معدودة من  يث تواصل ا تلف عن لغة البشر  ، إا أها 

فردات، وال تفتقر إ  وياً من الرموز وا دود غ مب  لكون نطاق  أهم 
 .ااختاف ب اجموعات

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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ذ القدرات يتم  و كيف أن  سؤال أساسي  فهم اكتساب اللغة 
دخل اللغوي

ُ
د اأطفال من ا ها ع دخل  سياق  (linguistic input ).تكوي

ُ
ا

ا من أشكال اللغة "اللغويات يُعرف بأن  كل الكلمات، والسياقات، وغ
كتسبة اأو أو  تعلم، وال تُفهم بإتقان للغات ا

ُ
ا ا يتعرض 

ب الِفطرية(Nativistsm) الفطريون .الثانية دون صعوبة   نسبة إ مذ
التصديق بأن الطفل قادر على اكتساب معظم جوانب اللغة بدون أن ُتدرس 

عقدة للغاية، وإ  ظر إ طبيعة اللغات البشرية ا القدرات بشكل واضح، بال
عرفية اإدراكية د الطفل  abilities)  (cognitive  ا  .احدودة نسبياً ع

 اي  اللغة اكتساب على القدرة لديهم ان يبدوا وااطفال الكبار ان
جع اللغة، اكتساب يستطع م شخص وجد اذا ولكن. سن  اسباب ذلك ف

 .الفطرية قدرت تواضع بسبب وليس خارجي موثر او طاىرة

ويقة و  الفرد قدرات مدى على ايتوقف اللغة اكتساب عدم فان ا
ة اسباب اك بل فقد، الفطرية ها. جدا كث  ا تش الدراسات بعض ان م

 بُدى  الذي السن على يعتمد الثانية، اللغة اتقان  ااجانب الطاب فشل ان
اء بصحبة ضون الذي الزمن وعلى اللغة، تلك بدراسة في  اللغة اب

ستهدفة  20.ا

حوية   اأطفال ، وخال س قليلة من وادهم، يفهمون القواعد ال
للغتهم اأم بدون أن يُدرسون بشكل واضح مثلما يتعلم الفرد القواعد  

درسة ذ اإشكالية  .ا ل   تقد العديد من نظريات اكتساب اللغة 
ها أمثال . الواضحة ظريات ال دافع ع ذ ال م  نعوم تشومسكيو وغ

                                                                  
20

س  د،  م غ اكتساب نظر  رش ن ال ت الث م الترب تطب  العرب الدراس ك حت
  ص. دب: ااسام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A
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فسية innatism افيهم اأصانية ، تقول  Psychological nativism والفطرية ال
ة هذ القدرات، ويقع على الضد نظريات  هز بطريقة معي ُ و  أن الطفل يُولد و
افيها  عرفية،  هارات اإدراكية وا أخرى تقول أن اللغة تُتعلم ببساطة مثل كل ا

ركية مثل تعلم ركوب دراجة هارات ا ظريات ال . ا ذ ال ذا الصراع ب  و
عرفة  وية، وب تلك ال تدعي بأن كل ا ض أن البشر يُولدون مع معرفة  تف

قاش  الفطرة ضد "كن أن تكون نتاج التعلم من بيئة الفرد عادة يشار إليها ب
صائص (. Nature vs. Nurture) البيئة اك بعض ا البعض يعتقد أن 

خ البشري  automatically wired اكتساب اللغة موجودة أصاً  ية ا  ب
ددة من خال بيئة اللغة ال  ("فطري"مكون ) وفريق آخر يعتقدون أها 

ضون . ("بيئي"مكون )ي فيها الطفل  وآخرون، خصوصاً علماء التطور، يع
ة  التشف الوراثي  حوية مضم عرفة ال اض أن ا  geneticallyبشدة على اف

encoded) ) 21 .وأها موجودة تلقائياً  سلكية الدماغ 

 المهارات اكتساب كيفية .2

هارات اكتساب كيفية الباحث ووضع د كتبها ال اللغوية ا  فواد ا
هارة اكتساب ان وراي. 22عليان مود  بعضها نافعة حركة ضم: على تقوم ا

هارة تكسب وا واحدة، حركة لتولف بعض ا هارات، من ا  عن اا ا
جاح، احاولة طريق ي وال تعلم يواصل الذي التكرار على تقوم و طلع ا  ا
جاح و  .ال

 

                                                                  
21

رسى،   امس، التلريخ ، /http://ar.wikipedia.org/wikiاللغة_اكتس وجي ا  05اليوم ا
 15.30:   الساعة2015ماريس

22
اد  احمد  ن، محمد ف را ، ع م غ ل ت ال ه س طراى م ض ،تدر  - ص. المس دار: الر
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كن هارة اكتساب ااتية الطرق اتباع و  :ا

 ذ ان حيث من الفرد يتعلمها ان يود ال العملية خواص ندرس ان .1
هارة  او للمهارة، الشفوى الشرح طريق عن ذلك يتم ايتجزا، كل ا

احظة باشرة ا  دراسة من بد فا القراءة، مهارة تدريس تريد فاذا ا، ا
هارات، ذ خواص ا، ا ديد  .اكتساها كن كي و

شاط ال  مهارة ارس ان .2  ،23مشرف توجي ت ا الطبيعي ال
هارات تعلم فلكى   عليها والتدريب تعلمها يكون ان يراعي اللغوية ا
قل اجال اشط: طريق عن التعليمي، ا اشط: مثل الطبيعية ا  الصحافة م

سموعة رىية ا درسية، كااذاعة )وا  وااسبوعية اليومية، والصحافة ا
دوات واحاضرات، واالقاء، ،(الكليات  والشهرية  ا ذلك، وغ وال
 رعاية ت ذلك كل ويكون للمهارة، الطبيعى ااداع على يساعد
م واع، مشرف ، فا لض لعمل  .ل و

كيز .3 هارات، اداء  كلها التعليمية العملية على ال ب ا اية و  زء الع
ها هارات اكتساب فان ااخر، دون م  كامل واعي ا تاج اللغوية ا

اصر تدرج، تدريب: من التعليمية العملية بع ستمر ا  عن والبعد وا
فسية، التوترات مو ومراعاة ال سمي العقلي ال  ال ااسس اخر ا... وا

هارة، عليها تب تمام التعليمية العملية زىة فان ا  وامال ببعضها واا
ا ااخر البعض ها، الصلة ويقطع قيمتها، يفقد  اداء التعليمية والعملية بي

 .واحدا دفا قق متكامل
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صطناعى التعليمى دور . أ  الثانية للغة اكتساب فى( الرسمى )ااڑ

درسة   اللغة بيىة دواي يدي يرى. خاصة لغوية كبيىة ا
درسة اعية البيىة من ا عها البيىة ذ. ااصط  تعليم  ااساتذ ص
عة اللغة بيىة كانت اللغة، تعليم . الطاب صط قية موجها ا  جودة ل

ا البيىة ذ هيىة. لطاب لغة ة العوامل اثر ها الكث دف،: م  وجود ا
، علم دخل، ا ستخدمة، والطريق وا ا الطلبة وحالة ا  تلك. وغ
 24.للطاب اللغة تعليم عملية ا توثر العوامل

صول  اما تدور اللغوية البيىة جودة ديدة اللغة تعليم ا ا  ا
ها را اامر ذا ويكون. الثانية اللغة م  توكد( input) الوراد جودة ان ظا

تيجة جودة ا ذا. اللغة تعليم  ال اسب و  الذى" الوراد "فروض ي
 واحدة طريقة بااستخدام اا الثانية اللغة يكتسب ا الطاب ان يثبت
ي عا فهم و ا. الي يقدم الذي pesan ا  ان يستطيع الطالب ان ومع

 ان لذلك. مع يفهم الذي الوارد  نال قد ان الثانية اللغة يستخدم
درسة   اللغوية البيىة تكون  يوجب الثانية اللغة تعليم  خاصة ا

ودة ماحظة توجة ا  .ا

نماط . ب ثرها اللغة تعليم فى ااڐ  الثانية اللغة اكتساب فى وتاڐ

خطط العمل و اللغة تعليم وم التعليم الة لتكوين ا  ا
الة وتكون. للطاب التعليمية  بل فقد الفصل  اتكون التعليمية ا

                                                                  
24

د  ،  ه ا   .  ص.Oxford University Press: New York, Language Two .  د



22 

 

 

عة اللغة التعليم ان و. ايضا خارج  تكون صط  الفصل  ايقع ا
 25.فحسب

ماعي او الذا بتعليم اما يتحقق الثانية اللغة تعليم اما . ا
اسب باستخدام والتعليم ، والدراسة. ا . التعليم وساىل واستخدام الذا
ظهر ااستعداد على يشتمل التعليم لعمل الدافع والعامل هارة وا   وا

