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الشعار
ً
)ٔ:(االنشراح...م ىعاٍ يلع ٍس ًريي ٍسنرا
إ َّف ى
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Al-Insyirah: 6).1

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah, (jakarta: Pustaka Amani:,
2005), h.902.

ج

إىـداء
رإىلاهللسبحانوكتعاىلالذمفيٌضرضبتوكفضلوحٌب

اضعكالتش ٌك
بالتو 
اختتمتىذهرسالةاؼباجستّب،يهدلالباحثىذهرسالةاؼباجستّبإىل :
ُ .أيب صدرم (اؼبتوَب) ك ٌأمي ركحانية احملبوبىْب الٌلذاف ربٌياين صغ ّبان بكماؿ
الرضبةكاليزاالفيدعوافيلخّبالدعاء.
ِ .أساتذٌب الذينيقوموفُبقسم تعليم اللٌغةالعربيٌة جبامعة ميَبكاإلسبلمية
اغبكوميٌةالمبونج.
ّ .زكجٍب نوفيامايانجسارماحملبوبةالٍبالتزاؿ علىالدعاءكاألنشطةعلى

إسباـىذهرسالةاؼباجستّب.
ْ .كأب الزكجة مهاجر ك ٌأـ تيتيك أرديننسيو ،اللذاف وبفزكين على إسباـ ىذه
رسالةاؼباجستّب.
ٓ .اصدقائىاحملبوبْبالذيندعوالنجاحىكصبيعأسرٌبأخٍبأظباكاٌب،أخٍب
حامئة ،أخي أضبدم ،أخٍب التوائم اإلناث مشافعة كمباركة ،كأخي من
الزكجة عبد العزيز ثاين احملبوبْب الذين عاضدكين كضبسوين ُب إسباـ ىذه
رسالةاؼباجستّب.
ٔ .كلية الَببية ُب قسم تعليم اللغة العربيٌة جبامعة ميَبك اإلسبلمية اغبكوميٌة
المبونج .


د



ق



ك

ز

الشكر والتقدير
العنايةحٌبيكوفالباحثأًبٌكتابةىذه
ٌ
شكراهللباغبمدلةعلىالتوفيقك

رسالةاؼباجستّب ،كصلكسلمعلىسيدناؿبمدسيداؼبرسلْبجاءبديناغبق،

كىذه رسالة اؼباجستّب للندكة العلميٌةحوؿ كتابة الرسالة العلميٌة بقسم تعليم
اللغة العربية جبامعة ميَبك اإلسبلمية اغبكوميٌة المبونج .أق ٌدـ الشكر كالتقدير

كالعرفافإىلالذينكانواؽبمفضلَبكتابةىذهالرسالةالعلميةإىلخّبالوجود
كمليبخلأحدىمبشيئطلبت،كمليكنأحدىمإالالعملاعبادكاؼبخلص،

كمنهم:
دكتورة إينيزار ،اؼباجستّبة .رئيسة جامعة ميَبك
ُ .فضيلة األستاذة ال 
اإلسبلميةاغبكوميٌةالمبونج.

دكتورةطبيبةالسعادة،اؼباجستّبة.كىيرئيسةكلية
ِ .فضيلةاألستاذةال 
الَببيةالدراساتالعليا.
الدكتورخّبالرجاؿ،اؼباجستّب.كىورئيسقسمتعليم
ّ .فضيلةاألستاذ
ٌ
الٌلغةالعربيٌةالدراساتالعليا.

اؼبشرؼاألكؿ
ٌ
ْ .فضيلةاألستاذالدكتورحسنالفتارب،اؼباجستّب.كىو
َب كتابة ىذه الرسالة العلمية كالذم أفادل الباحث علميا كعمليا

كل مراحل أعداد الرسالة العلمية منذ بداية فكرة
ككجو خطواتو ُب ٌ
البحثحٍباإلنتهاءمنو،فلومناهللأحسناعبزاء.
ح

ط

ملخص البحث باللغة العربية 

تأثير مهارة الكالم والبيئة اللغوية على قدرة الخطابة العربية لدى تالميذ
مسكن المدرسة الثانوية الحكومية األولى ميترو المبونج للعام الدراسي

1010/1026م

إعداد :
عفيفال ٌدين 
رقمالقيد َََُّٖٕٗ:


تأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌةُبالتعليمتكوف

عملاؼبدرسلَبقيةالتعليمكقدرةاؼبدرسعلىاإلختياركتطبيقالطريقةالتعليم
لزيادةالتفكّبالتبلميذعلىتفهيماؼبادة .
كأىداؼ ىذا البحث ُب ىذه الرسالة اؼباجسبّب ىو ؼبعرفة تأثّب مهارة
الكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌة لَبقيةنتيجةتعلمالٌلغةالعربيٌة
لدلتبلميذاؼبسكن دبدرسةالثانويٌة اإلسبلميٌةاغبكوميٌةاألكىل دبيَبكالمبونج

ائي كعدد
للعاـالدراسي َََُِِِٗ/ـ)،كجنسالبحثىوالبحثاإلجر ٌ

تبلميذكلهمَِّ كأعْبمنالفصلأحدعشريعِبِّ تتكوفمنَِ من

البناتكُِمنالرجاؿ.كصبعالبياناتَبىذاالبحثمنالكائناتاألصليٌة
باستخداـ طريقة اؼببلحظة كاالختبار كالوثيقة كمؤشر النجاح ُب ىذا البحث
تصلإىلاغبداألدىن≥َٔكاألعلىَُٕ%باألخّباالختبار .

م

مننتائجىذاالبحثدلٌتعلىتأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلى
قدرةاػبطابةالعربيٌةترتقيمناالختباراألكؿإىلاالختبارالثاينٔ%ِٕ7كمن
ىذه تعرؼ أ ٌف مهارة الكبلـ كالبيئة اللغويٌة تأثٌر على قدرة اػبطابة العربيٌة
(البحث اإلجرائي لدل تبلميذ اؼبسكن دبدرسة الثانويٌة اإلسبلميٌة اغبكوميٌة
األكىلدبيَبكالمبونجللعاـالدراسيَََُِِِٗ/ـ) .
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ABSTRAK

PENGARUH KETERAMPILAN BERBICARA DAN LINGKUNGAN
BERBAHASA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIDATO BAHASA ARAB DI
ASRAMA MAN 1 METRO LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 M.

Oleh:
APIPUDIN

Meningkatkan

kemampuan

berpidato

bahasa

Arab

siswa

dalam

pembelajaran merupakan salah satu tugas guru di Asrama MAN 1 Metro. Dalam
upaya mewujudkan hal tersebut, maka guru harus mampu memilih dan
menerapkan metode pembelajaran yang dapat menambah pola fikir serta
pemahaman pembelajaran kepada siswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keterampilan
berbicara dan lingkungan berbahasa dalam meningkatkan kemampuan berpidato
bahasa arab siswa Asrama MAN 1 Metro Lampung tahun ajaran 2019/2020. Jenis
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas XI Asrama
MAN 1 Metro, dengan mengambil sampel kelas XI IPA 6 jumlah 32 siswa, 20
siswi dan 12 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini yaitu
menggunakan dokumentasi, tes, dan observasi. Indikator keberhasilan dalam
penelitian ini yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa mencapai nilai kriteria
ketuntasan minimum (KKM) > 75 minimal 80 % di akhir siklus.
Hasil penelitian menunjukkan Peningkatan ketuntasan siswa dari siklus I ke
siklus II mencapai 10,28 %. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Keterampilan Berbicara Dan
Lingkungan Berbahasa dapat meningkatkan Kemampuan Berpidato Bahasa Arab
pada kelas XI Asrama MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2019/ 2020 M.
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الفصل األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
اػبطابة نوع من أنواع التعبّب الشفهي يستطيع اػبطيب بو التعبّب عن
أفكاره إىل السامعْب ،كىي أداة االتصاؿ اللغوية ترتبط ارتباطا كثيقا بنقل
اػبطيبأفكاره

يَبجم
الفكرة كعرضهامن اػبطيب إىل السامعْب  ،كباػبطابة ٌ

كخواطره،كمشاعره،كآراؤه،كخرباتوعنطريقالتعبّبالشفهي ،كتعترباػبطابة

يً
ِب
امنآثارالرقياإلنساينكمظهر
أثر
ن
ن
امنمظاىرالتقدـاالجتماعي،كؽبذاع ى
و
و
و
كمكاف،كازبذهتاأدا نة
اىتمتّٔاكلاألممُبكلزماف
ّٔاكلشعب ،ك
لتوجيواعبماعات،كإصبلحآّتمعات 
كتربزأنبيةاػبطابةالعربيةُبؾباؿتعليماللغةالعربيةمنعدةجوانب،
منها تنمية شجاعة التبلميذ للتعبّب أماـ السامعْب عن موضوع
معْب،كتدريبهمعلىالتعبّبتتكوففيومناؼبفرداتكاعبملكالعباراتالٍب
اتاللغوية،فيتمرفالتبلميذلساهنمعلىنطقاؼبفرداتكالكلمات

سبثلاؼبهار
كاعبمل العربية مع تنمية قدرهتم على اإللقاء  ككيفية التعبّب الناجحة الٍب
تساعدُبإيصاؿاألفكار إىلالسامعْب،كُبىذااغباؿيتمرفالتبلميذمٌب

يتحدثوفكمٌبيتوقفوفعنداػبطابة،كاستجبلباىتماـالسامعْب،كالثقة

 .
النفسعنداإللقاء 

على
ُ

ِ

كللخطابةالعربيةأنبيةكبّبةُبتنميةمواىبالتبلميذكقدراهتمالفكرية،
كترتيب األفكار كتواصلها ُب التعبّب بأسلوب كاضح،فأصبح التبلميذ ذكم
أم موضوع أك موقف
القدرة على االعتماد على نفوسهم ُب التعبّب عن  ٌ
هبرممنخبلؿماتعلٌمو ًمنصياغةاعبملكالعباراتكقواعدالٌلغة .
يبالتبلميػػذعلػػىتعبػػّبأفكػػارىمُبشػػكلالعبػػاراتالشػػفوية
كيهػػتمتػػدر ي

عػػنطريػػقاػبطابػػة،ألفعص ػرناىػػذااليكفػػيدبج ػػرداالتصػػاؿالراكػػزعل ػػى
الكتابػػةفقػػط،كلكػػنربتػػاجأيضػػاإىلالعبػػاراتالشػػفوية،بػػلكانػػتالعبػػارات
الشػػفويةمقياسػػاعبػػودةالتفكػػّبكفقػػاؼبػػنهجالتفكػػّبالصػػحيح،كالوصػػوؿإىل
ػأثّبُباؼبخ ػػاطبْب،كإقن ػػاعهمدب ػػايط ػػرحعل ػػيهمم ػػنأفك ػػاركموض ػػوعات،
التػ ً
كاسػتمالًةقلػؤّمكب ىػورأممعػْب .
كالسػبيلغبصػوؿالقػػدرةعلػىاػبطابػةالعربيػػةإالأفيعتػِبالتبلميػذعلػػى
التدريببالتعبّبعنأفكارىمأماـالسامعْببلساففصيحسليمعنالعيوب
اللسػػانية،كأفيكػػوفلػػدلالتبلميػػذمفػػرداتكافيػػةيسػػتطيعوفّٔػػاالتعبػػّبعػػن
أفكػػارىم،فكػػافقبػػاحالتبلميػػذُباػبطابػػةالعربيػػةي ػرتبطارتبػػاطمتينػػادبهػػارة
الكبلـالعربية .
ُبعمليةاػبطابػة

بناءعلىالشرحاؼبذكور،فيهتمحفظاؼبفرداتالعربية
ػوزدالتبلمي ػػذ
العربي ػػةألهناعنصػ ػهررئيس ػػيُبالنش ػػاطاللغ ػػوم،كى ػػيأكؿم ػػايت ػ ٌ
الس ػ ػػتخداـاللغػ ػػةكوس ػ ػػيلةاالتص ػ ػػاؿُبأن ػ ػواعآّػ ػػاالت،خاصػ ػػةُبالتعب ػ ػػّب

ّ

الشػػفومال ػػذميل ػػزـعل ػػىالتلمي ػػذحف ػػظاؼبف ػػردات،يه ػػدؼذل ػػكإىلإق ػػدار
التبلميذعلىاستخداـاؼبفرداتاستخداماصحيحامناسبابالسياؽكاؼبوضوع،

اؼبفرداتدكرىاـليكػوفلػدلالتبلميػذزادلغػومألجػل
كلذلككافغبفظ
ه
فيمايقصدكنوحسبمقاصدىم .

التحادث
ى

بناءعلىاؼببلحظةالقبليةُبمسػكناؼبدرسػةالعاليػةاإلسػبلميةاغبكوميػة

األكىلميَبك،رألالباحثأفاػبطابةالعربيةمنبرنامجتعليماللغةالعربيةُب
إقدارالتبلميػذعلػىاػبطابػةالعربيػةأمػاـاعبمهػور،
ذلكاؼبعهد،يهدؼذلك ى
كتشجيعهمعلػىالتعبػّبعػناألراءكاألفكػارأمػاـاعبمهػورباللغػةالعربيػة،كُب

ػارىزاتأكاؼبسػػابقاتمثػػل
بعػػضاألحيػػافتقػػدـاؼبعهػػدالتبلميػػذإىلعػػدةاؼببىػ ى

مس ػ ػ ػػابقةاػبطابػ ػ ػػةالعربي ػ ػػةب ػ ػ ػػْباؼبعاى ػ ػ ػػدكاؼب ػ ػ ػػدارساإلسػ ػ ػػبلميةُبالمب ػ ػ ػػونج
الوسطى ،كردباعقداؼبعهدمسابقةاػبطابةبْبالتبلميػذكسػيعرضالفػائزمنهػا
ُباألحػ ػػداثاؼبعينػ ػػة،مثػ ػػلاحتفاالؼبعهػ ػػدكغّبه،لكنىنػ ػػاؾعػ ػػدةمشػ ػػكبلت
تعارضحصوؿالقدرةعلىاػبطابةالعربيػة،كمػاذكرىػامػدرساللغػةالعربيػة،
منهاقلةحفظاؼبفرداتلدلالتبلميذحٌباليسهلعليهمالتعبّبكردبػايػدفع
ذلكإىلقلةشجاعتهمللتعبّبأماـاعبمهور ،كظهورالشكُبالػتلفظكقلػة
مناس ػػبةاؼبف ػػرداتاؼبخت ػػارةباؼبوض ػػوعكالواق ػػعأفكث ػّبام ػػنالتبلمي ػػذاليبلك ػ وف
اؼبفػػرداتالكافيػػةألجػػلؿبػػادثتهماليوميػػة،السػػيماألجػػلاػبطابػػةالػػٍبتطلػػب

ْ

شػ ػػركطاأخػ ػػرلغػ ػػّباؼبفػ ػػردات،مث ػ ػػلالشػ ػػجاعةكالنطػ ػػقالصػ ػػحيحكاإلتق ػ ػػاف
كاإلحاطةباؼبوضوعالذمسيتحدثعنو ِ.
نظراإىلاؼبشكبلتاؼبذكور،رألالباحثأفأسػبابمشػكبلتاػبطابػة
العربيػػة،أكثرىػػايرجػػعإىلقلػػةحفػػظاؼبفػػردات،كلػػذايريػػدالباحػػثدراسػػةعػػن
مهارةالكبلـُبعمليةتعليماللغةالعربيةلدلتبلميذمسكناؼبدرسةالعالية
اإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبك .
ب .تحقيق المشكالت
بناءعلىخلفياتالدراسة السابقة،فيمكنىناربقيقاؼبشكبلت
التالية :
ُ .تكريراؼبفرداتالواحدةعنداػبطابةالعربيةلنقصاؼبفرداتالكافية 
ِ .نطقاؼبفرداتغّبمركنةأكظهورالشكُبالتلفظ 
ّ .قلةمناسبةاؼبفرداتاؼبختارةباؼبوضوع
ج .تحديد البحث
اعتماداعلىربقيقاؼبشكبلتالسابق،فيمكنربديدالبحثىنا
بدراسةارتباطيةبْبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويةكالقدرةعلىاػبطابةالعربية
لدلتبلميذمسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميةاألكىلميَبك ،للعاـالدراسي

َََُِِِٗ/ـ .

ِاؼببلحظةالقبليةُباؼبسكناؼبدرسةالعاليةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبكالمبوفج 

ٓ

د .أسئلة البحث
اسة
بناءعلىربديدالدراسةالسابق،فيقدـالباحث أسئلةالدر 
كمايلي :
ُ .ىل يأثٌر مهارة الكبلـ كالبيئة الٌلغوية على قدرة اػبطابة العربية لدل
تبلميذ مسكن اؼبدرسة الثانويٌة اغبكومية األكىل ميَبك للعاـ الدراسي

َََُِِِٗ/ـ؟" 
ه .أغراض البحث ومنافعو
ُ -أغراضالبحث 

بناءعلىأسئلةالدراسةالسابقة،فتهدؼىذهالدراسةإىل :
أ -معرفةالتأثّببْبمهارةالكبلـكالقدرةعلىاػبطابةالعربيةلدل
تبلميذ مسكن اؼبدرسة الثانويٌة اغبكومية األكىل ميَبك  ،للعاـ

الدراسيَََُِِِٗ/ـ 

ب -معرفةالتأثّب بْبالبيئةاللغويةكالقدرةعلىاػبطابةالعربيةلدل
تبلميذ مسكن اؼبدرسة الثانويٌة اغبكومية األكىل ميَبك ،للعاـ

الدراسيَََُِِِٗ/ـ 

ج -معرفةالتأثّب بْبمهارةالكبلـ كالبيئةاللغويةعلىقدرةاػبطابة
العربية لدل تبلميذ مسكن اؼبدرسة الثانويٌة اغبكومية األكىل

ميَبك،للعاـالدراسيَََُِِِٗ/ـ 

ٔ

ِ.منافعالبحث 
رجى ىذا البحث نافعا إلسهاـ اؼبعلومات العلمية ُب تعليم اللغة
أ -يي ى
العربية،خاصةُباػبطابةالعربية كتدريساؼبفرداتكالبيئةاللغوية

ب -يرجىأفيكوفىذاالبحثنافعاالختيارطريقة تعليماللغةالعربية
الٍبيبكنّٔامساعدةالطالبُباػبطابةالعربية
ج -يرجى أف يكوف ىذا البحث نافعا ؼبدرس كتبلميذ مسكن اؼبدرسة
العاليةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبكُبربسْبعمليةتعليماػبطابة
العربية.
و .الدراسة السابقة المناسبة
أساسعلىاؼببلحظةالٌبأدهالباحثعلىالرسالةالعلميٌةَبمكتبة
ك
ٌ
جامعة ميَبك اإلسبلميٌةاغبكوميٌةالمبونج،كافالبحثعنؿباكلةالتأثّب
لغويٌةبالقدرةعلىاػبطابةالعربيةلدلالتبلميذ
بْبمهارةالكبلـكالبيئةالٌ 


اؼبدرسة الثانويٌة اغبكوميٌة األكىل ميَبك المبونج ،يأديو كما فعلو سوبارمن
العبلقةبْبحفظاؼبفرداتكالبيئةاللغويةبالقدرة

الباحث،ربتموضوع"
بوميراتو
على اػبطابة العربية لدل تبلميذ معهد ركضة اعبنةاإلسبلمي 
نوباف المبونج الوسطى للعاـ الدراسي ََُُِِٕٔ/ـ ّ.ككذالككما
فعلو خّب ـبفي الباحث ،ربت موضوع فعالية تكوين البيئة اللغويٌة ُب
ّسوبارمن،العبلقةبْبحفظاؼبفرداتكالبيئةاللغويةبالقدرةعلىاػبطابةالعربيةَُِٕ/َُِٔ،ـ .

ٕ

اكتساباؼبفرداتالعربيٌةلدلالطلبةباؼبدرسةالثانويٌةاإلسبلميٌةاغبكوميٌة
األكىلالمبونجالشرقيٌةللعاـالدراسيَُِٗ\ََِِـ ْ.

اضىذاالبحثالذلأدهالباحثاآلفؼبعرفةالعبلقةبْبمهارة
كأغر
ٌ

الكبلـكالبيئةاللغويٌةبالقدرةعلىاػبطابةالعربية،كمنالتشريخالسابق،

هالباحثاآلفمليبحثقبل
ٌ
البحثالذلأد
ح ٌققالباحثربقيقابياناأ ٌف
ي

قط .
ّّ

ْخّبـبفي،فعاليةتكوينالبيئةاللغويٌةُباكتساباؼبفرداتالعربيٌةََِِ\َُِٗ،ـ .

الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .الوصف النظري
 -2الخطابة العربية
أ -مفهوم الخطابة العربية
كفن
تعريف اػبطابة لغةن :اػبطابة لغةن ىي علم الببلغة كالبيافٌ ،

اػبطابةىوفن ييعُببإقناعالناسكإدىاشهمإما بالكبلـكإمابالكتابة،
ّّ

مايشتملعلىكبلـأككتابةيتم
بأهناكل
كيبكنتعريفاػبطابةأيضان
ٌ
ٌ
التفنٌنّٔالتغمركجدافالسامعٓ .

ب الناس كفيهم كعليهم ،أم ألقى عليهم
كعندما ييقاؿ ى
خطى ى

طبخطابة،أمأنٌوصارخطيبان،أمااػبىطَّابفهيصيغة
بة،كخ
يخطٍ
ى
ى

مبالغةكتدؿعلىالشخصكثّباػبيطبة،كاػبطيبىوحسناػبيطبة،أك
ٌ
ىو من ىبطب ُب اؼبسجد أك يتحدث عن قومو ،كاػبىطٍب كاؼبخاطبة
كالتخاطبصبيعهاتعِباؼبراجعةُبالكبلـ،كاػبىطٍبأيضانىومايعِب
العظيممناألموركالذميكثرفيوالتخاطب "ٔ.

ُ

الدكتورمركافعطية7معجماؼبعايناعبامع(مصر:دارالنوادر .)َُِٖ7
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ٗ

تعريفاػبطابةاصطبلحان:كردُباػبىطابةالعديدمنالتعريفات،

بأهنا قوة تنطوم على إقناع
يعرفها ٌ
كمن أقدمها تعريف أرسطو ،الذم ٌ
نوع من أنواع
كل أنواع األمور .كاػبطابة ىي ه
الناس ما أمكن ُب ٌ
احملادثاتالٍبترتبطارتباطانكثيقانباعبمهورالذميسمعها،كالذميتأثر
(فن
ّٔا ،لذلك كاف من أكمل التعريفات كأمشلها للخطابة ىو أهناٌ :

فن يقوـ
ـباطبة اعبماىّب للتأثّب عليهم كاستمالتهم) ،فاػبطابة ىي ٌ
شفهي مع اؼبستمعْب إلقناعهم
أساسي على التح ٌدث بشكل
بشكل
ٌ
ٌ

كاستمالتهمؼباييقاؿٕ ".

كبذلكيبكنالقوؿإ ٌف منأساسياتاػبطابةاؼبشافهة،ككجود

صبهورمستمع،كالبدمنتوفٌر عنصرماإلقناعكاستمالةاعبمهور؛فبل
للخطيبمنأفيوضحرأيوللجمهوركيقنعهمبو،كماأ ٌف عليوأف
ب ٌد
ٌ
قصدّٔاإما
ٌ
يق ٌدـاألدلٌةكالرباىْبالٍبتثبتمايقولو،أمااالستمالةفيي

كإما هتييجهم اذباه ما ييقاؿ ،كما هبب على
هتدئة نفوس السامعْب ٌ
اػبطيب أف يبسك بزماـ األمور كيكوف قادران على التصرؼ بعواطف

اؼبستمعْبكيفيشاء،كفناػبطابةىوالفعلالذمينطومعلىفبارسة
ٌ

اػبطابةبذاهتا "ٖ.

7الشيخعطيةؿبمدسامل"7فناػبطابة"(التعريف-األركاف–اػبصائص .َُِٖ7
ٖ

نفساؼبراجع

َُ

تع ٌد اػبطابةمنكسائلالتعبّبالٍباستعملهااإلنسافُبحياتو
لقاإلنسافباستعدادفطرم للتعبّبعنرأيوكإقناع
منذالقدـ،فقدخ
ي
ٌ

غّبهب و،كقدكافاألنبياءكالرسلأكثرمناعتمدأسلوباػبطابةُب
دعوهتم إىل طاعة اهلل عز كجل ،كقد بقي من خطب األنبياء كالرسل
خطبالتوراة،كماعيثرعلىالعديدمناػبطبُبكتاباتاألشوريْب،
كآثاراؼبصريْباؽبّبكغليفية"ٗ،كيبكنإصباؿتاريخاػبطابةدبايأٌب :

أ) اػبطابةُبالعهداليوناينكالركماين
اىتم اليونانيوف باػبطابة ،ككاف أىم من درسها ىو أرسطو
زعيمالفبلسفةاليوناف،كقدقسماليونانيوفاػبطابةإىلثبلثةأقساـ
ىيالقضائية،كاالستشاريةكاالستداللية،كيبكنالقوؿإفاػبطابة
ُب عهد الركماف كاليوناف قد ربسنت كثّبان ،حيث ظهرت عند
اليونانيْب ُب حركّٔم كنقاشاهتم السياسية ،ففي القرف العاشر قبل
اؼبيبلد كردت اػبطابة ُب إلياذة ىومّبكس كعلى ألسنة اآلؽبة
و
األبطاؿ،كتطورتبشكل أكربُبأكاخرالقرفاػبامسقبلاؼبيبلد
ك
ُبعهدبرقليسزعيمأثيناٍ،بظهرخطباءعدةمنهمإيسوقراطيس،
كخافتالصوت،إال
ٌ
كديبستينيسكالذمكافُبأثينارجبلنضعيفان
أنوعندماقررأفيصبحخطيبانبدأبتحسْبصوتوكتقويةحنجرتو
من خبلؿ صراخو من على قمة اعبباؿ ،كمن اعبدير بالذكر أنٌو
9الشيخعليؿبفوظ7ؾبملتاريخاػبطابة .ََِٖ7

ُُ

أصبحمنأىماػبطباءُبعصره "َُ.
ٌ
كقدًبتدكيناػبطابةُباليونافُبأكاخرالقرفاػبامس كبداية
دكهنا بركديكوس ،كبرتاغوراس
القرف الرابع قبل اؼبيبلد ،ككاف فبن ٌ
كغركجياس ،أما أرسطو فقد اىتم اىتمامان شديدان ّٔذا العلم ،كمل
كقددرسوكدكنو،كقدظهرتاػبطابةعند
بوإال
يَبؾأمرانمتعلقان ٌ
ٌ
الركمافبعدفَبةمنظهورىاعنداليوناف،كذلكبسببانشغاؽبم
باغبركب،ككافاػبطيبكاتوفمناػبطباءاؼبشهورينعندالركماف،
كالذمكافيعرؼبالنقاد،ككافيوليوسقيصرقائدالركمافخطيبان
مشهورانأيضان،كاشتهرمنبعدهشيشركفإماـاػبطابةالبلتينية،كما
ظهر العديدمن اػبطباء الركماف من األساقفة كالقسيسْب كخاصة
بعدظهوراؼبسيحعليوالسبلـ "ُُ.
ب) اػبطابةُبالعصراعباىلي

اىتم العرب ُب العصر اعباىلي باػبطابة أيضان ،كقد ذبلى
اىتمامهم فيها باستخداـ السجع ،كقد اشتهر العرب ُب اعباىلية
بدفاعهم عن أنفسهم من خبلؿ اؼبفاخرة كاالستعراض دبا كانوا
يشتهركف بو ،كىو الفصاحة كالبياف ،فقد كانت اػبطابة عندىم
صفةن فطريةن ُب طبيعتهم ،ككانوا يستخدموف اػبطابة ُب ؾبادالهتم

َُنفساؼبراجع.
ُُ

نفساؼبراجع.

ُِ

كحواراهتمالشديدةحٌبُبحركّٔم،ككانتاػبطابةأسلؤّمالذم
يستخدمونوللدفاععنكرامتهمكأعراضهمبلكعنأمواؽبمأيضان ُِ.
بشكل

كبالرغم من أ ٌف العرب اعباىليْب قد اعتنوا باػبطابة
اىتمامهمبالشعركافأكرب،كلعل ىذاىوأحدىذه
كبّب،إال أ ٌف
ٌ
ٌ

األسباباؼبعنيٌةبعدـكصوؿأخبارخطبائهمكخطبهم،فقدبدأت
أخبار اػبطابة ُب العصر اعباىلي تنتقل كتشتهر عندما ارتفعت
منزلتهاإىلمكانةأعلىمنمكانةالشعرعندىم،كذلكأل ٌفالشعر

العامة كالسفهاء من القوـ ،باإلضافة إىل
أصبح كسيلة يتعاطاىا ٌ

استخدامو ُب الطعن كاػبوض ُب األعراض ،األمر الذم أدل إىل
علو منزلةاػبطابةبالنسبةللشعر،كأصبحلكل و
قبيلة خطيب،كقد
ٌ
ٌ
اغبث على
اشتهر أشراؼ القبائل باػبطابة ،ككثر استخدامها ُب ٌ
القتاؿ،كاإلصبلح،كُبالوفادةعلىاألمراءكاؼبلوؾبقصداالستمالة
كالتأثّبُبالنفوس "ُّ.

ج) اػبطابةُباإلسبلـ

أكىل اإلسبلـ اػبطابة أنبية كبّبة ،حيث استخدمها الرسوؿ عليو
الصبلةكالسبلـُبدعوتوإىلاإلسبلـكُبـبتلفاؼبناسباتالدينية،
كقدجاءاإلسبلـليهذبمبدأاػبطابةعماكانتعليوُباعباىلية
ُِ

مجمل تاريخ الخطابة.

ُّنفساؼبراجع.

ُّ

من أسلوب يت باىوف من خبللو بأنسأّم إىل التباىي باتباع الدين
اإلسبلمياغبنيف،كأصبحتاػبطبةجزءانمنالعبادة،فهناؾخطبة

اعبمعة،كىناؾاػبطبةُبالعيدينالفطركاألضحى،كماأصبحت
ؽباأنبيةأكربمنالشعرُْ ".
علو قيمة اػبطابة ُب اإلسبلـ إىل القرآف
كيعود الفضل ُب ٌ
ظل
الكرًن ،كاغبديث
ٌ
النبوم الشريف ،فأصبحت اػبطب ُب ٌ
التمسك بو ،كتدعو إىل العمل
اإلسبلـ تدعو إىل اتباع الدين ك ٌ
لآلخرة ،كهتدؼ إىل إعبلء كلمة اغبق ،كما أهنا أصبحت ربذر
اؼبسلمْب من االكبدار كاالنزالؽ ُب طرؽ الشهوات كالزالت ،كقد
كصلت اػبطابة ُب ظل اإلسبلـ إىل أظبى مكانة ،كأعلى طبقات
الببلغة،ككانتأسلوبانمؤثرانكمتينانكمقنعان،كخاصةخطبالصحابة
كاػبلفاءالراشدينكالتابعْب،مثلزيادبنأبيو،كاغبجاجبنيوسف،
كأيبضبزةالشارم "ُٓ.
ذكر ابن عاشور مفهوـ اػبطابة" :كبلـ وباكؿ بو إقناع أصناؼ
السامعْببصحةغر و
يقصدهاؼبتكلم لفعلوأكاالنفعاؿبو ُٔ".كعرب
ي
ض
ٍ
عبداعبليلعبدهاػبطابةىي":إلقاءالكبلـاؼبنثورسجعاأكمرسبل،


الستمالةالسامعْبإىلرأمأكترغيبهمُبعمل ُٕ".كذكرعبداعبليل
ُْ

الشيخعليالفتبلكم7رسالةُبفناإللقاءكاغبواركاؼبناظرة(العتبةاغبسينيةاؼبقدسة (َُِِ7

ُٓنفساؼبراجع.

ُٔؿبمدطاىرابنعاشور7أصوؿاإلنشاءكاػبطابة(الرياض:داراؼبنهاجللنشركالتوزيعُّّْ7ق) 
ُٕؿبمداػبضرحسْب7اػبطابةعندالعرب(الرياض:داراؼبنهاجللنشركالتوزيع .)ُّّْ7

ُْ

 ُب تعريفاػبطابة "كأكضح كأدؽ ما عرفت بو اػبابة أهنا :فن ـباطبة
اعبماىّببطريقةإلقائيةتشتملعلىاإلقناعكاالستمالة "ُٖ".
إظباعيلعليؿبمد،تعريفاػبطابةدبايلي :

كعرب
كمن أصبع التعريفات فيما أرل تعريف اػبطابة بأهنا فن مشافهة
اعبمهور،كإقناعوكاستمالتًوفبلبدمنمشافهة،كإالكانتكتابةأكشعرا
مدكنا،كالبدمنصبهوريستمع،كإالكافالكبلـحديثاأككصيةكالبد
مػن اإلقنػاع  ،كذلػك بػأف يوضػح اػبطيػب رأيػو للػسامعْب كيؤيػده
بالرباىْبليعتقػدكهكػمااعتقػده،ثػمالبػدمػناالسػتمالة،كاؼبػرادّٔػاأف
يهػيج اػبطيبنفوسسامعيوأكيهدئها،كيقػبضعػلىزمػاـعػواطفهم
ػاكيفشاء،ساراأكؿبزنا،مضحكاأكمبكيا،داعياإىل
يتػصرؼّٔ
ٌ
الثورةأكإىلالسكينة "ُٗ".

