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 الباب الرابع
 تقدمي البياانت وحتليلها

 
 البحث يدانحملة عن م .أ

مبعهد بكة  8الصورة العامة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  .1
 مراتبورا

 8ن : املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجارا اسم املدرسة -أ
 : كاليمنتان اجلنوبية الوالية -ب
 : بنجار املنطقة -ج
 : مراتبوا كوات  الناحية -د
 3مسلم، ساعدة : شارع  العنوان -ه
 األهلية  : وضع املدرسة -و
 الفرع : فرقة املدرسة -ز

 ب : االعتماد -ح
 2014 : سنة النشأة -ط
 2019 : سنة التغيري -ي
 املؤسسة : املنظمة -ك
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 عهد بكة مراتبورامب 8رشاد تنجاران نشأة املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلاتريخ  .2
مبعهد  إحدى املدارس 8إلسالمية اإلرشاد تنجاران املدرسة املتوسطة ا

ما حيث 2014الطلبة ألول مرة يف عام مراتبورا قبول يبدأ معهد بكة  .مراتبورابكة 
 تغريت ( مثMMTQ) تحفيظ القرآنلتوسطة املدرسة املرحلة مل طالب 7 هم واكان

سبب التغيري اسم  .8إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران امسها اآلن 
صة ابملدرسة املتوسطة هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية هو أن معهد بكة خا

، ألن هذه 2019منذ عام  8فرع تنجاران  تداخلت التعاون مع املعهد اإلرشاد
يط، القواعد، املواد، املدرسة املتوسطة اإلسالمية بدأت يف استخدام نفس التخط

وغريها مثل معهد اإلرشاد، حبيث حتول معهد بكة بشكل غري رمسي إىل معهد 
يف املعهد قبل  وىلاألرتبية المأسسة  اإلسالمية وكانت املدرسة املتوسطة اإلرشاد.

مع  .اإلسالمية كاملدرسة اإلبتدائية واملدرسة الثناوية  بىن فيه املرحالت األخرىتُ 
دخلوا  كانالذي  سنة إىل سنة، حيثما  املسجلنيتزايد عدد الطلبة مرور الوقت، ي

طالبا، حىت اآلن يف  20، ويف السنة الثانية يكون فقط طالب 7هم  يف البداية
، وأما طالبا 297أن عدد الطلبة )طالب وطالبات( يصلون إىل  2022عام 

يف  لنياملسجدون زايدة الطلبة  .2017يف عام هو  قبول الطالبات ألول مرة
الفندوق أو سكن و الفصول، و ، املدارس املعهد، هناك زايدة يف أحوال بناء

واآلن يعرف معهد بكة  ية األخرى.و ذلك الوسائل والتسهالت الرتبالطالب، وك
حتفيظ القرآن الكرمي، واللغة و ماراتبورا أبنه مدرسة تتفوق يف جمال علوم الدين، 

 84العربية ابعتماد "ب".
ة يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية للطالب أول رئيس املدرس
 2022حىت عام  2014منذ عام  .عبد الرحيم والطالبات هو أستاذ فيصل

                                                             
 8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  84

 .2022مارس  19ة مراتبورا : اخلميس، مبعهد بك
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 هذه رئيس تغريمل ي 8ن انجار سالمية اإلرشاد تاملدرسة املتوسطة اإل )اآلن(
  85.املدرسة

من أتسس هذا املعهد يعين لتعليم الطالب أن يكونوا العام ف اهداأل
 فهم دين اإلسالم، وهم قادرون على إتقان كل مهارات اللغة العربية.أقوى يف 

 ي:ه اإلسالمية من هذه املدرسة املتوسطة )ميسي( والرسالة )فيسي( الرؤيةوأما 
 الرؤية (1

اللغة العربية، وذو إتقان دين اإلسالم، و  فهم وعملممتاز يف 
 . األخالق الكرمية

الصحيح بناء على فهم سلف  دين اإلسالمالك وتطبيق املعرفة وفهم امت (أ
 األمة من أهل السنة واجلماعة

 امتالك عادة للتفكري والتصرف مناسبًة أبخالق كرمية (ب
 حتفيظه، وتطبيقهو تعلمه، و امتالك احملبة إىل القرآن يف قراءته،  (ج
 إتقان املهارات العربية األربع (د
 امتالك املعلمني واملوظفني املتحرفني (ه
 سؤلةوامل فتوحةإدارة املدرسة امل (و
 شجعةاألنشطة التعلمية والتعليمية الفعالة يف بيئة املدرسة امل (ز

 86بناء العالقة العائلية املتناغمة بني سكان املدسة واجملتمع احمللي (ح
  

                                                             
 8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  85

 .2022مارس  19مبعهد بكة مراتبورا: اخلميس، 

 . 2022مارس  29: الثالاثء،  ، اتريخ التحميل(mahadbakkah.sch)الرمسي  وقعاملنتيجة التوثيق من  86
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 الرسالة (2
فهم على تنظيم الرتبية اإلسالمية والتعليم على أساس القرآن والسنة  (أ