ا الوساىل استخدام  اولة  يتاثر الدافع والعامل التعليم ونوع. وغ
 .اللغوية البيىة تكون

 :يلي كما الثانية اللغة تعليم مط

ي اشياء، ثاث من يتولد الثانية اللغة تعليم  اللغة وصف( ١ )و
 اللغة تعلم ونظرية. اللغة استخدام ونظرية( ٣ )اللغة تعليم ونظرية( ٢)

ظرية اللغة نظرية من رج   اللغة وصف ويوجد. العامة على التعلم وال
 او ااو اللغة اما اللغة تعليم توسس ال العلوم اربعة اك. اللغة نظرية

ي الثانية، فس علم-ااو و  علم- والثا. التعلم نظرية لتاسيس ال
فسي اللغة  العام اللغة علم- والثالث. اللغة تعلم نظرية لتاسيس ال

 لتاسيس ااجتماعى اللغة علم- والرابع. ووصفها اللغة نظرية لتاسيس
 26.اجتمع  اللغة استخدام
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ة  مفهوم .ب﴾ ﴿ البيىڐ
ي كما يلى ا تعريفات متعددة للبيئة، و  :  عرض الباحث 

ى . أ ا  تعليم اللغة العربية  كتاب يرى بش ساعدة وتطوير  الذي  تكوين البيئة ا
دي ليمي ز كان الذي تتوافر في  يقول،قد أنقل  ي الوسط أو ا  أن البيئة 

ا عوامل وقوي خارجية تؤثر   ات حية خاصة، و عيشة كائ اسبة  العوامل ا
 27.اإنسان وسلوك

دور البيئة اللغوية  ترقية اللغة العربية الذي قد أنقل   كتاب ويرى مرزوقي . ب
دي وية ال من البيئة يقول أن ،ليمي ز ع ادية وا يع اأشياء والعوامل ا ي   

شأها أن تؤثر  عملية التعليم وترغيب الطاب  ترقية اللغة العربية وتدفعهم 
 .وتشجعهم على تطبيقها  واقع حياهم اليومية

قىير . ت را يبة ااسامية للطفل وا ال  كتاب ال مد  ليمي    الذي قد أنقل 
دي، يقول أن البيئة  ؤثرات واإمكانات والقوي احيطة بالفرد، وال  ز ي كل ا

فسي والبد   ها أن تؤثر على جهود للحصول على ااستقرار ال ك
28.معيشت

 

ية وتعليمها   صاح عبد اجيد العر  كتاب ىير . ث الذي قد تعليم اللغات ا
ليمي ر من أنقل  ا ا شد اصر ال  ي كل الع دي، يقول البيئة التعليمية   ز

اء الفصل الدراسي وقبل  بوية أث دراسي وطريقة التعلم وأنشطة ال الكتاب ا
تعلم  اتيجية تربوية واحد تشكل استجابة ا ، وال هدف كلها إ اس وبعد

رغوب في 29.بالشكل ا
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ادي  كتابىير . ج الذي قد أنقل  Dimensi-Dimensi dalam Bahasa Kedua   نوى 
ا ليمي د  تعلم وما يشا دي يقول وأما البيئة اللغوية فهي كل ما يسمع ا  ز

قصف  ي اأحوال  ا دروسة وأما ما تشتمل البيئة اللغوية  يتعلق باللغة الثانية ا
ريدة، اأحوال ح عملية التعلم  أو الدكان، احاورة مع اأصدقاء وح قراءة ا

ا  30. الفصل، وح قراءة الدروس وغ
ا فوق   ا فيها من احياء و غ احياء اي العام من حول ي الطبيعة،  البيىة 

اول ااجابة عن بعض التساوات عن كيف . اارض و العلم الذي  و علم البيىة 
ية مع ااحياء ااخرين او مع الوسط احيط ها  ات ا تعمل الطبيىة و كيف تتعامل الكى

ظام البيىي. سواء الكيماوي او الطبيعي ذا الوسط يطلق علي ال ظام . و د ال ذا 
ات . البيىي يتكون من مكونات حية و اخرى ميتة او جامدة و دراسة الكاى فعلم البيىة 

ا باارض ا عاقت ا تاث ية و عاقتها ها حو و كل العوامل لغ . ا ظام البيىي  و ال
طقة ما ية لانواع  م و الطبيعة تقوم تلقاىيا بعلية التدوير لاشياء . حية و اجتمعات ا

ا اشياء نافعة ي صورة اظهار . ال استعملت لتعيد و سلسلة الطعام فوق اارض و
ففيها تتوج الطعام من كاىن ااخر ليعطي طاقة للحيوان . تدفق الطاقة الغذاىية  البيىة

يوانات ها فيها اانسان . الذي يهضم الطعام و كل سلسلة طعام تبدا بالشمس وا
ع غذاىها ها ص ك يوانات . ا باتات او ا صل على طافاها من ال فلهذا ابد  ان 

يوانات مستهلكة. ااخرى لل بواسطة . ذا تعتر ا يوان  و  هاية حياة ا
باتات من جديد  بية ليمتصها ال باتات ايضا ليصبحا جزءا من اارض بال يكروبات وال ا

ذا ما نسمي سلسلة الغذاء. لصتع غذاء جديد  .و

جاح اللغة يتعلم الذى للطاب كب دور ا اللغوية البيىة  ان ر ل  تعلم  با
ديثة اللغة علم ب يقوم الذي اللغة تعليم. ا . اللطاب اللغة تعلم علي يقرر الفصل  ا
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قسم عموما  البيىةو   :قسم ا ت

ة .١ صطناعية البيىڐ اعية وغ البيىة ،ااڑ اعية البيىة اما ،(الطبيعية )ااصط  دور ا ااصط
ي الثانية اللغة اكتساب ام  على لغت استخدام  تلفا متعلم يكون( ١ و

ا متعلم كون( ٢ الظروف، حسب  ذا( ٣ القواعد، باعتبار اللغة استخدام  س
تعلم يشبع التعليم  قواعد عن اللغة نظام او اللغوية القواعد استيعاب يريد الذى ا
دف اللغة قواعد سيطرة ان اخرى، ناحية . مدروسة2ال اللغة ا اتساعد ا  كث
هارات شيطرة  دف للفة اللغوية ا  31.ا

اعية، البيئة  .الفصل  والتعليم التعلم عملية  توجد فهي ااصط
اعية البيىة تعريف .أ    ااصط

اعية البيىة كز ال اللغوىة البيىات احدى ى ااصط  سيطرة على ت
دف اللغة  اللغة نظام او القواعد  اللغة قواعد على التوعية. التوعية مع ا
دف هج اقامها كن ا هج او ااستتاجى با قصد و. ااستدا ا هج ا  با

علم يوضح ان و ااسستاجى دف اللغة قواعد عن للمتعلم ا  كان ان  ا
تعلم علم فيحمل القواعد على مستوعبا و فاما ا  حالة يع التطبيق، ا ا
ية )ااشكال لعرف علم يسوق  اللغوية( ب  تلك عن نفس واجد ليكون ا

 32.القواعد
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اعية البيىة خصاىص .ب   :كمايلى ي ااصط

اعية .1  قصدية ص

علم يوج .2 تعلم على ا  فيها كانت ال اللغوية اانشطة يعملوا لكي ا
ا قد ال اللغوية القواعد درس من الفعل رد م ويقدم. تعلمو و ا  و
تعلم ااخطاء أو اصاح خطاء تصميم  .ا

ي .3 درسة  اللغة تعليم موعات من جزء و  33.ا

ي بالتعلم وجداها الطالب يستطيع بالتوعية اللغوية القواعد ومعرفة   الر
 عن الكفاءة لكون الذين ااخرين من او اللغوي القواعد كتب من او الفصل،

دروسة اللغوي القواعد معرفة ذا. ا اعية البيىة ان على يدل و  تعريف ا ااصط
اعية البيىة تشتمل هذا و. اوسع طر. الفصل خارج او بالفصل ااصط ط ا  ا
. باتوعية للمتعلم اللغوية القواعد سيطرة على البىة تويد

اعية بيىة دور .ج   الثانية اللغة اكتساب  اصط

ي التعلم اثر ان ايليس يرى اعية البيىة )الر ا كن( ااصط  علي نظر
 اللغة سيطرة اح او السرعة( ٢ الثانية، اللغة اكتساب ترتيب( ١: ناحت

دف تيب ان. ا  لطالب ابد ال الطبقات ترتيب و اللغة اكتساب  موي ال
دف اللغة استعاب شىها ان  باكتشاف يبداء الثانية اللغة اكتساب وترتيب. ا

تيب تشاب ال  اللغة )الثانية واللغة( اام )او اللغة اكتساب ترتيب ب ا
دف تيب ذا ايليس قسم وقد(. ا مو، ترتيب( ١: نوع .ا ال  تركيب( ٢ ال
مو مو ترتيب. ال مو مفهوم و ال وانب اكتساب ترتيب ا يل الذي ال  ا