بناء على التعاريف اؼبذكورة يبكن أف يقاؿ أف اػبطابة ىيكبلـ
منثور مؤلف ىباطب بو الفرد اعبماعة قصد اإلقناع كاالستمالة ،فتبُب
اػبطابة على اؼبشافهةأماـ اعبمهور ،كإقناعهم ،كاستمالتهم ،كىي ّٔذا
اؼبفهوـمنفنوفالتعبّبالشفهيذبمعالقوانْب كالقواعدالٍبتلزـعلى
طرائقالتػأثّببػالكبلـ ،كحسناإلقناعباػبطابكماهبب
الدارس معرفة  
أف يكػوف عليػو اػبطيػب مػن صػفات ،كمػا ينبغػي أف يتجػو إليػو مػن
ُٖعبداعبليلعبدهشبلي7اػبطابةكإعداداػبطيب(القاىرة:دارالشركؽ .(ُُٖٗ7

ُٗ
إظباعيلعليؿبمد7فناػبطابةكمهارةاػبطيب(القاىرة:داراؼبملكةللنشركالتوزيع .)َُِٔ7


ُٓ

اؼبعػاينُباؼبوضػوعاتاؼبختلفػة،كمػاتكػوفعليػوألفػاظاػبطبػةكأسػاليبها
كترتيبها .
اػبطابةنوعمنأنواعاحملادثات،كقسممنأقساـالنَّثر،كلوفمن

ك
ةزبتَّصباعبماىّب ،بقصداالستمالةكالتأثّب،كىيفى ُّن ـباطبة
ألوانوالفنيَّ ى
اعبماىّبللتأثّبعليهمكاستمالتهم.دباأفاػبطابةلوفمناحملادثات،
فاحملادثات رافقت اإلنساف منذ كجوده على التحقيق ،كلكن اػبطابة
سبيَّزت حبقيقتها عن مطلق ؿبادثة إىل فىن ،كاختصت باعبماىّب دكف
األفراد،كقصدّٔاالتأثّبكاالستمالة،الؾبردالتعبّبعماُبالنفس .
ب -أنواع الخطابةالعربية

أمثلتهاإىلثبلثخطى و
ب،كىي:
تتنوعاػبطابةحسبأىدافًهاك
ي

اإلقناع ،كخطب اؼبناسبات،
خطب إعطاء اؼبعلومات ،كخطب  
كاػبطباإلسبلمية،كألجليعرضهاالباحثتلكاػبطبكمايلي :
أ)إعطاءاؼبعلومات
كىيتلكاػبيطىبالٍبهتدؼإىلشيئمناألمورالتالية :
ُ -اإليضاح
ِ -الوصف
ّ -التعريف
ْ -التدريب

ُٔ

ٓ -اؼبقاببلت
ٔ -التقرير
ٕ -الشرح
ٖ -البياف
ٗ -التعليم
َُ -إعطاءالشهادةأماـالقضاء
ب).خطىباإلقناع
ي

كاؼبقصودّٔاالتأثّبعلىاألفكارأكاالذباىاتلتغيّبىاأك
تغيّب السلوؾ ،كذلك من خبلؿ إحدل طرؽ اإلقناع الرئيسة
التالية :
ُ -استعماؿثقةالنفس
ِ -التأثّبالعاطفي
ّ -استخداـاؼبنطق

باؼبناسبات 
ج) .يخ طى 

كاؼبقصود ّٔا تلبية حاجة اجتماعية ألجل بناء العبلقات،
كأمثلتها :
ُ -الَبحيب
صبعالتربعات
ِ-
ُّ

ُٕ

ّ -التكرًن(اؼبدح-الشكر)
ْ -ختاـحفل
ٓ -افتتاح
ٔ -تعيْبمسؤكؿجديد
ٕ -التعريفبشخص
ٖ -ترشيحشخص
ٗ -التقاعد(ترؾالعمل)
َُ-التهنئة
ُُ-النعي
حفبلتالتخرج
ُِ-
ٌ
ُّ -توزيعشهاداتالتقدير"َِ.

ككذالكتتعددأنواعاػبطابة،كمنها "ُِ:
أ) اػبطبةالدينية:ىياػبطبالٍبزبصرجاؿالدين،كمن
األمثلةعليهاخطباألعياد.
ب) اػبطب القضائية :كتشتمل على اؼبرافعات ،كاالهتامات

كاالدعاءات،كغالبانمايكوفمصدرىااحملامْب.
20طارؽؿبمدالسويداف7فناإللقاءالرائع(شركةاإلبداعالفكرم)ََِّ7ص ْٕ.
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ُٖ

ج) اػبطب العسكرية :كغالبان ما يلقيها رؤساء األنظمة

العسكريةكقادةاعبيوش.
د) اػبطباعبدلية:كىيماتشتملعلىالتفاخركالتنافر.
ق) اػبطبالسياسية:كىياػبطبالٍبيلقيهاالقادةكرجاؿ
السياسة.
ك) اػبطب العلمية :كىي ما تشتمل على األمور العلمية
كاؼبناظرات .
بناء على أنواع اػبطب اؼبذكورة ،تتنوع اػبطابة إىل إعطاء
ا ؼبعلومات كاإلقناع كاؼبناسبات ،كىذه الثبلثة تنقسم أيضا إىل عدة
يخطىب ،كلكن يركز الباحث ُب ىذا البحث على نوع  يخطىب
قسمالتعريفبشخص ،نظراإىلاؼبنهجالدراسياؼبقرر
اؼبناسبات ُب  


ُبتعليماللغةالعربيةُبميدافالبحثحيثكانتفيومواددرس
اللغة العربية تتعلق دبوضوع التعرؼ كالتهنئة ،كلذا يأخذ الباحث
معْبكماثبتُباحملتولالدراسي .

اػبطابةُبالتعريفبشخص َّ


ُٗ

ج -الخطوات في الخطابة العربية
آداباػبطيبكصفاتوالبدللخطيبمنأفيتحلىبالعديد
مناآلدابكالصفاتالٍبهببأفيوظفهاُبخطبتولكييستميل
نفوسالسامعْبكيقنعهمبسدادرأيو،كمنىذهالصفاتكاآلداب ِِ:
ُ .القدرة على التودد للناس الستمالتهم كإقناعهم ،كالتحلي بصفة
الوقار ،كاألمانة ،كالصدؽ ،كاؽبمة العالية كالوفاء ،كذلك لييقبل
الناسعلىظباعاػبطيبكاالقتناعبكبلمو.
ِ .طبلقة اللساف كامتبلؾ موىبة التحدث بلباقة  كدكف التمتمة
كالفأفأة،كالبعدعنالثرثرةكالكبلـالذمالداعيلو.
ّ .الرأمالسليمكالقدرةعلىسبييزاألموركحلاؼبشكبلت.
ْ .السّبة اغبسنة ،كاللهجة الصادقة ُب اغبديث ،باإلضافة إىل
االستقامةكاإلخبلصُباألعماؿ.
ٓ .سرعةالبديهةكالقدرةعلىآّاراةُباغبديثكاستدراؾاألمور.
ٔ .االطبلععلىـبتلفاألموراؼبرتبطةبالدينكالدنيا،كسعةاؼبعرفة
كتشعبهاكاإلؼباـبالعلوـ.
ٕ .اؽبيئةاغبسنةكارتداءاؼببلبساؼبناسبةكالعنايةباؼبظهر.

22الشيخعليؿبفوظ7آداباػبطابة(www.alukah.net, 2018).

.

َِ

ٖ .القدرة على إثارة مشاعر كعواطف اآلخرين ،كاستمالة قلؤّم ؼبا
يقوؿكىبطببو.
ٗ .اؼبعرفةبالقرآفالكرًنكأحكاموكباغبديثالنبومالشريفكالسنة.
َُ .الصوتاغبسنكاؼبريحكاؼبقبوؿبالنسبةللسامعْب.
ُُ .اعبرأةُبالكبلـكعدـاػبجلأكضعفالقلب.
ُِ .الذكاءكالفطنةكالعقلالسليم .
أركافاػبطابةتشتملاػبطابةعلىأركافثبلثةكىي "ِّ:
ُ .اػبطيب :كىو الذم يتحدث إىل الناس كوباكؿ إقناعهم برأيو
بشٌبالوسائل.
ِ .اػبًطاب:كىومايلقيواػبطيبعلىاعبمهور،كعاد نة مايكوف
قدأع ٌدهكجهزهمنقبل.
ّ .اؼبخاطب:كيأٌباؼبخاطبعلىثبلثةأجزاءكىي:
يتم توجيو
أ -المخاطب :كىو الشخص أك األشخاص الذين ٌ
اػبطابإليهم،كيكوفإماصبهورانمستمعان،أكخصمان.
ٌ

ب -الحاكم:كىوالذموبكمعلىأىليٌةاػبطيبُبامتهاف
اػبطابةكفبارستها.

23رسالةُبفناإللقاءكاغبواركاؼبناظرة.صفحةُٕ

ُِ

ج -النظارة :كىم األشخاص الذين يستمعوف للخطيب
كيقوموفعلىتشجيعوباؽبتافاتكغّبىامناألساليب .
وبتاج قباح اػبطابة إىل ربديد خطواهتا كالقياـ ّٔا كالتقييم
بعدىا ،كذلك لتحقيق غرضها اؼبنشوذ كلتكوف مهارة مكتسبة
بالتدريب كاؼبمارسة ،أما اػبطوات ُب اػبطابة فتعتمد على األركاف
التالية :
ُ -الديباجة :كىي فاربة اػبطبة اؼبشتملة على ضبد كثناء على اهلل
تعاىل،كصبلةعلىرسولو،كماىومنذلكالقبيل .
ِ -التخلص :كىو موقع (أما بعد) ككبوىا ،مثل (ياأيها الناس)
كالشرط فيو أف يكوف الديباجة قد ىيأت النفوس ،كأشعرت
بالغرضاؼبطلوب .
ّ -اؼبقدمة :كىي مبدأ اػبطبة ُب اغبقيقة ،كنعِب ّٔا الكبلـ الذم
يقصدمنوهتنئةنفوسالسامعْبلتلقيماسيلقىإليهمبالتسليم.
ْ -الغرض ،كىو الذم من أجلو انتصب اػبطيب ليخطب ،ف ًوزانو
ًكزاف اؼبطلوب ُب القياس اؼبنطقي ،كيعرب عنو بالنتيجة عند
حصولو.
ٓ -البياف،أعِببيافالغرضكإيضاحو،كذلكإماباالستدالؿ،أك
التمثيل،أكاالستطراد،أكاإلشارة.

ِِ

ٔ  -الغاية:كىيالتحريضأكالتخذير،كشأهناأفتقعأخرشرطفيو
اػبطبةبعدماتقدـ،كقديقدمهااػبطيبٍبيأٌببعدىابغّبىا
فتصّب اؼبقدمة دليبل إذا تأخرت ،كتعرل اػبطبة عن اؼبقدمة
حينئذ.
ٕ -خاسبةاػبطبة:كوبسنفيهاأفتكوفكبلماجامعاؼباتقدمو،أك
إشارةإىلأنوقدأتىعلىاؼبقصود،كانتهىمنو،أكأمرابالتثبيت
أكدعاءأككبوذلك "ِْ.
اعتمادا على الرأم اؼبذكور ،يبكن القوؿ أف اػبطابة الناجحة
ربناج إىل اػبطوات تساعد اػبطيب ُب عملية اػبطابة ،كسبثل تلك
اػبطوات سبعة أركاف يلزـ على اػبطيب القياـ ّٔا ،من الديباجة
كالتخلصكاؼب قدمةكالغرضكالبيافكالغايةكاػباسبة،ككلركنُبىذه
اػبطواتأحواؿتتميزعنأحواؿُبركنأخر،كماُبالديباجةيلزـ
علىاػبطيبفاربةاػبطبةاؼبشتملةعلىضبدكثناءعلىاهللتعاىل،كُب

اؼبقدمةهتنئةنفوسالسامعْببالَبحيبكالتقديركالتسليم،كُباػباسبة
يأٌب اػبطيببالكبلـ اعبامعؼباتقدمو،أكإشارةإىلأنوقدأتىعلى
اؼبقصود،كانتهىمنو،كاستخلصو.


24أصوؿاإلنشاءكاػبطابة.صُِْ.

ِّ

د -أىداف الخطابة العربية
اؽبدؼ اؼبقصود من اػبطاب ىو اؼبعيار اغبقيقي الضابط لئلبداع،
فالكبلـالعشوائيكاعبامبلتالفارغةمنمضموهناكاعبملاحملفوظةككبو
ذلك من ؾباالت اغبديث ال تؤسس ػبطاب جدم مؤثر ُب الفئات
اؼبستهدفة.فاػبطابالبدلوأفيكوفلواؽبدؼيبكنفهمومنقبل
اؼبخاطبْب كليس من طرؼ اؼبتحدث ،فاػبطاب القصّب ذك اؽبدؼ
الواضحأجدلمنخطاباتطويلةفبلةمتعددةببلىدؼ" .
""كالغايػ ػ ػ ػػةم ػ ػ ػ ػػندراس ػ ػ ػ ػػةاػبطابػ ػ ػ ػػةكتعل ػ ػ ػ ػػمقواع ػ ػ ػ ػػدىا،كفبارس ػ ػ ػ ػػتها؛
الوصػ ػ ػػوؿإىلالت ػ ػ ػػأث ًّبُباؼبخ ػ ػ ػػاطبْب،كإقن ػ ػ ػػاعهمدبػ ػ ػػايط ػ ػ ػػرحعل ػ ػ ػػيهمم ػ ػ ػػن
أفكػاركموض ػ ػ ػػوعات،كاس ػ ػ ػػتمالًةقل ػ ػ ػػؤّمكب ػ ػ ػػورأممع ػ ػػْب،غبمله ػ ػ ػػمع ػ ػ ػػلى
فعػلشيءأكتركػو،أكاعتقػادأمػرأكعكسو"ِٓ ".
كُب عبارة أخرل" ،غاية اػبطبة كىدفها كؿبورىا األساسي ىو التأثّب
كاإلقناع" "ِٔ.
""كللخطابةغايةذاتشأفخطّب،كىيإرشادالناسإىلاغبقائق
كضبلهمعلىماينفعهمُبالعاجلكاآلجل،كاػبطابةمعدكدةمنكسائل

25فناػبطابةكمهارةاػبطيب.صُٗ.

ِٔسوسنأضبداؼبعلمي7مهاراتاإللقاءاؼبؤثر (www.kau.edu.sa/Files/, 2017).ص ِ.

ِْ

السيادةكالزعامةككانوايعدكهناشرطالئلمارة،فهيتكملاإلنسافكترفعو
إىلذراآّدكالشرؼ "ِٕ".

كهتدؼاػبطابةإىلفكرةوك ً
يْبأكضاعهاكربس ًنأىدافها،كقد
رغبةتز
ُّ

تكوفمعلومةن منقبلفهيتعمدإىلاإلثارةكاإلقناع،كزباطبالعواطف
كالشعوركتستهدؼاالستمالة،كتعماؼبثقفْبكغّبىم ،كمنأرادالتأثّبُب
آّتمع،خّبانفعليوأفوبسنخطابالناس،كخطابالناسيعتمدعلى
أسسكمنطلقاتكثوابتعلمية،ذبمعبْبقوةالشخصيةكنربةالصوت

كحجم الوعي الفردم كاعبماعي ،كالقدرة التمثيلية ،كفهم علم النفس
السلوكيكالنفساغبركي،كىيعوامل جامعةمؤثرةُبالناسدكفأدىن
امنآثارالرقياإلنساينكمظهرامنمظاىرالتقدـ
تعترباػبطابةأثر
شك .ك
ن
ن
و
و
ً
اىتمتّٔاكلاألممُبكلزماف
ّٔاكلشعب،ك
ِب
االجتماعي،كؽبذا يع ى
و
كمكاف،كازبذهتاأدا نةلتوجيواعبماعات،كإصبلحآّتمعات .
كأضافتأفاألىداؼاألساسيةللمشركعىيزبريجفئةمنالطلبة
مدركْبسباماأسسكفناػبطابةكتعويدىمعلىالثقةبالنفسكالشجاعة
ُباألداءكالعرض،كأفيكونواملمْبكعلىدرايةكاسعةدبختلفالقضايا
الٍبتتعلقبالناسكالواقعالذميعيشونو،إىلجانبإنشاءفئةمنالطلبة
ذبيدحفظالنصوصكتاباكسنةكأدبا.
27فناإللقاءالرائع.ص ُِ.

ِٓ

كذبنب اللحن ُب الكبلـ كعيوب النطق كتدريب الطبلب على
األسلوباؽبادئاؼبسَبسل،مشّبةإىلأفاػبطابةؽباأىداؼنبويةأنبها
إزالةشبهةعالقةبأذىافالناسكربفيزىمؼبمارسةأعماؿشرعيةكتصحيح
مفاىيم خاطئة كإيضاح اغبكمة كالغاية من التشريع مع بياف األحكاـ
الشرعية.
كعن أنبية اػبطابة ُب حياة األفراد أشارت إىل أنبيتها ُب تعديل
السلوؾكإثارةضباسالناسلقضيةمعينةكإقناعاؼبستمعْبدبسألةـبتلفة
كبناء العبلقات مع الناس ،كزيادة فرص النجاح ُب اغبياة فضبل عن
التثقيفكالتعليم.
" مشددةعلىأفاؼبواضيعالٍبيتمطرحهامنقبلالطبلبتأٌبمن
خبلؿالكتيباػباصالذميتضمنأكثرمنَِ خطبةكمنهامواضيع
عنبرالوالدين،كمنجدكجد،طلبالعلم،النعمتدكـبالشكر،مكارـ
األخبلؽ،استقباؿشهررمضاف،كغّبىاالكثّبمناؼبواضيعالٍبتستمد
منهااػبطبِٖ".
إف موضوع اػبطبة ىو لبها كركحها ،كحبسب اؼبوضوع يكوف أثر
سامعيوكوبَبمهمكيقدرأكقاهتمكيض ُّن ّٔا
ّْر
ى
اػبطبة،كاػبطيبالذميػي ىقد ي

أفتضيعُبغّبفائدةوبرصغايةاغبرصعلىموضوعاػبطبة،كهبتهد

https://www.albayan.ae/our-homes/2006-12-05-1.963466
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ِٔ

غايةاالجتهادُبأفيكوفموضوعهانافعاللناس،كيتبدَّلفقواػبطيب
ن
كحسناختيارهللموضوعاتُباؼببلمحالتالية :

 .2استحضار الهدف
َّ
منفقواػبطيبأفيكوفمستحضرااؽبدؼالذميريدأف
إف
ن
مشركعا ،كحبسب ذلك
يتوصل إليو خبطبتو كيكوف ذلك اؽبدؼ  ن

مقتنعا بذلك اؽبدؼ
الصف يبِب خطبتو كينظم عقدىا ،كيكوف
ن
نابعا من صبلحيتو للعرض على الناس
فيكوف اختياره للموضوع ن
كمقدارالنفعاؼبتوقَّعؽبممنو،الأفيكوفناذبناعناندفاععاطفيأك
رغبةُبإرضاءصبهورالناسإذصارذلكىمبعضاػبطباء-شعركا
ٌ
أكمليشعركا -فهميهتموفبطرحمايرضيالناسكمايرغبوففيو،
فيكوفاؼبؤثرُباػبطيبالناسُبحْباؼبفَبضالعكس ،كيبكن أف
يكوفىناؾنوعافمناألىداؼ :
أ)أىداؼبعيدةاؼبدل :
حبيثهبعلاػبطيبُباغبيأكالبلدةأكالقريةؾبموعةمن
األىداؼ يسعى لتحقيقها ُب حيو أك بلدتو فّبسم معامل للتغيّب
الذم ينشده كطرائق ؼبعاعبات الواقع ُب ؾبتمعو مراعينا ُب ذلك
اؼبوازنة من جلب اؼبصاحل كدرء اؼبفاسد ،كيكوف كضع ىذه
األىداؼُبضوءدراستوللبيئةالٍبيعيشفيها .
ب)األىداؼاػباصةبكلخطبة 
حبيثيكوفاػبطيبقاصداألىداؼيريدربقيقهاكغايات
ن
كأغراضيريدالوصوؿإليها:

ِٕ

ُ) أف تكوف اػبطبة صادرة من شعور قليب صادؽ :إف أحسن
اكفائدةماكافصادرامنشعور
أكثرىانفع
اػبطبكأفضلهاك
ن
ن
اػبطيب،كإحساسوبأنبيةاؼبوضوع،كدبقدارحاجةالناسإليو،
فالداعيةرحيمبالناس،مشفقعليهمكأنوالنذيرالعرياف؛ألنو
ينذرالناسماىممقدموفعليومنالعذاب،كىذامايفسر
لناتأثّبالنيب -صلىاللٌوعليوكسلمُ -باػبطبةإذاذكر
الساعة،ففيحديثجابربنعبداللٌو-رضياللىوعنهما-
ُبالكبلـعنخطبةالنيب -صلىاللٌوعليوكسلم:-ككاف
إذاذكرالساعةاضبرتكجنتاهكعبلصوتوكاشتدغضبوكأنو
حكمكمساكمََََ)
نذيرجيش،يقوؿ(:صبَّ
َّ
ِ) اختيار الوقت اؼبناسب للموضوع :إف من اؼبداخل اعبيدة
للموضوعات اػبطابية يوـ اعبمعة أف يكوف السياؽ الزمِب
أثر
داعينا ؽبا كإذا استغل اػبطيب ذلك الظرؼ كاف ػبطبتو 
كبّب،مثاؿذلك:لوكانتاألمةُبحالةخ وؼكُبخضم

أمر عظي وم دنبها فركنت إىل القول اؼبادية ،فخطب اػبطيب
عنالتوكلعلىاللٌوكأنبيتو،كأفازباذاألسباباليناُبذلك
ُبنفوسهمموقعوكلرسخُباألذىافكردالناس
لوقعاؼبوضوع
َّ
ي
إىلاؼبوقفالرشيد.

ِٖ

لكل موسم مايصلح لو،
كمن مراعاة الوقت أف ىبتار ّْ
فلرمض افمناػبصائصماليسلغّبهمنالشهور،كفيومن
الوظائفالشرعية ما ليس ُب غّبه؛ فتكوف اػبطب ُب صبعو
مراعيةللظرؼ،كليسمناغبكمةُبشيءأفىبطباإلنساف
بعدهنايةالظرؼاؼبناسبللموضوععناؼبوضوع(فقدخطب
أحد اػبطباء ُب إحدل عواصم الدكؿ اإلسبلمية عن ليلة
القدريوـ الثبلثْب من رمضاف كليس ىناؾ أمل بإدراؾ ىذه
الليلة) .
َّ
كإف فاعلية اػبطبة ُب نفوس السامعْب تزداد إذا قرف
موضوعهابشيءمنالواقعالذميعيشونوفيستخدـاألحداث
الٍبتقعكسيلةإليصاؿاغبقائقالٍبيريدىا .
ّ) الَبكيز على األساسيات كالقضايا الكلية :كمن فقو االختيار
الَبكيز على األساسيات كالقضايا الكلية ،كعدـ تضخيم
اعبزئياتعلىحسابالكلياتاألصوؿ،قاؿابنالقيمرضبو
اللٌو" -ككذلككانتخطبتو -صلىاللٌوعليوكسلم  -إمبا
ىي تقرير ألصوؿ اإليباف من اإليباف باللٌو كمبلئكتو ككتبو
كرسلو كلقائو ،كذكر اعبنة كالنار كما أعد اللٌو ألكليائو كأىل
طاعتو كما أعد ألعدائو كأىل معصيتو ،فيمؤل القلوب من
اكتوحيداكمعرفةباللٌوكأيامو،الكخطبغّبهالٍب
خطبتوإيبان
ن
أمورا مشَبكة بْب اػببلئق ،كىي النوح على اغبياة
إمبا تفيد ن

ِٗ

ص يل ُب القلب إيبانا
وبى ّْ
أمر ال ي
كالتخويف باؼبوت ،فإف ىذا ه
الو،كالمعرفةخاصةبو،كالتذكّبابأيامو،
و،كالتوحيد
باللٌ
ن
ن
كالبعثناللنفوسعلىؿببتوكالشوؽإىللقائوفيخرجالسامعوف

اب
كمليستفيدكافائدةغّبأهنميبوتوفكتقسمأمواؽبمكيبليالَب ي
و
ىمفياليتشعرمأمإيباف حصلّٔذا؟كأمتوحيد
أجساد
ى
كمعرفةكعلمنافعحصلبو؟
كمع َّ
أف ىناؾ بعض اعبزئيات أك الفركع الٍب قىد يرل
اػبطيب كجوب بياهنا للناس ،إال أنو البد من التأكيد على
ربطتلكاعبزئيةبالكلياتالعامة،كىذاالربطلوأثرهُببياف
باألم ًر ،كاجتناب
حكم األمر كالنهي كاغبض على االلتزاـ ٍ
ئياتأموراكليةكاف
النهي،كإذاجعلاػبطيبمدخلوإىلاعبز
ن
ذلكأدعىلقبوؿالقوؿ .
"مثاؿذلك:تكلمخطيبعنحلقاللحيةكحرمةذلك
بالنصوص ،كنقل أقواؿ أىل العلم ،كتكلم آخر عن نفس
اؼبوضوعجاعبلناؼبدخلمنخبلؿقضيتْب :
األولى :كجوبتعظيمالسنةكالتزاـأمرالنيبصلىاهللعليو

كسلم ".

الثانية :حرمة التشبو بالكفار ،كعزة اؼبسلم دبظهره كدينو
أصل
كشعائره الظاىرة ،كدلف إىل موضوع اللحية بعد أف َّ
ىذيناؼبوضوعْبفكافػبطبةالثاينمناألثركالقبوؿماليس

َّ

ػبطبةاألكؿ ".
ً
بطموجودُبالنصوصذاهتافالنيب-صلىاهلل
"كىذاالر
أرخوا
عليو كسلم  -يقوؿ ُب أمر اللحية :ي
جٌزكا الشوارب ك ي
اللحىكخالفواآّوس.فأكدعلىموضوعاؼبنعمنالتشبٌو ".
ْ) اغبرصعلىعدـالتكرارإالغباجة:ينزعبعضاػبطباءإىل
تكرار خطبهم كل سنة ،ميبلن إىل الدعة كرغبة عن البحث
االطبلع"فيقعأسّبالبضعةمواضيعقدتكوفىامةكقدال
ك
ن

كل أسبوع ،فبا وبدث اؼبلل لدل
تكوف ،ليىطٍلي ىع ّٔا علينا َّ
اعبمهورالذميعاينتكراراػبطبالٍبالجديدفيها،كيؤدم

إىلإىدارقيمةىذااؼبنرباػبطّب""
كخصوصا ُب اؼبدف
كىذه الظاىرة كإف كانت قلت  -
ن
كاغبواضرالكربل–إالأهناؽباكجهافالزاالباقيْب :

"األول :تكرار اػبطبة الثانية ،إذ يلتزـ البعض خطبة
كاحدةؿبفوظةالتتغّبكالتتبدؿطواؿالعاـكفوؽىذامليرد
أيضا أخذ لوقت الناس بدكف فائدة ،بل
ُب السنة فهو ن
يسمعوفكبلماحفظوهلكثرةترداده ".
ن

"نعممناؼبشركعأفيذكرُبخطبوبعضاعبملاعبامعة
الٍبكافيكررىاالنيب -صلىاللٌوعليوكسلم -مثلقولو:
"فإفخّباغبديث كتاباللٌوكخّباؽبدمىدمؿبمدكشر
األمورؿبدثاهتاككلبدعةضبللة"" 

ُّ

كلكن ذلك ؼبا ربويو ىذه اعبمل من الوصايا اعبامعة
الشاملةكأماترديدغّبىافباملتردبوالسنةفغّبؿبمود .
"الثانية :تكرار اػبطب ُب اؼبناسبات ،ففي رمضاف
ىبطباػبطيبُباألكؿعنالبشارةبرمضافٍ،بيثيِببالكبلـ
عن أحكاـ الصياـٍ ،ب يثيػلٌث بالكبلـ عن العشر األكاخر
كفضلها كىبتم بالكبلـ عن أحكاـ صدقة الفطر ،ككل ذلك
خّبكلكنيبكنأفينوعاإلنسافبْبالسنْبفيخطب-مثبلن
عنالقرآفكرمضاف،كعنغزكاتالرسوؿُبرمضاف،كعناستثماررمضافُبإصبلحالذات،كعناستثماررمضافُب
إصبلح اآلخرين ،فيينوع ُب خطبو ليتحقق بذلك استفادة
الناس،خصوصاأهنميسمعوفالكبلـعناألحكاـمنخبلؿ
ن
أحاديثبعدصبلةالعصرُباؼبساجد ".
َّ
التبكّبباالختيار:إف اػبطيبإذابكرُباالختياركافذلك
ٓ)
أدعىلضبطاؼبوضوعإذايصبحنبِّاللخطيبطواؿاألسبوع،
يبحثعنمراجعو،كيدكفبعضاؼببلحظاتعنو،كيستفهم،
كيسأؿأىلالعلمعنجوانبواؼبستغلقة،فيخرجاؼبوضوعكقد
ًبنضجوكاستولعلىسوقو".
سلما
"كيزداد األمر جودة إذا كاف اػبطيب قد كضع ن
ألكلوياتماىبطبعنو،كحرصعلىإهباددفَبمبلحظات
خاصيدكففيومايأٌبعلىبالومنموضوعاتيراىاجديرة

ِّ

بالطرحكييدكفمعتدكينالعنواناتصبلةمنمراجع،كماكتب
فيومنكتبمقاالت ".
ٔ) الشمولية :إف اإلسبلـ دين شامل ينظم اغبياة كلها ،كىذا
الشموؿ ظبة من ظباتو الرئيسة ،كخطيب اعبمعة حْب ىبتار
موضوعاتوللناسهببأفيراعيىذهالسمةفبليكوفموغبلن
ُببيافجانبمناعبوانبيركزعليوكيغفلماسواه.
"إف الناس وبتاجوف إىل بياف أمور االعتقاد ،كوبتاجوف
إىلتعليماألحكاـالشرعيةُبالعباداتكاؼبعامبلتكاألحواؿ
الشخصية،كماوبتاجوفللوعظكالرقائق،بلكإىلبيافأحواؿ
األممالسابقةكماجرلبينهمكبْبأنبيائهمكاستخبلصعرب
يكيلاألىلٍبىاب}ِٗ 
صهمعٍبػىرةهأل ٍ
تلكاألحداث{لى ىق ٍد ىكا ىفُبقى ى
ص ٍ
"كاللٌوعزكجلساؽقصصهمُبالقرافالكرًنليكوف
ُبذلكالعربةكالذكرلللمؤمنْب،كأمررسوؿاهلل-صلىاهلل
وفقاؿ{:كذى ٌك ٍريى ٍم بأىيَّاـ
عليوكسلم-أفيذكرالناسبأياـاللٌ
ى
اللَّو{َّ ".
كمناؼببلحظأفاػبطيبقديكوفمتخصصاُبأم ور
"
ن
متخصصا ُب الفقو
هتما بأمر فّبكز عليو ،كأف يكوف
ن
أ ٍىك ي
م ن
فتكوف خطبو كلها فقهية ،أك كاعظنا فتكوف جل خطبو عن
اؼبنكرات،كقىدتكوفنفسومائلةإىلجانبفّبكزعليو،فتجد
ِٗ
َّ

يوسفاأليةُُُ 
إبراىيماأليةٓ 

ّّ

من اػبطباء من ىو دائم الَبىيب كالتخويف كمن ىو دائم
الَبغيب،كمنحكمةاػبطيبأفهبمعُبخطبةبْبالَبغيب
كالَبىيبكبْبالتعليمكالوعظكبنباألمرباؼبعركؼكالنهيعن
اؼبنكر "ُّ.
ه -مؤشرات على قدرة الخطابة العربية
"يبكن تلحيظ مؤشرات على قدرة اػبطابة باالعتماد على الرأم
التايل :
االحتياجات

ُ -التحضّب كاإلعداد اعبيد للخطبة من خبلؿ توفّب
كاؼبراجع،ككسائلالعرض،كغّبىا 
ِ -العلمكاؼبعرفةكاإلحاطةباؼبوضوعالذمسيتحدثعنو.
ّ -اؼبهارة اللغوية كذلك بامتبلؾ رصيد جيد من اؼبفردات كاعبمل
كالعبارات الٍب تزكده بقدرة فائقة على التعبّب ،ككذلك اآليات
كاألحاديثكاألشعارالٍبيستدؿّٔاعلىماسيقوؿ
ْ -إيصاؿرسالةمهمةسبسحياةاؼبستمعْبكتستجلباىتمامهم
ٓ -الثقةُبالنفسحٌبيصللعقوؿكقلوبصبهوره .
ٔ -الصدؽُباغبديثكاألمانةُبالنقل 
ٕ -مراعاةحاؿاؼبستمعْبكاختياراؼبوضوعاؼبناسبؽبم .

https://foaeed.yoo7.com/t7286-topic
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ّْ

ٖ -إتقاف لغة اعبسد كمهارات االستماع اعبيد لآلخرين آم يكسب
ثقتهم.
ٗ -اإليباف كالقناعة دبا يقوؿ .فبا هبعل عينيو تلمعاف ،كصوتو يفيض
باؼبشاعركالعواطفذباهمايتحدثعنو
َُ -يعرؼمٌبيتحدثكمٌبيتوقف"ِّ.
"كلتحقيق القدرات السابقة ،يلزـ على اػبطيب ُب اػبطابة
الناجحةاالمورالتالية :
ُ -األفكار كاللغة تعرب ّٔا عن ىذه األفكار :اختيار التعبّب األنسب،
كتنظيم األفكار بالشكل اؼبناسب لكل غرض يساىم ُب إقباح
العرضُبذلكالوقتمنذلكاعبمهور.
ِ -نربةالصوت:الكلماتالتعربعناؼبعُبكحدىا،إمباكيفيةالتعبّب
ىيالٍبتساعدُبإيصاؿىذهاألفكاركفهمىذهاؼبتلقىؽبا.
ّ -اؼبظهر اػبارجي :يؤثر على االنطباع الذم تَبكو لدل اعبمهور،
كبالتايلعلىرسالتكلو،هببالعنايةبوليخدمكالأفيقفحجر
عثرةبينكالتواصلالفوركالفعاؿ.
ْ -تعبّبالوجو :ال يبكن للمحاضر أف يتوقع ذباكب اعبمهور معو أك
التفاعلمعوإفكافكجهوخاليامنالتعبّبطواؿفَبةالعرض،تعبّب
32مهاراتاإللقاءاؼبؤثر.صّ-ِ.

ّٓ

الوجوعبارةعنلغةغّبمسموعةيتواصلّٔاالبشرفأحسنتوظيف
ىذهاللغةلتخدمك"ّّ.
بناء على الشرح اؼبذكور ،تظهر القدرة على اػبطابة من عدة
اؼبؤشرات ،تتكوف من التحضّب كاإلعداد ،كالعلم كاؼبعرفة كاإلحاطة
باؼبوضوع الذم سيتحدث عنو ،كاؼبهارة اللغوية كالقدرة على استجبلب
اىتماـالسامعْب،كالثقةُبالنفسعنداإللقاء،كمراعاةحاؿاؼبستمعْب،
ككذامعرفةاألحواؿاؼبناسبةللتحدثكالتوقف.ككمايلزـعلىاػبطيب
ربضّب كإعداد اػبطبة كاؼبوضوع اؼبراد التحدث عنو ،فينبغي أف يتصف
اػبطيب حبسن اؼبعرفة كاإلحاطة بفن اػبطابة الذم يتحدث عنو ،فإف
ذلكأبلغُبالوصوؿإىلالسامعْبكشدانتباىهم".

"كمنمؤشراتالقدرةعلىاػبطابةأفيكوفلدلاػبطيباؼبهارات
اللغويةحيثيبتلكاؼبفرداتالكافيةكحسنالتعبّبالشفومكالقدرةعلى

التعبّب بطريق صحيح سليم من عيوب اللساف كالنطق كالقواعد ،كأف
هبتنب اؼبفردات غّب اؼبألوفة الٍب اليسهل لدل السامعْب فهمها ،كمن
مؤشراهتا أيضا قدرة اػبطيب على توجيو السامعْب إىل اىتماـ ما يلقيو
اػبطيب ،كانتباه نفوسهم الستماع الكبلـ كاؼبوضوع  كمعرفة األحواؿ
اؼبناسبةللتحدثكالتوقف،أممٌبيقتضياؼبقاـإىلالتحدثكالتوقف .

33زينغنما7مهاراتاإللقاءكالتعاملمعكسائلاإلعبلـ(ؾبلةمركزالقدسللدراساتالسياية.)ََِٖ7ص ّ.