 أهل السنة واجلماعة. الصاحل سلف
ميز وقائم على املو  املؤثرو  اإلبداعي ميتعلال  صنعيفحتسني قدرة املعلمني  (ب

 .اإلسالمي الشخص
( PAIKEM) فرحةواإلبداعي والفعال واملاملؤثر شط و ام النيحتقيق التعل (ج

 كامال.در على تطوير الطالب  االق ها أن جيعلالذي ميكن
 غرس حب الطالب للقرآن واللغة العربية. (د
 الدورية وغري األكادميية على األكادمي لتفوق يف اإلجنازللطالب بناء ا (ه

 الوطين والدويل.
من خالل  نضبطاملبدع و املستقل و املا تدريب الطالب على أن يكونو  (و

 م الرمسي وغري الرمسي.يالتعل
 87 احلياة. نواحيالب مع األخالق احلميدة يف مجيع تعزيز سلوك الط (ز

 
اإلسالمية واملدرسة  ملدرسة املتوسطةابمعهد بكة مراتبورا )خاصة 

ني عالقة واالتصال باللبناء االجتماعية  ألنشطةا يقوم (اإلسالمية ويةالثان
ى أنشطة ان املعهد يضّمن القادة إلشرتاك علأحيااملعهد واجملتمع احمللى، وحىت 

 8املعهد أواملدرسة. مت بناء املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
نعومة نشاط تمع احمللي، من أجل أيضا بغذن وموافقة اجمل مراتبورامبعهد بكة 

 88التعليم والتعلم.

                                                             
87
 .2022مارس  29: الثالاثء،  ، اتريخ التحميل(mahadbakkah.sch)الرمسي  وقعاملنتيجة التوثيق من  

 8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  88
 .2022مارس  19، السبتمبعهد بكة مراتبورا: 
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 مبعهد بكة 8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
إما يف دائرة عامة أو دينية، بني املدارس أو  مراتبورا مرارا إبتباع املسابقة

مع أخرى، على الرغم أنه قدر فقط على احتالل املركز الثاين املعاهد 
 89 والثالث.

 ةاملدرسة أو املعهد عالي هقة من الوالدين أو أولياء الطالب هبذالث
حىت ال يرتددون يف إرسال أوالدهم لطلب العلم يف املدرسة املتوسطة  جدا،

 90 مبعهد بكة مراتبورا. 8اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
 

 ، والطالبأحوال املعلمني، واملعظفني .3
 ، واملوظفنيأحوال املعلمني (1

ني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعلم عددهناك 
 48تعين  2021/2022يف عام  مراتبورا مبعهد بكة 8اإلرشاد تنجاران 

عامالن النظافة،  2، يشغيلتو  يموظف إدار  1معلمني،  21شخصا، وهم 
 عاملتا 2غرفة صحية املدرسة، عامل  1حارس األمن، أمني الصندوق،  1

املدرسة و  اإلسالمية املدرسة املتوسطةطالب ا )ألن مشرف 20املقصف، 
 91 .(يف نفس السكن ونخملوط اإلسالمية الثانوية

سطة اإلسالمية أما عدد معلمي مادة اللغة العربية يف املدرسة املتو 
 هم كما املكتوب اآليت:مراتبورا  مبعهد بكة 8اإلرشاد تنجاران 

                                                             
 8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  89

 .2022مارس  19، سبت: ال عهد بكة مراتبورامب
 8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  90

 .2022مارس  19، سبت: ال مبعهد بكة مراتبورا
مبعهد  8جاران املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تننتيجة املقابلة مع ريزا، موظف إداري وعلمية املدرسة  91
 .2022مارس  19، سبتال: بكة مراتبورا
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 2021/2022 الدراسي عامال، رامراتبو  مبعهد بكة 8العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران : أحوال معلمي مادة اللغة 1جدول 

 املتخرج من االسم الرقم
 جامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسورااباي عبد الرمحن 1
 جاوا الشرقية اإلسالمي جرسيكمعهد الفرقان  أمحد طه 2
 سالمية ابملدينة املنورةامعة اإلاجل حافظ أنصاري 3
 امعة اإلسالمية ابملدينة املنورةاجل ل حممدفاض 4
 جامعة إفريقيا العاملية )السودان( حممد رضا وجيااي 5
 اإلسالمية والعربية يف إندونسيا جاكراتمعهد العلوم  موالان إقبال 6
 مجبري كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية ابغيندا حسن 7

 ( hadbakkah.schmaر: صفحة الويب يف )مصد
 

 أحوال الطالب (2
 2021/2022 الدراسي  امعال، رامراتبو  مبعهد بكة 8سطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران : أحوال الطالب يف املدرسة املتو 2جدول 