مو تركيب واما. الثانية اللغة اكتساب  خاصة بصفة القواعدية  مفهوم و ال
مو ستهدف ال ية موعة ا ا مو ب ا ان ال الثانية اللغة اكتساب  ال  تاثر

                                                                  
33

ن  ن،  ست س . Second Language Aquisition ،University Press Oxford: New York.  كر
  ص



27 

 

 

، اللغة خلفية  اكتساب سرعة و اكتساب وسرعة.للمتعلم التعلم وحالة ااو
تعلم  34.الثانية اللغة على السيطرة  ا

وجات .د   .الثانية اللغة اكتساب  البيىة دور عن ا

تعلقة اافكار اك  ويقدم الثانية، اللغة اكتساب  البيىة بدور ا
  الفكرة. وتعلمها الثانية اللغة اكتساب  مهمت اساست فكرت الباحث

 ى القواعد معرفة ان اافراض انتشر وقد اللغة، قواعد معرفة دور ى ااو
صر ظرية ذ واصحاب. اللغة تعلم  ااساسي الع  سيطرة ان يعتقدون ال
دف باللغة ااتصال مهارة سيطرة ان اللغة متعلم يستطيع اللغة قواعد فس ا . ب
مو مع تتمشى ااتصالية اللغوية الكفاءة ان اخرى ويعابرة  قواعد على سيطرة ال

تعلم نفس  اللغة وجة" التصحيح "ان تعتقد الثانية، والفكرة. ا  من للمتعلم ا
علم  اخطاء اصاح  الكفاءة تستحق ال اخرى ناحية من او الكتب او ا
تعلم ا تساعد القواعد  ا تعلم اخطاء تصحيح ان السيطرة، على كث  كلما ا
طا  عمل تعلم عل ا دف اللغة على السيطرة ا يسرع ا  .بالكمال ا

اعية البيىة دور .ه   .الثانية اللغة اكتساب اح او سرعة  ااصط

طاء اصاح )التصحيح دور. ١  .الثانية اللغة اكتساب ( ا

 . الثانية اللغة اكتساب  التوسيع دور. ٢

 باستخدام )اامثال باستعمال لدارس اللغوية قواعد قواعد تقد و التوسيع
موذجيهة اامثال ظام،( ل تعلم حوار  اما ب  اكمال او كان صحيحا ا
تعلم طلبة بدون  .التوسيع ذلك على يهتموا لكي ا
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 .الثا اللغة اكتساب  التكّرر دور. ٣

درس اكثر ون ا ى التعليم ان يظ  التكرار مع( اللغة القواعد تعليم )الر
درس اكثر ولذا،. اللغة  الدارس مهارات يرقى ان يستطيع العديد  ا

ية  التكرار ان. كان ا اكثر للدارس اللغة قواعد يقدمون  عاقة ل لغوية ب
ابطة ابية م تعلم سيطرة  ا  .اللغة قواعد  ا

رحلة، نفس  اأصحاب يستخدمها ال اللغة فهي ،الطبيعية البيئة. ٢  الوالدين ولغة ا
، أو شرف ستخدمة واللغة ا طبوعة اأخبار  ا ونية أو ا  ال واللغة اإليك

 35.غ أو الفصل  والتعليم التعلم عملية  اأساتذة تستخدمها
ما اضافية امية ذات تكون لغة الطبيعية البيىة ان تكلم تركيز يكون حي  ا

 36.نفسها للغة على ا اللغوي التواصل على

وع تلف ان تستطيع اللغوية البيىة و بعض عن تلف بعضهما ب ( ١: و
اعية البيىة  الطبيعية البيىة( ٢. الفصل  التعليم و التعلم عملية  توجد ااصط

Natural  . 

تعلم صل الثانية اللغة لسيطرة الطريقة ان كرس يرى  باستخدام ا
 عملية و التعليم و اكتسابالتعلم عملية وLearning   التعليم و بالتعلم: طريقت

لز بالتوعية ت؛م ي ية على ا اسبة عملية و واكتساب. القواعد و اللغة ب  مت
سيب توعية  غ عملية  ااكتساب يس ااو اللغة  كوجدنا  الثانية اللغة ب

تعلم نفس  ا هتم العملية ذ و. ا عا )الواصيا  كث ية، ليست( ا  تس الب
ى التعليم بدون طبيعية   37.الر

                                                                  
35

م  ،  ح ئ زهد غ الب ن ال ره تك انج )العرب اكتس ف د مع:  م م اإسام الج  الحك
انج،  37،(2009م

36
ب  المرجع   51ص . الس

37
ن  ن،  ست ب المرجع.  كرس   40ص . الس



29 

 

 

رحلة، نفس تستخدمهاااصحاب ال اللغة ي الطبيعية البيىة تشتمل  لغة ا
شفرين، او الوالدين تعلمون، يشتخدمها اللغة ا شتخدمة اللغة ا  ااخبار  ا
طبوعة   التعليم و التعلم عملية  ااساتذ يشتخدمها ال اللغة و ااكرونية او ا
 .غ او الفصل

اد دارس  اللغوية البيئة إ ية ا د الدي عا امعات، وا  شروط اك وا
 :يلى كما فهي ها، الوفاء ب

ا موقف وجود (1 سئول قيل من وتعليمها العربية اللغة  ا هاد ا اصة ا  ا
دارس ورئوس العربية اللغة مدرسي من ها، د او ا عا وظف ا م وا  وغ

ديث على القادرين اليارزة الشخصيات من عدد وجود (2 طق ا  ذ  بالعربية وال
ؤسسات بوية، ا م ال ؤاء وجدون احركون و  .اللغوية للبيئة وا

بالغ  توافر(3 اجيات الوسائل دميع لتوف الكافية ا  .العربية اللغة البيئة تكوين  وا

اتيجيات  :العر اللغوية بيئة لتكوين اإس

اتيجية ختار الطريق ي  إس قل ا وضوع ل ة  ا  الذى خاصة تعليمية بي
رات توافر ان كن ال اأنشطة وتسلسل نطاق، طبيعة، يتضمن . للطاب التعليمية ا

اتيجية ها اأنشطة، اجراء على يقتصر ليست إس  او التدريس مواد على تشمل ولك
  .ايضا حزمة

ى ويرى اتيجيات ا تاج العربية اللغة لتعليم ساعدة اللغوية البيئة تكوين أن بش  إس
ي  :يلى كما و

 على ويسهل واحد مكان  مركزين الطاب ليكون وذلك الطاب مسكن  إنشاء.1
شرف درس ا م مراعتهم وا  .دراسة وقة خارج عربية أنشطة وغقامة وارشاد
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قصف مثل العربية اللغة بغ والكام التحدث فيها احظورة اأماك  تعي.2  ا
درسة ومكاتب  .ا

  يتجاوزون ا والطاب ساعة، 24 الطاب يع ياحظ حيث  التجسس.3
 اليومي تكلمهم

اقشة للطاب تتاح حيث عربية لقاءات  عقد.4 دارسية اأوضاع ا  واإجتماع ا
هم فيما والسياسية فردات الكلمات ضوء على بي صطاحات وا  احفوظة وا
دروسة  والتحدث ااستماع على الدراسى الفصل خارج الطاب لتدريب وذلك وا

عاشة اأوضاع ا العربية باللغة انطباعتهم عن الشفهي والتعب  من ذلك واستماع ا
 .اصحاهم

صة خارج العربية اللغة تعليم دورة إقامة  .5 اعية الدراسة ا  ثغرات لسد وذلك ااصط
ة  بثروة الدارس لتزويد وذلك الدراسى الفصل داخل العربية حصة زمن قلة عن نا
وجودة الثروات من اكثر لغوية  (ذلك أمكن إن )الفصل داخل ا

م الطالب يتصرف أن يث اأسبوع أيام من مع يوم  عربية انشطة  إقامة.6  ميو
فسية ية ال ت اأنشطة ذ وكل ومباريات وخطابات مسرحية من والف  ت أج

ت العربية اللغة ضوء شرف وارشاد رعاية و درس ا  .العربية اللغة  وا
طابة القاء على الطاب تدريب  .7 ماعة صاة بعد الوجيزة احاضرة  بالعربية ا  .ا
 مستوياهم حسب الدارس حاجات تل يث العربية الكتب من كب عدد  هيئة.8

درسون ويقوم العلمية صيص القراءة إ ودعوهم الدارس بتشجيع ا  أوقات و
كتبة  العربية الكتب لقراءة الدراسة وقت خارج خاصة شاط إقامة او )ا كت ال ( ا

م رائد والدوريات اجات قراءة على وتعويد  .العربية وا
شورات أو اجات  اصدار.9  عن الطاب كتابات فيها يطبع حيث الطابية ا