ّٔ

كتلػ ػػكاؼبؤش ػ ػراتاؼبػ ػػذكورة،سبثػ ػػلقػ ػػدرةاػبطيػ ػػبعلػ ػػىإعطػ ػػاءاؼبعلومػ ػػات
ػةعليهػاكربضػّباألفهػاـلػدل
كإيصاؽباللسامعْب،بصورةمناأللٍفػاظالدالَّ ٍ
السػػامعْبحبسػػناػبطػػاب،مػػعمراعػػاةالقواعػػداللغويػػةحػػٌبتتػػوفراػبطابػػة
الشػػركظالبلزمػػةللخطابػػةالناجحػػة،مػػنجهػػةااللفػػاظكالتعبػػّب،كأثرىػػاُب
قلوبالسامعْب" .
 -1مهارة الكالم
أ-مفهوم مهارة الكالم
"اؼبهارة ىى مصدر من مهر – يبهر – مهارة .اؼبراد فيها
االستطاعةّْ.ك ٌاماالكبلـفهوالقوؿ "ّٓ.

قاـمصطفىالغبلييِبأ ٌف اللغةالعربيةىيلغةاستخدمهاالعرب

لتبليغمقاصدىمكأغراضهم "ّٔ.

"كالكبلـ َب أصل اللغة عبارة عن األصوات اؼبفيدة ،كعند
اؼبتكلمْب ىو اؼبعُب القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ ،يقاؿ ُب
نفسي كبلـ ،كُب اصطبلح النحاة :اعبملة اؼبركبة اؼبفيدة ،كبو :جاء
الشتاء .أما التعريف االصطبلحي للكبلـ فهو ذلك الكبلـ اؼبنطوؽ
الذميعرببواؼبتكلمعماُبنفسومنىاجسو،أكخاطره،كماهبوؿ
ّْلويسمعلوؼ7اؼبنجدُباللغةكاالعبلـ(بّبكت:داراؼبشرؼ.)ُِٕٗ7ص .ّٖٗ:
35نفساؼبراجع،ص.ٔٗٓ:

36مصطفىالغبليْب7صبيعالدركسالعربية(بّبكت:دارالفكرم.)ُِٗٗ7ص.ٕ.

ّٕ

خباطرهمنمشاعركإحساسات،كمايزخربوعقلومنرأمأكفكر،كما
يريدأفيزكدبوغّبهمنمعلومات،أككبوذلكُ،بطبلقوكانسياب،
معصحةُبالتعبّبكسبلمةُباألداء "ّٕ.
كتعريفالكبلـىومايصدرعناإلنسافمنصوتيعرببوعن
شيئ لو داللة َب ذىن اؼبتكلم كالسامع ،أك على األقل َب ذىن
اؼبتكلم "ّٖ.
"التحدث أكالكبلـ ىو عملية تفاعلية لبناء معُب يتضمن إنتاج
كاستقباؿكمعاعبةاؼبعلومات،يعتمدشكلهاكمعناىاعلىالسياؽالذم
وبدث فيو ،دبا ُب ذلك اؼبشاركْب أنفسهم ،كذبارّٔم اعبماعية ،كالبيئة
اؼبادية،كأغراضالتحدث،كغالباماتكوفعفوية.كمعذلكفإفالكبلـ
ليسدائماغّبمتوقع،إذيبكنربديدكرسمكظائفاللغة(أكاألمباط)
الٍبسبيلإىلالظهورُببعضمواقفاػبطاب(علىسبيلاؼبثاؿ،رفض
دعوةأكطلبإجازةمنالعمل)،يقوـاؼبتحدثاعبيدبتوليفؾبموعة
من اؼبهارات كاؼبعرفة للنجاح ُب التأثّب على الناس من خبلؿ الكبلـ
اؼبعطى " ّٗ.

ّٕ

أضبدفؤادؿبمودعلياف7اؼبهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسها(داراؼبسلمللنشركالتوجيع.)َََِ7صٖٔ:

38نفساؼبراجع،صٖٔ.
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ّٖ

" تدريس الكبلـ يعِب فبارسة الكبلـ :يقصد بذلك أف يتعرض
الطالببالفعلإىلموقفيتكلمفيهابنفسوالأفيتكلمغّبهعنو،إف
الكبلـمهارةاليتعلنهاالطالبإفتكلماؼبعلمكظلىومستمعا،من
ىناتقاسكفاءةاؼبعلمُبحصةالكبلـدبقدارصمتوكقدرتوعلىتوجيو
اغبديثكليسبكثرةكبلموكاستئثارهباغبديث "َْ.
" تعدمهارةالكبلـاؼبهارةاألساسيةبعدمهارةاالستماع،كتشتمل
مهارةالكبلـعلىاحملادثةكالتعبّبالشفهي،كيعدالكبلـمهارةإنتاجية
تتطلب من اؼبعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة كالتمكن من
الصيغالنحويةكنظاـكترتيباعبملالكلماتحٌبتساعدعلىالتعبّب
عمايريدهاؼبتكلمُبمرادؼاغبديثأمأفالكبلـعبارةعنعملية
ذكيةتتضمندافعاللمتكلمٍبمضموناللحديثكماأفالكبلـتعترب
عمليةانفعالي ةكاجتماعية،كمعُبىذاأفالكبلـىوعمليةتبدأكتنتهي
بإسباـ عملية اتصاؿ صوتية مع متحدث من بناء اللغة ُب موقف
اجتماعي""ُْ.
كعندفيُبَبالكتابعبدالوىابالراشد،الكبلـىو"يتطابق
"
ٌ

نطقاألصواتالعربيةبشكلصحيحكصحيحمعاألصواتالصادرةمن

40رشدماضبدطعيمة7تعليمالعربيةلغّبالناطقْبّٔا(القاىرة:دارالفكرم.(َُِٓ7ص.َُٔ.

41ؿبمودكاملالنٌاقة7تعليماللغةالعربيةالناطقْببلغاتأخرل(اؼبملكةالعربيةالسعودية :جامعةأـالقرل.)ُٖٗٓ7ص.ُّٓ.

ّٗ

اؼبخرجكالٍب يعرفهااللغويوفُ.بحْبأفمهارةكبلـتتحدثباستمرار
دكفتوقفدكفتكرارنفساؼبفرداتباستخداـالكشفالصوٌب"ِْ 
كعندسيفاؼبصطفى :
مهارة التحدث ىي ُب األساس مهارة إعادة إنتاج تدفق نظاـ صوت
النطق الذم يهدؼ إىل نقل االحتياجات كاالحتياجات كاؼبشاعر
كالرغباتإىلاآلخرين" ّْ.



مناآلراء السابقةيفهمأ ٌف مهارةالكبلـىىاحدلمناؼبهارات
َبتعليماللغةاألجنبية،كباغبقيقةأ ٌف مهارةالكبلـىىاستخداماعلى
النظاـ الصوٌب إللقاء أك لتعبّب عن اإلرادة ما َب األفكار كالدىن إىل
بعضوبعضانكفيهاؿبادثانبْباؼبتكلمكاؼبتلقى.كمهارةالكبلـىىاؼبهارة
لتوصيلكالتعبّببالشفهىاىلبعضوبعضا .
ب -أىداف تعليم مهارة الكالم 
" ترددُبميدافالَببيةمصطلحاتكثّبة،منهاالغرضالعاـكالغاية
كاؽبدؼكأياكانتالتفسّباتاؼبقدمةللفرؽبْبىذهاؼبصطلحاتفإننا
مبيزبْبنوعْبمناألىداؼ:

42
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َْ

ُ) أىداؼعامةgeneral objectives،تلكالٍبتعربعنالفلسفةالَببوية
العامة.كااميزبعموميتهاكماتشَبؾاؼبواداؼبختلفةُبربقيقها .
ِ)

أىداؼخاصةspecific objectives،تلكالٍبتصفلناغاياتاؼبعلم
ُبالفصلمنتقديبوخربةتعليميةمعينة.إهناأكثرربديداكدقةُب
كصفمايريداؼبعلمإحداثومنتغيّبعندالطبلب "ْْ.

"ىناؾأىداؼعامةلتعليمالكبلـيبكنلنعرضألنبهافيما
يلي ْٓ:
ُ) أفينطقاؼبتعلمأصواتاللغةالعربية.
ِ) أفينطقاألصواتاؼبتجاكرةكاؼبتشأّة.
ّ) أفيدرؾالفرؽُبالنطقبْباغبركاتالقصّبةكاغبركاتالطويلة.
ْ) أفيعربعنأفكارهمستخدماالصيغالنحويةاؼبناسبة.
ٓ) أفيعربعنأفكارمستخدماالنظاـالصحيحلَبكيبالكلمةُب
العربيةخاصةُبلغةالكبلـ.
ٔ) أفيستخدـبعضخصائصاللغةُبالتعبّبالشفولمثلالتذكّب
كالتأنيثكسبييزالعددكاغباؿكنظاـالفعلكأزمنتوكغّبذلكفبا
يلزـاؼبتكلمةبالعربية.
ْْ

رشدمأضبدطعيمة 7اؼبرجعُبتعليماللغةالعربيةللناطقْببلغاتأخرلالقسماألكؿ.ُٖٗٔ7صُْٕ 

45

ؿبمودكاملالناقة7تعليماللغةالعربيةللناطقْببلغابأخرلأسسومداخلوطرؽتدريسو(مكةاؼبكرمة:جامعةأـالقرل،معهد
اللغةالعربيةكحدةالبحوثكاؼبناىج7د.ت).ص.ُٖٓ-ُٕٓ:

ُْ

ٕ) أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستوم نضجو
كقدراتو ،كأف يستخدـ ىذه الثركة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ
عصرية.
ٖ) أفيستخدـبعضاألشكاؿالثقافةالعربيةاؼبقبولةاؼبناسبةلعمره
كمستواهاالجتماعىكطبيعةعملو،كأفيكتسببعضاؼبعلومات
األساسيةعنالَباثالعريبكاالسبلمي.
ٗ) أف يعرب عن نفسو تعبّبان كاضحان كمفهومان َب مواقف اغبديث
البسيطة.
َُ) أفيتمكنمنالتفكّبباللغةالعربيةكالتحدثّٔابشكلمتصل
كمَبابطلفَباتزمنيةمقبولة".
"كاؽبدؼمنىذاالكبلـالدراسة(مهاراتالتحدث)كيشمل
عدةأمور،منبْبأمورأخرل"ْٔ.
ُ) سهولةاغبديث 
"هبب أف الطبلب لديهم الفرصة ؼبمارسة التحدث حٌب
يتمكنوامنتطويرىذهاؼبهاراتبشكلطبيعي،علىكبوسلس،
كاؼبرح،سواءُبؾبموعاتصغّبةكأماـعددأكربالعامة.اؼبتعلمْب
حباجةإىلتطويرالثقةتزدادمعاؼبمارسة ".

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. hal.138.
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ِْ

ِ) الوضوح 
"ُب ىذه اغبالة ربدث مع الطبلب التعبّب كالدقة كالوضوح
كااللقاءكلمناعبمل.قدربدثىذهالفكرةُبحالةجيدة.أف
يكوف الوضوح ُب التعبّب ال يبكن أف يتحقق ،ال بد من فبارسة
ؾبموعة متنوعة من مستمرة كمتنوعة .يبكن أف يكوف من خبلؿ
فبارسةمناقشة،كاػبطب،كاؼبناظرات.بسببىذاالتدريبسوؼ
تكوف قادرة على ترتيب طريقة كاحدة ُب التفكّب ُب .منهجية
كمنطقية ".
ّ) اؼبسؤكلة 
"فبارسةجيدةػبطابالتأكيداؼبسؤكليةاؼبتحدثُبالكبلـ
بشكلصحيحكالتفكّبجبديةُبمناقشةاؼبوضوع،ؿبادثةاؽبدؼ
الذممنالتحدثمعهاككيفيةالتحدثكالوضعُبذلكالوقت.
كىذهالتدريباتمنعأمشخصمنيتحدثأكأنوغّبمسئوؿ
اغبقيقةخدعةاللساف ".
ْ) اجعلالسمعالنٌاقد 
" يتحدث من التدريبات اعبيدة ككذلك تطوير مهارات
االستماع بشكل مناسب كبشكل حاسم أيضا كاؽبدؼ الرئيسي
من ىذا الربنامج التعلم .ىنا الطبلب حباجة لتعلم لتكوف قادرة
علىتقييمالكلماتالٍب قيلت،كالقصدعندماقاؿ،كاؽبدؼمن
احملادثات".


ّْ

ٓ) اجعلالعادة 
ال يبكن عادة يتحدث العربية أف تتحقق دكف كجود نية
حقيقيةمنالطبلبأنفسهم.اليبكنأفتتحققىذهالعادةمن
خبلؿ تفاعل اثنْب من أكثر الناس الذين ًب االتفاؽ بالفعل
مسبقا،اليكوفُبؾبتمعكبّبُ.بخلقالعرؼالعربيةمطلوب
كااللتزاـ ،ىذا االلتزاـ يبكن أف يبدأ من أنفسناٍ ،ب نشأت ىذا
االلتزاـُباتفاقاتمعاآلخرينعلىالتحدثباستمرارالعربية.
" إف أىداؼ التعبّب الشفهي الٍب ربتم تعليمو كتدريب التبلميذ
عليو،كالٍبهببأفيلمّٔاكلمناؼبعلمكالتلميذعليالسواءتتمثل
فيمايلي"ْٕ:
ُ) إقدار التبلميذ علي التعبّب شفهيا عما لديهم من أفكار كماُب
نفوسهممنمشاعركاحساسات .
ِ) سبكْب التبلميذ من القدرة علي كضوح الفكر كحسن العرض ؽبا
كاالؼباـدباهببأفيكوفعليواؼبتحدثُبمواقفالعرضكالشرح
كالتفسّبكاإلمانة .
ّ) سيطرةالتبلميذشفيهاعليتركيباعبملة .
ْ) إفالتعبّبالشفهيؾباؿاجتماعيالغِبألمفردعنو".

ْٕؿبمدصاحلالدينعليؾباكر7تدريساللغةالعربيةباؼبرحلةاالبتدائية:اسسوكتطبيقاتو(دارالقلم(ُّٖٗ7صُٓٗ 

ْْ

أىداؼعمليةالكبلـأكالتحدثيعِبكمايلي"ْٖ:
ُ) التمكْب من التعبّب عن األفكار كاؼبشاعر كإدارة الشؤكف اػباصة
كالعامةبسهولةكبشقة .
ِ) إجادةالؤلداءاللغومكإتقافالصياغةكالنطق .
ّ) أشباغالرغبةكالنزعةالذاتيةللحوارمناألخرين .
ْ) تزكيدالطالبأكاؼبتحدثأياكافبفنوفاإللقاءاؼبناسبة ".
"الكبلـضركراتلتعلموبعضهافيمايلي :
ُ) أفاألسرةعندماتعلمابنهالغةاجنيبيةإمباتتوقعأفيتحدثّٔا.
ِ) أف الكيب عندما يقبل على تعلم لغة ما يكوف التحدث ّٔا ُب
مقدمةاىدافو.
ّ) أف النجاح ُب تعلم الكبلـ باللغة األجنيبية يدفع إىل تعلمها
كإتقاهنا .
ْ) أننا لنتصور إمكانية االستمرار ُب تعلم القراءة كالكتابة باللغة
األجنيبيةدكفالتحدثّٔا .
ٓ) أننا اآلف نعلم أجياال أكثر ميبل لبلستماع للربامج اإلذاعية
كؼبشاىدة برامج التلفزيوف كاألفبلـ كأقل ميبل للقراءة كالتعامل مع
الكلمةؼبكتوبة .

ْٖؿبمدصاحلالشظي7اؼبهاراتاللغوية(داراألندلس.)ََِِ7صُٕٗ .

ْٓ

عما يقرأ كيكتب إمبا يفكر بواسطة ما تعلمو شفويا
ٔ) أف الفرد ٌ
استماعاكحديثا،ففيالقراءةمثبلكبنتفحصماكراءالسطورحبثا
عناؼبقابلالشفةمحيثنضيففكريامعنوياأشياءليستظاىرة
ُبالكلمةاؼبكتوبة(اؼبنلوج) .
ٕ) أف عملية تعلم اللغة ذاهتا كاالستفادة من اؼبعلم تعتمد على
اغبديث ،فاؼبعلم ُب تدريسو كتصحح أخطاء الدارسْب يستخدـ
الكبلـ،كىوحٌبعندمايصححكتاباتالدارسْبإمبايناقشهمُب
ذلكشفوا .
ٖ) أف ىناؾ حقيقة اثبتتها الدراسات كخربات اؼبمارسة تقوؿ  :إف
معظم الذين يتعلموف اللغة األجنيبية من خبلؿ القراءة كالكتابة
فقطيفشلوفعندأكؿفبارسةشفويةللغة "ْٗ.
"تأٌب التلقائية كالطبلقة كالتعبّب من غّب تكلف علي رأس قائمة
أىداؼ تعليم اللغة لؤلطفاؿ الصغار .ذلك أف الرغبة ُب التعبّب عن
النفسأمرذاٌبعندالطفل،يبيلإليوأفيبارسو "َٓ.
"كمنأىماألىداؼالٍبهببأفيعملاؼبنهجدبافيواؼبدرسعلي
ربقيقهاخاصةُباغبلقةاألكىلمنمرحلةالتعليماألساسيمايلي "ُٓ:
49ؿبمدكاملالناقةكرشدماضبدطعيمة7طرؽتدريساللغةالعربيةلغّبالناطقْبّٔا(إيسيسكوا:منشراتاؼبنظمةاإلسبلميةللَببية
كالعلوـكالثقافة.)ََِّ7ص.ُِٔ-ُِٓ.
َٓ

تدريساللغةالعربيةباؼبرحلةاالبتدائية:اسسوكتطبيقاتو.صُِٕ

ُٓفتحييونسكأخركف7تعليماللغةالعربيةأسسوكإجراءاتو(اعبزءاألكؿ)(بغداد:دارالنشر.(ُٖٕٗ7صُّٔ 

ْٔ

ُ) تطويركعيالطفلبالكلماتالشفويةكوحداتللغة .
ِ) إثراءثركتواللفظيةكالشفهية .
ّ) تقوًنركابطاؼبعُبعنده .
ْ) سبكينومنتشكيلاعبملكتركيبها .
ٓ) تنميةقدرتوعليتنظيماألفكارُبكحداتلغوية .
ٔ) ربسْبىجائوكنطقو .
ٕ) إستخداموللتعبّبالقصصياؼبسلي .
التقوًنُ:بهنايةاػبطبة،أكبعدقصالقصة،أكحكايةالنادة،ينبغي
عقدمناقشةتقويبيمعمايأٌب "ِٓ:
ُ) ماالفكرةالعامةالٍبتدكرحوؽباىذهالقصةأكالنادرةأكاػبطبة؟ 
ِ) مااألفكارالرئيسيةاؼبوجدةفيها؟ 
ّ) متابعةاألفكاراعبزئيةبالتحليلكالتفسّب .
ْ) الوقوؼعليأمتعاألجزاءُبالقصةأكاؼبناقشةأكاػبطبة .
ٓ) الوقوؼعلىأىمالشخصياتكاألدكارالٍبلعبتها .
ٔ) نقداؼبوضوعكتقويبوُبضوءاغبقائقكاػبرباتالسابقة .
ٕ) استخبلصالقيمكاؼببادئالٍبيبكناإلستفادةمنها.
ك ٌأماأىداؼاألخرلعنتعليمالكبلـُباؼبدرسةكالتايل "ّٓ:
ِٓ
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ْٕ

ُ) التعرؼعلىأصواتالكلماتكالعباراتكاعبملالعربيةكفهمنطق
الكلماتكالعباراتكاعبملالعربية .
ِ) إجراءحواربسيطكف نقاللسياؽبشكلمبلئمكسهلمنخبلؿ
االنتباه إىل العناصر اللغوية كىيكل النصوص كالعناصر الثقافية
بشكلصحيحكُبالسياؽ .
ّ) نقل اؼبعلومات الشفوية البسيطة اؼبختلفة من خبلؿ النظر ُب
العناصراللغوية،بنيةالنصكالعناصرالثقافيةبشكلصحيحكُب
السياؽ.
ج -أنواع الكالم
ينقسمالكبلـإىلقسمْب "ْٓ:
ُ) الكبلـالوظيفي
ىو ما يؤدم غرضا كظيفيا ُب اغبياة ُب ؿبيط اإلنساف،
الكبلـالوظيفيىوالذميكوفالغرضمنواتصاؿالناسبعضهم
ببعض ،لتنظيم حياهتم ،كقضاء حاجاهتم ،مثل :احملادثة،
كاؼبناقشة ،كأحاديث اإلجتماعات ،كالبيع كالشراء ،كأحاديث
اؼبتطلبات اإلدرية ،كإلقاء التعليمات ،كاإلرشادات ،كاألخبار،
كاؼبناظرات كالندكات ،كاػبطب السياسية كاإلجتماعيةػ كأحاديث
السمر ".
54اؼبهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسها.ص .َُِ:

ْٖ

ِ) الكبلـاإلبداعي
"يقصد بو :إظهار اؼبشاعر ،كاإلفضاع عن العواطف ك
خلجات النفس ،كترصبة اإلحساسات اؼبختلفة بعبارة منتقاة
اللفظ ،جيدة النسق ،بليغة الصياغة دبا يتضمن صحتها لغويا
ككبويا،حبيثتنقلهاإىلاألخرينبطريقةمشوقةمثّبةىياألديب،
كةالوجدانيةؼبنقائلها،

كحبيثتنقلسامعهاأكقارئهاإىلاؼبشار
كييعيشمعوُبجوه،كينفعلبانفعاالتو،كوبسدباأحسىو
بومثل:التكلمعنصباؿالطبيعة،أكاؼبشاعرالعاطفية،أكالتدكؽ
الشعرم،أكالنثرالقصصي،أكالتكلمعنحبالوطن ".
"كىذاالنوعضركرمُباغبياة،فعنطريقةيبكنالتأثّبُب
اغبياة العامة بإثارة اؼبشاعر ،كربريك العواطف كبو اذباه معْب،
فأسلوبو األديب من خصائصو إثارة األحاسيس ،كربريك
العواطف،ككممنكلماتؽبافعلالسحرُبنفوسالناس".
"كينبغي مبلحظة أف كبل النوعْب من التعبّب الوظيفي
كاإلبداعي ،الينفصل  أحدنباعناآلخر انفصاال كليا،بل قد
يلتقياف ،فكل موقف تعبّبم ىو موقف للتعبّب الوظيفي،
كاإلبداعيةصفةتلحقبالتعبّبالوظيفيبدرجاتمتفاكتة ".
"ككبلالتعبّبينالوظيفيكاإلبداعي،كماقلنا،ضركرملكل
إنساف ُب آّتمع اغبديث ،فالتعبّب الوظيفي وبقق لئلنساف
حاجتومناؼبطالباؼباديةكاالجتماعية،كالتعبّباإلبداعييبكنو
منأفيؤثرُباغبياةالعامةبأفكارهكشخصيتو .

ْٗ

"العديدمنالتقنياتكؾبموعةمتنوعةمنالتدريباؼبهِبالذمًب
تطويره من قبل معلمي اللغة .كل هنج أك أسلوب أك تقنية الضغط
ألنواعمعينةُ.بحْبأفالتواصلاألسلوب،كالَبكيزعلىفهمؾبموعة
من اغبوارات دبا ُب ذلك كظيفة كل عبارة كالسياؽ أك الوضعٍ ،ب
يذىبمباشرةؼبمارسةاالتصاؿ".
بْبأنواعالتمارينالٍبؿبادثةعلىالنحوالتايل "ٓٓ:
ُ) السؤاؿكاعبواب 
أجابأحدالطبلباؼبدرسْبسؤاؿكاحد،معصبلةكاحدة؛
ٍب سأؿ الطبلب أكال ،الطبلب اعبواب الثاين ،كاإلجابة على ّ
طبلبكىلمجرا .
ِ) ربفيظاغبوار 
"توفّباؼبدرسْبحوارمكتوبلتسجيلالطبلبُباؼبنزؿُ.ب
األسبوع القادـ أف طالبها أف يظهر ُب الفصوؿ الدراسية مقدما
أزكاج للتدليل على اغبوار ،كلكن أيضا تظاىر ،مع األخذ ُب
االعتبار اعبوانب التعبّب كاإليباءات كالتعبّب كالتجويد كفقا للنص
من الشاشة .كينبغي تكييف اغبوار إىل مستول كفاءة الطبلب،
كهبب أف تكوف الظرفية ُب أف اؼبواد اؼبأخوذة من اغبياة اليومية،
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َٓ

مثلُباؼبنزؿُ،باؼبدرسةُ،بالسوؽُ،باحملطة،كىلمجرا .يبكن
لدعمإهبادحالةاستخداـأدكاتمثلالصوركالشرائحكاألفبلـ ".
ّ) ؿبادثاتبنظاـاػباص 
ُب اؼبناقشات اؼبوجهة كاؼبدرسْب ربديد الوضع أك السياؽ.
يتوقع من الطلبة لتطوير خياؽبم ُب ؿبادثة مع ؿباكره يتفق مع
موضوع ؿبدد سلفا .إذا يتم إعطاء الطبلب الفرصة إلعداد ُب
اؼبنزؿٍ،بهببعدـتعيْبالزكجاألكؿ .ىذاىولتجنبإمكانية
إعدادالطبلبلكتابةاغبواركٍبحفظو .إذاكافىذاىواغباؿ
سوؼتقللمنقيمةالعفوية .
ْ) ؿبادثاتاؼبستقيلة 
ُبؿبادثةأنشطةحرة،فقطربديداؼبعلماؼبوضوع.يتممنح
الطبلبالفرصةإلجراءؿبادثةحوؿىذااؼبوضوعحبرية.كتنقسم

إىلؾبموعاتالطبلبينبغيعدة،يتألفكلمنهامنأربعةإىل
طبسةأشخاص،حبيثيبكنللطبلبىناؾفرصاكبّبةؼبمارسة .
اؼبعلم ُب ىذه اغبالة لئلشراؼ كل ؾبموعة ،كعن توفّب اىتماـ
خاصللفئاتالٍبىيضعيفةأكأقلعلىكبوسلسكتبدكأقل
عاطفيُباحملادثة".


ُٓ

شيئمهمليحتم .
ٌ
ٓ)
ىناؾ العديد من اعبوانب الٍب هبب مراعاهتا من قبل اؼبعلم ُب
التعلمعلمالكبلـ(مهاراتالتحدث)،منبْبأمورأخرل "ٓٔ:
ُ) ُباؼبمارسةاحملادثة،كينبغيتقدًنأمثلةمناؼبدرسْبقبلاحملادثات
معالتجويدكالتعبّبالٍب تصفحقادبعُباغبق.كينبغيُبىذا
انبمنثقافةالعرب(الكتاباألصلي)الٍب

اغبوارعدـنسيافجو
كانتسائدةُباحملادثةكيعتربحسناػبلقُبتكويناعبمعيات .
ِ) هبباؼبدرسْبُباحملادثةاغبرةإيبلءاىتماـخاصللطبلبالذين
ىمخجولة.تشجيعهمللظهوركالتحدث.أيضالتجنباحتكار
منقبلبعضالطبلباحملادثاتفقط ".
ّ) كربدث عزاز التعلم فعالية العناصر الواردة من التفاصيل اللغوية
كغّباللغوية،اؼبدرجةُبجدكؿالتصنيف ".
ْ) ُباؼبناقشاتالتاليةأكأحاديثالطبلبكاؼبعلمْبهببأفيكوف
اؼبريضعلىعدـالتسرعكإعطاءالطبلبتصحيحكلمرةىبطئ .
االنتظارحٌبانتهاءالطالباالنتهاءيتحدثأكحٌبإىلالنشاط
بأكملو .ألنوبصرؼالنظرعنتعطيلالنشاطردبايؤثرأيضاعلى
شجاعةالطبلب .
Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, hal.152.
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ِٓ

ٓ) هبب أف يتم تعديل تكوين الطبقة ُب مثل ىذه الطريقة لتمكْب
مشاركةصبيعأفرادالطبقةُبأنشطةالتعلم .رسمدائرة،علىشكل
حدكةحصافأكشبودائرة .كيبكنأفيتمالسماححٌبلوأنشطة
ُبؿبادثةمفتوحةخارجالفصوؿالدراسية،كذلكلتجنبالتشبع .
"ُب عملية تعلم مهارات التخاطب كاؼبدرسْب أيضا أف إجراء
التصحيحات مباشرة على جوانب أخطاء الطبلب ،كىناؾ جوانب
التقييمُبهنايةاالجتماع .
ُ) تصحيحجوانبيتحدث 
"ُب ؾبموعة متنوعة من خطاب التدريب كاغبديث خاصة،
كركايةالقصصكاؼبناقشاتكىلمجرا .اؼبعلمْبغالباماذبدأخطاء
كأكجوالقصورمنالطبلبسواءمنجانبمنجوانبلغويةكغّب
لغوية .غالبا ما يشعر بعدـ االرتياح اؼبعلمْب ،كال يبكن االنتظار
الصبلحها .ىذاأمرمفهوـألفاؼبعلمقدتشعرأهنامضطرةلعدـ
السماحللطبلباؼبستمرُباػبطأ ".
كلكن ينبغي أف ندرؾ أف العاصمة االبتدائية ُب الكبلـ ىو
الشجاعةلقوؿاغبافلةنفسهاللخطرالوقوعُباػبطأ .كلذلك،فإف
تصحيح كربسْب الشجاعة اؼبتعلمْب التدريس ال إليقاؼ .كيقَبح
اػبرباءأفيتمإعطاءالتصحيحمنقبلاؼبعلمبعدأنشطةعامة،ال

ّٓ

عنداغبديث .كينبغيأيضاأفنتذكرأفُباللغةالعامية،هببأف
يتمتوفّبالتطبيقاتكايدابناءاعبملةكايدا(كبو) فضفاضة .
"اؼبعلمْب حباجة لتقييم أداء الطبلب ُب األنشطة الناطقة .
ؾبرد تقييم لقياس كتعيْب القيمة إىل نشاط التعلم،
كلكن ليست 
كلكنأيضاأفيفسرعلىأنوؿباكلةربسْبجودةالتحصيلالعلمي
للطبلبأكينبغي باإلضافةإىلتعزيزأقولالدكافعللتعلم .التقييم
التشخيصي،كاؽبدؼمنذلكىوليسفقطؼبعرفةأكجوالقصور
كاألخطاء من الطبلب ،كلكن اؼبعرفة اؼبعلمْب عن أكجو القصور
كاألخطاء الٍب مثلما اؼبواد الٍب سينظر فيها ُب التخطيط ألنشطة
أخرلمنشأهناأفتساعدنأملتصحيحأكجوالقصوركالضعف
لدلالطبلب.ذبدراإلشارةإىلأنوُبتسليمنتائجالتقييم،ينبغي
علىاؼبعلمْبأفأؤكدفقطأكجوالقصورمنالطبلب.كينبغيأيضا
جوانبالتقدـكالنجاحأفيبلحظ.كينبغيأفيتمانتقادمتوازنةمع
الثناء.بذلكلنيكوفىناؾشعوربْبالطبلبأهنمسبكنوامنفعل
شيءكىذاالشعورسوؼتشجيعهمألداءمهاـُبكقتالحقمع
العاطفة ".


ْٓ

ِ) جوانبالتقييم 
"اعبوانباؼبقررةُبهنايةاالجتماعالذمعقدُبأنشطةعامة،
علىالنحوالذماقَبحواػبرباءىيكمايلي :
أ)جوانباللغة 
(ُ)لفظ 
(ِ)دقةقراءات 
(ّ)كضعالضغط 
(ْ)ؽبجةكإيقاع 
(ٓ)اختيارالكلمات 
(ٔ)اختيارالتعبّب 
(ٕ)ىيكلاعبملة 
(ٖ)اختبلؼ 
ب)غّباللغويةاعبوانب 
(ُ)طبلقة 
(ِ)التمكنمناؼبوضوع 
(ّ)اؼبهارات 
(ْ)منطق 
(ٓ)شجاعة 

ٓٓ

(ٔ)رشاقة 
(ٕ)النظامياتاحملادثات 
(ٖ)تعاكف" 
" كيبكناستخداـىذااؼبقياسلتصنيفكتقييمالفرديةآّموعة.ال
ينبغيأفسبؤلصبيعبنودالتقييمُبكقتكاحد.يبكنللمدرسْبتبسيط
عنصرالقائمةأكربديدىذهالبنود.اؼبقررةُبالنشاط "ٕٓ.
"كلكن اؼبشكلةاغبقيقيةُبتعليمالكبلـأكالتحدثللصغارٖٓ،
ىي أف األغراض الٍب نعلم التلميذ الكبلـ كالتحدث –أم التعبّب
الشفوم-منأجلهاغّبكاضحةكالؿبددة "ٓٗ.
د -مجاالت الكالم
" ؾباالتالكبلـمتعددة،كملتذكرؾبتمعة،كإمباذكرتمتفرقة
َب كتب طرؽ تدريس اللغة العربية ،كقد حدد (ماكى )Mackee
بعضها .كسنذكر أىم ؾباالت الكبلـ ،كمايراعى فيها من مهارات،
مع إشارة موجزة إىل ماهبيب اتباعو عند التدريب على كل ؾباؿ
منها "َٔ:
25
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ٔٓ

ُ) الكبلـعنالقصص 
ِ) الكبلـاغبر 
ّ) الكبلـعنالصور 
ْ) احملادثة 
ٓ) اؼبناقشة 
ٔ) اػبطبكالكلمات
ك ٌأماؾباالتالٍبإستخدـاؼبدرسُبتعليموكالتايل :
ُ) الكبلـعنالقصص 
ِ) احملادثة" 
ه -تنمية مهارة الكالم
"كعليوأفيهيءمنمواقفالكبلـمايتناسبمعكلمستول
منمستوياتالدارسْبكالتايل :
ُ) بالنسبةللمستولاالبتدائي:
"يبكنأفتدكرمواقفالكبلـحوؿأسئلةيطرحهااؼبعلم
كهبيبعليهاالطبلب.زمنخبلؿىذهاإلجابةيتعلمالطبلب

كيفيةانتقاءالكلماتكبناءاعبملكعرضاإلفكار.كيفضلأف
يرتباؼبعلمىدهاألسئلةبالشكلالذلينتهىبالطبلبإىلبناء
موضوع متكامل .كمن اؼبواقف أيضا تكليف الطبلب باإلجابة

ٕٓ

عنتدريباتالشفهية،كحفظبعضاغبواراتكاإلجابةالشفوية
عنأسئلةمرتبطةبنصقرأه ".
ِ) اؼبستولاؼبتوسط:
" يرتفعمستولاؼبواقفالٌبيتعلمالطبلبمنخبلؽبامهارة
الكبلـ .من ىذه اؼبواقف لعب الدكر

role playing

كإدارة

االجتماعات .كاؼبناقشة الثنائية ،ككصف األحداث الٌب كقعت
للطبلب ،كإعادة ركاية األخبار الٌب ظبعوىا َب التلفاز كاإلذاعة
كاألخبارعنؿبادثةىاتفيةجرتأكإلقاءتقريرمبسطكغّبىا ".
ّ) اؼبستولاؼبتقدـ :
"كىناقدوبكىالطبلبقصةأعجبتهم،أكيصفوفمظهرا
منمظاىرالطبيعة.أكيلقوفخطبةأكيديركفمناظرةDebateأك
يتكلمن َب موضوع مقَبخ .أك يلقوف حوارا َب سبثيلية ،أك غّب
ذلكمنمواقف "ُٔ.
"بناءعلىالرأماؼبذكورة،قاـالباحثأفطريقةاغبديثةُبشرح
مهارةالكبلـكمايلي :

61تعليمالعربيةلغّبالناطقْبّٔا.ص.ُِٔ.