 عددال الفصل الرقم
 تسع وعشرون طالبا أ –السابع  1
 ثالثون طالبا ب –السابع  2
 أربع وعشرون طالبا أ –السامن  3
 ثالث وثالثون طالبا ب –السامن  4
 ثالثون طالبا أ –التاسع  5
 مثان وثلثون طالبا ب –التاسع  6

 طالبا ومثانون ةمائة وأربع اجملموع
 اإلدارة( موظف)مصدر: من نتيجة املقابلة مع 
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 حوال التسهيالت والبواسة والوسائل الرتبويةأ .4
الدراسي   عامال، رامراتبو  مبعهد بكة 8المية اإلرشاد تنجاران : أحوال التسهيالت والبواسة والوسائل الرتبوية الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلس3جدول 
2021/2022 

 البيان العدد التسهيالت الرقم
 جيد 6 لالفص 1
 ةجيد 1  ة األساتذةمكتب 2
 ةجيد 1 املكتبة  3
 جيد جدا 1 املسجد )الشريفة الصاحلة( 4
 جيد جدا 1 سكن الطالب/املهجع 5
 جيد 1 معمل الكمبيوتر 6
 جيد 2 أو املطعم املقصف 7
 ةجيد 1 غرفة صحية املدرسة 8
 جيد 4 لريشةملعب كرة ا 9

 جيد 3 ملعب كرة القدم 10
 جيد 1 ملعب كرة السلة 11
 جيد 1 ملعب كرة اليد 12
 ةجيد 3 شرفة االسرتاحة 13
 جيد 4 احلمام واملرحاض 14
 ةجيد كثري استحمام سكن الطالب ةغرف 15

 اإلدارة( موظف)مصدر: من نتيجة املقابلة مع 
 

 نشاط التعلم والتعليمو  الدرس لجدو  .5
أ ختصيص الوقت ألنشطة التعلم والتعليم يف املدرسة املتوسطة يبد

 ساعة 11ساعات حىت  7من  مبعهد بكة مراتبورا 8 اإلسالمية اإلرشاد تنجاران
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يف هذا املدرسة املتوسطة، تنفيذ  دقيقة. 40ة هي دة، وساعة الدراسة الواحالدراس
 األحد هو عطلة.األنشطة التعليم من يوم اإلسنني حىت يوم السبت، أما يوم 

هي  الدرس الواحد ، مادةكتااب للتددرس  26مادة للدرس و 19هناك 
 92دقيقة(. 80-40يصل إىل ساعة أو ساعيت الدراسة )

 امنة صباحا حىت الساعة السابعةالثيف الساعة  التعليمالتعلم و  نشاطيبدأ 
  عصرا. دقيقة شرينالع و عشرة

 
بمعهد بكة مرتابورا، العام الدراسي  8ين في المدرسة المتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران : قائمة األسماء من المعلمين/مدرس4جدول 
2021/2022 

 اسم املعلم املواد الرقم

1 Adab Akhlak, Tauhid Faisal Abdurrahim, S.Pd.I 

2 Nahwu, Shorof, Muthala’ah, Tauhid Abdurrahman, S.Pd.I 

3 Tadrib Lughawy Maulana Iqbal, Lc 

4 Hadits Imad Al Alim, S.Pd.I 

5 Al-Adzkar, Siroh, Hadits Muhammad Farouq, S.H 

6 Nahwu, Shorof 
Muhammad Hafidz Anshori, 

Lc 

7 Tafsir Mukhlis Bridlo 

                                                             
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  جدوال نشاط التعلم والتعليمنتيجة التوثيق حصلها من  92

 .2022مارس  29: الثالاثء، مبعهد بكة مراتبورا  8
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8 Fiqih Burhanudin, S.Pd 

9 Tajwid 
Lalu Muhammad Yuha 

Pratama 

10 Khot Ahmad Salimin 

11 IPA, MTK Herman Syukur, S.T 

12 MTK Saipullah, S.Pd 

13 IPS Hidayatullah, S.Pd 

14 PJOK 
Muhammad Fuad Ansyari, 

S.Pd 

15 B. Indonesia  Anugrah Gio Pratama, S.Pd 

16 B. Inggris Syaifurrahman Fadhillah, S.Pd 

17 Nahwu, Shorof, Tadrib Lughawy Toha Ahmad 

18 Shorof Ilman Nafarin 

19 B. Indonesia, B. Inggris Prima Tanjung 

20 Fiqih, Tafsir, Siroh, Tauhid Nasrul Mu’min, M,. S.H 

21 Muthala’ah Donna Satria Abrar, S. Sy 

22 Tadrib Lughawy, Muthala’ah Fadel Muhammad, Lc 
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23 Tajwid Muhammad Pajri Siddik 

24 Muthala’ah Baginda Hasan, S.Ag 

 )مصدر: املوجود يف الواثئق املدرسية من موظف اإلدارة(
   

 تقدمي البياانت .ج
ة، واملالحظة، والتوثيق تنفيذا جيدا لبنفذت أساليب مجع البياانت ابملقاقد 