ات اانطباعات تبادرة اأفكار عن الكتابية والتعب اهم على ا  اختيار بعد اذ
ها واأحسن اأفضل  .وفكريا لغويا م
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علومات اإعانات إصدار 10 درس قبل من وا  اللوحات كتابة وكذلك بالعربية ا
درسية  .ا

 اأخبار ونشرات اإذاعية الفصحى برامج ومتابعة استماع على الطاب  تعويد.11
 مع بالتعاون وذلك أنفسهم العرب من الطويلة واأحاديث احاضرات واستماع العربية

ية الشؤون وزارة باعتماد العربية الدول سفارات هاز الدي ي وا  .اآخر الر
ية العلوم مواد مدرسى مع  التعاون.12 واد تكون أن على الدي ية ا دروسة الدي  باللغة ا

 .العبارات سهلة العربية
وافز  خلق.13 وائز ح كان سواء العربية اللغة و ا  العربية للغة ال  للمتفوق ا

خلف بتأديب أو زاءات ا اسبة با  38.الفتهم حسب ا

 سابقة بحوث .ج﴾ ﴿
 : سابقة وث عن الباحث اخذ

وضوع عليا، عفيف نور كتبت قد  الكام مهارة  اللغوي البيئة أثر: ا
دى دار "عهد اللغة غرفة  السك للطاب   فونوروغو طاناتان ماياك" ا

ة العربية اللغة ( 1 :)ي البحث ذا نتائج و ،2008- 2007 الدراسية الس
وجودة اللغوي البيئة ان دى دار "عهد ا  و فونوروغو طاناتان ماياك" ا

ستجيب متوسطة د العربية باللغة الكام مهارة ان( 2 )،%63،42 با  ع
دى دار "عهد اللغة غرفة  السك الطاب  فونوروغو طاناتان ماياك" ا
ستجيب متوسطة  الكام مهارة  اللغوي البيئة أثر وجد( 3 )،%71،54 با
دى دار "عهد اللغة غرفة  السك للطاب   فونوروغو طاناتان ماياك" ا

 .2008-2007 العربية اللغة
وضوع الزكية، إمرأة كتبت قد  العربية اللغة تعليم  اللغوية البيئة تكوين: ا

عهد ة ماديون كبونساري موجورجو السام باب العصري با -2011 الدراسية الس
                                                                  

38
ن،  رى،تك  36. ص  بش
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اتيجية أنّ  الباحثة ترى البحث ذا نتائج ومن. 2012  اللغوية البيئة لتكوين اإس
شأ ان: ي عهد  الطاب سكن ي  اللغة استعمال الطاب على يوجب وأن ا

ليزية واللغة العربية مدرس على يوجب وأن اليومية للتحدث اإ  دروس يلقى ان ا
 ليملك الطاب على يوجب وان اللغة كمة وتطبيق والتجسس العربية باللغة

 اأنشطة وأما. التدريبات ح الكتابة آلة ليحمل الطاب على يوجب وان القاموس
فردات اعطاء: فهي اللغوية البيئة لتكوين فردات ونشر اليومية ا  اأسبوعية واحادثة ا

طابة سابقة واإذاعية والتمثيلية وا ائطية اجلة وتكوين اللغوية وا  .ا
، الباحث مع البحث ذا ب والفرق   اأول السابق البحث أن السابق

 وتبحث. الكام مهارة عن الباحثة أخذت السابق ث  ، تابع متغ عن يع
هارات اربع عن البحث ذا  الباحث وأخذ الكّمي ببحث الباحثة  ي و اللغوية ا
 الكيفي، ببحث الكتابة مهارة و القراء مهارة و الكام مهارة و ااستماع مهارة

عهد العربية اللغة تعليم  اللغوية البيئة تكوين  تبحث الثا السابق والبحث  با
  سيبحث البحث ذا وأّما. ماديون كبونساري موجورجو السام باب العصري

 .ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد العربية البيىة تطوير
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 الثالث الباب
 البيانات عرض

سامى الفتاح" معهدال عن العامة البيانات عرض .أ﴾ ﴿  "تمبورو ماغيتان ااڑ
سيس تاريخ .1 سامى الفتاح معهد تاڐ  تمبورو ماغيتان ااڑ

ة   ماغيتان بورو ااسامى الفتاح معهد اسس ، ومن ١٩٥٣س
اج مود ا و الشيخ العام العارف باه  عهد  ذا ا و  أسس   عن عبارة و

بوي اجال  تعمل موسسة اء بدى   وذلك.ااسامى ال صلى بب  قرية  ا
بون . بورو بورو ا عهد يكون ثقيا ان سكان قرية  اء ا ة ب و اول س

عهد مركز اء ا بورو ماغيتا ولك  على ب ية ودعوة اإسامية   علوم الدي
عهد اء ا سلمات  الدين هذ , اييأس ترقية لب سلمون وا لكي يتفقون ا

عهد عهد مئتان طاب وطالبات. ا  . من اي دائرة ح يتعلم هذا ا

هج  عهد  ذا بية والتعليم اإسامية   هج الذي يسلك ال واما
التعليمة على هج السلفية ال يتعلم ويتعمق بالكتب السلفية ال الفها 

 .العلماء السلف

د  عهد إب الشيخ أ ذا اج  يرئس  مود ا بعد تو الشيخ 
اج عهد إنتشارا مشهورا  ماغيتان و . زيران ا ذا ا ذاالعصر، صار   

ذا شرالدين والدعوة اإسامية  ماغيتان  باد إندونيسيا ان  عهد مركزا ل ا
روج, همج دعوة اإسامية على سبيل ا عهد استعمال ال ذا ا  .واشتهر 
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وسسة ذ صارت ظمة تربوية موسسة تقدمها  ا وع م  ت
تفاوت اانظمة ى بعض عن بعضها ا درسة و درسة اابتداىية ا  الثانوية وا
درسة درسة العالية وا درسة  القران فيظ وا ية وا  .الدي

ية الدراسة اما وات ا ا تعلم واجب برنامج ي الدي  من س
ديث دورة ا إحالتها  السادس الصف ا ااول الصف  ودورة ااو ا

ديث  ي ااسامي الفتاح معهد  التعليم من مستوى وأعلى. الثا ا
صص الفق صص صص السبعة القراءة و . العربية اللغة و

داف داف الرئيسية اأ  ااسامى الفتاح عهد التعليم من واأ
باشرة الدين الفهم و التقوى و الصاح الطالب لطباعة ي بورو  العميق وا

ان قوي ويكون ويات ولدي الدين ضد وصلبة اإ  الدين دعوة على عالية مع
بوية موسسات كل ولذلك. ااسامى  بورو ااسامى الفتاح عهد ال

 39.والرسالة الروية تلك ا توج

سامى الفتاح معهد الجغرفي الموقع .2  ماغيتان تمبورو ااڑ

 (karas) كاراس شارع  بورو ااسامى الفتاح معهد تقع

و  ة  بورو قرية (karangrejo) كاراعر دي  الفتاح معهد كان. ماغيتان ا
هة من دودة بورو ااسامى   ومن(Jungke)  جونكى بعمدة الشاملية ا

هة وبية ا هة ومن(Bali batur) باتور  با بعمدة دودة ا  الغربية ا

                                                                  
39

ذا البحثD/IV-7/5201/01 الوثيقة برمز نسخانظر إ    لحقة    . ا
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هة ومن(Selawe)  سياوي بعمدة دودة  بعمدة دودة الشرقية ا
وع 40وي

(Winong)  

سامى الفتاح معهد منظمة تركيب .3  ماغيتان تمبورو ااڑ

ظمة تركيب عرفة  واضحا. ماغيتان بورو ااسامى الفتاح معهد م
ظر أن فيستطيع  41:اأتى جدول إ ي

 3.1الجدوال 

 رقم اإسم الموقف

 1 اه فتح عمر الشيخ ااستشاري اجلس

شرفون  2 اخرار اه ُعبيد الشيخ  ا

 3 امداد كوس ااستاذ العام الرئيس

 4 فتاح ااستاذ 1الرئس 

 5 ساليم ااستاذ 2الرئس 

 6 فطا ااستاذ  العامالسكرت

 7 صا ااستاذ 1 السكرت

                                                                  
40

احظة برمز     ذا البحثO/ IV-13/2015/02انظر إ نسخة ا لحقة    . ا
41

ذا البحثD/IV-7/2015/02انظر إ نسخة الوثيقة برمز    لحقة    . ا
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 8 حسن ااستاذ 2 السكرت