ٖٓ

ُ) للمستولاالبتدائي:يسأؿاؼبدرسإلجابةالطبلبباللغةالعربية
ٍبنطقاؼبفرداتُباعبملسباماٍبرتٌباالسألةكاالجبةدبوضوع
كاحدٍبيوجبعلىالطبلبأفربدثواُباغبوارمنالقراءة.
ِ) اؼبستولاؼبتوسط:لعبالدكر role playingكإدارةاالجتماعاتٍب
اؼبناقشة ٍب ككصف األحداث الٍب كقعت للطبلب كإعادة ركاية
األخبارالٍبظبعوىاُبالتلفازكاإلذاعةكاألخبار.
ّ) اؼبيتولاؼبتقدـ:ىبَباؼبدرساؼبادةاؼبناسبةؼبهارةالكبلـٍبيتكلم
الطبلبمناؼبادةاؼبخَبة".


و -معايير مهارة الكالم
" ينبغيأفنعملعلىتنميةاألىداؼالتاليةلكيتتحققلناقدرة
اغبديث،فإفمعايّبمهارةالكبلـكمايلي "ِٔ:
ُ) تقليدالكلماتكاعبمل 
ِ) االستجابةؼبثّبلغوم 
ّ) البدءباحملادثة
ْ) السرعةاؼبناسبةأثناءاغبديث
ٓ) الطبلقةالتعبّبية" 
" بناءعلىاؼببلحظةاؼبذكورة،نعرؼأفمعايّبمهارةالكبلـىو
قدرة على الطبلب لتقليد الكلمات كاعبمل كإلستجابة ؼبثّب لغوم
ِٔ
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ٗٓ

كلبدء باحملادثة كللسرعة اؼبناسبة أثناء اغبديث كقدرة على الطبلب
للتعبّبيةصحيحا ".
ز -إختبار مهارة الكالم
ؿبمدعْبأفإختبارمهارةالكبلـكالتاىل "ّٔ:
"كعند ٌ
ُ) استخداـمباذجاالستخداـالقياسي .
ِ) قدـنفسك .
ّ) يركمصورةكاحدة .
ْ) يركمسلسلةمنالصورمعأسئلةإرشادية .
ٓ) يركمصورةمسلسلبدكفدليل .
ٔ) ىبربالتجربةمعدليل .
ٕ) كصفالكائن .
ٖ) مقابلة".
"كأخرلمناالختبارالكبلـ"ْٔ:
أ) الثنائيةالصغرل
" ينبغي اإلشارة إىل أف اختيار الكلمات الٍب تصلح أف
تستجدـُبتدريباتالثنائياتالصغرلليسأمراعشوائيا كإمباال
بدلومنأصوؿكمايلي ":
M. Ainin, EvaluasiDalamPembelajaranBahasa Arab (Malang: Misykat, 2006). Cet. 1, hal: 163167.
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َٔ

ُ) ُبؾباؿالتمييزبْبصوتْب:ينبغيأفتتوفراألسساآلتية:
(أ) أفيكوفالفرؽبْبالكلمتْبفرقاُبالوحدةالصوتية.أم
فيمايغّب اؼبعُب،كليسؾبرداختبلؼُبتطقحرفْب.كيبيز
ٌ
اػبرباءبْبنوعْبمناػبطأُبنطقاألصواتالعربية:األكؿ
خطأفونيميكالثاينخطأفوناتيكي".
"كالنوعاألكؿمناػبطأ(الفونيمي)اليغتفرإذيَبتب
عليوتغّبالرسالةالٍبيريداؼبتكلمتوصيلها.أماالنوعالثاين
مناػبطأ(الفوناتيكي)فمناؼبمكنالتجاكزعنوجاصةُب
اؼبستول اؼببتدئ .إذ ال يؤثر ُب مضموف الرسالة الٍب يود
نقلها .
علىاؼبعلمإذفأفىبتارلتدريباتالثنائياتالصغرلتلك
الكلماتالٍبىبتلففيهاكحدةصوتيةتؤثرُبمعناىا".
ب) أف يأٌب بكلمات لبتلف فيها الوحدة الصوتية ُب مواقع
( 
ـبتلفةمنالكلمةُ،بأكؽبا،ككسطهاكآخرىا.
ُب
(ج) ال تقتصر الثنائيات الصغرل على اختبلؼ اغبرؼ 
كلمتْب ،فقد زبتلف طريقة نطق اغبرؼ فيؤثر ىذا على
اؼبعُبأيضا،فهناؾفرؽُباؼبعُببْب:ج ٌد كج ٌد.األكىل
اسمدبعُبجدالفردأمكالدأبيوأكأمو.كالثانيةفعلدبعُب
اجتهد .كىذا فبا يصلح أف ىبتار لتدريبات الثنائيات

ُٔ

الصغرل.اؽبمىناأفيَبتبعلىتغيّبشكلاغبرؼتغّب
معناه ".
ُب
الصغرل أف تشَبؾ 

(د) ينبغي عند اختيار كلمة للثنائيات
كلاغبرؼباستثناءحرؼكاحدأفكافالتدريبخاصا
بالفرؽ بْب اغبركؼ ،كأف يشَبؾ ُب كل حركات اإلعراب
(فتحة/كسرة/سكوف)/إفكافالتدريبخاصابالفرؽبْب
طريقةالنطق .
ِ) ُبؾباؿالنربكالتنغيم:ينبغيأفيتوفراألساساآلٌب :
"أف تقتصر التدريبات ُب ؾباؿ النرب كالتنغيم على نطق
الكلماتأكاعبمل.فالفرؽبْبالكلمتْباآلتيتْبُباإلقبليزية :
) Progres (Nك) progres (Vاليتضحإالبنطقهماأككتابةرموز
النربعليهما.كاألمرنفسويصدؽعندالتدريبعلىالتنغيم.
كإذاكافالنربىبتصبالكلمةمفردة،فالتنغيمىبتصباعبملة.إذ
يتغّب معُب اعبملة لو تغّبت طريقة نطقها .كلننظر ُب ىذا
السؤاؿ:كيفحالك؟إنومناؼبمكنأفيلقىبطريقةتدؿ
على التقدير كالرغبة اغبقيقية ُب السؤاؿ عن صاحبك .كمن

ِٔ

اؼبمكنعكسذلكأفيلقىبطريقةفيهاسخريةكاستهزاءلو
العربةىنابطريقةتطقالسؤاؿ "ٔٓ.

أفصاحبكأتىشيئامهيناك
ب) تدريباتالتكرارالصوٌب

"كللتكرار طرؽ ـبتلفة كما أف لو أنواعا معينة .فمن طرؽ
التكرارىناؾطريقتاف:أكالنباأفينطقاؼبعلمالنموذجاؼبطلوب
عدةمراتٍ،بيطلبمنالدارسْبصباعةأفيكرركه.كُبىذه
الطريقة يقوـ اؼبعلم بقراءة حوار متكاملٍ .ب يتدرج ُب تقسيمو
فينطقمنوصببلعدةمراتٍ.بيستجلصمناعبملكلماتكمن
الكلماتأصواتيكررىاعدةمراتٍ.بيعيدالكرةبعكسمابدأ
بو ".
"كىناؾ طريقة أخرل لتكرار اعبمل كالكلمات كاألصوات
اراعبملمنآخرىاباستخداـالتنغيمالطبيعيٍ.بنطقها

كىيتكر
كاملة.كذلكعلىعكسالطريقةالسابقة.كبدالمنتكراراعبمل
منأكؽبايتمتكرارىاىنامنآجرىا"ٔٔ.
ج)التديباتالعبلجية 
" كىيالٍبتأجذمكاهناُباؼبستوياتالٍبيكوفالطالبقد
بية
تدربعليهاخطأ.كىنايقوـاؼبعلمدبراجعةالنظاـالصوٌبللعر 
كمادرسوالطبلبككماينبغيؽبمأفبدرسوه.كماهبوزلوُب
65نفساؼبرجع،.ص .ِّٕ-ِّٔ.
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ّٔ

اؼبستويات اؼبتقدمة ،أف يشرح للدارسْب أسباب اؼبشكلة كيوضح
ؽبمموقعالصوتمنالنظاـالصوٌبللعربية"ٕٔ.
ك ٌأمانقاطَبتقييممهارةالكبلـىو :

الشكلالقياسيلتصروباتالتحدثٖٔ " 

نتيجةشخصيةاالختبار :
عددقليلجدامنعيوبالكبلـالفريدة 
ُ)
ن
أخطاءالكبلـأكثركضوحا،كلكن اليزاؿمناؼبمكنفهمها
ِ)
ن
بوضوح 

ّ) ىناؾأخطاءُبالكلماتربتومعلىاىتماـأكربُباالستماع،
اأقلفهما .
كأحيان
ن

ْ) يصعبالفهمبسببخطأيقاؿ،لذلكهببتكرارالكثّبفبا
قالو 
ٓ) أخطاء ُب الكلمات تنشأ عن كلمات ال يبكن فهمها على
اإلطبلؽ" 
"نتيجة قواعد :
الصياغةقليلةجدا،بلغّبمرئية 
ُ) األخطاءاللغويةك
ن
ِ) ربدثاألخطاءالنحويةكلكنهاالتسببضبابيةُباؼبعُب 
67نفساؼبرجع،.ص.ِّٗ.
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ّ) ُببعضاألحيافربدثاألخطاءكتتسببُبىركباؼبعُب 
ْ) ذبعل األخطاء النحوية من الصعب الفهم  ،كال يكرر الطبلب
سولمبوذجكاحدأكمبطصبلة 
ٓ) وبدثالكثّبمنسوءالفهمبسبباألخطاءالنحويةالقاتلةحٌب
اليبكنفهمالكلماتعلىاإلطبلؽ" 
"نتيجةاؼبفردات :
ُ) استخدـاؼبفرداتأكالتعابّبباإلضافةإىلاؼبتحدثْباألصليْب 
ِ) ُببعضاألحيافاستخداـالتعابّبغّبالبلئقةأكاالضطرارإىل
تكراراألفكارالسابقةألفاؼبفرداتاليبكنأفتساعد 
ّ) تكرار استخداـ الكلمات اػباطئة .كلمات قليلة بسبب ؿبدكدية
اؼبفرداتاؼبملوكة 
ْ) يتم استخداـ األخطاء كعدـ كجود مفردات فبا هبعل الكلمات
صعبةالفهم 
ٓ) اؼبفرداتؿبدكدةللغايةحبيثاليبكنهمالتحدثعلىاإلطبلؽ ".
"نتيجةطبلقة :
ُ) طبلقةالتحدثعنالطبلبىينفسهاالناطقْبّٔا 
ِ) يبدكأفإيقاعالكبلـقدالبفضإىلحدمابسببمشاكلاللغة 
ّ) بْباإليقاعكالطبلقةيتأثربشكلمتزايدباؼبشاكلاللغوية 

ٓٔ

هبرب أحيانا على الصمت بسبب
دائما (التلعثم  ،الشك) .ي
ْ) كرر ن
قيوداللغة 

ٓ) اػبطابمتوقف/مفككحٌباغبوارغّبفبكن 
نتيجةالفهم ":
ُ) رأيتأفتفهمدكفصعوبة 
ِ) ُب كتّبة عادية  ،قادرة على إتقاف كل شيء .لكن ُب بعض
األحيافيطلبالطبلبتكرارالكلماتاؼبنقولةإليو" 
ّ) ي فهممعظممايقاؿإذاكانتاإليقاعأبطأمناؼبعتادمعبعض
التكرار 
ْ) هبدالكثّبكفصعوبةُبمتابعةاحملادثةحٌبيتمكنالطبلبمن
الفهمفقطإذاًبتقديبهمُبإيقاعبطيءمعالكثّبمنالتكرار 
ٓ) عدـالقدرةعلىفهمماقيللوحٌبُبأبسطكأسهلؿبادثة.
 .0البيئة اللغوية
أ -مفهوم البيئة اللغوية
)ىيالوسطالذميعيشاإلنسافيىتأثَّربو
"البيئة(Environment
ى
كييؤثرفيوبشكلمايتضمنوىذاالوسطمنعناصرمنخلقاهللأك
عناصرمنصٍنعاإلنساف"ٗٔ" 
ٗٔعبداهللفاتحالدبويب7اإلنسافكالبيئة:دراسةاجتماعيةتربوية(عماف:داراؼبأموف.)ََِٕ7ص َُ.

ٔٔ

"كالبيئةEnvironmentىياحمليطالذموبيطبناكيشملالغبلؼ
اؼبوقعكمايوجدمنمظاىرالعمر ًاف
اعبومكمظاىرالطى ٍقسكالسطٍحك
ٍ
ٌ
ككسائل اإلنتاج الزراعي ك ً
الصناعي ككسائل اؼبواصبلت كما إليها.

كىناؾمنيعرؼالبيئةبأهناالظركؼاػبارجيةكلكنهاليستظركفا
فحسبكإمباىيأشياءكأفعاؿكأحداثكموضوعات،ككذلكيشار
بالفردَبغبظةما.تلكاؼبتغّبات
َّ
إليهابأهناتشملاؼبتغّباتاحمليطة
أك العوامل الٌب تؤثر َب سلوكو َب تلك اللحظة تأثّبا يبكن قياسو
 "70
كتقديرآثاًره .
ي
كل ما وبيط باإلنساف
"البيئة ُب اإلصطبلح العلمي اؼبعاصرٌ :
من أشياء تؤثر علىالصحة ،فتشمل اؼبدينة بأكملها ،مساكنها،
شوارعها،أهنارىا،آبارىا،شواطئها،كماتشملكلمايتناكؽباإلنساف
منطعاموشراب،كمايلبسومنمبلبس،باإلضافةاىلالعواملاعبوية
كالكيميائية،كغّبذلكُٕ" 
كفيمايليبعضالعباراتتصفتعريفالبيئةاللغوية:
البيئة العربية  تعِب البيئة العربيةُ .ب التعليم الرظبي  ،يبكن أف ىبلق
جوا ناط نقا بالعربية ُب مواقع اؼبدرسة أك ُب نزؿ خاص
اؼبعلموف ن
للطبلباؼبعركفْبباسماؼبدارسالداخليةِٕ".

َٕعبدالرضبنؿبمدعيسوم7علمالنفسالبيئي(االسكندارية:منشأةاؼبعارؼ.)ُٕٗٗ7ص ُْ.
ُٕ

حسْبعليخضر،العنايةبالبيئة،رؤيةإسبلميةمعاصرة ،ؾبلةجامعةبابل،العلوـاإلنسانيةآّلدِْ،العددّ،َُِٔ،

ص ُْٓٓ.

A.Hidayat, Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan Bahasa (Tinjauan
tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa), Jurnal Pemikiran
Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012, h. 38
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ٕٔ

"بيئةاللغةاللغويةىيكلشيءأفيسمعالطالبكينظرإليو
فيمايتعلقباللغةالٍبيدرسها ".
73

"كيرلبشّبل ) (Basyiriyأفالبيئةىىالوسطأكاؼبكافالذل
تتوافرفيوالعواملاؼبناسبةؼبعيشةكائنحياكؾبموعةكائناتحية
خاصة،كؽباعواملكقومخارجيةتؤثرُباإلنسافكسلوكو"74.
"كعندل مرزكقي أف البيئة ىي صبيع األشياء كالعوامل اؼبادية
كاؼبعنويةالٌبمنشأهنا افتؤثرُبعمليةالتعليمكترغبالطبلبُب
ترقيةاللغةالعربيةكتدفعهمكتشجعهمعلىتطبيقهاُبكاقعحياهتم
اليومية"75.
"كؿبمد صباؿ يقوؿ أف البيئة ىي كل اؼبؤثرات كاإلمكانات
كالقول احمليطة بالفرد ،كالٌب يبكنها اف تؤثر على جهوده للحصوؿ
علىاالستقرارالنفسىكالبدىنُبمعيشتو "ٕٔ.
" أف البيئة ىى كل مايتأخر ُب تنمية الفرد ال اهنا األحواؿ
احمليطةالٌبتؤثرُبتنميةالفردكسلوكو ""ٕٕ.
"""كقاؿ حليمي زىدم ُب كتابو أف البيئة ىي صبيع األشياء
ْٕ

Neli Putri, Bi’ah Arabiyah, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, Nomor 5 Juli 2013, h. 409

73

بشّبل،تكوينبيئةاؼبساعدةكتطويرىاُبتعليماللغةالعربيةماالنج (اؼبقالةالٌبالقاىاُبالدكرةالتدريبيةللمعلمْباللغةالعربية

ٕٓ
ٕٔ

جاكل-باىلالسنة)ََُِ:
مرزكقى ،البيئةالتعليميةللغةالعربيةُ،بمقالتوالٌبالقاىاُباعبامعةاإلسبلميةاغبكوميةماالنج(:ماالنجََُِ).

صباؿالدينؿبفوظ،الَببيةاإلسبلميةللطفلكاؼبراىق(،مصر:داراالعتصاـللطباعةكالنشركالتوزيع)ُٖٗٔ،ص.َُٖ.
Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua Penerbit (Sinar Baru Algensindo
Cetakan : Ke-2 Tahun Terbit : 2010), h.117
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ٖٔ

كالعوامل اؼبادية كاؼبعنوية الٍب من شأهنا أف تؤثر ُب عملية التعليم
كترغب الطبلب ُب ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على
تطبيقهاُبكاقعحياهتماليوميةأككلمايسمعهااؼبتعلمكمايشاىده
من اؼبؤثرات اؼبهنية كاالمكانات احمليطة بو اؼبتعلقة باللغة العربية
اؼبدركسةكالٍبيبكنهاأفتؤثرُبجهودهللحصوؿعلىالنجاحةُب
تعليماللغةالعربية"ٕٖ.
" كاماالبيئةاللغويةكمارألىيدٌندكالمىىكلمايسمعو
اؼبتعلمكمايشاىدهفبايتعلقباللغةالثانيةكاماتشتملوالبيئةاللغوية
ىى األحواؿ ُب اؼبقصف اك الدكاف ،احملاكرة مع األصدقاء كحْب
مشاىدةالتلفاز،كحْبقراءةاعبريدة،كاألحواؿحْبعمليةالتعلمُب
الفصل،كحْبقراءةالدركسكغّبىا"ٕٗ.
" كالبيئةاللغويةىيكلمايسمعالدراسوفكينظركفمايتعلق
باؼبدركس"َٖ.
"ك يقصد بالبيئة اللغوية ىي اغبالة اللغوية كل شيء يسمعو
كيركهنااؼبتعلمللغةاؼبستهدفةالٍبيتمدراستها"ُٖ.
"يٍ انرأي اؼبذكورًٌ ،كٍ أٌ ٌقبل أٌ انبٍئة انهغىٌة هً يجًىعة

انظروف واأليشٍب واألعفابل واألدحاا وانًىضىعبت ٌهاف كههب إنى اكتسبة انهغة
عٍ طرٌق استًبع انهغة أو استخاايهب عفً انتابيم انهسبًَ ،وعٍ طرٌق تاهى

انهغة عفً انبٍئة انرسًٍة أو انًارسٍة".

ٖٕ

حليميزىدم،البيئةاللغويةتكوينهاكدكرىاُباكتسابالعربية ،مطبعةجامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةدباالنق،
ََِٗ.صِٗ.
Rod Ellis, Understanding Second Language acquistions, ( Oxford: Oxford University Press,
1985). h.21-22.

80حٌببصرم،تكوينالبيئةاللغويةُباعبامعة،صحيفةُبعلماللغةكالتعليم،صُِٗ.

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang, Misykat, 2009), h. 207
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ٗٔ

"وٌشٍر يفهىو انبٍئة انهغىٌة إنى صبيع األشياء كالعوامل اؼبادية
كاؼبعنوية الٍب تؤثر ُب عملية انتاهٍى وترغت الطبلب ُب ترقية اللغة
العربيةكتدفعهمكتشجعهمعلىتطبيقهاُب الواقعاليوميأكىيكل
مايسمعواؼبتعلمكمايشاىدهمناؼبؤثرات اؼبهيئةكاإلمكاناتاحمليطة
بو اؼبتعلقة باللغة العربية اؼبدركسة ،كالٍب يبكنها أف نؤثر ُب جهوده
للحصوؿعلىالنجاحُبتعلمكتعليماللغةالعربية.كأيضا،أفكيشّب
مفهوـ البيئة اللغوية إىل الظركؼ كاألحواؿ كاؼبمارسات اللغوية الٍب
يقوـ ّٔا آّتمع اللغوم ،سواء كاف داخل اؼبؤسسة التعليمية أـ
خارجها من حيث أهنا تيعمل على أقداح التعامل كاألنشطة سبثل
استعداداتكقدراتكإمكاناتلغوية،حيثتتلخصىذهالظركؼ
كاألحواؿ كاؼبمارسات ُب أساليب التفاعل اللغوم اؼبوجب،
كااللتزامات اللغوية ذباه التشجيع على استخداـ اللغة كتنميتو
كاالسَباتيجياتاؼبتمركزةلتوظيفهاكوسيلةالتعاملاللغومالطبيعيأك
الصناعي .فّبجع مفهوـ البيئة اللغوية إىل كل ما يسمع كينظر
الدارسوفكالذميرتبط باللغةالثانيةاؼبدركسةتدخلفيهااألحواؿَب
الفصوؿكاؼبطعمكُباحملادثةاليوميةكُب العملية التعليميةَب

اؼبدرسةك
الفصلأكمطالعةالدركسكغّبىا ".
ب -أنواع البيئة اللغوية
اؼبستهدؼُباؼبنهجاغبديثفعليناأفندرؾ
"ؼباكافاؼبتعلمىو
ى
أنواليبكنالفصلبْباؼبتعلمكبيئتوالٍبيعيشفيهاكىذهالبيئةذات

َٕ

ؾبالْبنبا :
ُ) آّاؿ الطبيعي :كما يتصل بو من عوامل طبيعية كالتضاريس
كالنباتات كاألهنار ،كاؼبناخ ،كما ؽبا من أثر ُب اؼبتعلم كحياة
آّتمع".
ِ) آّاؿاالجتماعي:كمايتصلبومنعبلقاتاجتماعيةكتفاعل
اجتماعي،كعاداتكقيمكتقاليدككلمكوناتثقافةآّتمع "ِٖ.
"كبعارةأخرلتنقسمالبيئةاللغويةكمايلي :
ُ) البيئةالطبيعيةأكاؼباديةأكالفػيػزيقػيػةأكاعبغػرافػيػػة 

Geographic

  Environmentكتشسمل األرض كالسطح باشكالو العديدة من
خػصػوبة كتصحر كجباؿ كىضاب كتبلؿ ككدياف كسهوؿ كاهنار
كحبار كؿبيطات كحبّبات كمستنقعات كرياحات كترع كتشمل
اؼبناخكذلك ".
ِ) البيئة االجتماعية

Social Environment

كتشمل النظم كالقواعد

كالقواننبكاللوائحكالعاداتكالتقاليدكالقيمكاؼبعايّبكاألعراؼأك
العبلقاتاالجتماعيةكاللغةكالدينكاألكضاعاالقتصاديةكالنظم
السياسيةكالتعليمكاألعبلـكالفنوفكاألدابكالظركؼالصحية.

ِٖؿبسنعلىعطية،اؼبناىجاغبديثةكطرائقالتدريس(،عماف:داراؼبناىج)ََِٗ،صّ.


ُٕ

ابطةمعبعضهاالبعضكمؤثرةَباإلنساف

كصبيععواملالبيئةمَب
كتتأثربو"ّٖ.
"كتتنوع البيئة اللغوية باعتبار اغبالة الطبيعية كاالصطناعية كما
ذكرؿبمدعلىاػبويلفيمايلي ":
ُ) البيئةاللغويةالطبيعية :
" يقصدبالبيئةاللغويةالطبيعيةاستخداـاللغةبغرضالتفاىم
كنقل اؼبعلومات ،أم مع الَبكيز على احملتول .كىذا ما نفعلو
عندما نتحادث مستخدمْب ُب الشارع أك اؼبلعب مثبل .كُب
اؼبقابل.عندمايستخدـاؼبعلمُبغرفةالصفُبتدريبلغوم.
فاؿشكأفالَبكيزىناؾاليكوفعلىاحملتول،بلعلىالصيغ
اللغوية.يصبحىدؼاللغةُبىذهاغبالةاللغةذاهتا.مثلىذه
البيئةاللغويةندعوىابيئةشكليةأكاصطناعية ".
"كلقددلتالبحوثأفالبيئةالطبيعيةتؤدمإىلاكتساب
أسرعللغةمنالبيئةاالصطناعية.كمادلتالبحوثأنوكلمازاد
زمنالتعرضللغةبصورهتاالطبيعية،ربسنمستولاكتسابلغتو
كأنوإذاتساكلالزمن،فإفالبيئةالطبيعيةتعطينتائجأفضلمن
البيئةاالصطناعية.الٍبىيبيئةغرفةالصف.كىذايعِبأفتعلم
لغةُ،بموطنهااالصيلأفضلمنتعلمهاكلغةأجنبيةُبغرفة
ّٖ

عبدالرضبنؿبمدعيسول،علمالنفسالبيئي(،االسكندارية،منشأةاؼبعارؼ)ُٕٗٗ،صُٓ.

ِٕ

صفماُبمدرسةماخارجموطنهااالصيل.كمادلتالبحوث
أف اؼبهارة اللغوية ُب لغة ،تتقدـ بشكل أفضل إذا استخدمت
اللغة،كلغةتعليم "ْٖ.
"كلكنيكمناكتساباللغةُبالبيئةاالجتماعيةجوانب
سلبية،فإنويؤدمإىلأخطاءمننوعآخر،ذلكأفاالكتساب
الذميتمُببيئةاجتماعيةلغويةطبيعيةبدكفمعلمقدينحصر
للخطأ.كينطبقىنامصطلح

ُبؽبجةمعينةتصبحذاهتامصدران
كوردر Corderاللهجةذاتالبنيةاػباصة.كقدظهركاضحانُب
حي يغلب عليو
حالة أحد اؼبهاجرين اليابانيْب الذم عاش ُب ٍّ

مدف الواليات اؼبتحدة
الطابع اؼبكسيكي األمريكي ُب إحدل ي
األمريكية،فكانتلغتومزهبانمناؼبكسيكيةاألمريكيةكاإلقبليزية
الفصيحةالٍبتعلمهاُباعبامعة "ٖٓ.

"بناءعلىالرأماؼبذكور،سبثلالبيئةالطبيعةمكوناهتاصبيعا
من اإلنساف كالكائنات اغبية األخرل ،أم كل ما وبيط حبالة
اإلنسافُبالطبيعةكماحولوكمايقعُبآّاؿاغبيوملؤلرض،
بغرض التفاىم كنقل اؼبعلومات ،أم مع الَبكيز على احملتول.

ْٖ

ؿبمدعلىاػبويل،اغبياةمعاللغتْب(،صويلح:دارالفبلحللنشركالتوزيع،)ََِٖ،صٔٓ.

ٖٓ

ص .
ُِٗ
ـ) .
ق.دكجبلسبركاف،أسستعليماللغةكتعليمها(،دارالنهضةالعربيٌة:بّبكتُْٗٗ 

ّٕ

كىذامايفعلوالشخصعندمايتحادثُبالشارعأكاؼبلعبأك

ُباؼبدرسةأكُبالدكافأكغّبذلك ".
ِ) البيئةاالصطناعية 

"ىيبيئةي تعل ًم و
.كىيسبيل الكتسابك واع
ُبالصف
لغة
ّْ
ه
مأفىذهالبيئةؿبدكدةياألث ًرُبتكوينمهار و
ً
اتاتصالية
ى
للغة،كرغ

ائد ال يبكن إنكارىا .فاؼبدرسة تقدّْـ ً
حبلِّ
فعالة ،إال أف ؽبا فو ى

كاقعياؼببلي ً
ْبالطالبالذيناليبكنهمأفيذىبواإىلموطناللغة،
ليسمعوىا ىناؾ كيكتسبوىا ُب بيئة طبيعية .إذ تقوـ اؼبدرسة
ً
بإحضاراللغةإليهم.كماأفاؼبدرسةتىقيسؽبمتىق ٌد ىمهمبانتظاـ،
التحفيزالبلزم ً
ْب.كماأفاؼبدرسةقد
فتقدّْـؽبمنوعامنالتقييمك
ى
ً
ضاألحكاـالنحويةللغة،كىذاقديتناسبمعس ّْن
هتتمبعر
بعضاؼبتعلمْبالذينيرغبوفُباكتشاؼأسر و
ارلغة،عنطريق
استقراءالقوانْبمنخبلؿتقدًنأمثلةعديدةسابقةأكعنطريق
استنباطالقوانْبتطبيقهاعلىأمثلةعديدةالحقةإضافةإىلىذا
إفالقوانْباللغويةقدتساعدُبمراقبةاؼبتعلملنفسوكىويكتب
اللغة أك يتكلمها .كما أهنا تساعده ُب تصحيح نفسو إذا
أخطأ "ٖٔ.
ٖٔؿبمدعلىاػبويل،اغبياةمعاللغتْب،صٔٔ.

ْٕ

"ارتباطابالبيئةاللغويةاالصطناعيةاؼبذكورة،عربعلىأضبد
درس

مدكور ال بد من اصطناعة بيئة لغوية طبيعية ،حيث تي ى

النصوص كاالمثلة كالشواىد ُب مواقف طبيعية ترتبط دبدلوالت

النصوص،انكعنطريق سبثيلاالدكار،أكعنطريقتعلماالشياء
اؼبوجودةبالفعلُبالبيئةالٍب يوجدفيهااؼبتعلم،كماُبالطريقة
اؼبباشرةلتعليماللغاتلغّبالناطفْبّٔإٖ" 
كزت
"كما للبيئة من أثر كبّب ُب ربفيز مهارات الطالب ر ٍ

العديدمنالنظرياتال َببويةكالنفسيةعلىأثرالبيئةُبالتعلم،
يةاالجتماعيةسنجدأهناكضعتقدراكبّبا
فلونظرناإىلالنظر
ى
للبيئة كأثرىا ُب تعلم الفرد من خبلؿ النمذجة كاؼببلحظة ،كما

كأفبياجيو Piagetركزكثّباعلىدكرالبيئةمنخبلؿعمليات
التمثيلكاؼبوائمةكدكرنباُبعمليةتعلمالفردكاكتساباؼبفاىيم
اؼبختلفة ،كالنظرية السلوكية الٍب ربدثت عن اؼبثّب كاالستجابة
كدكرنباُبتثبيتالتعلمأكؿبوه"ٖٖ.
 منالرأماؼبذكور،يبكنالقوؿأفالبيئةاالصطناعيةترجع
إىلالبيئةاؼبصنوعةأمغّبطبيعيٌة كىيإحدلالبيئاتالٌبتركز
ٕٖ على أضبد مدكور ،كإيباف أحد ىريدل ،تعليم اللغة العرية لغرب الناطقْب ّٔا النظرية كالتطبيق( ،القاىرة :دار الفكر العريب،

ََِٔ).صّْ.
سهاأضبدأبواغباج،كحسنخليلاؼبصاغبة،اسَباتيجياتالتعلمالنشط،أنشطةكتطبيقاتعملية(،عماف:مركزديبونولتعليم

ٖٖ


التفكر،)َُِٔ،صُٔ.