يف قسم تقدمي البياانت من هذا البحث ات والتوجيهات املعينة. و اليت تتعلق ابإلرشاد
مات االستنتاجية وهلا السديدة إلنتاج املعلو ت ، حياول الباحث أن ينّظم البياانالعلمي

 معىن معني.
البيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالم لطالب ملزيد من التفاصيل حول 

مبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجر  8املدرسة املتوسطة اإلرشاد تنجاران 
 : يليكما البحث  من  هذا نتائج  عن الباحث بسط، سيكاليمنتان اجلنوبية

 
 اإلسالمية املدرسة املتوسطة لطالب بيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالمال .1

 مبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية 8اإلرشاد تنجاران 
كما ذكر الباحث يف الباب السابق فيما يتعلق بفهم البيئة اللغوية، فإهنا 

واالستماع إليه،  ما يتم مشاهدته،على األقل ميكن تفسريها بكل ما يشمل 
 وممارسة التفاعل من البعض لبعض اليت ميكنها  أن تساعد يف تطوير اللغة وإتقاهنا.

بناء على هذا الفهم، قبل أن يقّدم الباحث البياانت اليت مت احلصول 
عليها من البحث امليداين الذي مت إجراؤه حول خبصوص البيئة اللغوية على ممارسة 

مبعهد بكة  8درسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران امل مهارة الكالم للطالب
يمكن ف ،بناء على نتائج البحث من املقابلة مع معلمي اللغة العربية مراتبورا
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كما إىل أقسام  للباحث تصنيف من الدراسات اليت سيتم بياهنا  يف هذا الباب 
 تية:اآل
 بطالدى ل مهارة الكالم على ومتارس اليت تدعمأنواع البيئة اللغوية  (1

 إجرائه يف ميدان البحث، كان بناء على نتائج املالحظة الذي مت
البيئة اللغوية اليت تدعم  من ن فيه نوعانمباشرة، إ ينظر يف املعهدالباحث 

احلال رمسية وغري رمسية. هذا  لغوية متارس على مهارة الكالم، ومها بيئةو 
إحدى من بيئة  رمسية هيالبيئة اللغوية ال يعين أن مناسبًة كما تعريفهما،

تعليمية تركز على إتقان الواعي لقواعد أو نظام اللغة اهلدف. أي أن البيئة 
 إندونسيا، الرمسية هي بيئة أو مكان تتم فيه علمية التعليم. بشكل عام، يف

  93ث يف الفصل.العلمية التعليم حيد
اط نش هذه املدرسة عند البيئة الرمسية على توجد اكما تعريفها، أهن

االتصال والتفاعل بني الطالب لآلخرين، وبني التعلم والتعليم يف الفصل مثل 
الطالب مع املعلمني، مث البيئة التعليمية كمثل اللغة التدريسية املستخدمة 

 94.تعلم وتعليم الدروس يف الفصل حني
بيعية وأما البيئة اللغوية غري الرمسية هي بيئة تركز على العلمية الط

الل التواصل املباشر مع األشخاص الذين خة الطبيعية من إلتقان اللغ
اللغة يف البيئة غري الرمسية مثل اللغة املستخدمة من قبل  يستخدمون اللغة.

م، تخدمة من قبل أعضاء جمموعة التعلالزمالء، ولغة الوالدين، واللغة املس
خارجه  واللغة املستجدمة من قبل وسائل اإلعالم، ولغة املعلمني يف الفصل أو

                                                             
93 Suwarana Pringgawidagda, Strategi Penguasaan Bahasa, (Yogyakarta: Adicita Karya 

Nusa, 2002), hal. 34. 
:  مبعهد بكة مراتبورا 8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران نتيجة املالحظة يف مساحة املدرسة  94
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عند الدراسة. لذلك، بشكل عام، ميكن القول أن هذه البيئة هلا أتثري كبري 
 95ومهم على نتائج تعلم اللغة الثانية للمتعلمني.

نشاط التعلم والتعليم  خارج  يفها، البيئة غري الرمسية موجودة كما تعر 
األحوال الطبيعية عندما يتكلم الطالب مع اآلخرين أو عند الفصل مثل 

ساحة املعهد، أو  لمني أو املوظفني حول املدرسة، إما يف املطعام، أواملع
شرفة االسرتاحة،  املسجد، أو سكن الطالب، أو املكتبة، أو املالعب أو

  96وغريها يف مساحة املعهد.
 لدى الطالب مهارة الكالمعلى  ومتارس األنشطة اليت تدعم (2

بية، هناك أنشطة بناء على نتائج املقابلة مع أحد معلمي اللغة العر 
كثرية ومتنوعة اليت تدعم ومتارس على مهارة الكالم لطالب املدرسة املتوسطة 

 ينتضح من، وهي كما مبعهد بكة مراتبورا 8اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
 املقابلة اآلتية :

الم والبيئة العربية يف املعهد، كان "هناك الداعمات لتنمية مهارة الك
ثالث مرات ناك أنشطة كمثل احملادثة اليت تنفذ يف خارج الفصل عادة ه