الية العام  9 اكرام ااستاذ قسم ا

الية   10 حافيظ ااستاذ 1قسم ا

الية   11 داية ااستاذ 2قسم ا

 12 غّفار ااستاذ قسم الّلغة

 13 مود ااستاذ قسم التعليم

 14 يوسوف ااستاذ قسم اأمن

ية  15 عفوان ااستاذ قسم الدي

 16 ارحام ااستاذ قسم البيت والعائلة

 17 ارفان ااستاذ قسم الفنّ 

سامى تمبورو ماغيتان .4  .أحوال الطاب بالمدرسة الدينية الفتاح ااڑ

بورو ا ستة فصول أصا من  درسة الفتاح ااسامى  قسم ا ت
و الصف . الصف اأول ا الصف السادس وعدد كل عشرة فصول و

و  و الفصل قبل الفصل اأول والصف التجري  و الصافر او اإعداد و
ية ويصبح  هارة الدي متساو بالفصل الثا اى اذا كان الطالب جديدا ول ا

و طبقتان . ا الفصل التجري وكان فصل التخصص بعد الفصل السادس و
. اى الطبقة اأو والطبقة الثانية
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عن عدد الطاب لكّل : وعدد كل تفصيا كما  الدف اآتى
ية درسة الدي سامى تمبورو” فصل با   42“ماغيتان  الفتاح ااڑ

 3.2 الجدول   

سامى تمبورو " أحوال الطاب بالمدرسة الدينية  " الفتاح ااڑ
 الفصل عدد الفصل عدد التاميذ عدد التلميذات جملة

 اإعداد 4 64 62 124

 اأول 22 399 478 877

 الثانى 15 273 316 589

 التجريبى 2 43 40 83

 الثالث 13 245 281 526

 الرابع 7 143 177 320

 الخامس 7 107 144 251

 السادس 5 75 102 177

1تخصص  1 15 26 41  

2تخصص  1 20 20 40  

  عدد كله 3030
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ذا البحثD/IV-7/2015/03انظر إ نسخة الوثيقة برمز    لحقة    . ا
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سامى الفتاح معهد وسائل .5  ماغيتان تمبورو ااڑ

عهد الوسائل وجود  الفتاح عهد وكذلك. التعليم عملية تساعد ا
 الطاب توضح أن تستطيع معهد وسائل كانت ،ماغيتان بورو ااسامى

ا وسائل يكون فيها و معهد،  ليتعلموا م كث  43:يلى كما ووجود

 3.3 الجدول   

 الحالة العدد اإسم رقم

يان معهد 1  جيد 1 ب

 جيد 13 اأساتذة غرفة 2
وم غرفة 3  جيد 164 ال

 جيد 102 ّام 4

 جيد 3 ااجتماع مكان 5

 جيد 1  مسجد 6

 جيد 3 مقصف 7

 جيد 2 مطبخ 8
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ذا البحثD/IV-7/2015/04انظر إ نسخة الوثيقة برمز    لحقة    . ا
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 عرض البيانات الخاصة .ب﴾ ﴿

ة عن البيانات عرض .1 ستماعية البيىڐ سامى الفتاح "بمعهد ااڑ  تمبورو ااڑ
 ."ماغيتان

لقاء المفردات .1  اڑ

موعة من االفاظ  ى  فردات  ا مفرادات، وا لكل لغة 
صوغة للتعب هارات . ا قية ا ام ل فردات و استيعاها اساس  فهم ا

فردات . اللغوية فردات)وقام معهد الفتاح ااسامى بتعلم ا  (القاء ا
تمع الطاب مع فرقتهم  ساحة  بعد حلقة القران صباحا، 

فردات سجد اقاء ا جلس ااستاذ امام الطاب ليلقي ا . ا
ديدة او ااساليب العربية فردات ا  يكرر الطاب . الطاب ا

م بعد انتهى  ديدة  غرفتهم مع ام فردات ا ماالقا اليهم من ا
سجد فردات  ساحة ا  . من انشطات القاء ا

 :كما قال ااستاذ غّفار

عهد الفتاح ااسامى بعد " و اانشطة اليومية  فردات  القاء ا
سجد حو   44". ساعةنصفصاة الصبح  ساحة ا

عانات باللغة العربية .2   ااڑ

ر لاخرين ي القاء القول وا شاط . ااعانات  ذا ال و
قية مهارة الطاب  ااستماع والكام ان مهارة ااستماع توثر . ل

                                                                  
44

قابلة مع    ذا W /IV-07/2015-02/1برموز غفار  استاذأنظر ا نسخة ا لحقة    ا
 .البحث

. 
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ديثية .  مهارة الكام كلما يسمع كاما عربيا فتزداد مهارت ا
ا  .كث

بورو باللغة العربية كلها . تقام ااعانات  معهد الفتاح 
يىة اللغة العربية   ها  ع الباحث بعض ااعانات ال تعل كما 

بورو عهد الفتاح  ما قام  ة حي ي كما يلي. اوقات معّي  :و

دان من امفونج يرجى حضور   .1 د  ا ا دعوة ا اخي
مكتب شوون الطاب حاا و فورا، جزاكم اه على حسن 

تمامكم  .ا

اعة، لذلك  .2 داء لصاة الظهر  ا ال ع ايها ااباب الكرام، قد 
اب ا  ارجو من فضلكم ان تستعدوا استعدادا تاما للذ

سجد درس ان الساعةوقت ااستعداد ربع . ا يع ا  ، وعلى 
ماعة  .جزاكم اه. ركوا اعضاعهم لصاة ا

يع الطاب الذين سيخرجون  سبيل اه عليكم  .3 يعلن على 
اعة  داية، وعلى امراء كل  سجد لبيان ا بااجتماع  شرق ا
عليكم ان تاحظوا اعضاعهم ح ااحد من يغيب او يتاخر 

ذا الرنامج  !جزاكم اه. عن 

تمعوا  !ايها الزماء الكرام .4 احة صدوركم ان  ، ارجو من 
فردات اليومية، رتّبوا جلوسكم، تقرّبوا،  سجد القاء ا ساحة ا

تّموا جيدا  !وا

 
 



41 

 

 

ة عن البيانات عرض .2 سامى الفتاح "بمعهد الكامية البيىڐ  تمبورو ااڑ
 "ماغيتان

 المحادثة .1

شطات احدى من احادثة  ااسامى الفتاح معهد  ال
د معظم ويفضل. بورو عا دحادثة طريقة ااسامية ا  اها ا

دف الكام، مهارة ترقية على الطاب تساعد  من  ااساسى وا
مية احادثة   الطاب ولزيادة العربية اللغة التعلم  الطاب رغبة لت

فردات اكتساب ديدة العربية ا  معهد  احادثة اجراء كان. ا
ميس ااث يوم بورو ااسامي الفتاح  .صباحا وا

 :غّفار استاذ قال كما

ميس ااث يوم )يوم احادثة اداء ها ااسبوع، ( وا  وبرا
ة او اليومي والتفاعل التعارف من تتكون كا  45.ااساليب والقاء اليومية ا

 :اليم ااستاذ وقال

هارة لرفع دنا الطاب، لدى اللغوية ا  احادثة برنامج ع
ستخدمة والكتب. ااسبوعية شاط ذا  ا ها ال  احاورة "كتب م

ديثة  العربية اللغة دروس "وكتاب بانكيل، اللغة دار معهد من" ا
ديثة الطريقة على  46.كونتور السام دار معهد من" ا
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فردات على الطاب اكتساب احادثة اجراء من يرجى  ا
ديدة العربية  حول والطاب ااستاذ ب التفاعل احادثة  ان. ا
 ان الطاب سيدرس ا من هم، احيط البيىة او اليومية اانشة

اليا العربية باللغة يتكلموا  47".ار

 الخطابة .2

طابة مهور مشافهة فنّ  ي ا . واستمالتهم عليهم للتاث ا
طابة ذ شاطة احدى من ا وجودة ال  ااسامى الفتاح هد ا

 . بورو

 :غّفار ااستاذ قال

دف  الكام  الطاب ساسة على للحصول الرنامج ذا من ا
ذا. تدريبا عهد من رجهم قبل الطاب اعداد الرنامج و شر ا  دين ل

  48.مباشرة اجتمع  ااسام

طابة تتمّ  عّ  اليوم على ا  ندرس. ااسبوع كل  ا
طابة اداء اجراء كيف الطاب وضوع اختيار ناحية من ا  ا
عايشة  .وا
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ة عن البيانات عرض .3 ية البيىڐ سامى الفتاح "بمعهد القراىڐ  تمبورو ااڑ
 "ماغيتان

 المطالعة .1

هارة ذ تدريس  ا ااعداد الفصل من الطاب ميع ا
 على ومستطع ب الطاب يكون ب ورجاء السادس، الفصل
واد ومطالعة القراءة واد على فام بالصحيح، الدراسية ا قروءة ا  ا
 49.بلغتهم يلفظوها او السوا اجابة بطريقة