ٕٓ

على اكتساب اللغة الثانية ك القواعد كنظاـ اللغة ،كىي سبيل
الكتساباللغةَبالصف.كرغمأفىذهالبيئةؿبدكدةَبتكوين
كتعويد الطلبة على نطق اللغة الثانية ،بل لذا فوائد ال يبكن
إنكارىا هتيئىذهالبيئةاالصطناعيةمكاناخاصاللطلبةالذينال
يبكنأفيذىبواإىلمواطناللغةالثانية،ليسمعوىاكيتعلمَببيئة
غّباصطناعيةإذتقوـاؼبدرسةبإحضاراللغةالثانيةإليهم.إضافة
إىل ىذه كلها ،كانت اؼبدرسة ذبعل البيئة االصطناعية تساكم
بالبية الطبيعية ،مهما كانت ىناؾ قصور كاضحة .لكنها قد
تتناسبمعأحواؿالطلبة،كبالعكسزادتاؼبدرسةبأشياءأخرل
كبوالنظم،اؼبراقبة،كالتوجيهات،كاإلصبلحات ".
صفي .كىي
"كالبيئة اللغوية االصطناعية ىي بيئة تعلٌم
ٌ

سبيلالكتسابكاعللغة.كرغمأفىذهالبيئةؿبدكدةاألثرُب
تكوينمهاراتاتصاليةفعالة،إالأفؽبافوائداليبكنإنكارىا.
فاؼبدرسةتقدـحبلكاقعيةؼببليْبالطبلبالذيناليبكنهمأف
يذىبوا إىل موطن اللغة .ليسمعوىا ىناؾ كيكتسبوىا ُب بيئة
طبيعية ،إذ تقوـ اؼبدرسة بإحضار اللغة إليهم .كما أف اؼبدرسة
تقيسؽبمتقدمهمبانتظاـ،فتقدـؽبمنوعامنالتقييمكالتحفيز
البلزمْب.ككماأفاؼبدرسةقدهتتمبعرضاألحكاـالنحويةاللغة،
ى

ٕٔ

كىذا قد يتناسب مع سن بعض اؼبتعلمْب الذين يرغبوف ُب
اكتشاؼ أسرار لو عن طريق استقراء القوانْب من خبلؿ تقدًن
أمثلة عديدة سابقةأك عن طريق استنباط القوانْب تطبيقها على
أمثلة عديدة الحقة ،إضافة إىل ىذا ،إف القوانْب اللغوية قد
اقبةاؼبتعلملنفسوكىويكتبللغةأكيتكلمها.كما

تساعدُبمر
أهناتساعدهُبتصحيحنفسوإذاأخطأ ".
"كُبالواقع،إفمدلفعاليةمعرفةالقوانْباللغويةُبؾباؿ
تكوين اؼبهارات اللغوية أمر مشكوؾ فيو .فهناؾ اؼببليْب من
الناسُبكلمكافيتكلموفكىماليعرفوفالقوانْباللغويةالٍب
ربكم اللغة الٍب يتكلموهنا .كىناؾ أيضا اؼببليْب من األطفاؿ
الذينيتكلموفبإتقافُبكلمكافقبلأفيذىبواإىلاؼبدارس
كقبلأفيتعلمواأمشيءعنقوانْباللغة.ىذايثبتأفإدراؾ
قوانْباللغةليسشرطاُبإتقاهنا.كلكنبالطبعىذااليثبتأف
تعلمقوانْباللغةاليفيدُباكتسأّا ".
"من الشرح اؼبذكور ،تربز أنبية البيئة من جهة أف اللغة
نشاط اجتماعي يقوـ بو أبناء البيئة اؼبعينة ،كمن جهة أهنا
استجابة ضركرية ،غباجة االتصاؿ بْب بعضهم ببعض ،كؽبذا
السبب تتصل اللغة بالبيئة اتصاال شديدا ،حٌب يرل الَببويوف

ٕٕ

أنبية تكوين  البيئة اللغوية ُب اؼبدرسة  بالطريقة الٍب يتعلم ّٔا
الطبلبلغةن غّبلغتهماألـ،سواءكافىذالتعلمبطريقةداخل
الفصلالدراسيأـخارجو،كيهدؼىذاالعلماؼبعرفةإىلدراسة
طريقةاكتسابالطبلبللغاتغّبلغتهماألـكالبحثُبىذه
الطريقة لبلستفادة منها ُب تعليم اللغات .كيعترب دارس اللغة
العنصراألساسيُبىذااغبقل،حيثتسلطاألضواءعلىصبيع
اعبوانب الٍب تكتنفو خبلؿ مرحلة اكتسابو للغة .كما يهدؼ
اغبقل إىل كصف طريقة اكتساب اللغة الثانية كمقارنتها
باكتسباباللغةاألكىلأكاألـ ".
ج -أىداف البيئة اللغوية
ُ) لتعويد اؼبتعلمْب على استخداـ اللغة العربية اتصاليا من خبلؿ
فبارسةاحملادثةكاؼبناقشةكالندكاتكالتعبّبمنخبلؿالكتابة".
ِ) اعطاءالتأييدُباكتساباللغةالعربيةالٍبًبدراستهاُبالصف.
ّ) زرعاإلبداعكاألنشطةاللغةالعربيةاؼبتكاملةبْبالنظريةكالتطبيق
ُبجوغّبرظبياؼبرح".
"منذلكاألىداؼنستنبطأفاؽبدؼمنإنشاءالبيئةاللغوية
ىو ربسْب قدرة كمهارة الطبلب كاؼبعلمْب كغّبىم ُب اللغة العربية

ٖٕ

بفعالية ،شفوية زكتابة ،حبيث تصبح عملية تعلم اللغة العربية أكثر
ديناميكيةكفاعليةكذاتمغزل "ٖٗ.
د -معايير البيئة اللغوية
"ىناؾاؼبعايّبللبيئةاللغويةلكوفالبيئةفعاليةكىي :
ُ) اؼبوقفكالتقديراإلهبايبللغةالعربيةمنصبيعسكافاؼبعهد،منها
مديراؼبعهد،األستاذ،الطبلبكالعماؿ.
ِ) النظاـ كاؼببادئ الواضحة عن شكل البيئة العربية الذم يريده
اؼبعهد كالطبلب يعرفوف ىذا النظاـ من أكؿ ؾبيئهم إىل اؼبعهد
كىناؾالتعزيزؼبنأطاعالنظاـكالعقابؼبنيعاند.
ّ) اؼبؤىلوفالذينيقدركفعلىاالتصاؿباللغةالعربيةالفعالية.
ْ) الناطقاألصلىباللغةالعربية.
ٓ) التمويلمنكسائلالتعليماعبيدكالفعاؿُبتكوينالبيئةالعربية.
ٔ) التدرجُبتكوينالبيئةالعربيةكاؼببلحظاتإىلكلاإلمكانيات
كالظركؼاؼبناسبة.
ٕ) اؼبعيةكاشَباؾصبيعالسكافُبتكوينالبيئةالعربية.
ٖ) مبدأالقواـكاستمرارالعمل.
ٗ) ؿبرؾاللغة.
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ٕٗ

َُ) العواملالدافعةلتكويناللبيئةاللغوية.
ُُ) موادالتعليماؼبتنوعة.
ُِ) تعيْبالوقتأكاؼبكافاػباصللغةالعربيةعبميعسكافاؼبعهد.
ُّ) ؾبموعةؿبيباللغةالعربية.
ُْ) أسبوعاللغة"َٗ.
ه -شروط تصنع البيئة اللغوية
"تيعد البيئة اللغوية من أىم العوامل اؼبؤثرة ُب اكتساب اللغة
األجنبية .فأصبح كجود بيئة و
لغوية أنبية كربل ألهنا ربضر ُب حباة
ي
مستدميها كربيط ّٔم ،كحْب تتوافر حويل دارسي اللغة بيئةه لغوية
ىناؾموقف لغومالداعماىلاغبصوؿعلىاكتساب
مؤدية،فيتوافر
ه
اللغة بشكل أمكن ،فاكتساب اللغة الثانية أك تعلم اللغة األجنبية
بتصنيعاعبوالبيئيمنأسرعاحملاكالتللحصوؿعلىاألىداؼ ".
ٌ
"لقدأكدكراشن Krashenأفاكتساباللغةالثانيةلنيتمما
مليلقاؼبتعلماللغةاؽبدؼُببيئتهااغبقيقيةبالتواصلالطبيعي،أما
متعلمهاتعليمامنهجياُبفصوؿدراسيةفلنيكسبهامامليتحوؿ
الفصلالدراسياىلبيئةشبيهةبالبيئةاغبقيقيةالطبعيةللغةاؽبدؼ ُٗ.
كلذايشَبطُبتصنعالبيئةاللغويةُباؼبدارسافتكوفشبيها
بالبيئة الطبيعية ،يكتسب الطبلب كيستخدموهنا ُب التعامل كما
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Landungsari, Misykat Malang.
2004). H.229.

ُٗعبدالعزيزبنإبراىيمالعصيلي،علماللغةالنفسي(،الرياض،جامعةاالماـؿبمدبنسعود،)ََِٔ،ص.َِٗ.
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َٖ

يستخدـأبناءاللغةُببيئتهمالطبيعية ".
"كال شك أف أنبية البيئة سبكن أهنا تساعد على الَبغيب ُب
التعلم ،كتوليد الدافعلدل اؼبتعلمْب كُب ذلك يقوؿ الرسوف فريباف
إفالبيئةالتعليميةمصدر مهملعمليةتعلمالطيبة،
 Larsson Freeman
ه
منحيثاالستفادةمنمكونتهاالطبيعية،كالتفاعلمعهاباستخداـ
عزز لدل اؼبتعلمْب الشعور باألماف كما أف بعض
اللغة اؼبتعلٌمة كتي ٌ
اؼبتخصصْبيؤكدكفعلىأنبيةالبيئةالتعليميةمنحيثالَبكيزعلى
ّْ
آّهودالذاٌبللمتعلم،بتوفّبالبيئةاؼبناسبةلتعلماللغةبصورةمثلى "ِٗ.
"كيسعىتصنيعالبيئةاللغويةاىلتعويدالطبلبعلىاالستفادة
اصلىمنخبلؿاحملادثةكالندكةكاؼبناقشة
مناللغةالعربيةيشكلتو ي
كاحملاضرة كالتعبّب ،يهدؼ ذلك تعزيز اكتساب اللغة العربية الٍب ًب
تدرسيها داخل الصف الدراسي ،باإلضافة اىل نتمية االبتكار
كالنشاطاللغوماؼبتكاملبْبالنظريةكالتطبيقُباؼبوقفغّبالرظبي
اؼبمتع".
ُ) الوسائلالٍبتساعدُبترقيةالبيئةاللغوية
" إفُبتكوينالبيئةاللغويةربتاجإىلالوسائلالٍبتساعد
ُبترقيةالبيئةاللغويةكىذهالوسائل"ّٗ:
أ) القمرالصنائي
ِٗ سعاد رجاد ،متعلم اللغة العربية منالناطقْب بغّبىا ،بْب البذؿ كاالكتساب( ،مركز اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز ػبدمةاللغة
العربية،أحباثاؼبؤسبرالسنومالعاشر،)َُِٔ،ص.ُْٓ.
A. Hidayat, Bi’ah Lughowiyah (lingkungan berbahasa) dan Pemerolehan Bahasa, Jurnal
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ُٖ

"هتدؼىذهالوسيلةليكوفالتبلميذقادرينعلى :
(ُ) ترقيةمهارةاالستماعمناألفبلـالعريب
(ِ) تعبّبمايشاىدهمناألفبلـتعبّباحسنا
(ّ) كتابةمايشاىدهمناألفبلـكتابةصحيحة،كمنىذه
الوسيلةهبدالتبلميذمادةجديدةمناألخبار،الندكة،
احملاضرة،خطبةاعبمعةأكعيدالفطرأكاألضحىمن
اؼبعارؼ األخرل من التاريخ أك التسلية مثل اؼبوسيقى
كغّبىا".
ب) بصرمالعريب

"هتدؼىذهالوسيلةليكوفالتبلميذقادرينعلى :
(ُ) استماعفيديةاستماعاجيدا
(ِ) تقديرمايشاىدهمنالفيديوكيبارسونو
(ّ) التعليقعنالفيديوكيبارسونو
(ْ) كتابةاؼبادةاؼبوجودةُبالفيديوكتابةصحيحة
(ٓ) إمبلءعناؼبادةإمبلءصحيحا"
ج) معملاللغة 

"هتدؼىذهالوسيلةليكوفالتبلميذقادرينعلى :
(ُ) استماعؿبادثةالعربيةأكالتعبّبالعريبتعبّباجيدا
(ِ) إعادةالتعبّبعناؼبادةاؼبسموعةلساناكطبلقا.

ِٖ

(ّ) الكتابةمنالنقاطاؼبهمةمناؼبادة"
"منىذهالوسيلةسيجدالتبلميذمادةجديدةإمامن
اػبطابةأكمناحملادثةالعربية ".
د) اغباسوبالعريب
"هتدؼىذهالوسيلةليكوفالتبلميذقادرينعلى :
(ُ) شرحالنظريةلكتابةالعربيةكتابةمنظومة
(ِ) إجراءطريقةكتابةاللغةالعربيةكتابةصحيحة
حلةاؼبشكلةأثناءكتابةالنصوص".

(ّ)
ق) االستماعالعريب" 
"هتدؼىذهالوسيلةليكوفالتبلميذقادرينعلى :
(ُ) استماعاحملادثةمنالناطقاألصليتعبّباجيداكصحيحا
(ِ) قدرةإعادةالكتابةمناستنباطاؼبادةاؼبسموعة"
"منىذهالوسيلةالدافعةسيجدالتبلميذعربةشبينةمن
الصوتاؼبسموعإمامناػبطابةأكمنالنشيدالعريب .
ك) الفصلاغبرم 
"ىذا ليس فصل رظبي ،كإمبا ىذا الفصل يعقد خارج
الفصل،إماُبفناءاؼبسجدأكُباؼبيدافأكربتالشجرة.
هتدؼ ىذه الوسيلة لتكوف مسركرة كتعويد على تنوع طريقة
التعليم لضياع ملل التبلميذ .كإلعطاء ُب ساعة التبلميذ ُب

ّٖ

تدفققدرهتماللغوية ".
ز) غرفةاغبلقةكاؼبكتبة" 
"يقصدّٔذهالغرفةلعقدتعليمأكالندكةالعلميةعناللغة
التكملةباؼبكتبةالٌبتتضمنعلىالكتباؼبتنوعةمنالعلوـ
اللغويةإماباللغةالعربيةأكغّبىا.كجبانبذلكىناؾالوسائل
الٍب تذيع عن األخبار ُب شرؽ األكسط الذم يدافع كفاءة
التبلميذخاصةُباللغة ".
ِ) العواملالٍبتؤثرعلىالبيئةاللغويةاعبيدة
" الوجهةاؼبهمةُبتعليماللغةالعربيةأفتكوفعندالطبلب
أكالدارسْبالكفاءةالعاليةُبالتكلمباللغةالعربيةحٌبتستطيع
أفيتواصلوامعغّبىم ".
كرباصلالطبلبُبتعليماللغةأكُباكتساباللغةمتعمد
بأموركثّبة،األمراػبارجيأكالداخلي.كاألمرالداخليىواؼبثّب
الٍبتنبتمننفسالطبلبكحده.كاألمراػبارجيىواؼبثّبمن
خارج نفس الطبلب الذم يشجعو ُب تعليمو كاكتسابو للغة
اؼبدركسة ".
و -إستراتيجية في تكوين اللبيئة اللغوية
" كالبيئات التعليمية اعبيدة ىي البيئات الٍب تركز على اؼبثّبات
رب ًفز عمليةى التفكّب عند
كتنوع دكاما تلك اؼبثّبات حبيث ي
اػبارجية ٌ
الطلبة دبا يسهم ُب تعلٌم أفضل ،كمنها الٍب تستخدـ األلوا ىف

ْٖ

اضحُب
كاألشكاؿاؼبختلفةُبعمليةالتعلم،أيضاكالٍبهتت ٌمبشكلك و

السبل
تنظيم الغرفة الصفية كترتيبها بشكل يتبلئم مع ربقيق أفضل ي

التفاعلالصفي،حبيثتقوـبَبتيبهابأشكاؿكأمباطـبتلفة
للمناقشةك
ٌ
كتقوـعلىتغيّبىاباستمرارذبنُّباللمللأكالنمطية"ْٗ.

"كيرتبطتنظيمالبيئػةاللغويػةبتعلػيماللغػةكتأثّبىػاُباكتسػاب
اللغػةالثانية،ككافالتعلػيمكتعلػماللغػةىػواألنشػطةاؼبربؾبػةلتكػوين
األحػواؿ  ،أك البيئػة التعليميػة للمػتعلم كتكػوين البيئػة التعليميػة غػّب
ؿبػدكدعلػىاألسػئلةالتعليميػةُبالفصلفحسبكلكنخارجالفصل
أيضا .
اتيجيات

" كيرلبشّبمأفتكويناللبيئةاللغويةوبتاجإىلاسَب
كمايلي :
ُ) إنشاء سكن الطبلب ،كذلك ليكوف الطبلب مركزين ُب مكاف
كاحدكيسهلعلىاؼبشرفْبكاؼبدرسْبمراعتهمكإرشادىمكغقامة
أنشطةعربيةخارجكقتالدراسة.
ِ) تعيْباألماكْباحملظورةفيهاالتحدثكالكبلـبغّباللغةالعربية
مثلاؼبقصفكمكاتباؼبدرسة.

سهاأضبدأبواغباج،حسنخليلاؼبصاغبة،اسَباتيجياتالتعلمالنشط،أنشطةكتطبيقاتعملية(،عماف:مركزديبونولتعليم

ْٗ


التفكر،)َُِٔ،صُٔ.

ٖٓ

ّ) عقد لقاءات عربية حيث تتاح الطبلب اؼبناقشة األكضاع
اؼبدارسية كاالجتماع كالسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات
كاؼبفردات كاؼبصطلحات احملفوظة كاؼبدركسة كذلك لتدريب
الطالبخارجالفصلالدراسيعلىاالستماعكالتحدثكالتعبّب
الشفهي عن إنطباعتهم باللغة العربية ذباه األكضاع اؼبعاشة
كاستماعذلكمنأصحأّم".
ْ) إقامةدكرةتعليماللغةالعربيةخارجاغبصةالدراسةاالصطناعية
كذلكلسدثغراتناصبةعنقلةزمنحصةالعربيةداخلالفصل
الدراسي كذلك لتزكيد الدارسْب بثركة لغوية أكثر من الثركات
اؼبوجودةداخلالفصل(إفأمكنذلك).
ٓ) إقامة أنشطة عربية ُب يوـ معْب من أياـ األسبوع حبيث أف
يتصرؼ الطالب ميوؽبم النفسية كالفنية من مسرحية كخطابات
كمبارات ككل ىذه األنشطة أجّبات ربت ضوء اللغة العربية
كربترعايةكإرشاداؼبشرفْبكاؼبدرسْبُباللغةالعربية".
ٔ) تدريب الطبلب على إلقاء اػبطابة بالعربية ُب احملاضرة الوجيزة
بعدصبلةاعبماعة.
ٕ) هتيئةعددكبّبمنالكتبالعربيةحبيثتليبحاجاتالدارسْب
حسب مستوياهتم العلمية كيقوـ اؼبدرسوف بتشجيع الدارسْب

ٖٔ

كدعوهتمإىلالقراءةكزبصيصأكقاتخاصةخارجكقتالدراسة
لقراءة الكتب العربية ُب اؼبكتبة كتعويدىم على قراءة آّبلت
كالدكرياتكاعبرائدالعربية".
ٖ) إصدارأكاؼبنشورات الطبلبيةحيثيطبعفيهاكتاباتالطبلب
مناالنطباعػػاتكالتعب ػّباتالكتابيػػةعػػناألفكػػاراؼبتبػػادرةعلػػى
بعػػداختياراألفصلكاألحسنمنهالغوياتكفكريا.
ٗ) إصػػدار اإلعبلنػػات كاؼبعلومػػات مػػن قبػػل اؼبدرسػػْب بالعربيػػة
ككػػذلككتابػػةاللوحاتاؼبدرسية.
َُ) تعويػػدالطػػبلبعلػػىاسػػتماعكمتابعػػةب ػرامجالفصػػحىاإلذاعيػػة
كنش ػراتاألخبارالعربيةكاستماعاحملاضراتكاألحاديثالطويلة
مػنالعػربأنفسػهمكذلػػكبالتعػػاكفمػػعس ػفاراتالػػدكؿالعربيػػة
باعتمػػادكزارةالشػػؤكفالدينيػػةكاعبهازالرظبياآلخر"ٗٓ.
ُُ) التعاكفمعمدرسىموادالعلوـالدينيةعلىأفتكوفاؼبوادالدينية
اؼبدركسةباللغةالعربيةسهلةالعبارات".
" نظرا إىل الرأم اؼبذكور ،يبكن القوؿ أف البيئة اللغوية الفعالة
لدعمحصوؿاؼبهاراتاللغوية،خاصةمهارةالكبلـيتمثلفيهاعملية
تعويداللغةباؼبمارسػةَبالػتكلمالعريب،كلتكػوينالبيئػةاللغويػةوبتػاجإىل
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ٕٖ

التعػاكف بػْب كػل أفػرد ،ألف التعػاكف أسػاس النجػاح لتهيئتهػا .فالبيئػة
ؽبػادكركبػػّبُباكتسػػاباؼبهػػاراتالعربيػػة،فبلبػػدللمعلػػمكاؼبػػتعلمأف
وبسػػنها كيصلحها .ككذلك التشجيع َب كل الوقت .كظهرت أنبية
تلكالبيئةنظراإىلأفتعلماللغةكاللغةالثانيةليسأمراسهبلبالنسبة
لؤلبناءالناشئْبغّبالناطقْب ّٔا،فيحتاجكلمتعلمكمعلمإىلالوسائل
اؼبتنوعة للوصوؿ إىل األغراض الناجحة كالبيئة اغبسنة اؼبمتازة .ألهنما
شيئامتبلصقافمتكامبلفكمتبلزماف ".
"كمسكناؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبكقدقاـ
ّٔذه اإلسَباتيجية بعضها من بعض .مثل مسكن الطبلب ،كتعيْب
اؼبكافأكالوقتللنطق ".
ز -دور البيئة اللغوية في اكتساب اللغة
" القدرة على اكتساب اللغة ليست فطرية بل تتعلق بالبيئة كما
يصنعوآّتمعألجلالتلقْبكالتجاربكالتطبيقكاستخدامهاُبأداة
االتصاؿكالتعامل،كماعربعنذلكعلىأبواؼبكارـ"فاللغةليست
فطرية ،كإمبا الفطرة سبنح اإلنساف ُ -ب تكوينو العضوم كالعصيب
كالنفسي-القدرةعلىاكتساباللغة.كإذاكانتاللغةصنعةآّتمع
فآّتمعبدكرهيبكنصناعتو،ألفصنعؾبتمعماليسأمرامستحيبل
كال يدخل ُب باب األكىاـ ،كُب ذبارب الواقع -كما ُب حقائق

ٖٖ

التاريخ-مايقطعبإمكافذلك"ٔٗ".
" منالرأماؼبذكور،يدكرآّتمعبصناعةاللغةكىذايقتضيأف
مايستخدموآّتمعُبتعاملهميتطلبكلأشخاصفيهمأفيكوف
ؽبم كفاية لغوية كي يتعاملوا باللغة اؼبتَّف ىقة عندىم ،كيسهل التفاىم
بينهمعنداغباجةإىلالتعبّبعناؼبقاصد،كلذااليستغِباكتساب
اللغةعنالبيئةُبشٌبأنواعهايبتدئمنالبيئةاألسريةكاؼبدرسية،
فاللغةُبمنظورالبيئةاللغويةاالصطناعيةسبثللغةصناعيةيتعلقيمب ٌوىا
لدلاألطفاؿكالطبلبباستماعاألصواتكالكلماتكاستخدامهاُب
ؾبتمعهمكماُبالرأمالتايل ":
امتبلؾ اللغة بتدخل البيئي
ي
قصد ّٔا
ناعيٌة الٍب يي ى
الص 
"أما اللغة ً
سرم ُبأكتساباللغةكاألسرةاألكثرأنبيةُبمبولغةالطفل،
كا ألي ّْ
فالعبلقة بْب األـ كطفلها كتشجيعها على التل ٌفظ كإعادة األصوات
ياباألـعن
د،كعلىالعكسقبدغً ى


يي ّْ
شج
ععلىتعلماللغةبنحوجيٌ
مبو اللغوم ،كقد يفقده موىب ةي الكبلـ الٍب اكتسبها
طفلها يعوؽ َّ
غّب الطبيعية تؤدم إىل اضطرابات الكبلـ
حديثا ،كأف العبلقات ى
همالظركؼ
ي
ٍ
جدأفاألطفاؿالذينحرمت
اضح،كقدك
كالتلفظغّبالو
ي
يتأخركفُبالكبلـ،كتكوفمفرداهتمأقل
َّ
ف األسرةً 
منالعيشُب ىكنى ً
مالذينملوبىرموا "ٕٗ.
ي
مفرداتأقر ً
اهن
ً
عددامن

منقريب(،القاىرة:داراؽباينللطباعةكالنشر،)ََِٔ،ص َُٗ.
ٔٗعلىابواؼبكارـ،التعليمكالعربيةركية 

ٕٗسعادعلىزايركظباءتركيداخل،اذباىاتحديثةُبتدريساللغةالعربية(،عماف:داراؼبنهجية)َُِْ،ص ِٗ.

ٖٗ

ُ) دور البيئة االصطناعية في اكتساب اللغة الثانية.
" يرلىيدٌندكالمأفالبيئةاللغويةؽبادكركبّبللطالب
الذليتعلماللغةلنجاحباىرُبتعلماللغةاغبديثة.تعليماللغة
ٖٗ
الذليقوـبواؼبعلمُبالفصليقررعمليةتعلماللغةللطالب.
"أفالبيئةبنقطةكبّبةاىلقسمْب :
أ) البيئةاالصطناعية
ب) البيئةغّباالصطناعية(الطبيعية)" 

"اما البيئة االصطناعية ؽبا دكر ىاـ الكتساب اللغة
الثانيةكىى :
(ُ) يكوف اؼبتعلم ؿبسنا ُب استخداـ لغتو على حسب
الظركؼ 
(ِ) يكوفاؼبتعلمؿبسناُباستخداـاللغةباعتبارالقواعد 
(ّ) ىذاالتعليميشبعاؼبتعلمالذليريداستيعابالقواعد
اللغوية اك نظاـ اللغة عن قواعد اللغة اؼبدركسةُ .ب
لتساعد

ناحية اخرل ،أف سيطرة قواعد اللغة اؽبدؼ
كثّباُبشيطرةاؼبهاراتاللغويةللغةاؽبدؼ "ٗٗ.


Dulay, Second Language Acquisition, New York: Oxford University Press, 1987, h.40.
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َٗ

ِ) تعريف البيئة االصطناعية وخصائصها
"البيئة االصطناعية ىى احدل البيئات اللغوية الٌب تَبكز
علىسيطرةالقواعداكنظاـاللغةُباللغةاؽبدؼمعالتوعيد.
التوعيدعلىقواعداللغةاؽبدؼيبكناقامهاباؼبنهجاإلستنتاجى
اكاؼبنهجاإلستببلىل.كاؼبقصدباؼبنهجاإلستنتاجىىوافيوضح
اؼبعلم للمتعلم عن قواعد اللغة اؽبدؼ كاف كاف اؼبتعلم فانبا
كمستوعباعلىالقواعدفيحملاؼبعلماىلالتطبيق "ََُ.
"ككضحكرسْب) (Krashenعنخصائصالبيئةاالصطناعية
ىى :
ُ) صناعيةقصدية
ااألنشطةاللغويةالٌب

ِ) يوجواؼبعلمعلىاؼبتعلمْبيكىيعملو
كانتفيهاالقواعداللغويةالٌبقدتعلموىا.كيقدـؽبمرد
الفعل من اؼبدرس كىو تصميم األخطاء اك اصبلح خطاء
اؼبتعلمْب.كىىجزءمنؾبموعاتتعليماللغةَباؼبدرسة101.
كىذا يدؿ أف البيئة االصطناعية ؽبا تعريف اكسع من
التعريفالذلعرفوالدكاللكايليسالسابق.كّٔذاتشتملالبيئة
االصطناعيةبالفصلاكخارجالفصل ".
100

Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition, 1986, h.217.
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, Jakarta, Depdikbud-Dikti, 1988.
h.171.
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ُٗ

ّ) دور البيئة االصطناعية في اكتساب اللغة الثانية
"كقدكضحالباحثتعريفالبيئةاالصطناعيةكعبلمتهاكُب
ىذاالفصلبْبالباحثعندكرالبيئةاالصطناعيةعنداللغوين .
ٌ

" يرلايليسأفاثرالتعلمالرسم(البيئةاالصطناعية)يبكن
نظرهعلىناحيتْب :
(ُ) ترتيباكتساباللغةالثانية 
(ِ) تركيبالنمو" 
ْ) دور البيئة الطبيعية
" امامارينايرتكىايدمدكليةفَبيافأفالبيئةالطبيعيةالٌب
يعيشفيهاالطفلتقوـبدكرمهمُبتعلماللغة :
ٌ

(ُ) أفالبيئةالطبيعيةللغةتكوفذاتانبيةاضافيةحينمايكوف
تركيز اؼبتكلم على التواصل اللغول ال على اللغة نفسها.
ففياغبديثبْبشخصْبتكوفاحملادثةطبيعية،ككذلك
يناسب تبادؿ األلفاظ بشكل طبيعي .اف اؼبشاركْب ُب
تبادؿ اغبديث يهتموف بتبادؿ اؼبعلومات كاألفكار ،كُب
الوقت نفسو يستعملوف أبنية اللغة ،كوبدث ذلك علميا
دكفكعياكادراؾلبناءاعبملالذليستعملونو ".

ِٗ

(ِ) إف الكاتبتْب مصيبتاف فيما ذىبتا اليو ،كيؤكد بنجامْب
ككرؼذلكبقوؽبما":إفالَباكيبكالعبلقةالٌبنستعملها
لكينفهمالعامل،تأتىمنداخللغتنااػباصة،كىكذافإف
اؼبتكلمْبللغاتـبتلفة،يفهموفبطرؽـبتلفة،كعليوفإف
اكتساب اللغة ،يعُب التعلم كيف نفكر ،كليس كيف
نتكلم""َُِ.
أماؼبذكور،أفمبيَّو اللغةلدلاألطفاؿكالطبلب
"يتضحمنالر
ي
يتدخلفيوالظركؼكالبيئاتاللغوية،فاألطفاؿالذينليسؽبمفرصة
الكتساباؼبفرداتاؼبقنعةمنخبلؿالتعاملمعاألقرافيتأخركفُب
الكبلـكيؤثرذلكُبتنميةاؼبلكةاللغوية ".
"منالرأمالسابق ،أفالطبلب يلعبوفدكرااهبابياُبتعلمهم
اللغةببنائهماللغة،فهميقلدكفلغةالراشدينكىبلقوفلغتهمعندما
فتكوف

ال هبدكف كلماهتم الٍب وبتاجوف إليها لتوصيل أفكارىم،
كلماهتم األكىل غالبا كلمة كظيفية ،كيكونوف غالبا مدفوعْب
لبلستمرارخبلقلغةعندماتدعمجهودىم،كاألطفاؿالذينيتعرضوف
بنحو ثابت حمليط غِب باللغة ،كالذين يتعاملوف مع الراشدين
مستعملْبلغةؿبيطاجتماعي،ىؤالءهبدكفسهولةأكربمعاللغة
َُِموسى رشيد ،فظريات اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاهتا الَببوية حتاملة كلية الدراسات العربية كاإلسبلمية :ديب،
ُٖٗٗ،ص.ِّ.

ّٗ

الكبلميةمناألطفاؿالذينيفتقدكفؽبذهالفرصكىذامايقصدبو
اللغةالصناعية".
ب .فروض البحث

"تعريفالفركضبأهناإجابةمؤقتةعناألسئلةالبحثيةالٍبتطرحها
مشكلة الدراسة ،كتتم صياغتها ُب شكل عبلقة بْب اؼبتغّب اؼبستقبل

كاؼبتغّب التابع ،أك ىي توقعات خاصة للباحث يتصورىا من خبلؿ

اؼبتغّباتاػباصةدبشكلةالبحث" .

"مناػبصائصالٍبيتميزّٔاالفرضالعلميأنووبددأكالناؼبتغّبات

الٍب ستتمحور حوؽبا الدراسة ،كيشّب ثانينا إىل النتائج اؼبتوقع الوصوؿ
اىودبثابةؿباكلةلتفسّبظاىرةمعينةتستدعياختباراللتثبت
أخّب
ن
إليها،ك ن
منصدقها " .

" توضع الفركض بعد ربديد مشكلة البحث أك الظاىرة اؼبراد

دراستها ،كبعد الدراسات السابقة كالتعليق عليها؛ ألهنا ُب األساس
معتمدةعليها،كعلىنتائجها،كمستمدةمنها " .

" تتم صياغة الفركض بغرض اختبارىا ،كىي مرشحة للقبوؿ أك
ٍب فإنو ليس من الضركرم أف تكوف صبيع
الرفض على ٍّ
حد سواء،كمن ى
الفركضصحيحة" ".

"ىناؾ دراساتتتكوف من فرض رئيس كدراسات أخرل ؽبا أكثر

منفرض،كمناألفضلأفيستخدـالباحثعدةفركض " .

ْٗ

"زبتلف اإلجراءات كالتصميم اؼبستخدـ كاألدكات كاؼبعاعبة

اإلحصائيةمنفرضإىلفرض،كأحياناُبالفرضالواحد " .

"تفسر الفركض  -بصورة تقريبية  -أمباطنا سلوكية ؿبددة ،ترتبط
بظاىرةما،أكحدثما،أككاقعةأكمشكلةتامةحدثتيتمالتفسّب

عنها،كيتوقعالباحثأهناسوؼربدثُباؼبستقبل"َُّ.

"يقصد بفركض البحث ىنا جواب مؤقٌت عن مسائل البحث،
تؤسس على متغّب البحث ،كىو كما قالو
معتمدا على النظريات الٍب ٌ

S.Nasutionيعرؼدبايلي ":

""الفرضياتعبارةعنعباراتأكليةزبميناتأكزبميناتحوؿما
نبلحظوُبؿباكلةلفهمها"" .
"بناءعلػىالػرأماؼبػذكور،فيقػدـالباحػثفػركضالبحػث"تػأثّبمهػارة
الك ػػبلـكالبيئ ػػةالٌلغويػٌ ػةعل ػػىق ػػدرةاػبطاب ػػةالعربي ػػةدبس ػػكناؼبدرس ػػةالثانويٌػػة

اسيَََُِِِٗ/ـ" ".
اغبكوميٌةاألكىلميَبكالمبونجللعاـالدر ٌ

"

""https://www.alukah.net/web/khedr/0/51442/#ixzz6aquVaXSV",
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الفصل الثالث
منهج البحث
أ .تصميم البحث
"يستخدـىذاالبحث تصميمالبحث الكمي،quantitative research
"كالبحوثالكميةىيحبوثتطبيقيةهتدؼإىلكصفالظركؼاغباليةأك

أفتعملعلىاستقصاءالعبلقاتدباُبذلكالسببكالنتيجة "َُْ".
"يبكنتفسّبطرؽالبحثالكميعلىأهناطريقةحبثتستندإىل
فلسفةالوضعية،كتستخدـلفحصؾبتمعمعْبأكعينةمعينة.يتمإجراء
تقنيةأخذالعيناتبشكلعشوائي.صبعالبياناتباستخداـأدكاتالبحث
كربليلالبياناتالكمية/اإلحصائيةّٔدؼاختبارؾبموعةالفرضيات"105.
الكمي ىو البحث الذم
"من الرأم السابق يفهم أ ٌف البحث  ٌ
ً
ُّ
قي.كىذاالنهجينطلقمناإلطارالنظرم

لتحق
ا


االستنباطي

ـالنهج
يستخد
َّ
ى
ٌ
طور إىل
أك األفكار من اػبرباء أك ينطلق من فهم الباحث نفسهاٍ ،ب ت ٌ
ضو ُب شكل البيانات
اؼبشكلة مع تقدًن حلٌها غبصوؿ التحقيق أك رفٍ ً
الداعمةُبميدافالدراسة ".

104منذرعبداغبميدالضامن7أساسياتالبحثالعلمي(عماف:داراؼبسّبةللنشركالتوزيع(.ََِٕ7ص ُّٓ.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2019). h. 14
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ٔٗ

"إضافةإىلتصميم الدراسة اؼبذكور،فالدراسة الذميقوـبو الباحث
كللبحثالوصفيعندArikuntoSuharsimiع ٌدةأنواع،كىي
في،
ىوحبثكص ٌ
ٍ
ٌ

كمايلي ":

""البحث أك اؼبسح الوصفي اػبالص ،كحبث االرتباط ،كالبحث
اؼبقارف،كدراسةالتتابع،كالبحثالتقييمي"َُٔ " 
كصفي
"يفهم من الرأم السابق ،أف طبيعة ىذا الدراسة ىي حبث
ٌ

ارتباطي،كىو":طريقةُبالدراسة تقوـعلىكشفالعبلقاتبْبمتغّبين
أك أكثر ؼبعرفة مدل االرتباط بْب ىذه اؼبتغّبات كالتعبّب عنها بصورة
رقمية"َُٕ" إفىذاالنوعمنالدراساتيفيدُبتقديرالعبلقةبْبمتغّبأك
كثرمنناحيةكُبالتعرؼعلىمدلىذهالعبلقةمنناحيةأخرل.إف
أ
ٌ
الدراسات االرتباطية تفيدُب التنبؤ غّب أف العبلقة بْب اؼبتغّبات ال تعِب
عبلقةسببكنتيجة "َُٖ".
"منالرأماؼبذكور،يقوـىذاالدراسة علىنوعالدراسة االربتباطي،
كىوحبثالذمهبريوالباحثؼبعرفةدرجةاإلرتباطبْباؼبتغّبينأكأكثر،
بدكف تغيّب البيانات أك زيادهتا أك معاعبتها .كيقوـ ىذا البحث بدارسة

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, edisi revisi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), h. 3
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َُٕعصاـحسنالدليميكعليعبدالرحيمصاحل،البحثالعلميأسسةكمناىجو(،عماف:دارالرضواف،)َُِْ،ص ُّٖ.

َُٖرحيميونوسكركالعداكم،مقدمةُبمنهجالبحثالعلمي(،عماف:داردجلة،)ََِٕ،صَُّ 

ٕٗ

العبلقةبْبالقدرة علىاػبطابةالعربيةكربصيلدراسياللغةالعربيةؼبعرفة
درجةاالرتباطبينهماكمدلارتباطهما ".
ب .مجتمع البحث وعينتو وأسلوب اختياره
 -2المجتمع 
"آّتمع ىنا ؾبموع األفراد أك األشخاص الذين يقع عليهم
الدراسة ،كمايراهSugiyonoىو":

"" تتكوف ؾباالت التعميم من :أشياء  /مواضيع ؽبا صفات
كخصائصمعينةوبددىاالباحثوفلدراستهاٍباستخبلصالنتائج"".109
تبلميذ
"نظراإىل الرأم السابق،فإ ٌف آّتمعُبىذاالبحثكل 
دبسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌةاألكىلميَبك المبونج فمجموعؾبتمع

الدراسة ُبىذاالبحثصبيعتبلميذمسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌة
األكىلميَبكالمبونج ".