مفردات كل يوم، مث  5-3مج تسميع املفردات على األقل سبوع، مث براناأل
إىل الدروس اللغة  ونحيتاج نبرانمج تعليم اللغة املخصوص للطالب الذي

الزائدة دون يف الفصل. إن يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية واجبة  العربية
اللغة العربية حول املعهد، إما يف أنشطة التعلم والتعلم يف الفصل،  إلستخدام

خارج  الطالب من بعضهم البعض، وكذلك مع اآلخرينأو اإلتصال بني 
يف  الفصل. مث هنا برانمج مشاهدة األفالم العربية مثل الكرتون أو احلوار

ل اخلطابة املطعم عند وقت األكل. وكانت املدرسة إبجراء املسابقة اللغوية مث
                                                             

95 Henry Guntur Taringan dkk, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

ISBN: 97897940438821988), hal. 26. 
:  مبعهد بكة مراتبورا 8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران نتيجة املالحظة يف مساحة املدرسة  96
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وترمجة الكالم، مث يف مساحة املعهد جمالت احلائط وامللصقات حول 
. وأما داخل الفصل عادًة أنشطة مثل احلوار أو املفردات، والعبارات العربية

حمادثة وغري ذلك، مناسبا ابملادة املدروسة. وكانت لغة التدريس املستخدمة 
تاسع، وأما الصف يف الفصل هي لغة عربية، خصوصا للصف الثامن وال

امتزاج بني اللغة العربية واإلندونيسيا السابع فلغة التدريس املستخدمة فيه 
ألن الطالب يف هذا الصف هم ال يزال مبتدئني يف تعليم اللغة العربية. مث 
االتصال بني الطالب مع املعلم يف الفصل مثل السؤال واجلواب، طلب 

 97".اإلذن فيجب ابللغة العربية
 

الطالب استخدام اللغة العربية دائما يف مساحة املعهد،  جيب على
إما أثناء نشاط التعلم والتعليم أو خارجه. يتم الرتكيز على استخدام اللغة 

الثامن والتاسع، حيث إذا كانوا يرتكبون  صفالالعربية للطالب يف 
املخالفات اللغوية فعليهم املعاقبات. وأما للطالب يف الصف السابع فلهم 

، ألهنم ال يزالون يف جانب اللغة العربية ندونسياة الستخدام اللغة اإلرخص
مرحلة تعود وإعداد اللغة. من بني العوامل اليت تدعم الطالب يف تطبيق اللغة 
العربية يف املدرسة هي األمثلة املباشرة من املعلمني والتعلم اخلاص ملهارة 

نه يتم توجيههم دائما حىت الكالم خارج وقت التعليم يف الفصول. مما يعين أ
 98 جيدا وكامال. يتمكن الطالب من إتقان املهارات اللغوية

تطبيق أو ممارسة الكالم الذي فعلوا الطالب قال أحد املعلمني عن 
، إن يف املعهد عقوبة للطالب الذين يرتكبون االنتهاكات يف اللغة يف املدرسة

                                                             
املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  مدرس اللغة العربية قي، نعبد الرمح املقابلة مع أستاذنتيجة  97

 .2022مارس  23، ألربعاء: ا مبعهد بكة مراتبورا 8تنجاران 
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يرتكب انتهاكا  الطالب مثل مفسد اللغة أو خملف اللغة، إن كان العربية
للغوية إما يفسد اللغة بال إستخدام أسلوب العربية الصحيح أو ال يستخدم 

  99 عقوبة كما متفق عليه معا. اللغة العربية أثناء يف مثساحة املعهد، فعليهم
من املعلمني  مع الباحث من كل اجمليبني الذين متت مقابلتهم كثري

ونشائط اليت تدعم ملمارسة مهارة الكالم يف والطالب قالوا أن البيئة اللغوية 
 اآليت:قيل يف ما فعالة ومفرحة، كمعهد بكة هي 

"البيئة اللغوية وأنواع األنشطة اللغوية يف هذا املعهد هي تكفي 
طة اإلسالمية والفعالة، ميكن أن ينظرها من املتخرجني من هذه املدرسة املتوس

جيدا إما يف اللسان، والكتابة، وطالب فيها الذين يتقنون اللغة العربية 
 100."واالستماع وكذلك يف قراءة الكتب العربية

 هذا البيان يتماشى مع كلمة املعلم اللغة العربية اآلخر، أن البيئة 
   101 ومجيع النشاط الذي تدعم وحيّسن مهارة الكالم هو جيد جدا وفعالة.