طوات درس عليها يسلك ال ا  :يلي كما ا

واب السوال طريق عن السابقة الدروس مراجعة. ١  وا

فردات القاء. ٢ وضوع   الواردة ا  ا

فردات كتابة. ٣ ديدة ا  ا

علم يتكلم. ٤ وضوع حول ا تفاىلة الطبيعة )مع ا  (ا

علم يشرح. ٥ ص ا  ففقرة فقرة ال

علم يامر. ٦  الفكرة كل  الرىيسية الفكرة عن لبحث الطالب ا

بط ان. ٧ ص على الطالب يست ذكور ال  ا

علم سال اذا. ٨ م" )فهمت "فاجابوا" فهمتم؟ ل "ا  فام و
ص ذكور ال علم فامر(. ا  قراءة ويسمعون كتبهم، يفتحوا ان ا
علم  ااخر ا ااو من ا

علم يامر. ٩ ص ليقرا  وطالبا طالبا ا ذكور ال  ا

علم يقرا . ١ كتوبة( الفكرات او العبارات )الكتابة ا  السبورة على ا

علم ويامر. ١١  السبورة على ما يكتبوا ان الطاب ا
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اقس مافيها، كتابة وبعد. ١٢  يفتح  اصحاهم مع الطاب ي
علم  اسىلة الفرصة ا

اقسة، انتهاء وبعد. ١٣ علم امر ا  كتبهم يغلقوا ان الطاب ا
علم ادة يتعلق والسوال الطاب ثاثة او طالب يسال وا  با

دروسة  ا

 ااختتام. ١٤

 واما العشاء الصاة بعد الليل كل  اانشطة ذ تكون
ستخدمة التعليمية الوساىل  الكتاب،: فهي اانشطة ذ  ا

 .والقلم والطباشر، والسبورة،

 الشعر قراءة .2

دف سابقة ذ من وا ميتهم ا  وتوثر واللغة ااداب  لت
سابق ويلق. والقراءة الكتابة  حساساهم ا  وفق موضوعا ا

سابقة ة عي الذى التعي  اللهجة من ماخوذة نتيجة واما. ا
غمة ركة والتصورات وال ستمع وتاث وا  .ا

 النشرات قراءة .3

دف سابقة ذ من وا ميتهم ا  يقراء القراءة، مهارات  لت
سابق وضوع ا ة عي الذى ا تيجة واما. اللج  اللهجة من ماخوذة ال
ارج روف و ركة والصورات ا ستمع وتاث وا  .ا

 

 



45 

 

 

 المحادثة .4

هارة ذ تدرس  ا ااو الفصل من الطاب ميع ا
 وفام الفكرة على ب الطاب يكون ها ورجاء السادس، الفصل
ا عليها  50.وصحيح يد باللسان ويعروها ها، وحافظي

طوات درس يسلكها ال ا  :يلى كما ا

علم فتح. ١  احادثة درس ا

علم سال. ٢  السابق الدرس ا

علم شرح . ٣ فردات ا ديدة ا   ا

علم كتب. ٤ فدات تلك ا  السبورة على ا

علم قرا . ٥ وضوع ا   سيلقي الذى ا

علم ب. ٦ ادة ا ذكورة ا ا الطلبة يفهمها ح ا  ويعر

علم امر. ٧  تبادل )الطلبة امام ليتكلما اكثر او الطالب ا
وار  يتعلق البحث كان ان وجيد، بصحيح( ا

علم فيامر القصة او بالفكرية  ليلقي فواحدا واحدا ا
ادة ا ال ا علم القا  ا

علم امر احيانا. ٨ اقسوا ا وضوع لي ع با  ا

علم وختم. ٩  احادثة درس ا

ستخدمة والطريقة باشرة الطريقة الدرس ذا  ا  واما. ا
ستعمل الكتاب رحلة وفق تلفا ا  مثل الطالب، لسها ال ا
ادثة كتاب وار في الذي ا ا والقصة ا .  وغ
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ة عن البيانات عرض .4 سامى الفتاح "بمعهد الكتابية البيىڐ  تمبورو ااڑ
 "ماغيتان

 الخط .1

امس الفصل ا ااو الفصل من الدرس ذا يبدا  . ا
طوات علم عليها تسلك ال وا  :يلي كما ا

تعلم فتح. ١  الدرس ذا ا

ط كتابة مراجعة. ٢   السبورة  لكتابت الطاب بامر السابق، ا
علم بيان ط تدريس ا  اٰا ا

علم قدم. ٣ ط كتابة ا ديد ا  الطلبة ويامر السبورة  بكتابت ا
 الكتابة طريقة ليهتموا

علم امر. ٤ ط بكتابة الطاب ا كتوب ا  يعملها ال بالطريقة ا
علم  مرات ثاث اقل على ا

 السبورة ليكتب الطاب بعض امر. ٥

م. ٦  الصحيحة الكتابة طريقة ا رشد

ات. ٧  الكراسات مع وامر التمري

علم وقدم. ٨ زيلية الواجبة ا  ا

علم ط كتاب يستخدم ا ستخدمة التعليمية والوساىل. ا  ا
 .والطباش والقلم والكراسات السبورة ى
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طية المجلة .2  الحاىڐ

هرات التطبيقات بعض ومن  الكتابة، هارة خاصة اللغوية ا
اىطية اجات الفصل هيىة اصة مكانات  تضع ال ا  ا

اتيجية  .سهوا سها ليقرىوا والس

اىطية اجلة  كن بواسطتها ال ااتصال وساىل من ي ا
، عن يعر ان للطالب ، افكار على يقف وان افكار  يرز وان غ

 حواديث من تسجيلها مايود ويسجل ومشاعر، مفهومات من مالدي
درسى، العمل اطار  الكتابة على الطلبة وتدريب. ووقاىع كز ا  ي

اية   اماىيا، الصحيحة الكتابة على الطلبة قدرة: الثاث بامور الع
ط، واجادة  وضوح   افكار من لديهم عما التعب على وقدرهم ا

 .ودقة

وضوع وكان الفصل، وخارج الفصل  توجد اجات ذ  ا
 51.التحرير اعضاء ب ااتفاق حسب اصدار، كل  تلفا

ماء .3  اڑ

امس الفصل ا ااول الفصل من الدرس ذا يبدا  . ا
طوات تعلم عليها تسلك ال وا  :يلي كما ا

علم شرح. ١ فردات ا ديدة ا فردات لتزويد ا  ا

علم قرا . ٢ ص ا  الي يستمعون والطاب عامة، بصفة ال
 ويكتبون
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علم قرا . ٣  بعد فقرة لة، بعد لة كلمة، بعد كلمة ا
علم يكرر كراساهم،  ليكتبوا الطاب ويامر. فقرة  ا

ص ملة طول وفق ال ا، ا  طويلة لة كانت ان وقص
ة كانت وان مرات ثاث فيكرر  او مرة يكرر قص

،  من مايسمع ليلفض الطاب بعض يامر احيانا مرات
علم  ا

علم انتهى بعد. ٤ ص قراءة ا ع ال  الطاب انتهى وبعد ا
علم فيقرا . بكتاب ص ا ، ا ااو من ال  ويامر ااخ

ظروا الطاب ا ال كتابتهم لي  كتبو

علم ا كراستهم الطاب قدم. ٥  ويصحح للتصحيح، ا
ة السبورة  كانت ال لكتابة  الصغ

ماعة الكتابة صحح. ٦ علم اشراف ت با  ا

علم اص الكتاب يستعمل ا علم من وجد الذي ا  ا
لى،  العليمية والوساىل. الكتاب ذلك الطاب لك وا اا

ستخدمة  52.والطباش والقلم، والكراسات، السبورة، ي ا
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يضا وجد والباحث ة عن اڐ  "ماغيتان تمبورو الفتاح" الطبيعية بمعهد البيىڐ

تمام ماكان ي الطبيعية اللغوية البيىة احوال الباحث يعرض اجال ذا   ا
تعلم كز ا و ااتصال، توى ا فيها ي  :يلي كما و

 الليلية المحادثة .1

وم قبل احادثة ذ تعقد  ذا. الساعة نصف حو ليا ال
م. العربية اللغة للتكلم الطلبة يشجع الذي برنامج  امام يتكلمون و

ذا. بوجه وجها حجارهم ون الطلبة لكل واجب و  الفتاح عهد تسك
فيذ وطريق. بورو ااسام  :كمايلى ت

 غرفتهم امام الطلبة اللغة مسهل ع. ١

سهل امر. ٢  (بواج وجها )ااخر مع الطالب يتوج ان ا

عجم ملون الطلبة وبعض. ٣  كتاب او اللغوية التقييدات او ا
فردات  الكام  لتسهيلهم ا

 اللغة مسهل عي الذي خاص وضوع يتكلون الطلبة. ٤

سهل. ٥  يتكلم ا الطالب وجد وان ويراقبهم ويشرفهم يرافقهم ا
ا وان مباشرة فيوصي العربية اللغة  وان. العقاب فاعطا كرر
شكات وجد فردات ا  الي فيسال الغربية اوا