 -1العينة وأسلوب اختيارىا
"يقصدبالعينةىناجزءمنؾبتمع الدراسة الذمىبتارهالباحث
ًكفٍ ىق شركط معينة لتمثيل ؾبتمع الدراسة ،كيبكن تعريفها "العينة
( )sampleىي جزء من آّتمع الذم جرم عليو الدراسة ،ىبتارىا

Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. (Alfabeta: Bandung 2010). h., 80.
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ٖٗ

الباحثإلجراءدراستوعليوعلىكفققواعدخاصةلكيسبثلآّتمع
سبثيبلصحيحا"َُُ" 
"أماأسلوبأخذالعينةكماقالو AnasSudijonoفهوكمايلي:

"طريقةصبعالبياناتىيعنطريقتدكيناؼببلحظاتأكفحصجزء
صغّبفقطمنصبيعالعناصرالٍبىيموضوعالباحثُُُ"
"بناء على الرأم السابق فإف العينة ىيبعض ؾبتمع الدراسة أم
بعضتبلميذدبسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌةاألكىلميَبكالمبونجأما


ُبطريقةأخذالعينةفيعتمدالباحثعلىمايراهSuharsimi Arikunto

دبايلي ":
""بالنسبةّٓردغاضب،إذاكانتاؼبوادأقلمنََُ ،فمن
األفضلأخذىاصبيعا،حبيثيكوفالبحثعبارةعندراسةسكانية
ن
كبّبا،فيمكنأخذالعينةبْبَُُ٘-أكَِ-
،كإذاكافاؼبوضوع ن

ِ٘أكأكثر"ُُِ"

تبلميذ مسكن
" بناء على الرأم السابق ،يأخذ الباحث صبيع  
اؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌةاألكىلميَبك المبونج،كلذاكانتصفةىذا
الدراسةحبثاؾبتمعيا ".

َُُرحيميونوسكركالعداكم،مقدمةُبمنهجالبحثالعلمي،صَُّ 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 115
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 -0التعريف اإلجرائي للمتغيرات
للمتغّبات بأنو اؼبفهوـ الذم يعطي
"يعرؼ التعريف اإلجرائي
ٌ

ؿبددا ،كيعطي اؼبعايّب أك اػبطوات احملسوسة البلزمة
معُب
ؿبسوسا ن
ن
ن
لقياسمتغّبالدراسة ".

""التعريف التشغيلي ىو تعريف ييعطى ؼبتغّب أك بناء عن طريق

توفّب معُب أك ربديد نشاط أك توفّب عملية ضركرية لقياس البناء أك
اؼبتغّب"ُُّ" 
"بناءعلىالرأمالسابق،فيعرضالباحثمتغّبالدراسةكمايلي :
أ-اؼبتغّباؼبستقل(القدرةعلىاػبطابةالعربية) 

اؼبتغّباؼبستقلىو"العاملالذمنريدأفنقيسمدلتأثّبهعلػى

اؼبوقف،كيسمىالعاملالتجرييب،أكاؼبتغػّبالتجػرييب،أمالعامػلالػذم
يريدالدراسةأفيقيسأثرهعلىاؼبتغّبالتابع"ُُْ".
ؼ
تعر ه
"اؼبتغّباؼبستقلىناالقدرةعلىاػبطابةالعربية،كىيعبارة ُّ
الرموزاؼبكنونةللجملةكالفقرةكالفكرة

علىالرموزاؼبطبوعة،كفهم ؽبذه
ه

كاؼبوضوع ".

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h., 126

ُُْرجاءكحيددكيدرم،البحثالعلمي:أساسياتوالنظريةكفبارستوالعملية(،دمشق:دارالفكر،)۰۲۲۲،صِِٔ.
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ََُ

اؼبؤشرات ( )indikatorالدالة إىل القدرةعلى اػبطابة العربية
"أما ٌ
فهيكمايلي :
االحتياجات

ُُ -التحضّب كاإلعداد اعبيد للخطبة من خبلؿ توفّب
كاؼبراجع،ككسائلالعرض،كغّبىا 
ُِ -العلمكاؼبعرفةكاإلحاطةباؼبوضوعالذمسيتحدثعنو.
ُّ -اؼبهارة اللغوية كذلك بامتبلؾ رصيد جيد من اؼبفردات كاعبمل
كالعبارات الٍب تزكده بقدرة فائقة على التعبّب ،ككذلك اآليات
كاألحاديثكاألشعارالٍبيستدؿّٔاعلىماسيقوؿ
ُْ -إيصاؿرسالةمهمةسبسحياةاؼبستمعْبكتستجلباىتمامهم
ُٓ -الثقةُبالنفسحٌبيصللعقوؿكقلوبصبهوره .
ُٔ -الصدؽُباغبديثكاألمانةُبالنقل 
ُٕ -مراعاةحاؿاؼبستمعْبكاختياراؼبوضوعاؼبناسبؽبم .
ُٖ -إتقافلغةاعبسدكمهاراتاالستماعاعبيدلآلخرينآميكسب
ثقتهم.
ُٗ -اإليبافكالقناعةدبايقوؿ فباهبعلعينيوتلمعاف،كصوتويفيض
باؼبشاعركالعواطفذباهمايتحدثعنو
َِ-


يعرؼمٌبيتحدثكمٌبيتوقف"

َُُ

اؼبتغّبالتابع 
ٌِ -

"اؼبتغػػّبالتػػابعىنػػامهػػارةالكػػبلـكالبيئػػةاللغويػػة،كألجػػلالتوضػػيح

يعرضهماالباحثفيمايلي :
ُ -مهارةالكبلـ
ػااؼبؤشػرات()indikatorالػػٍبيعتمػػدعليهػػاالباحػػثؼبعرفػػة
"أمػ ٌ
مهارةالكبلـفهيكمايلي :
عددقليلجدامنعيوبالكبلـالفريدة 
ٔ)
ن
كضوحا  ،كلكن ال يزاؿ من اؼبمكن
ٕ) أخطاء الكبلـ أكثر
ن
فهمهابوضوح 

ٖ) ىناؾ أخطاء ُب الكلمات ربتوم على اىتماـ أكرب ُب
اأقلفهما .
االستماع،كأحيا ن
ن

ٗ) يصعبالفهمبسببخطأيقاؿ،لذلكهببتكرارالكثّب
فباقالو .
َُ) أخطاء ُب الكلمات تنشأ عن كلمات ال يبكن فهمها
علىاإلطبلؽ ".
الصياغةقليلةجدا،بلغّبمرئية .
ُُ) األخطاءاللغويةك
ن
ُِ) ربدث األخطاء النحوية كلكنها ال تسبب ضبابية ُب
اؼبعُب .

َُِ

ُّ) ُب بعض األحياف ربدث األخطاء كتتسبب ُب ىركب
اؼبعُب .
ُْ) ذبعل األخطاء النحوية من الصعب الفهم  ،كال يكرر
الطبلبسولمبوذجكاحدأكمبطصبلة .
ُٓ) وبدث الكثّب من سوء الفهم بسبب األخطاء النحوية
القاتلةحٌباليبكنفهمالكلماتعلىاإلطبلؽ "".
لغويٌة" 
ِ -البيئةالٌ 

ػااؼبؤشػرات()indikatorالػػٍبيعتمػػدعليهػػاالباحػػثؼبعرفػػة
"أمػ ٌ

البيئةاللغويةفهيكمايلي :
ُ) إنش ػػاءسػػي ىكنالط ػػبلبكذل ػػكليك ػػوفالط ػػبلب مركػ ػزينُب
مك ػػاف كاح ػػد كيسهل على اؼبشػرفْب كاؼبدرسػْب مػراعاهتم

كإرشػادىمُبأنشػطةعربيػةخارجكقتالدراسة.
ِ) تعي ػػْباألم ػػاكْباحملظ ػػورةفيه ػػاالتح ػػدثكالك ػػبلـبغ ػػّباللغ ػػة
العربي ػػةمث ػػلاؼبقصفكمكاتباؼبدرسة.
ّ) عقػ ػػد لقػ ػػاءات عربي ػػة حيػ ػػث تتػ ػػاح للطػ ػػبلب اؼبناقشػ ػػة
كاألكضػ ػػاع اؼبدارسػ ػػية كاإلجتمػ ػ ػػاع كالسياسػ ػ ػػية فيمػ ػ ػػا بيػ ػ ػػنهم
علػ ػ ػػى ضػ ػ ػػوء الكلمػ ػ ػػات كاؼبفػ ػ ػػردات كاؼبصػػطلحات احملفوظػػة
كاؼبدركسػػة كذلػػك لتػػدريب الطالػػب خػػارج الفصػػل لدراسػى
علػى اإلسػتماع كالتحػدث كالتعبػّب الشػفهى عػن انطبػاعتهم

َُّ

باللغػة العربية ذباه األكضاع اؼبعاشة كاستماع ذلك من
أصحأّم".
ْ) إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج اغبصة الدراسة
االصطناعيةكذلكلسد ثغ ػراتناصبػػةعػػنقلػػةزمػػنحصػػة
العربيػػةداخػػلالفصػػلالدراسػػىكذلػػكلتزكيػدالدارسػْببثػركة
لغويػة اكثػر مػن الثػركات اؼبوجػودة داخػل الفصػل إف أمكن
ذلك".
ٓ) اقام ػػةأ نش ػػطةعربي ػػةُبي ػػوـمع ػػْبم ػػنأي ػػاـاألس ػػبوعحبي ػػث
أف يتص ػػرؼ الطالب ميوؽبم النفسية كالفنية من مسػرحية
كخطابػاتكمباريػاتككػلىػذهاألنشػػطةأجػػّبتربػػتضػػوء
اللغػػة العربيػػة كربػػت رعايػػة كارشػػاد اؼبشػػرفْب كاؼبدرسْب ُب
اللغةالعربية".
ٔ) تدريب الطػبلب علػى القػاء اػبطابػة بالعربيػة ُب احملاضػرة
الػوجيزةبعػدصػبلةاعبماعة
ٕ) هتيئة عػدد كبػّب مػن الكتػب العربيػة حبيػث تلػىب حاجػات
الدارسػْبحسػبالعلميػةكيقػوـاؼبدرسػوفبتشػجيعالدارسػْب
إىلالقػراءة كزبصػػيصاكق ػػاتخاص ػػةخ ػػارجكق ػػتالدراس ػػة

َُْ

لقػ ػراءة الكت ػػب العربي ػػة ُب اؼبكتبػة اكإقامػة النشػاط اؼبكتػىب
كتعويػدىمعلػىقػراءةكالػدكرياتكاعبرائدالعربية
ٖ) إصدار أكاؼبنشورات الطبلبية حيث يطبع فيها كتابات
الطبلب من االنطباعػػات كالتعب ػّبات الكتابيػػة عػػن األفكػػار
اؼبتبػػادرة علػػى بعػػداختيار األفصل كاألحسن منها لغويات
كفكريا
ٗ) إصػػدار اإلعبلنػػات كاؼبعلومػػات مػػن قبػػل اؼبدرسػػْب بالعربيػػة
ككػػذلككتابػػةاللوحاتاؼبدرسية
َُ) تعويػػد الطػػبلب علػػى اسػػتماع كمتابعػػة ب ػرامج الفصػػحى
اإلذاعيػػة كنش ػرات األخبار العربية كاستماع احملاضرات
كاألحاديثالطويلةمػنالعػرب أنفسػهم كذلػػكبالتعػػاكفمػػع
سػػفارات الػػدكؿ العربيػػة باعتمػػاد كزارة الشػػؤكف الدينيػػة
كاعبهازالرظبياآلخر ".
ج.أدوات جمع البيانات
 -2االختبار
"االختبػػارىن ػػاأداةرئيس ػػةعبم ػػعالبان ػػاتع ػػنت ػػأثّبمه ػػارةالك ػػبلـ
كالبيئ ػػةاللغويٌػػةعل ػػىق ػػدرةاػبطاب ػػةالعربيٌ ػة،كاؼب ػرادباالختب ػػارىن ػػاؾبم ػػوع
ػاتقييمالقػػدرةعلىاػبطابػػةالعربيػػةكمهػػارة
األسػػئلةأكالتػػدريباتيي ى
قصػػدّٔػ ي

َُٓ

الكػػبلـ.أمػػانػػوعاالختبػػارالػػذمىبتػػارهالباحػػث،فهػػواالختبػػاراللسػػاين،
ألفالقدرةاؼبقصودةىناىيالقدرةعلىاػبطابةالعربية.كيقػدـالباحػث
االختب ػ ػػارإىلتبلمي ػ ػػذدبس ػ ػػكناؼبدرس ػ ػػةالثانويٌػ ػػةاغبكوميٌ ػ ػػةاألكىلمي ػ ػػَبك

المبونج ".
 -1الوثيقة 

"يقصػ ػ ػػدبالوثيقػ ػ ػػةىنػ ػ ػػاإحػ ػ ػػدلأدكاتصبػ ػ ػػعالبيانػ ػ ػػاتُبشػ ػ ػػكل
اؼبعلوماتاؼبكتوبةكماُبالرأمالتايل :
""التوثيقيبحثعنبياناتحوؿاألشياءأكاؼبتغّباتُبشكل
مبلحظات ،نصوص ،كتب ،صحف ،ؾببلت ،براساسٍب ،ؿباضر
االجتماعات،األرجل،األجنداتكماإىلذلك"ُُٓ.
" كيستخدـالباحثطريقةالوثيقةألجلنيلالبياناتعناؽبيكل
التنظيمي ؼبسكن اؼبدرسة الثانويٌة اغبكوميٌة األكىل ميَبك المبونج،

كالتاريخالشخصيعنها،ككذلكالبياناتعناؼبدرسْب،كاؼبوظفْب ُب

تلكاؼبسكن ".


Imam Suproyogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial dan Agama, (Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2001) . h. 274
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َُٔ

د.صحة األدوات وثقتها
"تشّبصحةاألدكاتكثقتهاىناإىلصبلحيةاألدةكثقتها،لتكوف
ضابطةبالبياناتُباؼبيدافكتستطيععلىإجابةاؼبسألةالدراسية،كلنيل
البياناتاؼبوثوقة،كماعربSuharsimi Arikuntoفيمايلي ":
" "يقاؿأفاألداةصاغبةإذاسبكنتمنالكشفعنبياناتاؼبتغّبات
الٍبسبتدراستهابشكلمناسب.تبْبالصبلحيةالعاليةكاؼبنخفضةلؤلداة
مدلعدـاكبراؼالبياناتالٍبًبصبعهاعنكصفاؼبتغّباؼبقصود"ُُٔ"
" اعتمادا على الرأم السابق ،فتعرؼ صبلحية األداة اؼبستخدمة من
امكانيتهاعنكشفالبياناتالدراسية،كإذاكافؾبموعالبياناتُباؼبيداف
التنحرؼعنصورةمتغّبالدراسة،فتعرؼتلكاألداةذاتالصبلحية
ككذلكعكسها ".
ه .أسلوب تحليل البيانات
بعد انتهاء صبع البيانات فيحللها الباحث كتلخيصها ،كؼبعرفة كجود
ْب(مهارةالكبلـكالبيئةاللغوية)كاؼبتغّبالتابع،
بْباؼبتغّبي ًناؼبستقلى ً
االرتباط
ى
فيستخدـ الباحث رموز االرتباط اؼبتعدد 

Correlation

 ،Multipleكىو

رموزproductmomentالتايل :

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 212.
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َُٕ

ryx1  ryx2  2ryx1 ryx2 rx1x2
2

1 r x1x2

2

Ry. x1x2 

معلومات :
=)R_ (y.x_1 x_2االرتباطبْبمتغّباتX1كX2بطريقة 
معاؼبتغّب "y
=)r_ (yx_1ارتباطغبظةاؼبنتجبْبX1ك Y
=)r_ (yx_2ارتباطغبظةاؼبنتجبْبX2ك Y
〖=R_ (x_1 x)〗_ 2ارتباطغبظةاؼبنتجبْبX1ك "ُُٕ X2
و .مراحل تنفيذ البحث
تتكوفمراحلالبحثىنامناؼبراحلالتايل :
" ٌ

ُ -اؼبرحلػػةقبػػلالبحػػثأمالتخطػػيط،كُبىػػذهاؼبرحلػػةيسػػتأذفالباحػػث
رئ ػػيساؼبس ػػكناؼبدرس ػػةالثانويٌػػةاغبكوميٌ ػػةاألكىلمي ػػَبكالمب ػػونجلقي ػػاـ
الدراسة

ِ -مرحلػةتنفيػذالبحػث،الػػٍبتتكػوفمػنصبػعالبيانػػاتعػنمتغػّبالدراسػػة
بتق ػػدًناالختب ػػارإىلتبلمي ػػذمس ػػكناؼبدرس ػػةالثانويٌػػةاغبكوميٌ ػػةاألكىل

ميَبكالمبونج

ّ -اؼبرحلػػةبعػػدالبحػػث،كىػػيربليػػلالبيانػػاتآّموعػػةالسػػتنباطالدراسػػة
كالتلخيص ".
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 235
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الفصل الرابع
عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
أ .لمحة عن ميدان البحث
 .2التاريخ االختصارى عن تأسيس المدرسة
التاريخالقصّبعننشأةاؼبدرسةنشأتاؼبدرسةالثانويٌة اغبكومية

األكىل دبيَبك منذ اقرار الوزارة الدينية صبهورية إندكنيسيا رقم ْٔ سنة
َُٗٗ التاريخ ِٓ من ابريل رقم ِْ سنة ُِٗٗ التاريخ ِٕ من
ينايرُِٗٗ عنتغيّبفوائد تربيةاؼبعلمْبالديِباغبكوميإىلاؼبدرسة
الثانويٌة اغبكومية الثانية دبيَبك ،كمن التاريخ تغّب اإلسم من اؼبدرسة
الثانويٌةاغبكوميةالثانيةدبيَبكإىلاؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميةاالكىلدبيَبك .

اػبطواتعلىأثاربْبمهارةالكبلـكالبيئةالٌلغويٌة بالقدرةعلى

اػبطابةالعربيٌةلتكوفاؼبدرسةُبدكرىامدرسةعامةؽباخصائصخاصة
كىياإلسبلـ.بعدتطبيقالقانوفرقمِ سنةُٖٗٗ عنمنهجال َببية

الوطنيةكفاعلبتطبيقالقانوفاؼبذكورُبرقمِٖ سنةُٖٗٗ عن ك
تقرير الوزارة الدينية كاغبضارة رقم َْٖ\ ُِٗٗ \vعن اؼبدرسة
اؼبتوسطةعلىالفصلاألكؿأية ٔ ذكرأ ٌف اؼبدرسةالثانويٌة فهيMA
الٍبؽباخصائصخاصةفهياإلسبلـاؼبعقدباؼبؤسسةالدينية.

808

َُٗ

َبكتأسيسهاجرب طبس مرات
اغبكوميٌةاألكىلمي

اؼبدرسالثانويٌة 
ٌ

تبديلقيادةمديراؼبدرسةكُبالتفاصيلكمايلي:

ُ .الدكتوراندكسسوسانط (ُِٗٗ)ُٗٗٓ-
ِ .الدكتوراندكسفاعغيو

(ُٓٗٗ)ََُِ-

ّ .الدكتوراندكسسوديونو (ََُِ)ََِْ-
ْ .الدكتوراندكسسوكاندم (ََِْ)َُِِ-
ٓ .الدكتوراندكسؿبمديبْب (َُِِ)َُِٔ-
ٔ .أنتوىنإسوانتوركاؼباجستّب(َُِٔ)ََِِ-
حٌباآلف) 
ٕ .أضبدغمراكماؼباجستّب(ٌََِِ -

 .1الرؤية والبعثة عند المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية األولى
بميترو
اإلسبلميٌةراسخةباعبودةُباإليباف

تتحققتبلميذاؼبدرسةالثانويٌة

كالتقول،كتتفوؽُبؾباؿاؼبعلوماتية.
القياـبَبقيةاؼبدرساؼبؤىل:
القياـبَبقيةمهارةاؼبدرس.
ٌ
ُ.

ِ .القياـبتدكينكحدةالتعليممستولاؼبناىجالدراسيةكجهازالتعليم
كاؼبنهج.

َُُ

الَببيٌة .تدكين غرض حبث التعليم كترقية
ّ .القياـ بتدكين ركزنامة 
طريقةاإلنتاجكالتحليل.

ْ .القياـبَبقيةاسَباتيجيةالتعليمكطريقةاؼبعلٌم.
ترقيةالتدبركعربةمًبالقرآفكاغبديث.

ٓ.
ٔ .القياـببناءاؼبعبد.
ٕ .القياـبصبلةاعبماعة.
ٖ .القياـبشبكةاؼبعلوماتُباؼبدرسة.
ٗ .القياـبَبقيةكفاءةالتبلميذُبنوعتكنيكانفورماتك.
َُ .القياـبزيادةكترقيةمعملاغبواسباؼبرافقكالبنيةالتحتية.











ُُُ

 .0الموقع الجغرافي وأحوال الفيزياء

أ) اؼبوقعاعبغراُبىذهاؼبدرسة من اؼبدرسة الثانويٌةاغبكوميةاألكىلميَبك

ميترو

والثقافة

ميترو الشرقية





الثاني ميترو الشرقية



نوبة التربية

شارع كى حجر ديوانتارا

مركزالصحةالعامة

المدرسة اإلبتدائية الحكومية



ركضةالؤلطفاؿ



مكتب النواحى



الحكومية األولى



الميدان



طريق غانيشا



شارع كى حجر ديوانتارا



Jl. Tawes



الحكومية



مدرسة الثانوية



شركة الجامعة



جامعة ميترو اإلسالمية





ُُِ

ب) اؼبوقعاعبغراُباؼبسكنمن اؼبدرسة الثانويٌةاغبكوميةاألكىلميَبك 

مسكن المدرسة الثانوية الحكومية
األولى ميتروا

مستأجرة سيد رمضان

مدرسة الثانوية الحكومية األولى
المبونج الشرقية

حانوت تاليتا
مدرسة المتوسطة الحكومية األولى
المبونج الشرقية
مستأجرة ساراجا

مسكن كيننتي

روضة األطفال

مستأجرة الزىر

أرض فارغة

Jl. Ki Hajar Dewantara

مدرسة اإلبتدائية
الحكومية الثاني
بانجار ريجوا

المطعم

جامعة ميتروا
اإلسالمية الحكومية
الحرم الجامعي الثاني

ُُّ

ج) صورةاؼبوقعاعبغراُبمن اؼبدرسة العاليةاإلسبلمية اغبكوميةاألكىل
ميَبك



 .1أحوال المدرسين والموظفين والطلبة
أ) أحوال األدوات والتسهيالت
اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية األكىل ميَبك يبلك بعض
الغرؼلدعماألنشطةالتعليميةكإدارةاؼبدرسةعلىاغباجةاألخرل
بالتفاصيلكمايلي :

القائمةاألكىل 
البياناتأحواؿاألدكاتكالتسهيبلت
العدد

الحالة

الرقم نوع الغرف
ُ غرفةمديراؼبدرسة

ُ

ِ غرفةاؼبدرس

ِ

ّ غرفةالضيف

ُ

جيٌد
جيٌد
جيٌد

ُُْ

ْ غرفةالتوجيواإلرشاد

ِ

ٓ غرفةالتعلم

ِٖ

ٔ غرفةتوجيوالتبلميذداخلاؼبدرسة

ُ

ٕ غرفةكحدةالصحةاؼبدرسية

ِ

ٖ اؼبكتبة

ِ

ٗ معملاغباسوب

ِ

َُ معملالفيزياءكالكيمياء

ُ

ُُ معملالبيولوجي

ُ

ُِ ـبترباللغة

ُ

ُّ مساحةالوسائطاؼبتعددة

ُ

ُْ اؼبصلى

ِ

ُٓ مساحةالكشفي،كعصابةالطبل

ُ

ُٔ غرفةاؼبذياع

ُ

ُٕ غرفةالفن

ُ

ُٖ اؼبستودع

ُ

ُٗ غرفةالشركة 

ِ

َِ اؼبطعم

ٕ

ُِ األمنالربيدم

ُ

جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد

ُُٓ

ِِ ملعبكرةالسلة

ُ

ِّ ملعبكرةالطائرة

ِ

ِْ اؼبوقف

ِ

ِٓ اؼبطبخ

ُ

ِٔ غرفةتوجيوالتبلميذداخلاؼبدرسة

ُ

ِٕ القاعة

ُ

جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد
جيٌد

كراءذلكُ،باؼبدرسةالثانويٌة اغبكومية األكىلعوامل،كىي:عواملصحة
البيئة .

القائمةالثانية




الرقم

نوع الغرفة

العدد

الحالة

ُ

البئراحملفور

ِ

ِ
ّ

اغبماـ
ٌ

ضبٌاـاؼبدرس

جيٌد
جيٌد

ْ

اؼبزبلة

َْ

ٓ

مكافغسيلاليد.

ُٗ

ُٔ
ْ

جيٌد
جيٌدة
جيٌد

ُُٔ

 -4أحوال المدرسين والموظفين والتالميذ
أ) عدد المدرسين والمدرسات
ُ) عدداؼبدرسْبكاؼبدرساتُباؼبدرسةاالثانويٌة اغبكوميةاألكىل

ميَبك ُب العاـ الدراسي َُِٗ ََِِ/يتكوف من ّّ
اؼبدرسْب ك ّٕ اؼبدرسات ،كلتوضيح أحواؿ اؼبدارسْب
باؼبدرسة الثانويٌة اغبكومية األكىل ميَبك قدـ الباحث القائمة

التالية .

القائمةالثالثة 
البياناتاؼبدرسْبكاؼبدرسات
مبرة

االسم

رقم الموظف الرئيسي

موضع

ُ  أضبدغمراكم،اؼباجستّب

َََََُُُُّّْٕٕٗٗٗٗ  رئيساؼبدرسة 

ِ  سربيونو،اؼباجستّب

مدرس
َََََُُُِّْٕٕٖٗٗٔٗ
ٌ

ْ  إيرليناىرنياٌب،بكالوريوس 

مدرسة
ََََُُُِِِّّّٖٗٗٔٗ
ٌ
مدرسة 
ََََُُُِِّّّٕٗٗٓٔٗ  ٌ

ّ  مرياين،اؼباجستّبة

ٔ  غفراف،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُّّْٕٕٖٗٗٔٗ
ٌ

ٓ  إيرنيواٌب،اؼباجستّبة 

مدرسة 
ََََُُُُُِّٖٔٗٗٔٔٗ
ٌ

ٕ  زكريدا،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََُُُُِّّْٗٗٗٔٔٗ  ٌ

ٖ  مسدكقي،بكالوريوس 

مدرس 
ََََُُُُُِّّّّٗٗٔٗ  ٌ

َُ  سٍبعاطفة،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََُُُُُُُِْٕٗٗٔٗ  ٌ

مدرس 
ٗ  بويونجفراناجايا،اؼباجستّب  ََََُُُُِّّٕٓٗٗٗٔٗ  ٌ

ُُ  ىندكفأفطانية،اؼباجست ّبة 

مدرسة 
َََََُُُِِّّْٗٗٔٔٗ  ٌ

ُّ  كرتانا،اؼباجستّب 

مدرس 
ََََُُُُِِّّٕٗٗٓٔٗ  ٌ

ُِ  سوفادم،بكالوريوس 

مدرس 
َََََُُُُُّْٕٗٗٓٔٗ  ٌ

مجموعة التربية األخير

مرتبة
مدرباالبتدائي

المادة

ْ\ج

اؼباجستّب ُبالَببيٌة

الفيزياء

اؼبدربمستولُ

ْ\ب

اؼباجستّب ُبالَببيٌة

الرياضيات

اؼبدربمستولُ

ْ\ب

اؼباجستّبة ُبالَببيٌة


اقتصاديات 

الشاب 

اؼبدربمستولُ  ْ\ب  بكالوريوسُبالَببيٌة  البيولوجية 
اؼبدربمستولُ 
اؼبدربمستولُ 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  الٌلغةالعربيٌة 
ْ\ب 
ْ\ب  اؼباجستّب ُبالَببيٌة  القرأفكاغبديث 

اؼبدربمستولُ  ْ\ب  بكالوريوسُبالَببيٌة  التوجيواإلرشادم 

اؼبدرب




ْ\أ 

بكالوريوسُبالَببيٌة  الفيزياء

اؼبدرب




ْ\أ 

اؼبدرب 


ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  كيمياء
بكالوريوس ُبالَببيٌة  الرياضيات 



ْ\أ 

اؼبدرب 


ْ\أ 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  الفقو 
بكالوريوس ُبالَببيٌة  كيمياء 

اؼبدرب 


ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَببيٌة  الفيزياء 

اؼبدرب





ُُٕ

ُٓ  مصطفىخّبم،اؼباجستّب 

مدرسة 
ََََُُِِِّٕٕٖٗٗٓٔٗ  ٌ
مدرس 
ََََُُُُِّّٕٕٗٗٗٔٗ  ٌ

ُْ  سرمم ولياين،بكالوريوس 

ُٕ  سرمأستوٌب،اؼباجستّبة 

مدرسة 
َََََُُُِِّّٖٕٗٗٔٗ  ٌ

ُٗ  فرماف،بكالوريوس 

مدرس 
ََََََُُُُُِِٖٓٓٔٗ  ٌ

ُٔ  أدمسوىّبية،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََُُِِِِّٖٔٗٗٗٔٗ  ٌ

ُٖ  مصطلح،اؼباجستّب 

مدرس 
َََُُُُُِِِّٗٗٓٗٔٗ  ٌ

َِ  إيِبسوسياٌب،اؼباجستّبة 

مدرسة 
َََََََُُُِِِٕٕٓٔٗ  ٌ

ِِ  ليليسأكدية،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََََُُُِِِٓٓٔٗٔٗ  ٌ

ِْ  سودرمأسبوقو،بكالوريوس 

مدرس 
َََََُُُُِِِٔٓٓٗٔٗ  ٌ

ِٔ  كاسيماف،اؼباجستّب 

مدرس 
ََََََُُُُِْٖٕٓٓٓٗ  ٌ

ِٖ  سوىاردم،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََََُُُُِّٖٕٓٗٗ  ٌ

ُِ  غوناكافرغ،اؼباجستّب 
ِّ  كاغينو،اؼباجستّب 
ِٓ  رقيباف،اؼباجستّب 

مدرس 
ََََََُُُُِِّٓٓٔٗ  ٌ
مدرس 
َََََََُُُُِْٖٕٓٓٗ  ٌ
مدرس 
َََََُُُُُِِِِٕٓٓٗ  ٌ

مدرسة 
ِٕ  سوسيمسجوكيتا،بكالوريوس  ََََََُُُِِِٕٕٕٔٓٗ  ٌ

ِٗ  إندانجكيدرياٌب،اؼباجستّبة 

مدرسة 
ََََََُُِِِٖٕٓٓٗٗٗ  ٌ

ُّ  مورنينتو،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُُُِِِْٕٕٔٗ  ٌ

مدرسة 
َّ  إندانجفورناكاٌب،بكالوريوس  َََََََُُِِِِِّّٖٗ  ٌ

ؿبمددرجات،اؼباجستّب 
ِّ  ٌ

مدرس 
َََََََُُُُِِٕٖٓٓٗ  ٌ

ّْ  إظبويو،بكالوريوس 

مدرس 
ََََََُُُُِِٔٓٔٗٔٗ  ٌ

ّّ  أضبديوسف،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُُُُِِْْٓٔٗ  ٌ

ّٓ  إيدياراشيتا،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََََُُُُُُِِٕٕٓٗ  ٌ

ّٕ  فّبمميَباليانا،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََََُُِِِِٕٕٕٕٔٗ  ٌ

ّٗ  حبيبكحيونو،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُُُِّْٖٔٔٔٗ  ٌ

ُْ  رضواف،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُُِِْٕٕٖٔٔٗ  ٌ

ّْ  درشهيد،اؼباجستّب 

مدرس 
َََََُُُُِِّّّٕٖٔٗ  ٌ

ّٔ  مستعْب،اؼباجستّب 
ّٖ  دىليا،بكالوريوس 
َْ  حلياين،اؼباجستّبة 

مدرس 
ََََََُُُُُِِٕٕٗٔٗ  ٌ

مدرسة 
ََََََُُُِِِِٕٖٔٗٗ  ٌ
مدرسة 
َََََُُُِِِِّْٕٔٔٗ  ٌ

مدرس 
ِْ  غوناكافسنتوسو،اؼباجستّب  ََََََُُُُُِِّٕٕٓٗ  ٌ

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الرياضيات 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  البيولوجيٌة 

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  البيولوجيٌة 

اؼبدرب 

ْ\أ 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  البيولوجيٌة 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  القرأفكاغبديث 

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  اقتصاديات 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  البيولوجيٌة 
اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الفقو 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلقبليزيٌة 
اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  اؼبواطنة 

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التاريخ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الٌلغةالعربيٌة 
اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الٌلغةالعربيٌة 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  القرأفكاغبديث 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الفيزياء 

اؼبدرب 

ْ\أ 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  كيمياء 

اؼبدرب 

ْ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الفيزياء 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼبدرب 

ْ\أ 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الٌلغةاإلندكنيسية 
اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الٌلغةاإلقبليزيٌة 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  جغرافية 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلندكنيسية 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  العقيدةكاألخبلؽ 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  العقيدةكاألخبلؽ 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلندكنيسية 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التٌاريخ

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  التعليماعبسدم 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 


اؼباجستّبة ُبالَببيٌة  الفقو 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

اؼباجستّب ُبالَببيٌة  التاريخاإلسبلمي 

اؼببتدئمستولُ  ّ\د 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  الفقو 

ّ\ج 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  اؼبواطنة

اؼببتدئ 





ُُٖ

ْْ  إيفيكورنياكاٌب،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََََُُُُِِِّٕٕٗٗ  ٌ