ه مث قال أيضا أحد الطالب عن األنشطة اللغة العربية يف هذ
 ، وهو كما التايل:املدرسة املتوسطة اإلسالمية هي جيدة ومفرحة

"رأيت أن األنشطة املفرحة والطيبة يف ممارسة الكالم هي احملادثة 
املفردات يف الصباح بعد حتفيظ القرآن يعين، يعطي املعلمون أو املشرفون 

ثال "الصحة"، مث بتلك املفردات يتحدث الطالب مع عن أي املوضوع م
بعضهم البعض. دون ذلك، كان يف السكن يعطينا املشرفون املفردات  قبل 

                                                             
نتيجة املقابلة مع أستاذ عبد الرمحن، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  99

 .2022مارس  23: اخلميس،  مراتبورا مبعهد بكة 8تنجاران 
، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممد حافظ أنصارينتيجة املقابلة مع أستاذ  100

 .2022مارس  23: األربعاء،  مبعهد بكة مراتبورا 8اإلرشاد تنجاران 
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. مث هنا املسابقات مثل النوم وسنسّمع تلك املفردات يف الليلتني التاليتني
اخلطابة وترمجة الكالم الذي يقوم هبا جمليس الطلبة )أوسيس(، وكذلك أننا 

لينا ابستخدام اللغة العربية كل يوم يف مساحة املعهد كما جيب ع
 102".استطعنا

، أن األنشطة اليت اآلخر الطالبهذا البيان يتماشى مع كلمة 
حتّسن مهارة الكالم يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية، هنا حماضرة 

يف عسبوعية اليت فيها تعلم وممارسة الدعوة ابلعربية، وقراءة الكتب، وغريها 
يف الفصل، مث يف السكن مراجعة املفردات ومجيع النشاطات  كل يوم اجلمعة

103 يف هذا املعهد جيب ابلعربية.
   

  

مهارة الكالم لدى على  ومتارستدعم اليت  الرتبوية التسهيالتو  الوسائل (3
 الطالب

اليت تدعم  تربية تسهيالتو  وسائل، هناك املالحظةبناء على نتائج 
لكالم لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد ومتارس على مهارة ا

 104اآلتية : ، وهي كمامبعهد بكة مراتبورا 8تنجاران 
 مكرب الصوت (أ

 التلفاز الصغري (ب
 ت العربيةصقالواملجمالت احلائط  (ج
 آلة العرض (د

                                                             
قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  طالب الصف الثامن، حممد حسني هيكلتيجة املقابلة مع ن 102
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 تبة العامةاملك (ه
عن الوسائل  اللغة العربية يمن نتيجة املقابلة، قال أحد معلم

 :داخل الفصل كما يليهيالت التعليمية والتس
"يف استخدام الوسائل التعليمية لللغة العربية يف الفصول ميكنه 

، لكنه ألن يف هذا املدرسة يكفي وجيد، هناك مكرب الصوت وآلة العرض
يوجد واحد فقط من آلة العرض، فنحن نستخدمها تبادال كما حاجتنا 

 105".عليها يف علمية التعلم والتعليم
املتاحة اليت تدعم  التسهيالتالوسائل و لية املتعلقة بفعالية واث

ن كل إ عنها، علمنياملأنشطة تعلم وتعليم العربية يف املدرسة، يقول أحد 
األنشطة والوسائل الداعمة يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية هي فعالة 

وتساعدهم  جدا، خصوصا ابلوسيلة الصوتية اليت متارس استماعهم ةومفيد
ئوان يف ممارسة طق واللهجة العربية الصحيحة، حىت ال خيطللتعود على الن

 106 وتطبيقها.

 مهارة الكالم لدى الطالبعلى ومتارس املواد اليت تدعم  (4
للتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد مادة  20هناك 

مادة  13مواد عامة، و  7مبعهد بكة مراتبورا، وتشمل فيها  8نتجاران 
 107املعهد.

                                                             
أستاذ عبد الرمحن، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد نتيجة املقابلة مع  105
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اليت تدعم ومتارس على مهارة الكالم لدى الطالب يف هذا  ملوادا
إن كل املادة  ،املدرسة املتوسطة اإلسالمية، فذلك كما قيل بعض املعلمني

كلغة التدريس يف الفصل، كما   ابستخدام اللغة العربية هنا، اليت متت تعليمها
ت قال أحد املعلمني، أن سبعني حىت مثانني من مائة، النشاطات واالتصاال

ابستخدام اللغة العربية، حىت لغة التدريس يف هذا املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
لبعض املواد يف الفصل ابللغة العربية مثل مواد العربية كعلم النحو، وعلم 
الصرف، والتدريب اللغوي، واملطالعة، وكذلك مثل مواد املعهد كالتوحيد، 

ام اللغة العربية. هذا لتعود والفقه، والسرية، والتفسري، فتعليمها ابستخد
ملهارة االستماع والكالم لديهم ولكن هناك أوقات جيوز استخدام الطالب 

اللغة اإلندونسيا إن كانت حاجة به. واستخدام اللغة العربية أكد جدا 
لطالب الصف الثامن والتاسع، أما طالب الصف السابع هلم رخصة ألهنم 

   108 ألوىل يف تعلم اللغة العربية.ئن وهم ال يزالون يف املرحلة امبتدي
مواد اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  4هناك 