ذا ا يساعد برناميج و   خاصة لغتهم ترقية  الطلبة على كث
م. مهم دور ل والكام. الكام مهارة الون و فردات ي ة ا  ح كث

 .بالطاقة العربية اللغة تكلمهم على يسرعهم
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 التجسس .2

 الفتاح معهد  العربية اللغة احياء ام دور ل التجسس
سوس ان ماغيتان، بورو ااسامى  ساعة، ٢٤ الطلبة يع ياخظ ا

اوزون والطلبة  يبحث ان وظيفات بعض ومن. اليومى تكلمهم  ا
ا او العربية اللغة يتكلم ا الذي الطالب   يقّيد  اوياعبها يفسد
اصة الكتاب  اللغة مسول ا استام ا

 53:الدين شريف قال

سوس يقول احيانا  ايتكلم ان ويوصي" يااخى تتكلمت لغة اى "ا
. العقاب ليعطى اللغة كم ا ويساقي القرطاس  ويكتب العربية غ اللغة

كم ّ  يسال اللغة و  على موافقا العقاب ويعطى فعلت، ال اجاوزة عن ال
 انا "مثل الكتابة في لوحا اللغة مسول وضع و العقابات بعض ومن. مافعلت
 .اللغة مسول عي الذي خاصة مكان قاىم او البيىة، حول ويدور" اللغة مفسد
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الرابع  الباب

ليل وث اربع على الباب ذا  يشتمل ي   ااستماعية البيىة تطوير عن و
 . ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد الكتابية والبيىة القراىية والبيىة الكامية والبيىة

ة تطوير"  سامى الفتاح بمعهد العربية البيىڐ  "ماغيتان تمبورو ااڑ

قسم ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد العربية اللغة البيىة ان  ا ت
، اعية بيىت شاطات. والطبيعية ااصط اعية بيىة  اللغوية وال  على توى اصط
فردات تزويد فردات القاء اى ا طابة واحادثة العربية باللغة وااعانات ا  وا

طالعة والقراءة شرات القراءة و الشعر وا ط ال اىطية واجلة وا ذ. وااماء ا  و
شاطات اعية البيىة هيىة على تكمل ال ظار اها الصط ذكور كماال  احدى ي ا

كز ال اللغوية البيىات دف اللغة  اللغة نظام او القواعد سيطرة على ت  مع ا
دف اللغة القواعد على على التوعية. التوعية هج اقامها كن ا تاجى با  او ااست
هج قصد. ااستدا ا هج وا تاجى با علم يضح ان و ااست  عن للمتعلم ا
دف اللغة قواعد تعلم كان ان  ا علم فيحمل القواعد على ومستوعبا فاما ا  ا

ية )ااشكال لعرف حالة يع. التطبيق ا علم يثوق  اللغوية( ب  واجد ليكون ا
 .القواعد تلك عن نفس

اعية البيىة وحال  كرس كماوضح بورو ااسامى الفتاح عهد ااصط
ية البيىة خصاىص عن اعية( ١ ي الر درس كان قصدية، ص  و التعليم  ا

  يوج( ٢ العربية، اللغة اكتساب  الطاب مساعدة على يقصد في التعلم
درس  اللغوية القواعد فيها كانت ال اللغوية اانشطة يعلموا لكي الدراس على ا

ا قد ال درس من الفعل دار م ويقدم. تعلمو م ا  اصاح او ااخطاء تصميم و
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، خطاء تعلم درس وكان ا  على موج ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد ا
شطات ليعلموا الدراس هارة اللغوية ال ( ٣ والكتابة، وااستماع والقراءة الكام كا
اعية البيىة وكان  الفصل  العربية اللغة تعليم موعات من جزء في اللغوية ااصط

اجة حسب خارج واما استخدامها  اكثر داخل لكن وخارج شطات ا  في وال
 .العربية باللغة مستولية

اعية البيىة حال اذن  ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد اللغوية ااصط
ظار مطابقا  .السابق الباب  بال

 ااحوال ي ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد الطبيية اللغوية والبيىة
طعم  مثل في كانت ال اللغوية سجد ا يدان والشركة وا ا وا  خارج  وغ
 الطاب ان الباحث يقصد بالتوعية، العربية اللغة بتعليم ايتعلق الذي الفصل

وم قبل الليلية احادثة الرنامج مثل التوعية بدون فجاة اللغة يكتسب  .والتجسس ال

ذ ا اهم العربية اللغة  اكتساهم على دورا تعلب البية و   يكتسبو
ة ااحوال  .البيىة تلك  كث

ستماعية تطوير  .أ﴾ ﴿ ة ااڑ سامى تمبورو ماغيتان البيىڐ   بمعهد الفتاح ااڑ

ا بأن اإستماع  سموع  )وقد عرف ، معلوم جدا  ترقية (فهم ا
قولة ومسموعة من العرب وأن السماعة  اللغة العربية ان اللغة العربية م
راعة فصاحة الكام العر وتصحيح لغ   اللغة العربية مهمة جدا، 

اطق ها . ال

قيقة وعلى سموع، الصوت استقبال على ايقتصر ااستماع ا  ا
مل الكلمات معا وادراك  ااندماج ذا فوق يطلب بل فحسب، وا
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تكلم ب الكامل ستمع، ا ستمع من تاج كما وا هد بذل ا ا  ا
علومات يستخلص ح الذ ا ا فد للها وي  مع يتفوق وبالتا و

تكلم ، تلف او راي  ا  استخدام يتطلب متكامل اداء فاستماع مع
تكلم، متابعة  والعقل، والسمع، البصر،: خواس  مايتكلم مع وفهم ا

، ديد ب ، و تعددة اافكار ب ربط عملية واجراء واترجاعها، افكار  .ا

 ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد ااستماع مهارة فكانت
فردات بالقاء مقصورة درس من ا جرة ام او ا ااعان  بااستماع و ا

ر او العربية اللغة  . الصوت مكر من ا

ا على  ذ اأنشطة ا تسهل الطلبة كث ورأي الباحث أن 
ذ . استعاب مهارة اإستماع فيكاد يكون ضعيفا  بعض اأحيان

ددة فقط، وكاد أن  اأحوال بالسبب أن أنشطتها تقصر  أنشطة 
ذ اأنشطة مشاءمة لديهم ذ . تكون  ظرية السابقة أن  ظر إ ال فبال

سموع، الصوت اأنشطة فقط هتم  جانب استقبال  معا وادراك ا
مل الكلمات وانب اأخري مثل عملية  وا فحسب، وا هتم با

ليلها وكذلك عدم حثهم  ا و فيد سموعة و ت علومات ا استخاص ا
وانب تستطيع أن  ذ ا د الباحث  واس كاما، فع على استخدام ا

تقدمة .   تتحد باأنشطة الزائدة غ اأنشطة ا

د وزاد  تعتمد معقدة، عملية ااستماع عملية ان عليان فواد ا
طوق، الرمز ا اانصات على ، فهم اولة  ا  فان ولذلك وتفس
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اصر اربع من تتكون ااستماع عملية فصل ع ا اي ي ااخر عن احد : و
ع فهم ، ا ا ، والتفاعل الكام وتفس اا ، الكام وتقو مع  ونقد

ضمون وربط قبول ا رات ا شطات ،54الشخصية با  الفتاح عهد وال
م ماغيتان بورو ااسامى  يكفي ولكن ااستماع عن ايهتمون اكثر
تكلم بااستماع ا ا سجل من وصوت فيلخصو ذا يتكلم  يسمع ا  و

 .أحيانا العمل

ة الكاميةتطوير  .ب﴾ ﴿ سامى تمبورو ماغيتان البيىڐ  بمعهد الفتاح ااڑ

 كوسيلة( ١ ماغيتان بورو اإسامى الفتاح عهد الكام
ا ايهتمون ااماكن تلك  الباحث ماحظة بعد ولكن اليومية،  كث
ذ ها ايتكلمون ااحيان وعلى العربية باللغة شكات من و  ال ا

اع وسيلة الكام( ٢. بورو ااسامى الفتاح معهد يوجهها  والفهم ااق
تكلم ب واافهام خاطب( الطالب )ا  اامور ذ(. ااخر والطالب )وا

( ٣. في عقدت ال الرامج عن الباحث وايشبع قص وقت  تبدوا
فيس وسيلة والكام ، عما الطالب لت رجوة من حقيقة ذ يعاني  ولكن ا
 الطالب ب يقوم طا نشاط والكام( ٤. قليا اا ايعمل الطاب
درس  مطالبة عن والتعب التعامل،  اكثر للطالب يتيح حيث وا
 .الضرورية