ْٓ  إيوافسافَبا،اؼباجستّب 
ْٔ  ميسوانتو،اؼباجستّب 

مدرس 
ََََََُُُُُِِِٖٔٗٗ  ٌ
مدرس 
ََََََُُُُِِِّّٖٗٗ  ٌ

ْٕ  إيلدمأظبي،بكالوريوس 

مدرسة 
َََََُُُُِِِِٕٕٗٗٗ  ٌ

ْٖ  كرتيكاديوم،بكالوريوس 

مدرسة 
َََََُُُُِِِِِّْٖٗ  ٌ

ْٗ  إينتاكاحدة،بكالوريوس 

مدرسة 
ََََُُُُُِِِٖٓٓٔٔٗ  ٌ

مدرسة 
َٓ  إندرمكحيوننسيو،بكالوريوس  ََََُُُُُُِِّٖٗٔٔٗ  ٌ

ُٓ  سيلفيالستيانا،بكالوريوس 
ِٓ  يوينكياٌب،بكالوريوس 

مدرسة 
َََََُُُِِِّٕٖٗٗٗٗ  ٌ
مدرسة 
ََََُُُُُُِِّْٗٔٗٗ  ٌ

ّٓ  سوىاردم 

ََََُُُُِِّّّْٖٗٔٗ  رئيساإلدارة 

ْٓ  سورياٌب 

َََََُُُِِّّٕٖٗٔٔٗ  طاقماإلدارة 

ٓٓ  تاتانججوىيِب،بكالوريوس 

 -

ٔٓ  سوفرتيِب،بكالوريوس 

 -

مدرس 
ٌ

ٕٓ  ديافرضباكاٌب،بكالوريوس 

 -

مدرسة 
ٌ

ٖٓ  نيتاىيداينٍب،بكالوريوس 

 -

مدرسة 
ٌ

ٗٓ  فيَبمأستوٌب،بكالوريوس 

 -

مدرسة 
ٌ

َٔ  نوُبجندراديوم،بكالوريوس   -

مدرسة 
ٌ

 -

مدرسة 
ٌ

ِٔ  سوسيماياسارم،بكالوريوس   -

مدرس 
ٌ

 -

مدرسة 
ٌ

 -

مدرس 
ٌ

ٓٔ  نانانجسوكريونو،بكالوريوس   -

مدرسة 
ٌ

ٔٔ  رزقيسوجيفراتيوم،بكالوريوس   -

مدرس 
ٌ

 -

مدرسة 
ٌ

ٖٔ  ؼسغاماإيكافؼ،بكالوريوس   -

مدرسة 
ٌ

 -

مدرس 
ٌ

مدرسة 
ٌ

ُٔ  سارفْب،بكالوريوس 
ؿبمدجانوكار،بكالوريوس 
ّٔ  ٌ
ْٔ  ليدياكاٌب،بكالوريوس 

ٕٔ  حفناسارم،بكالوريوس 
ٗٔ  ملياين،بكالوريوس 

اؼببتدئ 

ّ\ج 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  علماإلجتماع 

اؼببتدئ 

ّ\ج 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  التعليماعبسدم 

اؼببتدئ 

ّ\ج 

اؼباجستّب ُبالَب ٌبية  اقتصاديات 

اؼببتدئالشاب
مستولُ 
اؼببتدئالشاب
مستولُ 
اؼببتدئالشاب
مستولُ 

ّ\ب  بكالوريوس ُبالَببيٌة  علماإلجتماع 
ّ\ب  بكالوريوس ُبالَببيٌة  جغرافية 
ّ\ب  بكالوريوس ُبالَببيٌة  التوجيواإلرشادم 

اؼببتدئالشاب  ّ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الرياضيات 

اؼببتدئالشاب  ّ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التعليماعبسدم 

اؼببتدئالشاب  ّ\أ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التاريخ 

اؼببتدئالشاب
مستولُ 
اؼببتدئالشاب
مستولُ 

ّ\ب  مدرسةالثانويٌة 

 -

ّ\ب  مدرسةالثانويٌة 

 -

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التوجيواإلرشادم 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  اغبرفة 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التوجيواإلرشادم 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلندكنيسية 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  جغرافية 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلقبليزيٌة 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  اغباسوب 

 -

 -

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلقبليزيٌة 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الرياضيات 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  اغباسوب 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الفنوف 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التاريخ 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  علماإلجتماع 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التعليماعبسدم 

بكالوريوس ُبالَببيٌة  الٌلغةاإلقبليزيٌة 

ُُٗ

َٕ  ركينفسراه،بكالوريوس 

 -

ُٕ  إمرأةعاتكة،بكالوريوس 

 -

مدرس 
ٌ

ِٕ  جهياكورنياديوم،بكالوريوس   -

مدرسة 
ٌ

ّٕ  سوغيمْب،بكالوريوس 

 -

مدرسة 
ٌ

 -

 -

طاقماإلدارة   -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة   -

ْٕ  مطمئنٌةأدننغار،أـد 

 -

طاقماإلدارة   -

 -

ٕٓ  ليليسسيتياننسيو 

 -

طاقماإلدارة   -

 -

دُّبالَببيٌة 
مدرسةالثانويٌة 

ٕٔ  ريزاأغوستا،بكالوريوس 

 -

طاقماإلدارة   -

 -

ٕٕ  جندراىودابوكانا،أـد 

 -

اؼبشغل 

 -

 -

دُّباغباسوب   -

ٖٕ  ىلداكاٌب،بكالوريوس 

 -

أمْباؼبكتبة 

 -

 -

بكالوريوسُبالدعوة   -

ٕٗ  إفريانا،بكالوريوس 

 -

أمْباؼبكتبة 

 -

 -

َٖ  نيلاػبّبيٌة،بكالوريوس 

 -

أمْباؼبكتبة 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة   -

توفيقالرضبنباىاجي،بكالوريوس   -
ُٖ 
ٌ

مشغلالراديو   -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة   -

ِٖ  ريندستادكمأككتافيا،أـد   -

قسمالصحة   -
ٌ

 -

ُبالصحة
دّ ٌ

ّٖ  حكمةماكرين،بكالوريوس 

 -

قسمالصحة   -
ٌ

 -

ْٖ  ىرالفسنطاسا 

 -

فِب 

 -

 -

ٖٓ  ؿبمودمسفوركانتو 

 -

األماف 

 -

 -

 -

ٖٔ  ماماففتحالرضبن 

 -

األماف 

مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -



ٕٖ  أغوسكيدمإرتانتو 

 -

األماف 

 -

 -

 -

ٖٖ  أضبدفريادم 

 -

األماف 

مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -

 -



ٖٗ  رجاؿإيفندم 

 -

األماف 

 -

 -

 -

َٗ  إظباعيلال ٌدين 

 -

قسمالنظافة   -

مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -



ُٗ  فهدينشومغريب 

 -

قسمالنظافة   -

 -

 -

ِٗ  فجرديكيسيتيابودم 

 -

قسمالنظافة   -

مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -



ّٗ  حافظمشكور 

 -

قسمالنظافة   -

 -

 -

ؿبمدرجاؿسافَبا 
ْٗ  ٌ

 -

قسمالنظافة   -

مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -



 -

 -

السائق 

 -

 -

ٓٗ 
توباغوسعزاتيغارؾ 
ٌ

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  التعليماعبسدم 

 -

 -

بكالوريوس ُبالَببيٌة  اؼبهارات 
بكالوريوس ُبالَببيٌة  الرياضيات 

بكالوريوس ُب

   -

اإلقتصاد 

بكالوريوس ُب

 -

اإلقتصاد 



بكالوريوسُب

  -

الصحة 
ٌ


مدرسةالثانويٌة
مدرسةالثانويٌة 

 -

 -

َُِ

القائمةالٌرابعة 

البياناتاؼبدرسْبكاؼبدرساتاؼبسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌةاألكىلميَبكا 
نمرة االسم
ُ  رقيباف،اؼباجستّب
ِ 



فخرالرازم،بكالوريوس 

موضع

التربية األخير

مديراؼبسكن 

اؼباجستّب ُبالَببيٌة  بدايةآّتهد 
بكالوريوس ُبالَببيٌة أصوؿالفقو 

رعايةاؼبسكن 

ّ  رستياين ،بكالوريوس

رعايةاؼبسكن

ْ  نورصوبارم ،بكالوريوس

رعايةاؼبسكن

عفيفالدين ،بكالوريوس
ٓ 
ٌ

رعايةاؼبسكن

ٔ  نوفيامايانجسارم ،بكالوريوس

مدرسة
ٌ
مدرس 
ٌ

ٕ  مستعْب،اؼباجستّب
ٖ  مصطفىخّبم،اؼباجستّب

مدرس
ٌ

َُ  غينتار،بكالوريوس

مدرس
ٌ

مدرس
ٗ  كحدليانوكارفردكس ،بكالوريوس
ٌ
ُُ  أضبديوسف،اؼباجستّب 

مدرس
ٌ

ُْ  يوينلطفياينلطيفا،بكالوريوس 

مدرسة
ٌ
مدرسة
ٌ

ُٕ  فردكس،بكالوريوس 

مدرس
ٌ

مدرسة
ُِ  ميتافريتندارم،اؼباجستّب 
ٌ
مدرسة
ُّ  راتيحفوجيأستوٌب،بكالوريوس 
ٌ
ُٓ  نيلاػبّبيٌة،بكالوريوس 
ؿبمدسبييز،بكالوريوس 
ُٔ  ٌ

مدرس
ٌ

المادة

الصرؼ 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

النحو 
اؼبطالعة 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

اللغةاإلقبليزيٌة 
العقيدة 

اؼباجستّب ُبالَببيٌة
اؼباجستّب ُبالَببيٌة

بيولوجيا 
احملفوظات 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

مصطلحاغبديث 
جغرافيا 

اؼباجستّب ُبالَببيٌة
اؼباجستّب ُبالَببيٌة

علماإلقتصاد 
كيمياء 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

علماالجتماع 
الرياضيات 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

الفيزياء 

بكالوريوس ُبالَببيٌة
بكالوريوس ُبالَببيٌة

مدرسة
ُٖ  ريفا أفريلياين 
ٌ
إرحمالدينعبداهلل،بكالوريوس  رعايةاؼبسكن
ُٗ 
ٌ
َِ  أليفدرماكافأدمفراتاما 

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


ُِ  نوفاكريسجايانٍب 

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


عمليٌةالبكالوريوس


بيولوجيا 
الرياضيات 


اغبديث 
الفقو 
احملفوظات 

ُُِ

ِِ  عاركةحسنة 

رعايةاؼبسكن

ِّ  ريانورنسوة 

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


ِْ  أجينجنوراإلخوانا 

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


ِٓ  تياأنغريِب 

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


ِٔ  بنٍبزكيٌةالصاغبة 
الرزم 
ِٕ  مفتاح ٌ

رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


رعايةاؼبسكن

عمليٌةالبكالوريوس


مدرس 
ٌ
مدرس
ٌ

عمليٌةالبكالوريوس

عمليٌةالبكالوريوس


إقباؿمفضل 
ِٖ 
ٌ
ِٗ  كينداحسنة 

عمليٌةالبكالوريوس


اؼبطالعة 
التفسّب 
العقيدة 
الفقو 
الٌلغةالعربيٌة 
اغبديث 
احملفوظات 
علماإلقتصاد 

ب) عدد التالميذ
عدد التبلميذ ُب باؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية األكىل
ميَبك َُِٗ ََِِ/يتكوف من َُِْ التبلميذ .بعدد ِّّ
التبلميذ ك ِٗٔ التبلميذة ،كتنقسم إىل  ِٖ فصوؿ ،كلتوضيح
أحواؿالتبلميذباؼبدرسةالثانويٌة اغبكوميةاألكىلميَبكقدـالباحث

القائمةالتالية :

القائمةاػبامسة
بياناتالتبلميذ 
البياف

العدد التبلميذة التبلميذ
ُْ

ِٗ

الطالبُُّ:

ُْ

ِٔ

عاشرعلمالطبيعياألكؿ 
ُِ ال
ٌ

الطالبةِّٔ:

ّٗ

ِٕ

ُِ العاشرعلمالطبيعيالثالث


ُٓ ال
عاشرعلمالطبيعيالثاينٌ

الفصل

ُِِ

اعبملةّْٗ:

ُّ العاشرعلمالطبيعيالٌرابع

ّٗ

ِٔ

َْ

ِٔ

ّٔ

ِٕ

ُْ

ِٗ

ٗ العاشرعلماإلجتماعياأل ٌكؿ

َْ

ِٔ

ُِ العاشرعلماإلجتماعيال 
ثاينٌ

ُْ العاشرعلماإلجتماعيالثالث

ِّ

َِ

ّٖٓ

ِْٓ

ُِ العاشرعلماإلجتماعيالٌرابع

ّٕ

ِٔ

الطالبُُٖ:

ّٓ

ِٓ

شرعلمالطبيعياألكؿ
ُُ اغبادمع
ٌ

الطالبةِِْ:

ّٗ

ِٗ


َُ اغبادمع
شرعلمالطبيعيالثاينٌ

َُ اغبادمعشرعلمالطبيعيالثالث

اعبملةّّٔ:

ّٗ

ِٖ

ّٓ

ِٕ

ُُ اغبادمعشرعلمالطبيعيالٌرابع

ٖ اغبادمعشرعلمالطبيعياػبامس

ّٓ

ِٖ

ٕ اغبادمعشرعلمال طٌبيعيالسادس

ّٕ

ِٕ

ّٓ

ُٔ

ُٓ اغبادمعشرعلماإلجتماعياأل ٌكؿ

ّّ

ُٔ

َُ اغبادمعشرعلماإلجتماعيال 
ثاينٌ

ُٗ اغبادمعشرعلماإلجتماعيالثالث

ّٖ

َِ

ّّٔ

ِِْ

ُٕ اغبادمعشرعلماإلجتماعيالٌرابع

ُْ العاشرعلمالطبيعياػبامس

ُُّ

ُُٖ

الجملة

الجملة

ُِّ

ّّ

ُِ

الطالبَُُ:

ّْ

ِّ

شرعلمالطبيعياألكؿ
ُّ الثاينٌع
ٌ

الطالبةُِْ:

ّٕ

ِٕ


ُُ الثاينٌع
شرعلمالطبيعيالثاينٌ

اعبملةُّْ:

ّٔ

ِٕ

َُ الثاينٌعشرعلمالطبيعيالثالث

ّٕ

ِٕ

ٗ الثاينٌعشرعلمالطبيعيالٌرابع

ّّ

ُٗ

َُ الثاينٌعشرعلمالطبيعياػبامس

ّّ

َِ

ُْ الثاينٌعشرعلماإلجتماعياأل ٌكؿ

ّٕ

ِٔ

ُّ الثاينٌعشرعلماإلجتماعيال 
ثاينٌ

ّْ

ِْ

ُُ الثاينٌعشرعلماإلجتماعيالثالث
َُ الثاينٌعشرعلماإلجتماعيالٌرابع

ُّْ

ُِْ

َُُ

الجملة

َُِْ

ِٗٔ

ِّّ

آّموعاإلصبايل
ٌ

 -2تقسيم األوقات ألنشطة الطالب
إف ُب مسكن اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية األكىل ميَبك
أنشطةكثّبةذبرمعليهاالطبلبُبكليومهاكىذهاألنشطةلطبلب
ُبمسكناؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبك .



ُِْ

القائمةالسادسة 
تقسيماألكقاتألنشطةطبلبُبمسكناؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبكومية
األكىلميَبك 
البيان

الرقم

الساعة

ُ -

َٕ  ََ.ُِ–ََ.عمليةالتعليمؼبدرسة 

ِ  ْٓ.ُِ–ََ.ُِ  -صبلةالظهركالغداء 
ّ  ََ.ُٓ–ْٓ.ُِ  -عمليةالتعليمؼبدرسة 
ْ  ْٓ.ُٓ–َّ.ُٓ  -صبلةالعصر 
ٓ  ََ.ُٔ–ْٓ.ُٓ  -قراءةالقرآف 
ٔ  ََ.ُٕ–ََ.ُٔ  -الراياضة 
ٕ  َّ.ُٕ–ََ.ُٕ  -االستعدادلذىابإىلاؼبسجد 
ٖ  ََ.ُٖ–َّ.ُٕ  -قراءةالقرآف 
ٗ  ُٓ.ُٖ–ََ.ُٖ  -صبلةاؼبغرب 
َُ  َّ.ُٖ–ُٓ.ُٖ  -قراءةالقرآفُباؼبسكن 
ُُ  ُٓ.ُٗ–َّ.ُٖ  -العشاءكاالستعدادلصبلةالعشاء 
ُِ  َّ.ُٗ–ُٓ.ُٗ  -صبلةالعشاء 
ُّ  ََ.َِ–َّ.ُٗ  -االستعدادلعمليةالتعليم 
ُْ  َّ.ُِ–ََ.َِ  -عمليةالتعليمؼبسكن 

ُِٓ

ُٓ  ََ.ِِ–َّ.ُِ  -االستعدادلراحةالنوـ 
ُٔ  ََ.َْ–ََ.ِِ  -النوـ 
ُٕ  ْٓ.َْ–ََ.َْ  -االستعدادلصبلةالصبحمستمرابصبلة
الصبح 
ُٖ  ََ.َٓ–ْٓ.َْ  -قراءةالقرآف 
ُٗ  َِ.َٓ–ََ.َٓ  -مفرداتالصباح 
َِ  َّ.َٔ–َِ.َٓ  -الرياضة 
ُِ  ََ.َٕ–َّ.َٔ  -اإلفطاركاالستعدادلعمليةالتعليم 

اؼبصدر:كثيقةمسكناؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبك 
ملحوظة :خصوصاُبيوـاألربعاءكاألحدُبالساعةَََٓ.
– َٓ َّ .ىناؾ عملية احملادثة ( التمرين فبارسة الكبلـ من اؼبفردات
الذمقداعطىقبلو) .
كجبانبذلك،كافالطبلبؽبماعبدكؿؼبمارسةالكبلـفهوسبرين
اػبطابةُبثبلثةاللغاتكاكقاتوُبيوـالثلثاءُبالساعةَٖ.ُِ–ََ.
ََكيوـالسبتُبالساعةََُّ.ُْ–ََ.كُبالساعةَََِ.
–ََُِ.ليبل .



ُِٔ

 -3تأثير مهارة الكالم والبيئة اللغوية على قدرة الخطابة العربية
سبثّْلالبيئةاللغويةؾبموعةى الظركؼكاألشياءكاألفعاؿكاألحداث
كاؼبوضوعاتيهدؼكلهاإىلاكتساباللغةعنطريقاستماعاللغةأك
استخدامها ُب التعامل اللغوم ،كعن طريق تعلٌم اللغة ُب البيئة
اؼبدرسية.كتشملصبيع األشياءكالعواملاؼباديةكاؼبعنويةالٍبتيؤثرُب
ى
عمليةالتعليمكتي ً
رغبالطبلبُبترقيةاللغةالعربيةكتدفعهمكتشجعهم
علىتطبيقهاُبالواقعاليومي،فَبجعالبيئةاللغويةإىلكلمايسمع
كينظر الدارسوف كالذم يرتبط باللغة الثانية اؼبدركسة تدخل فيها
األحواؿَباؼبدرسةكالفصوؿكاؼبطعمكُباحملادثةاليوميةكَبالعملية
التعليميةَبالفصلأكمطالعةالدركسكغّبىا.
كاغباصل من اؼبقابلة دبدير اؼبسكن اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية
اغبكوميةُبالتاريخَِديسمربَُِٗعنتأثّبمهارةالكبلـكالبيئة
اللغوية على قدرة اػبطابة العربيٌة لدم التبلميذ ،كفيما يلي بيانتو:أف
عملية ُب ترقية مهارة الكبلـ لدل التبلميذ بتكوين البيئة اللغوية ُب
مسكن اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية األكىل ميَبك ،كىي كما
يلي :


ُِٕ

أ) عملية تأثير مهارة الكالم والبيئة اللغوية على قدرة الخطابة
العربية في مسكن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى
ميترو
كبعدمبلحظةالباحثُبىذااؼبسكنعلمالباحث بعض
النقاطاؼبهمةالٍبتتعلقبكيفيةعمليةتكوينالبيئةاللغويةُبىذا
اؼبسكن.كالحظ الباحث بعينهاحصريةدبايقعُبىذااؼبسكن
من األنشطة اللغوية كالبيئة اللغوية .فإف الباحث هبد  كيشاىد
أنشطةالبيئةاللغويةُبىذااؼبسكنمنبدايةحضورالباحث ُب
ىذااؼبسكنأكؿكطئها.فإففيوالتبلميذيتحدثوفباللغةالعربية
بينهم .
كعملية تكوين البيئة اللغوية ُب مسكن اؼبدرسة الثانوية
اإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبك :
ُ) التزاـصبيعسكافاؼبسكن
االلتزاـ صبيع سكاف اؼبسكن فإهنا أمر مهم ُب تكوين
البيئة اللغوية ُب ىذا اؼبسكن كصبيع األساتيذ كاألستاذات
يوافقوف كيدافعوف ُب تكوين البيئة اللغوية ُب ىذا اؼبسكن.
كالواقع،األساتيذكاألستاذاتيتكلموفباللغةالعربيةكلكنمن
بعضالطبلبمليتكلموفباللغةالعربية.

ُِٖ

ِ) كجودالنظاـ
كافالنظاـشيئامهماُبالبيئةاللغوية،كبالنظاـذبرم
البيئةعلىقدرالرجاءكيسهلالوصوؿإىلالغاية.كمناؼبمكن
أفالبيئةاللغويةالذبرمكمايركـاؼبسكنبدكفالنظاـاعبيد
الواضح .
كإف ُب مسكن اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية
األكىل ميَبك كاف النظاـ يتعلق بالبيئة اللغوية .كذلك يكوف
علىالطبلبؼبناليتكلوفباللغةالعربيةُبكقتالذمعينو
األستاذ كاألستاذة سوؼ يدخلوف إىل ؿبكمة اللغة كسوؼ
هبدكف العقاب .كمن نوع العقاب الذم عينو األستاذ
كاألستاذة ىو حبث اؼبفردات ٍب تركيب ُب اعبملة ،حفظ
اؼبفرداتباؼبثاؿالكلمة،حفظاؼبطالعةكغّبذلك .
ككلالطبلبعرفواىذاالنظاـكمنهممنيطيعكمنهم
من يعصى .ككل الطبلب يعرفوف عواقب اعماؽبم إذا ال
يتكلموفباللغةالعربيةُبكقتاؼبعْب.لذالكؼبناليتكلوف
باللغةحينماغيابةاألستاذكاألستاذةفيواعباسوسؼببلحظهم .


ُِٗ

ّ) الثباتُبالعقوبات
كمنمعيارالبيئةاللغويةىيينبغيؼبنكافيريدأفيقوـ
بتكوينالبيئةاللغويةليبدأكيستقيمحٌبهنايةالغاية.كقدبدأ
اؼبسكنىذهالبيئةمنأكؿقياموإىلاليوـ .
كالعقوباتؼبناليتكلموفباللغةالعربيةتزاؿذبرمإىلاليوـ.
ْ) ؿبرؾاللغة
كقد اختار األستاذ بعض الطبلب ليحرؾ اللغة كيراعي
أنشطةالتبلميذُبىذااؼبسكنخاصةعناللغةالعربيةبذلك
جعل اؼبدير اؼبسكن منظمة الطلبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية
اغبكوميةاألكىلميَبكٍباختاراألستاذؾبموعةمنالطبلب
ليحرؾالطبلبكأنشطةاللغةُباؼبسكندببلحظةمناألستاذ
كاألستاذة .
ُب كل الصباح على األستاذ كاألستاذة اعطى اؼبفردات
كُبالوقتاؼبعْبعلىالطبلبافهبتمعوفُباؼبيدافكيقوموف
ُب صفوفهم كيتحدثوف باللغة العربية أك باؼبادة اؼبقرر من
الكتاباحملادثةالٌبألفواؼبشرؼاللغة .
كايضا ،ىناؾ الوسائل الذل تساعد ُب ترقية مهارة
الكبلـكىوإذاعةالعربيةكاػبطابةاؼبنربية.حيثفيهاالدعوة

َُّ

أك النداء أك اإلعبلف عبميع الطبلب باستخداـ اللغة العربية
كىذهتعْبالطبلبعلىاالستماعباللغةالعربية .
فإفُبمسكناؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبوميةاألكىل
ميَبكاػبطابةاؼبنربيةُبكلاسبوعها.كيهدؼىذهاألنشطة
شجاعة الطبلب ،اػبطابة أماـ آّتمع .كجبانب ذلك التعبّب
عمايدرسوفُبالفصلمناؼبادةمثلاغبديثكاحملفوظات
كغّبذلك،كيدرّٔمعلىالنطقببلالنظرإىلالنصاؼبكتوب
ُب الورقة .كايضا ،تعويد الطبلب على حفظ النص العريب
كيلقوفأماـأصحأّم.
ٓ) اؼبوادالتعليمية
كقدعْباؼبسكنإلعانةالتبلميذُبترقيةلغتهمبإجادة
اؼبوادالتعليميةالٌبتساعدالطبلبُبنتميةلغتهم .
كاؼبوادالتعليميةالٌبتساعدُبترقيةاللغةىي :
ُ -دركساللغة/اللغةالعربية
ِ -احملفوظات
ّ -اؼبطالعةأكقراءةالرشيدة
ْ -النحوالواضح
ٓ -الصرؼكأمثلةالتصريفية

ُُّ

ٔ -الفقوالواصح
ٕ -اغبديث
ٖ -التفسّب
ٗ -العقائد
َُ -مصطلحاغبديث
ُُ -بدايةآّتهد
كصبيعاؼبوادالسابقيستخدـاللغةالعربية .
ٔ) اؼبسابقةاللغوية 
وبتاجقباحالربنامجاللغومإىلاؼبنافسةاللغويةسبثلقدرة
الطلبةعلىاستخداـاللغةالعربية.كاؼبسابقةاللغويةُبمسكن
اؼبدرسةالثانويةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَبك،مايلي :

يعقدت ُب أخر السنة كاؼبسابقة اللغوية كوسيلة تعبّب

الطلبةعنقدراهتماللغوية،حيثيشارؾالطلبةكالتبلمذةُب
تلكاؼببسابقة،كعادةينقسماؼبشاركوفاؼبسابقوفعلىٔ ىفروؽ
تتكوف من الطبلب كالطلبة ،كتتكوف تلك اؼببارات من عدة
ُُٖالفركع،مثلاػبطابةالعربيةكاإلقبليزيةالختبارقدراهتمعلى
ُ

التعبّبأماـاعبمهور.

ُ اؼبقابلةمعشاينسوىارٌب،اؼبوظفةاللغويةُبتاريخِٗأغستسَُِٗ

ُِّ

ب) مشكالت على قدرة الخطابة العربية في مسكن المدرسة
الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ميترو
كاؼبشكلة الٍب يوجو مسكن اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية
اغبكوميةاألكىلميَبىياختبلططبلباؼبسكنبطبلباؼبدرسة
ُب عملية التعليم اؼبدرسة .كىذا االختبلط ينقص فرصة حملادثة
الطبلب باللغة العربية بينهم .ألف فيو الطبلب اؼبسكن كخارج
اؼبسكن،حٌباليبكنهمأفيتحدثوفباللغةالعربيةطوؿيومهم.
كالباقىفرصةاألستاذكاألستاذةلتدريباللغةُبمسكناؼبدرسة
الثانويةاإلسبلميةاغبكوميةاألكىلميَب.
كُبالوقتنفسو،تتأثرقدرةالطبلب علىالتحدث باللغة
العربيةبعدةعوامل،مثلإتقافاؼبفردات ،كشجاعةالطالب،قواعد
اللغة ،كقلة التحضّب .كذلك ألف التدريب على التحدث باللغة
العربيةُباؼبسكناؼبدرسةالثانويٌةاغبكوميٌةاألكىلميَبكيتمإجراؤه
مرةكاحدةفقطُباألسبوع،حبيثتكوفقدرةالطبلبعلىإلقاء

ا.ينتجعنىذاأيضاقدرةغّبمتكافئة
اػبطب العربيٌة أقلربسنن
ن
للطبلبمعبعضهمالبعض.

ُّّ

ب .عرض بيانات البحث
كتصػ ػػميمىػ ػػذالبحػ ػػثكىػ ػػيالبحػ ػػثاإلجرائػ ػػي،كأىػ ػػداؼمػ ػػنىػ ػػذا
البحثىيلَبقيةنتيجةالتعلمبدرساللغػةالعربيػةكتتكػوفمػنالػدكرينكُب
كلدكرثبلثلقاءتكُبكللقػاءتتتكػوفمػنِْٓXدقيقػةكالبيانػات
النتيجةتناؿمناالختبارالقبليكاالختبارالبعدم .
كمػ ػ ػ ػػناؼببلحظ ػ ػ ػػةُبالت ػ ػ ػػاريخَِديسػ ػ ػ ػػمربَُِٗبأسػ ػ ػ ػػتاذرقيبػ ػ ػ ػػاف
اؼباجستّبمديراؼبسكندبدرسةالثانويٌةاغبكوميةاألكىلدبيَبكتنػاؿالبيانػات

أفالنتيجػػةتبلميػذبػػدرسالٌلغػػةالعربيٌػةملتصػػلإىلاغبػػدالكافيػػةتسػػببمػػن
األنواعالعوامل.

أ) نقصافتنوعاؼبدرسُباألنشطةالتعليمية.
ب) نقصافاإلجابةتبلميذمنإعطاءاؼبدرس.
أ) نتيجةالبحث 
تعرؼ نتيجة التبلميذ من نتيجة االختبار القبلي كاالختبار
البعدمالٍبإعطاءاؼبدرساىلصبيعالتبلميذاؼبسكناؼبدرسةالثانويٌة
اغبكوميٌةاألكىلميَبكا كتنتجمننتيجةاألكادميةبنيجةاغبداألدىن

≥ َِكالبياناتتعرؼُباعبد كؿالتايل :
كرقةاؼببلحظةاألنشطةالتبلميذ،كمايلي :


ُّْ

القائمةالسابعة 
ربصيلاالختبارالقبليالتبلميذ
الرقم االسم 

اؼبعاير 
اللفظ  السيطرة  اؼبفردات  احملادثة 

آّموع  اؼبع ٌدؿ 

ُ  أمالياشهارا 

َٖ  ٖٕ 

ٕٗ 

ٕٓ 

ُِّ  ٖٕ 

ِ  أنيسمارسيبل 

ِٕ  َٕ 

ٓٔ 

َٕ 

ِٕٕ  ِٓ ٔٗ،

ّ  أنيسةإيكادياهؼ َٖ  ٖٕ 

ٕٗ 

ٕٔ 

ُّّ  ٕٓ ٕٖ،

ْ  عريففتحالرضبن  ٕٔ  ٕٔ 

ٕٓ 

ٕٔ 

َُّ  ٕٓ 

ٓ  أرشىموالناأضبد  َٕ  ْٕ 

ٓٔ 

ِٕ 

ُِٖ  ِٓ َٕ،

ٕٓ  َٕ 

َٕ 

َٕ 

ِٖٓ  ِٓ ُٕ،

ٕ  جَبالورافريدىليا  ِٕ  ٕٓ 

َٕ 

َٕ 

ِٕٖ  ٕٓ ُٕ،

ٖ  ديانورفَبياين 

ٕٔ  ٕٓ 

َٕ 

ْٕ 

ِٓٗ  ٕٓ ّٕ،

ٗ  ديويتاأنغريِب 

ٕٓ  ٖٕ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ٕٓ  ٖٕ 

َٕ 

ْٕ 

ِٕٗ  ِٓ ْٕ،

ُُ  إيكاسوسيبلكٌب  ٕٔ  ٕٓ 

ِٕ 

ٕٔ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ٖٕ  ٕٔ 

ْٕ 

ٖٕ 

ََّ  ِٓ ٕٔ،

ُّ  فقيوألرم ٌ
ؿبمدفهريزم ٕٔ  ٓٔ 

َٕ 

ٕٓ 

ِٖٔ  ٓ ُٕ،

ُْ  فريحظريفاألحناف ٕٓ  ٕٔ 

ْٕ 

ٕٔ 

َُّ  ِٓ ٕٓ،

ُٓ  فتحافعفيفالدين  ٕٓ  ٖٕ 

ْٕ 

َٕ 

ِٕٗ  ِٓ ْٕ،

ٔ  عتيقةفادية 

َُ 

ديتاأككتاتياناسوينسافوترم 

ُِ  إيتيقفوركانٍب 

ُّٓ

ُٔ  ج وستيسياتزكيةناجح  ٕٔ  ٕٓ 

َٕ 

ٕٓ 

ِٔٗ  ْٕ 

ُٕ  خانزاسينتيارضبة  ٕٓ  ّٕ 

َٕ 

ٕٓ 

ِّٗ  ِٓ ّٕ،

ؿبمداليفريدكسيتياكاف ٕٓ  ٖٕ 
ُٖ  ٌ

ِٕ 

َٕ 

ِٓٗ  ٕٓ ّٕ،

ُٗ  مهدافيكياركميو  ٕٔ  ٓٔ 

ٕٓ 

َٕ 

ِٖٔ  ٓ ُٕ،

َِ  ميأٌبؿبمودة 

َٕ  ِٕ 

ٓٔ 

ّٕ 

َِٖ  َٕ 

ُِ  مّباأككتافياين 

ٕٓ  ٕٗ 

ْٕ 

ٕٓ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ؿبمدالديندل 
ِِ  ٌ

ٕٔ  ِٕ 

ٕٔ 

ٕٓ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ٕٓ  َٕ 

ٕٓ 

ٕٔ 

ِٔٗ  ْٕ 

ِْ  فوسفيتاسلولخسنيتا  ٕٓ  ِٕ 

ٕٓ 

ِٕ 

ِْٗ  ٓ ّٕ،

ٕٓ  َٕ 

ٕٓ 

ٕٓ 

ِٓٗ  ٕٓ ّٕ،

ِٔ  راماأناندافّبمانا  َٕ  ِٕ 

ٕٓ 

ِٕ 

ِٖٗ  ِٓ ِٕ،

ِٕ  ركُببّباتارا 

ِٕ  ٕٓ 

َٕ 

ْٕ 

ُِٗ  ٕٓ ِٕ،

ِٖ  ركفةالعزيزة 

ٕٔ  ٖٕ 

َٕ 

ٕٓ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

فيناأرتايونورا 
ِٗ  

َٕ  ٕٔ 

ٕٓ 

ٕٗ 

ََّ  ٕٓ 

َّ  يوليانٍبنورعزيزة

ٖٕ  ٕٓ 

ٕٔ 

ٕٓ 

َّٓ  ٕٔ 

ُّ  أميلطيفةنورىدايٍب  ٕٓ  ٖٕ 

َٕ 

ٕٗ 

َِّ  ٓ ٕٓ،

ِّ  كحيودمسنديس  ٕٔ  ٕٓ 

ٕٗ 

َٕ 

ََّ  ٕٓ 

ِّ  نورىالزا 

ِٓ  رفيدةعزيز 

اعبملة 
نتيجةالعالية 

ِّٖٖ ِّٕٕ  َِِّ  ِِّٔ  ْْٕٗ  ُِّٔ ٕٓ،
َٖ  ٖٕ 

ٕٗ 

ٕٔ 

ُّّ  ِٓ ٕٖ،

ُّٔ

نتيجةالرديئة 

َٕ  ٓٔ 

قباح 

ٖٗ %ِٖ،

فاشل 

َُ %ُٕ،

ٓٔ 

َٕ 

َِٕ  ٓ ٕٔ،

اغبكوميٌة

اإلسبلميٌة

اؼبصدر :حاصل االختبار القبلي اؼبسكن دبدرسة الثان ويٌة
األكىلميَبكَُِٗ .ََِِ /
القائمةالثامنة 
األكؿ
ربصيلاالختبارالبعدم ٌ
الرقم االسم 