مبعهد بكة مراتبورا، وهي علم النحو، علم الصرف، التدريب  8تنجاران 
 اآليت:كاللغوي، واملطالعة، كما قال أحد معلمي اللغة العربية  

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية"املصادر أو املواد التعليمية يف هذه 
مثاليةً إن شاء هللا، ألننا إبقامة املشاورة تكرارًا بني املعلمني يف اختيار الكتب 
املدروسة هلذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية حينما هي فعالة، فمن التحقق 
أن كثريا من املتخرجني هنا هم قادون يف اللغة العربية خاصة يف املهارات 

 109".اللغوية
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ستخدم كثري من املواد املعهدية يف هذا املعهد الكتب العربية، وهذه ت
تعليم الكتب املتعلقة على الكتب ليست مملوكة للمعلم فقط بل للطالب أيضا. 

، فمادة علم النحو ابستخدام كتاب حنو واضح، يف هذا املدرسة للمواد العربية
دام كتاب دروس والصرف ابستخدام كتاب التصريف، والتدريب اللغوي ابستخ

  110 اللغة العربية من جنتور، واملطالعة ابستخدام كتاب سلسلة تعليم العربية.
  

مهارة الكالم من  ممارسةيف  اليت تؤثر على الطالب العائقةالعوامل الداعمة و  .2
مبعهد  8اإلرشاد تنجاران  اإلسالمية املدرسة املتوسطةخالل البيئة اللغوية يف 
 ر كاليمنتان اجلنوبيةبكة مراتبورا منطقة بنج

 للطالب يف ممارسة مهارة الكالم العوامل الداعمة (1
على أهنا كل ما يسهل االفراد أو  ميكن تفسري العوامل الداعمة

 اجملموعة لتحقيق االهداف او االشياء املطلوبة يف نشاط ما.
أتثر الطالب يف ممارسة مهارة الكالم هناك عوامل داعمة اليت 

 111 وحتسينها، وهي:
 )من شكل الوسائل( كرب الصوتم (أ

 )من شكل الوسائل( التلفاز الصغري (ب
)من شكل  صقات حول املفردات والعبارات العربيةلوامل جمالت احلائط (ج

 الوسائل(
)من  د الفقهيةعبارات والقرآن واألحاديث والقواعاملفردات وال تسميع (د

 شكل األنشطة(
                                                             

مبعهد بكة  8اران نتيجة التوثيق من مصدر التدريس يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنج 110
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 .2022مارس  29الثالاثء، 
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 وترمجة الكالم )من شكل األنشطة( اخلطابة سابقةم (ه
 )من شكل األنشطة( رسة اخلطابة والدعوةمما (و
 العربيةاللغة تعليم ملعلمون املاهرون والبارعون يف ا (ز

 املعلمني دافع (ح
 املشرف يف سكن الطالب (ط
  البيئة النشطة انطقة ابلعربية (ي
 )من شكل األنشطة( النشاط يف سكن الطالب (ك
 لغة التدريس  (ل

لطالب، هناك وبناء على نتائج املقابلة مع املعلمي اللغة العربية وا
 :يليالعوامل الداعمة ملمارسة مهارة الكالم، وهي كما 

"هناك املشرفون حول الطالب، فإن كان الطالب ال يعلمون عن 
ما مثل املفردات أو العبارات أو اللهجة العربية وأي  الشيء املتعلق بدروس

شيء، فيمكنهم أن يسألو املشرفني مباشرة، فهم ال ينتظر بلقاء املعلم يف 
الفصول فقط. واعلم أن يف هذا املعهد جيب ابستخدام اللغة العربية كل 

 112".اليوم
هذا البيان يتماشى مع كلمة املعلم اللغة العربية اآلخر، أن من 
 العوامل الداعمة هي أنشطة الطلبة اليومية يف املعهد ابستخدام اللغة العربية

تعلم والتعليم يف يبدأ من التعلم، واالتصال، وكل النشاطات خرج وقت ال
الفصل. فإن اللغة سهولة إتقاهنا ابلتطبيق واملمارسة، أما النظرايت عنها ميكن 

 113 تعليمها يف الفصل.
                                                             

المية نتيجة املقابلة مع أستاذ حممد حافظ أنصاري، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلس 112
 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8اإلرشاد تنجاران 

نتيجة املقابلة مع أستاذ أمحد طه، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  113
 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8
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 للطالب يف ممارسة مهارة الكالم العائقةالعوامل  (2
ميكن تفسري العوامل غري الداعمة على أهنا كل ما يعوق االفراد أو 

 طلوبة يف نشاط ما.اجملموعة لتحقيق االهداف او االشياء امل
هناك عوامل طالب، العلمني و املبناء على نتائج املقابلة مع بعض 

كما   لطالب يف ممارسة مهارة الكالم وحتسينها، وهيل غري داعمة اليت أتثر
 :التالية

"فمن الصعوابت والعائقات موجودة. فكثري منها جائت من أفهام 
ريقة أو إسرتاتيجية يف تبليغ الطالب املتنوعة، حىت ينبغي علينا بتكّيف الط