 استخداما اكثر بورو ااسامى الفتاح عهد العربية واللغة
سبة يليزية واللغة ااندونسية اللغة )ااخرى باللغة بال   ولكن(. اا
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فس، دفع وكذلك العربية، اللغة ايستخدمون كالكشفية اانشطة  وكرة ال
احظة وبعد. ااخرى والرياضات القدم ة اكثر ايام  ا درس كث   ا
 العملية  رىيسية وسيلة والكام( 5. قليا اا ها ايتكلموا اادارة

كن مراحلها، تلف  التعلمية  مادة اية  معلم ع يستغ ان ا
اصة) واد ا ية ا واد من( الدي  .والتوضيح للشرح ا

هارة التعلم على يتسابقون الذين الطلبة وكثرة  لكي الكام ا
شرف فعاقبهم ها ايتكلمون وان فكرهم،  ما على يعروا ان يستطيع  ا

تجاوزين من اهم ذ. ا  مهارة اكتساب  الدارس ث ال الدافيعة و
هد الكام  ذ اكتساب  عليهم توثر ااصحاب وايضا. وااجتهاد با
هارة، طقون يتكلمون اهم ا  الفتاح معهد بيىة  يوم كل ها وي

 .ماغيتان بورو ااسامى

ية .ج﴾ ﴿ ة القراىڐ سامى تمبورو ماغيتان تطوير البيىڐ  بمعهد الفتاح ااڑ

ذ الدراسة  القراءة دراسة ااسامى توجد الفتاح معهد  و 
را الطالب يكون لكي طالعة الدرس مثل. وفهمها القراءة  ما  فهم )ا

قروء شرات وقراءة الشعر، وقراءة ،(ا  .ال

دروسة الدراسات من دودة القراءة فكانت  اك واتوجد ا
ريدة ايضا وايوجد العربية، اجات  الباحث وجد وما العربية، باللغة ا
ة العربية القصص شرات، وكذلك قليا اا طويلة او كانت قص ذا ال  و
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شكات من رجوة القراءة مهارة اكتساب  ا  في القراءة ومهارة. في ا
قي تعلقة الوساىل ان والطاقة، بالسريعة ات  .مقصورة ها ا

روف على بتعرف رة ليست القراءة ان الباحث وفهم  ا
طق والكلمات ذا ها، وال  للرموز اادراك  يتمثل ضيق التعريف و

كتوبة طق عليها، والتعرف ا  وغ ثورنديك قال ا الباحث واتفق. ها وال
رب من فس وعلماء ا تعلم قراءة  ااخطاء حول ال . 55للفقرات ا
طق فيها يكتفي ٰالية عملية القراءة تعدل وم وتطوير، تغي  دون الرموز ب

 القراءة مفهوم فاصبح معقدة، عقلية عملية القراءة اصبحت بل ا، فهم
ة ونطقها، الرموز ا التعرف: و  من علي ماتدل ا الرموز ذ وتر

تعلم كان فان وافكار، معان  مع اك يكن فلن مايقرا  يفهم م اذا ا
 .للقراءة واحافز

روف على بتعرف القراءة ان يفهم في يكون وقد  والكلمات ا
طق علم فكان ها، وال ركات على ويهتم الطالب قراءة على سن ا  ا
تمام بدون عا على ا ذ. ا هارة و قي ا قية ات د الكام مهارة ك  ع
قصان ومن بورو، ااسامى الفتاح عهد الطلبة  يكون قد ايضا ال

ا ايهتمون الطاب حوية القواعد عن كث ذا والصرفية ال  على يسبب و
 .ومهارها القراءة ضعيف
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ة الكتطوير  .د﴾ ﴿ سامى تمبورو ماغيتانتابية البيىڐ  بمعهد الفتاح ااڑ

هارة الكتابة اها وسيلة اإتصال ب أفراد  عهد  تم أفراد ا  قد ا
ا واها أدة للتعلم  طبات وغ ؤلفات وا شايخ با درس وا الطلبة وا
م، وإها  م وخواطر ، واأخذ عن اأخرين فكر ميع أنواع ومراحل

فيس الفرد  درس  الفصل، واها وسيلة ت فظ الدروس ال علمها ا
ول  خاطر .  عن نفس وتعب عما 

عهد الفتاح اإسامي بدراسة اإماء،  ذ كلها فأخذ ا ولتطبيق 
ائطية ط، واجلة ا . وا

 على ايطمعوا ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد الطلبة  وكان
هارة ذ اكتساب د وكان الكام، مهارة كطمع ا  ذ الباحث ع

شكات تعلقة والدوافع الوساىل نقصان بسبب ا سبة. ها ا  للكاتب وبال
بيها   اما العربية باللغة الكتابة بقليل ذ عن الباحث واحظ. قليا و

اىطية، اجلة ريدة، ا شرات وا هارة ذ وكان. وال سبة إ  ا غريبة بال
هارات ااخري هارات كأهم  عملية. با ذ ا  واكتساب الطلبة 

درسة شاط اك كان ولو فحسب، ا و العر ال  اليومي اانشاء و
ساء  عقد الذي شطات ذ ولكن. ا  واتكسب اتشبع( الكتابية )ال
ا  (.الكتابية )العربية مهارات على كث

درسون الطاب يكون وقد ون ددون وا  التعب ى الكتابة ان ويظ
درسي، الكتا و ا ، مايطلق و د مارا على موافقا والباحث علي  فواد ا
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ظم اداء الكتابة ان عليان مود كم م  افكار عن اانسان ب يعر و
،  احبوسة ومشاعر ، وجهة على دليا وتكون نفس   وسببا نظر

اس حكم  . علي ال

د تعلم ضعف ان الباحث وع  و الكتابة مهارة اكتساب على ا
مارسة وقليل الدوافع، ضعف  الكتابية، الوساىل ونقصان والتكرار، ا
 .الضعيفة الكتابية والبيىة
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الباب الخامس  
اإختتام  

 نتائج البحث  .أ﴾ ﴿
عهد الفتاح ااسامى  واما نتائج تطوير البيىة العربية للطاب الساك 

   : اوج اربعة على تشملبورو ماغيتان 

ع البيىة تطويراأول  الثالث تطوير البيئة  الكامية البيىة تطوير الثا اإستم
ذكور عن الباحث وشرح الكتابية البيىة تطويرالقرائية الرابع    : يلي كما ا

 اللغوية باانشطة ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد ااستماعية البيىة تطوير .2
فردات كالقاء ر او ااعان ااستماع و ا   .العربية باللغة ا

 اللغوية باانشطة ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد الكامية البيىة تطوير .3
طابة كاحادثة  .وا

 اللغوية باانشطة ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد القراىية البيىة تطوير .4
طالعة شرات قراءة و الشعر قراءة و كا  .واحادثة ال

 اللغوية باانشطة ماغيتان بورو ااسامى الفتاح عهد الكتابية البيىة تطوير .5
ط اىطية واجلة كا  .وااماء ا

 اإقتراحات  .ب﴾ ﴿

مد ه والصاة على  ذا البحث مع الشكر وا ام  يقول الباحث بعد 
احات فيما يلي  :  ال صلى اه علي وسلم أراد الباحث تقد اإق

 إلى مدير المعهد  .1

تماما جيدا  عهد أن يهتم ا يع اأساتيذ هذ ا عهد و بغى على مدير ا ي
 تدريبات اإستماع والكام والقراءة والكتابة  احافظة وسع على 

عل بيئة . ترقياها دائما بغى على قسم التعليم واللغة أن  سوى ذلك ي
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اللغة العربية، مثل يوم اللغة العربية أوأسبوع اللغوية الشهرية  ويزيد حرص 
شاط والرغبة على تعليم اللغة العربية يث يتم تدريب  .الطاب على ال

 .الطاب على التحدث باستخدام اللغة العربية الصحيحة

 لمعلم وقسم اللغة .2

هارة اإستماع والكام والكتابة والقراءة،  .أ  اح تطوير اللغة العربية   
عّلم أن يعطى التقو  كل أنشطة  وتدريس خاص لطاب ,وجب 

قدم على دروس اللغة العربية  دية على امهر الطاب .ا ويعطي ا
 .اسيما  اللغة العربية لكي يزيدوا نشاطهم على تعليم اللغة وترقيتها

بغى على قسم اللغة أن يزيد اأنشطة اأ .  قية مهارة اإستماع خرىي  ل
قية ،والكام والقراءة والكتابة عهد هذا العربية البيىة ل  .ا

 للطاب فى المعهد .3

شايخ ومن أعلى م ويرحم من  .أ  علم وا اموا ا بغى على الطاب أن  ي
قروهم هم وا  .أد م

بتهم  تعّلم اللغة العربية ان لغة العربية و .  بغي أن يزيد رغبتهم و ي
بوي والكتب ال  ديث ال ة ولغة كتاب اه  وا ل ا ي لغة ا

فها العلماء الصا   .ص

شاط وجب على الطاب  .ج  تماما جيدا مع السرور و ال أن يهتم ا
ية  .على العلوم اسيما علوم الدي
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