اؼبعاير 

اللفظ  السيطرة  اؼبفردات  احملادثة 

آّموع  اؼبع ٌدؿ 

ُ  أمالياشهارا 

ٕٗ ٖٓ 

ٕٗ 

ٕٔ 

ُّٗ  ٕٓ ٕٗ،

ِ  أنيسمارسيبل 

ٕٓ ٕٓ 

َٕ 

ّٕ 

ِّٗ  ِٓ ّٕ،

ّ  أنيسةإيكادياهؼ  ٕٔ ْٖ 

َٖ 

ٕٗ 

ُّٗ  ٕٓ ٕٗ،

ْ  عريففتحالرضبن 

ٕٗ ٖٕ 

ٕٓ 

ٕٗ 

ُُّ  ٕٓ ٕٕ،

ٓ  أرشىموالناأضبد 

ٕٓ ٕٔ 

َٕ 

ٕٓ 

ِٔٗ  ْٕ 

ٔ  عتيقةفادية 

ٕٕ ٕٓ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّٓ  ِٓ ٕٔ،

ٕ  جَبالورافريدىليا 

ٕٓ ٕٕ 

ْٕ 

ٕٔ 

َِّ  ٓ ٕٓ،

ٖ  ديانورفَبياين 

ٕٕ ٕٗ 

ْٕ 

ٖٕ 

َّٖ  ٕٕ 

ٗ  ديويتاأنغريِب 

ٖٕ ٖٕ 

ٕٔ 

ٕٓ 

َّٕ  ٕٓ ٕٔ،

ٕٕ ٖٕ 

ّٕ 

ْٕ 

َِّ  ٓ ٕٓ،

َُ 

ديتاأككتاتياناسوينسافوترم 

ُّٕ

ُُ  إيكاسوسيبلكٌب 

ٕٔ ٕٓ 

ِٕ 

ٕٔ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ُِ  إيتيقفوركانٍب 

ٖٕ ٕٗ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َُّ  ٓ ٕٕ،

ُّ  فقيوألرم ٌ
ؿبمدفهريزم  ٕٔ ِٕ 

ّٕ 

ٕٓ 

ِٔٗ  ْٕ 

ُْ  فريحظريفاألحناف  ٕٓ ٕٔ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّْ  ٕٔ 

ُٓ  فتحافعفيفالدين 

ٕٓ ٖٕ 

ٕٓ 

ِٕ 

ََّ  ٕٓ 

ُٔ  ج وستيسياتزكيةناجح 

ٕٔ ٕٓ 

َٕ 

ٕٓ 

ِٔٗ  ْٕ 

ُٕ  خانزاسينتيارضبة 

ٕٓ ْٕ 

ِٕ 

ٕٔ 

ِٕٗ  ِٓ ٕٓ،

ؿبمداليفريدكسيتياكاف  ٕٔ ٕٗ 
ُٖ  ٌ

ُٕ 

َٕ 

ِٔٗ  ْٕ 

ُٗ  مهدافيكياركميو 

ٕٔ ٕٓ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َِّ  ٕٔ 

َِ  ميأٌبؿبمودة 

ّٕ ِٕ 

َٕ 

ّٕ 

ِٖٖ  ِٕ 

ُِ  مّباأككتافياين 

ٕٔ ٕٓ 

ّٕ 

ٕٓ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ؿبمدالديندل 
ِِ  ٌ

ٕٓ ِٕ 

َٕ 

ٕٓ 

ِِٗ  ّٕ 

ٕٓ ٕٓ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ٕٔ ِٕ 

ِٕ 

ٕٓ 

ِٓٗ  ٕٓ ّٕ،

ِٓ  رفيدةعزيز 

ْٕ ٕٓ 

ٕٓ 

ِٕ 

ِٕٗ  ْٕ 

ِٔ  راماأناندافّبمانا 

ٕٓ ٕٓ 

ُٕ 

ّٕ 

ِْٗ  ٓ ّٕ،

ِٕ  ركُببّباتارا 

ّٕ ٕٕ 

َٕ 

ْٕ 

ِْٗ  ٓ ّٕ،

ِٖ  ركفةالعزيزة 

ٖٕ ٕٓ 

ُٕ 

ٕٓ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ِّ  نورىالزا 

ِْ  فوسفيتاسلولخسنيتا



ُّٖ

فيناأرتايونورا 
ِٗ  

ِٕ ٕٓ 

ْٕ 

ٕٗ 

ََّ  ٕٓ 

َّ  يوليانٍبنورعزيزة

ٖٕ ٖٕ 

ٕٔ 

ٕٔ 

َّٓ  ٕٕ 

ُّ  أميلطيفةنورىدايٍب 

ٕٕ ٕٓ 

َٕ 

ٕٗ 

َُّ  ِٓ ٕٓ،

ِّ  كحيودمسنديس 

ٕٓ ٖٕ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ِْْٓ ِْْٗ  ِّٕٓ  ِّْٕ  ٖٖٔٗ  ِِِْ 

اعبملة 
نتيجةالعالية 

ٖٕ  ٖٓ 

َٖ 

ٕٗ 

ِّّ  َٖ ٕٓ،

نتيجةالرديئة 

ِٕ  َٕ 

َٕ 

َٕ 

ِِٖ  َٕ ٓ،

قباح 

ِّ %ٕٓ،

فاشل 

ٕٔ %ِْ،

اإلسبلميٌة

اؼبصدر :ربصيل اإلختبار األكٌؿ لتبلميذ اؼبسكن دبدرسة الثانويٌة
اغبكوميٌةاألكىلميَبكَُِٗ.ََِِ /

منالقائمةالسابقة،تعرؼأفترقيةنتيجةالتعلماللغةالعربية

بتطبيقعنتأثّباؼبهارةالكبلـكالبيئةالٌلغويٌةعلىقدرةاػبطابةالٌلغة

اغبكوميٌة األكىل دبيَبك

اإلسبلميٌة

العربيٌة دبسكن اؼبدرسة الثان ويٌة

المبونج.
ب) االنعكاس

بعدالتنفيذتأثّباؼبهارةالكبلـكالبيئةالٌلغويٌةعلىقدرةاػبطابة
الٌلغة العربيٌة كىي نظر من نتائج االختبار األكؿ ،أعطى الباحث

ُّٗ

نتيجة العالية ٕٓ  َٖ،كنتيجة الرديئة ٓ .َٕ،كبْب ذلك ،نتيجة
تأسس معيار استنَب ألقلو 
اؼبع ٌدؿ ٌٕٓ .

()KKM

نتيجة ≥ ٕٓ

بالنسبةاؼبئويةُٕٓ%ِّ،باالختباراألكؿكفايةاعبيدة.
لوكافنتيجةتعلماعبيد،كلكنتوجدمنبعضتبلميذمل
تفهم اؼبادة كتشعر باغبياء بأمر السؤاؿ من غّب اؼبفهوـ ألف من
التعليمقبلوملتكوفعاديابسؤاؿكتعلمبفرقةُبالفصل .
مناإلنعكاسُبالدكراألكؿستعملُبالدكرالثاينكىي :

ُ) ينبغيعلىاؼبدرستوضيحعلىالتبلميذافهتتمُباألنشطة
التعليمية كتقارب اؼبدرس اىل التبلميذ غّب اغبرؾ ُب إعطاء
اؼبادة.
ِ) تأكيد اؼبدرس على شرح اؼبادة كىبفظ التبلميذ على اغبرؾ
األسئلةعلىاؼبدرسعناؼبادةالٍبملتفهم.
ّ) إعطاء اعبائزة ،كتدافع التبلميذ لتقدـ اىل اماـ لتناقش نتيجة
اؼبناقشةككثيقةالنفسكالزباؼاػبطاء .
ْ) جعلاألحواؿالتعلمغّبتسئمبتطبيقمهارةالكبلـ .
ٓ) كهتتماؼبدرساىلتبلميذالٍبسبتلكالنتيجةغّبيكفي.


َُْ

القائمةالتاسعة 
ربصيلاالختبارالبعدمالثاين 
الرقم االسم 

اؼبعاير 
اللفظ  السيطرة  اؼبفردات  احملادثة 

آّموع  اؼبع ٌدؿ 

ُ  أمالياشهارا 

ٖٓ  َٗ 

ٖٔ 

ٖٖ 

ّْٗ  ِٓ ٖٕ،

ِ  أنيسمارسيبل 

ٕٕ  ٕٓ 

ْٕ 

ّٕ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ّ  أنيسةإيكادياهؼ ٕٗ  ٖٓ 

َٖ 

ٕٗ 

ِّّ  ٕٓ ٖٕ،

ْ  عريففتحالرضبن  َٖ  ٖٕ 

ٕٔ 

ٕٗ 

ُّّ  ِٓ ٕٖ،

ٓ  أرشىموالناأضبد  ٕٕ  ٖٕ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّٓ  ِٓ ٕٔ،

ٕٕ  َٖ 

ٕٓ 

ٕٗ 

ُُّ  ٕٓ ٕٕ،

ٕ  جَبالورافريدىليا  ْٕ  ٕٗ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّٔ  ٓ ٕٔ،

ٖ  ديانورفَبياين 

ٕٓ  َٖ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّٖ  ٕٕ 

ٗ  ديويتاأنغريِب 

َٖ  ٕٗ 

ٕٓ 

ٖٕ 

ُِّ  ٖٕ 

ٖٕ  َٖ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّٖ  ٕٕ 

ُُ  إيكاسوسيبلكٌب  ٖٕ  ٕٗ 

ٕٓ 

ٕٗ 

ُُّ  ٕٓ ٕٕ،

َٖ  ٕٗ 

ٕٔ 

ٖٕ 

ُّّ  ِٓ ٕٖ،

ُّ  فقيوألرم ٌ
ؿبمدفهريزم ٖٕ  ٕٔ 

ّٕ 

ٕٔ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ُْ  فريحظريفاألحناف ٖٕ  ٕٔ 

ٕٕ 

َٖ 

ُُّ  ٕٓ ٕٕ،

ُٓ  فتحافعفيفالدين  ٖٕ  َٖ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّٖ  ٕٕ 

ٔ  عتيقةفادية 

َُ 

ديتاأككتاتياناسوينسافوترم 

ُِ  إيتيقفوركانٍب 

ُُْ

ُٔ  ج وستيسياتزكيةناجح  ٕٓ  ٖٕ 

ٕٓ 

ٕٔ 

َّْ  ٕٔ 

ُٕ  خانزاسينتيارضبة  ٖٕ  ٕٓ 

ِٕ 

ٖٕ 

َّّ  ٕٓ ٕٓ،

ؿبمداليفريدكسيتياكاف ٕٓ  ٖٕ 
ُٖ  ٌ

ِٕ 

ٖٕ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ُٗ  مهدافيكياركميو  ٖٕ  ٕٓ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّٔ  ٓ ٕٔ،

َِ  ميأٌبؿبمودة 

ْٕ  ٕٓ 

ِٕ 

ٕٓ 

ِٔٗ  ْٕ 

ُِ  مّباأككتافياين 

ٖٕ  ٖٕ 

ّٕ 

ٕٓ 

َّْ  ٕٔ 

ؿبمدالديندل 
ِِ  ٌ

ٕٓ  ٕٔ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّْ  ٕٔ 

ٕٗ  ٕٔ 

ٕٓ 

َٖ 

َُّ  ٕٕ ٓ،

ِْ  فوسفيتاسلولخسنيتا  ٕٔ  ٕٔ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َِّ  ٓ ٕٓ،

ٕٔ  ٕٓ 

ٕٓ 

ّٕ 

ِٗٗ  ٕٓ ْٕ،

ِٔ  راماأناندافّبمانا  ٕٕ  ٕٓ 

ٕٓ 

ٖٕ 

َّٓ  ِٓ ٕٔ،

ِٕ  ركُببّباتارا 

ٕٓ  ٕٕ 

ُٕ 

ٕٓ 

ِٖٗ  ْٕ ٓ،

ِٖ  ركفةالعزيزة 

ٖٕ  ٕٕ 

ٕٓ 

ٕٓ 

َّٓ  ِٓ ٕٔ،

فيناأرتايونورا 
ِٗ  

ْٕ  َٖ 

ْٕ 

ٕٗ 

َّٕ  ٕٓ ٕٔ،

َّ  يوليانٍبنورعزيزة

ٖٕ  ٖٕ 

ٕٔ 

َٖ 

ُِّ  ٖٕ 

ُّ  أميلطيفةنورىدايٍب  َٖ  ٕٔ 

ٕٓ 

ٕٗ 

َُّ  ٓ ٕٕ،

ِّ  كحيودمسنديس  ٕٔ  ٕٓ 

ٕٔ 

ٕٓ 

َِّ  ٓ ٕٓ،

ِّ  نورىالزا 

ِٓ  رفيدةعزيز 

اعبملة 
نتيجةالعالية 

ُِْٕ ِْٖٗ  ِّٖٗ  ِْْٔ  ِِٖٗ  ِْٖٔ ٕٓ،
ٖٖ  َٗ 

ٖٔ 

ٖٖ 

ِّٔ  ٖٖ 

ُِْ

نتيجةالرديئة 

ْٕ  ٕٓ 

قباح 

ِٗ %ْٖ،

فاشل 

َٕ %ُٓ،

ُٕ 

ّٕ 

ِّٗ  ِٓ ّٕ،

يةاإلسبلميٌة

اؼبصدر:ربصيلمناالختبارالبعدمالتبلميذاؼبسكندبدرسةالثٌان و
اغبكوميٌةاألكىلميَبكَََُِِِٗ/ـ 

جربوا االرتقاء ُب نتيجة العالية،
تأسيس البيانات السابقةٌ ،

الرديئةكاؼبع ٌدؿ.ارتفعتنتيجةالعاليةىيمنَٖ ٕٓ،إىلٖٖ،ك
نتيجة الرديئة ارتفعت من ٓ ٕٔ،إىل ِٓ .ّٕ،معيار استنَب ألقلو
( )KKMيعُبٕٓ  كنتيجة≥ ٕٓ ملقبح.كىناؾُٕ الطبلبالذم
األكؿ .كُب نتيجة
قبح بنسبة مئوية ُِّ %ٕٓ،ب نتيجة االختبار ٌ

االختبارالثاينىناؾِٕ طبلبالذمقبح بنسبةمئويةِٗ%ْٖ،
منصبععددالتبلميذتبعوااالختبار .
القائمةالعاشرة 
نتيجةالتوزيع 
الرقم  النتيجة 
ُ 

 ۸ٓ-۰۲۲

التكرر 
ٌ
ِ 

الطبقة  النسبةاؼبئوية 
جيدة ِٓ %ٔ،

ِ 

ٕٓ ِٓ ْٖ-

مقبولة ُِ %ٕٖ،

ّ 

َ ٓ ْٕ-

ناقصة ِٔ %ُٓ،

ُّْ

اعبملة 

ِّ 



ٗٗ %ٗٗ،

تأسيس قائمة نتيجة توزيع الدكرة األكىل السابقة ،حصل النتيجة
التبلميذربصلوا
مقنع.نظرُبحاصلنتيجةاالختبارُأشارأ ٌفىناؾٔ
ٌ
نتيجةأكثرمنٕٓ.ككافُباالختبارِ أشارأ ٌف ىناؾارتقاءالنتيجة.

نظرعلىالبياناتالسابقةأ ٌف ىناؾِٕ التبلميذالٍبقبحمناالختبار.
فلذلكخلصالباحثأ ٌفالدكرةالثانيةقباح .
( )2المقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي
تأسيسالبيافالسابق،خلصأ ٌف ىناؾاالرتقاءعنتأثّبمهارة
الكبلـكالبيئةالٌلغويةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌة.كىناؾارتقاءنتيجة

اؼبع ٌدؿ منٕٓ.أشارالباحث خطوطبيانيٌةنتائجاألنشطةالتبلميذ
قبلاالختبار،االختبارُكاالختبارِ،كمايلي :
خطوطبيانيٌةنتائجأنشطةالتبلميذاالختبارالقبليكاالختبارالبعدم







الثاينٌ .
األكؿكاالختبارالبعدم 
ٌ

ُْْ

الصورةالثالثة 
اؼبقارنةنتائجاالختبارالقبليكاالختبارالبعدم
90
80

70
60
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40
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28,98%

تأسيسالقائمةالسابقة،خلص الباحث أ ٌف تأثّبمهارةالكبلـ
كالبيئة اللغويٌة استطاعت ارتقاء على قدرة اػبطابة العربيٌة خصوصا

للطبلباؼبسكن  ،كذلكنظرمنارتقاءنتيجةالتبلميذ قبلاالختبار

توصلٍِّ،%ٕٓ،بٌ
توصلٖٗ%ِٖ،كُب
االختبارالبعدماألكؿ ٌ
ٌ
ٌ
توصلِٗ .%ْٖ،

ُباالختبار
البعدمالثاينٌ ٌ

أ) االنعكاس 

ُب األنشطة التعليمية لتأثّب مهارة الكبلـ كالبيئة اللغويٌة على

الثاينٌ تناؿ النتيجة
قدرة اػبطابة الٌلغة العربيٌة ُب االختبار البعدم 
األكؿ كىذا تعرؼ بنشط
التعلم اعبيد دبقارنة االختبار البعدم  ٌ

ُْٓ

التبلميذُبالتعلم كغّباػبوؼعلىالتبلميذأفتسأؿأكاإلجابة
السؤاؿكتفهيمالتبلميذعناؼبادةالدراسة .
ج .تحليل البيانات ومناقشتها
نتيجة ربليل البيانات نشاط التبلميذ من األكراؽ اؼببلحظة نشاط
التبلميذلدلتبلميذاؼبسكندبدرسةالثان ويٌةاغبكوميةاألكىلدبيَبكالمبونج

ُب االختبار القبلي صعوبة اؼبدرس باستخداـ الوقت ،مل يستطيع اؼبدرس
علىتنظيمالفصل،مليهتمالتبلميذُباألنشطةالتعليميةكالتريدأفتسأؿ
األكؿ نتيجة التعلم ِّ %ٕٓ،كُب
دبدة الدراسة ،كُب االختبار البعدم ٌ
الثاينٌ قدرة اؼبدرس باستخداـ الوقت كتنظيم الفصل
االختبار البعدم 
ككذالك تنشط تبلميذ ُب األنشطة التعليمية كربب تبلميذ دبهارة الكبلـ

ألفملتستخدـىذهالطريقةُبالتعليمكترتقيتنيجةالتعلمِٗ%ْٖ،
كّٔذااألحواؿالتعليميةتكوففارحاكغّبتسئمُبالتعليم .
ُ .ربليلنتيجةالبحث 
نظرامنالبحثالسابق،افنتيجةتبلميذترتقيُبكلاالختبار
بتتطبيق مهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالٌلغةالعربيٌة.

األكؿ ِّ %ٕٓ،االختبار
كمستول كافية ُب االختبار البعدم ٌ

البعدم الثاين ِٗ %ْٖ،كترتقي من االختبار البعدم األكؿ إىل
االختبارالبعدمالثاينٔ.%ِٕ،

ُْٔ

ِ .نتيجةنشاطالتبلميذ
تأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالٌلغةالعربيٌة

ُباألنشطةالتعليميةأكدعلىاؼبدرسُبالتعليمكتستوىلعلىاؼبادة
لتكوفالتعليميةالنافذ .
من ربليل السابق تسبب من بعد تبلميذ مل تكوف كافية ُب العمل
البيتكملتفهمباؼبادةالدراسة كالصعوبةعلىالقراءةكلذالكينبغي
علىاؼبدرسأفيدبرتبلميذبالصربكمنربليلالسابقترتقينتيجة
التبلميذُبكلالدكركترتقيتسببقدرةاؼبدرسافيكيفبْباؼبادة
كبتطبيقطريقةمهارةالكبلـ .
ذبعلتظاىرُبالفصلامراؼبدرساىلتبلميذعلىاإلىتماـاىل
اؼبادةالٍبمتظاىراىلالتبلميذكتتبعالتبلميذبتظاىركتفهمعناؼبعُب
اؼبفرداتكسبرفبينهمكتدبرتَبافقالعلم .
ُباألخّبالتعليمتعملاالنعكاساؼبدرسكتوسعكيستدؿاؼبادة
اللغةالعربيةُباػبصةاألخّبةكإعطاءالسؤاؿكذبيبالتبلميذبتعويد
أف تعلم ليس اال التعلم ،كلكن التعلم لو نتيجة الٍب تناؿ اؼبعرفة
اعبديدةمنغّبتعريفكتكوفالتعريفمنغّبالفهمتكوفالفهم.
ّ .نتيجةنشاطاؼبدرس
األكؿ مل يكيف اؼبدرس الوقت من
ُب االختبار القبلي لقاء ٌ

ُْٕ

اؼبدرسةتساكلبإعدادالتعليمكاللقاءالثاينالقدرةعلىاؼبدرسأف
يكيفالوقتكيفهماؼبدرسبصفاتالتلميذكاحدفواحدكُباللقاء
الثالثرببالتبلميذدبدرسكلذالكتبدأالتبلميذعلىتفهيماؼبادة
كلكننتيجةملتصلإىلاؼبعياراغبداألدىنكيستمرإىلالدكرالثاىن .
ُب الدكر الثاين ُب اللقاء األكؿ تبدأ اؼبناقشة التبلميذ دبدرس
كننشطالتبلميذمنغّبالفهم،كُباللقاءالثاىنتلمذاففانبافدبادة
كتكوف قاربا دبدرس كُب اللقاء الثالث تفهم اؼبدرس باؼبادة كترتقي
نتيجةالتبلميذكلذالكتأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌة كفقاغباجة

التبلميذ على قدرة اػبطابة العربيٌة ،طريقة احملادثة ،كمن غّب التنوع

الطريقة شعربسئمُباألنشطةالتعليمية كتأثّبمهارةالكبلـكالبيئة

اللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالٌلغةالعربيٌة .وبفظالتبلميذبدرساؼبباشرة

كربب ّٔذه الطريقة كترتقي نتيجة التبلميذ ألف تستطيع أف تظاىر
اؼبباشرةكتعريفاؼبعُباؼبفردات .

من األراء السابق ،تظهر أف تأثّب مهارة الكبلـ كالبيئة اللغويٌة
على قدرة اػبطابة الٌلغة العربيٌة ترتقي نتيجة لدل تبلميذ اؼبسكن

اغبكوميٌة األكىل دبيَبك المبونج للعاـ الدراسي

دبدرسة الثان ويٌة 
َََُِِِٗ/ـ.

الفصل الخامس
خاتمة
أ .نتائج البحث
ائي كمناقشتواحمللٌلة،نتائجالبحث
إسناداإىل حصوؿالبحثاإلجر ٌ

من:تأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌة.كترلىذه
اغبالةمننتائج مهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌة علىقدرةاػبطابةالعربيٌة لدل

التبلميذ أهنا ترتقي كتؤثٌر من الدكر األكؿ إىل الثاين .كعدد التبلميذ ُب

األكؿ َِ تلميذا ،كُب االختبار الثاين ِٕ
مستول كافية ُب االختبار  ٌ

تلميذا .

األكؿ
كنسبةاؼبؤئيةُباالختبارالقبليٖٗ %ِٖ7كاالختبارالبعدم  ٌ

ِّ  %ٕٓ7كُب كاالختبار البعدم الثاىن ِٗ %ْٖ7ككاف اإلرتقاء
األكؿ كالثاين ٔ %ِٕ7فاؼبعُب أف
كمستول كافية ُب االختبار البعدم  ٌ

اسيالتبلميذالذينيكملوفإتقافاغبداألدىن≥ ٕٓ قدكصل
ربصيلدر
ٌ
إىلُِٗ%ْٖ7باالختبار األخّب.ككقعىذااالرتقاءلتنفيذالتعلمعلى
تأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالٌلغةالعربيٌة .

ب .االقتراحات

ائي ،سيق ٌدـ الباحث االقَباحات
أساسا إىل حصوؿ ىذا البحث اإلجر ٌ

األتية :

ُْٖ

ُْٗ

 -2للتالميذ
باػبصوصلدلتبلميذاؼبسكندبدرسةالثانويٌةاغبكوميةاألكىل

دبيَبك المبونج رجي الباحث أهنم نالوا كيفية التعلٌم اعبديدة حٌب
يكونواأجذبُبفهماؼبوادبسعيأنفسهمبرجاءتؤثػٌردبهارةالكبلـ
كالبيئةاللغويٌةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌةلديهم.

 -1للمدرس

رجىالباحثبتطبيقمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةتؤثٌرعلىقدرة

اػبطابة العربيٌة .من الكائنات األصليٌة صارت بديلةن تعطى مسانبة
مدرس اللغة العربيٌة ُب تأثّب مهارة الكبلـ
التفكّب كاػبرب خبصوص ٌ

كالبيئةالٌلغويٌةعلىقدرةاػبطابةالعربيٌة .

 -0لرئيس المدرسة

ؼبدرس
رجى الباحث من ناحية رئيس اؼبدرسة ليكوف ٌ
أحث ٌ

اللغةالعربيةمنأجل أ ٌف تأثّبمهارةالكبلـكالبيئةاللغويٌةعلىقدرة
اػبطابةالٌلغةالعربيٌةمنالكائناتاألصليٌةُبعمليةالتعلٌمكالتعليم .
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الشيخ عطية ؿبمد سامل (ََِٖ" ،)ُْ-َُ-فن اػبطابة" (التعريف-
األركاف –اػبصائص(،اطٌلععليوبتاريخَُِٖ".ِٖ-ّ-

الشيخعليؿبفوظ(ََِٖ"،)ٕ-ٓ-ؾبملتاريخاػبطابة""
الشيخعليالفتبلكم،رسالةُبفناإللقاءكاغبواركاؼبناظرة،صفحةَُ.ُُ-
بتصرؼ".
ٌ
ؿبمدطاىرابنعاشور،أصوؿاإلنشاءكاػبطابة(،الرياض:داراؼبنهاجللنشر
كالتوزيعُّّْ،ق)"
ؿبمداػبضرحسْب،اػبطابةعندالعرب(،الرياض:داراؼبنهاجللنشركالتوزيع،

ُّّْق)"
عبد اعبليل عبده شبلي ،اػبطابة كإعداد اػبطيب( ،القاىرة :دار الشركؽ،
ُُٖٗ)"
ليؿبمد ،فناػبطابةكمهارةاػبطيب(،القاىرة:داراؼبملكةللنشر
إظباعيلع 

كالتوزيع")َُِٔ،
طارؽؿبمدالسويداف"،فناإللقاءالرائع"(الكويت:شركةاإلبداعالفكرم،
ََِْ)".

َُٓ

ُُٓ

"الشيخعليؿبفوظ(ََِٖ"،)ُِ-ٓ-آداباػبطابة"،www.alukah.net،
اطٌلععليوبتاريخَُِٖ.ِٖ-ّ-بتصرؼ".
"سوسنأضبداؼبعلمي،مهاراتاإللقاءاؼبؤثر /www.kau.edu.sa/Files،تاريخ
ِٗيونيو."َُِٕ،

القرأفالكرًنسورةيوسفاأليةُُُ
القرأفالكرًنسورة ُإبراىيماأليةٓ 
زين غنما ،مهارات اإللقاء كالتعامل مع كسائل اإلعبلـ ،ؾبلة مركز القدس
للدراساتالسياية،إصدارأبريلََِٖ ".
لويسمعلوؼ،اؼبنجدُباللغةكاالعبلـ(،بّبكت:داراؼبشرؼ ".)ُِٕٗ،
مصطفىالغبليْب،صبيعالدركسالعربية(،بّبكت:دارالفكرم ".)ُِٗٗ،
أضبدفؤادؿبمودعلياف،اؼبهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسها(،داراؼبسلم
للنشركالتوجيع ".)َََِ،
رشدم اضبد طعيمة ،تعليمالعربيةلغّبالناطقْب ّٔا( ،القاىرة :دار الفكرم،


ٓ ".)َِ۰
ؿبمود كامل النٌاقة ،تعليم اللغة العربية الناطقْب بلغات أخرل(اؼبملكة العربية
السعودية:جامعةأـالقرل".)ُٖٗٓ،

ؿبمد صاحلالدين علي ؾباكر.تدريس اللغةالعربية باؼبرحلة االبتدائية:اسسو
كتطبيقاتو(.دارالقلم".)ُّٖٗ7،

ؿبمدصاحلالشظي،اؼبهاراتاللغوية(داراألندلس".)ََِِ،

ُِٓ

ؿبم ودكاملالناقةكرشدماضبدطعيمة،طرؽتدريساللغةالعربيةلغّبالناطقْب
ّٔا( ،إيسيسكوا  :منشرات اؼبنظمة اإلسبلمية للَببية كالعلوـ كالثقافة،

ََِّ)".
فتحي يونس كأخركف ،تعليم اللغة العربية أسسو كإجراءاتو "اعبزء األكؿ"(دار
النشر،بغدادُٕٖٗ)".
عليأضبدمدكور،تدريسفنوفاللغةالعربية(،دارالفكرالعرىبللطباعةكالنشر
ُٖٗٗ) ".
ؿبمود رشيد خاطر كأخركف .طريقة تدريس اللغة العربية كالَببية الدينية،
(مؤسسةالكتباعبامعيٌة،كويت،الطبعةالسابعةُٖٗٗ) ".
ىاينإظباعيلرمضاف،معايّبمهاراتاللغةالعربيةللناطقْببغّبىا(،الَبكي:
اؼبنتدلالعريبالَبكي ".)َُِٖ،
عبد اهلل فاتح الدبويب ،اإلنسافكالبيئة:دراسةاجتماعيةتربوية( ،عماف :دار
اؼبأموف".)ََِٕ،

عبدالرضبنؿبمدعيسوم،علمالنفسالبيئي(،االسكندارية،منشأةاؼبعارؼ،
ُٕٗٗ)".
حسْبعليخضر،العنايةبالبيئة،رؤيةإسبلميةمعاصرة( ،ؾبلةجامعةبابل،
العلوـاإلنسانيةآّلدِْ،العددّ".)َُِٔ،

بشّبل ،تكوينبيئةاؼبساعدةكتطويرىاُبتعليماللغةالعربيةماالنج (اؼبقالة
الٌبالقاىاُبالدكرةالتدريبيةللمعلمْباللغةالعربيةجاكل-باىلالسنة:
ََُِ)".

ُّٓ

مرزكقى ،البيئةالتعليميةللغةالعربيةُ،بمقالتوالٌبالقاىاُباعبامعةاإلسبلمية
اغبكوميةماالنج(:ماالنجََُِ)".
صباؿ الدين ؿبفوظ ،الَببية اإلسبلميةللطفل كاؼبراىق( ،مصر :دار االعتصاـ

للطباعةكالنشركالتوزيع".)ُٖٗٔ7
حليمي زىدم ،البيئة اللغوية تكوينها كدكرىا ُب اكتساب العربية( ،مطبعة
جامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةدباالنق".)ََِٗ،

حٌببصرم،تكوينالبيئةاللغويةُباعبامعة،صحيفةُبعلماللغةكالتعليم.

ؿبسن على عطية ،اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريس( ،عماف :دار اؼبناىج،
ََِٗ)".

ؿبمدعلىاػبويل،اغبياةمعاللغتْب(،صويلح:دارالفبلحللنشركالتوزيع،
ََِٖ) ".
ق.دكجبلس بركاف ،أسستعليماللغة كتعليمها( ،دار النهضة العربيٌة :بّبكت
ُْٗٗـ)".
على أضبد مدكور ،كإيباف أحد ىريدل ،تعليم اللغة العرية لغرب الناطقْب ّٔا
النظريةكالتطبيق(،القاىرة:دارالفكرالعريب".)ََِٔ،
سها أضبد أبو اغباج ،كحسن خليل اؼبصاغبة  ،اسَباتيجيات التعلم النشط،
أنشطةكتطبيقاتعملية(،عماف:مركزديبونولتعليمالتفكر.)َُِٔ،
عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي ،علم اللغة النفسي( ،الرياض ،جامعة االماـ
ؿبمدبنسعود ".)ََِٔ،

ُْٓ

سعادرجاد ،متعلماللغةالعربيةمنالناطقْببغّبىا،بْبالبذؿكاالكتساب،
(مركز اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز ػبدمة اللغة العربية ،أحباث اؼبؤسبر
السنومالعاشر ".)َُِٔ،
منقريب(،القاىرة:داراؽباينللطباعة
علي أبو اؼبكارـ،التعليم كالعربية ركية  
كالنشر".)ََِٔ،

سعاد على زاير كظباء تركي داخل ،اذباىات حديثةُبتدريس اللغةالعربية،
(عماف:داراؼبنهجية ".)َُِْ،
موسى رشيد ،نظريات اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاهتا الَببوية حتاملة كلية
الدراساتالعربيةكاإلسبلمية(ديب ".)ُٖٗٗ،
منذر عبد اغبميد الضامن ،أساسيات البحث العلمي( ،عماف :دار اؼبسّبة
للنشركالتوزيع ".)ََِٕ،
عصاـ حسن الدليمي  كعلي عبد الرحيم صاحل ،البحث العلمي أسسة
كمناىجو(،عماف:دارالرضواف ".)َُِْ،

رحيم يونوس كرك العداكم ،مقدمة ُب منهج البحث العلمي( ،عماف :دار
دجلة ".)ََِٕ،
رجاء كحيد دكيدرم ،البحث العلمي  :أساسياتو النظرية كفبارستو العملية،
(دمشق:دارالفكر".)۰۲۲۲،

ُٓٓ
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السيرة الذاتية للباحث

اظبوعفيفالدين،كلدالباحثُب قريةسيدكمكمورميلينتينجالمبونج
الشرقية ُبالتاريخُِ مارسّٗٗ،۰اسمابوهالسيٌدصدرم(اؼبتوَب)كاسم

ٌامو السيٌدة ركحانية ،الباحث ابن الرابع من ستٌة اخوات ،اسم زكجتو نوفيا
مايانجسارم .

ةأدهالباحثفهو :
كأماالسّبةالَببويٌ ٌ

اجاؼبنّباإلحسافكًبٌبالشهادةَبسنةََِٔ

ُ .اؼبدرسةاإلبتدائيةسر
اؼبدرسةالثانويةاؼبدينةكًبٌبالشهادةسنةََِٗ

ٍِ .بٌ
اؼبدرسةالعاليةاؼبدينةكًبٌبالشهادةسنةُِ۰۲

ّ.
ْ .اؼبعهداؼبدينةالعصرمكًبٌبالشهادةسنةُِ۰۲

ٓ .جامعة اإلماـ ؿبمد ابن سعود اإلسبلمية كالعربية جاكرتا إندكنيسيا
اسيَُِِ.َُِْ-
بقسمالَببيةإعدادالٌلغةالعربيٌةللعاـالدر ٌ

الَببيٌة  كشعبة
ٔ .جامعة اإلسبلميٌة اؼبعارؼ هنضة العلماء دبيَبك بقسم 
اسيَُِٓ.َُِٕ-
الٌلغةالعربيٌةللعاـالدر ٌ

ُٕٗ

ٍٕ .بٌجبامعةميَبكاإلسبلميٌةاغبكوميٌةالمبونجُبالدراساتالعليابقسم
اسيَُِٖ.ََِِ-
الَببيٌةكشعبةالٌلغةالعربيٌةللعاـالدر ٌ


ةالمبونج

ماداـالباحثطالبانجبامعة ميَبك اإلسبلميةاغبكوميٌ
كافناشطا ُبتنظيمأمرالطبلبكذلكىواتٌباعأنشطةالطبلب
الفرعية()UKMالرياضة .