. كان يف البداية، تسجيل وقبول الطالب يف هذه الدروس العربية وتعليمها
املدرسة املتوسطة اإلسالمية ال يزال مفتوحة أو سهولة حىت يسجل الطالب 

ال يفهموها شيئا إال قليل. وأما اآلن هم غريبون ابللغة العربية و بعضأحياان و 
امة االنتقاء على الطالب املسجلني مناسبا ابلتصنيف مبرور الوقت، نبدأ إبق

إال قليل جدا، والطالب يفهمون املتفق واحلمد هلل، ال توجد العائقات 
 114".وميارسون الدروس، خاصة اللغة العربية بسهولة

هذا البيان يتماشى مع أقوال بعض الطالب الذي مت مقابلتهم، أن 
 منارسة مهارة الكالم هي اخلوف العوامل غري الداعمة اليت تصيبنا يف مم

 115 ونسيان املفردات. اخلطأ،

                                                             
رس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد نتيجة املقابلة مع أستاذ عبد الرمحن، مد 114

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 

نتيجة املقابلة مع حممد حسني هيكل، طالب الصف الثامن قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  115
 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 



61 
 

 
 

مث قال الطالب اآلخر أن الصعوبة يف ممارسة مهارة الكالم جتيئ 
، لذلك خياف ن اخلطأ يف كالمهميفعلو  من نظرة طالب الصف األعلى

 116 الطالب من التعبري عن اللغة العربية.
 أو املخرج عن احللّ وبناء على نتائج املقابلة مع بعض طالب عن 
 يلي:مسألة ما اليت تعوقهم ملمارسة مهارة الكالم، وهي كما 

ابللغة العربية،  الكالم وتصحيح تهد دائما يف حتسنيجن"حنن 
إجتهاد تباع كل األشطة اللغوية يف املعهد، ومن الاب وإحدى الطرق منها يعين

 117."، فأقرأ املعجم كثريا من اآلخر ملراجعة وزايدة املفرداتنفسي
من بني جهود الطالب  وهذا البيان يشبه مع قول الطالب اآلخر أن

لتحسني مهارة الكالم لديهم هو إبجراء حمادثة متكررة مع األصدقاء، 
 118 وتصحيح بعضهم لبعض، مث مراجعة املفردات معا.

  

                                                             
نتيجة املقابلة مع مفتوح فوزان شفيق، طالب الصف التاسع قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  116

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 
نتيجة املقابلة مع مفتوح فوزان شفيق، طالب الصف التاسع قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  117

 .2022مارس  23بكة مراتبورا : األربعاء،  مبعهد 8تنجاران 
نتيجة املقابلة مع حممد حسني هيكل، طالب الصف الثامن قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  118

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 
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 حتليل البياانت .د
 يةاإلسالم املدرسة املتوسطة لطالبالبيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالم  .1

 مبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية 8اإلرشاد تنجاران 
 أنواع البيئة اللغوية اليت تدعم ومتارس على مهارة الكالم لدى طالب (أ

 البيئة الرمسية (1
هناك بيئة رمسية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد 

لتعلم والتعليم. ، اليت تقوم يف الفصل أثناء علمية امبعهد بكة 8تنجاران 
 التعليم من خمتلفة جوانب الرمسية البيئة تشملأمحد هدايت أن كما رأى 

 توفر أن ميكن. املخترب أو الفصل يف غالب وهي الرمسي، وغري الرمسي
 اللغة اكتساب شكل يف للمتعلمني مدخالت الرمسية البيئة هذه

 119 (.اللغة عناصر معرفة) اللغة أنظمة أو( اللغوية املهارات)
بناء على هذه النظرية أن البيئة الرمسية يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية اليت تدعم ومتارس على مهارة الكالم لدى الطالب تنقسم 

لغة التدريس و التعليم من املعلم،  إىل عدة أجراء، وهي إسرتاجتية وطريقة
صطناعية عند علمية اال أثناء علمية التعلم والتعليم، وكل النشاطات

أن بناء على نتائج املالحظة واملقابلة، تعرف  120 علم يف الفصل.الت
يف تبليغ  إسرتاجتية وطريقة التعليم اليت متت تطبيقها من قبل املعلمني
يف هذا  الدروس هي أتثر كثريا لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب

نتضح من نتيجة كما ي  ، إما يف مواد اللغة العربية أو مواد املعهد.املدرسة
جيات املتنوعة، منها يالطرق واإلسرتات ني، أنه يطبق املعلمملقابلةا

                                                             
119 Ahmad Hidayat, Bi'ah Lughawiyyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan 

Bahasa (Tinjauan tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa).... , hal. 38. 
نتيجة التوثيق حصلها من جدوال نشاط التعلم والتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  120

 .2022مارس  29مبعهد بكة مراتبورا : الثالاثء،  8تنجاران 
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القراءة  طريقةو  طريقة السمعية والشفوية،إسرتاجتية التعليم النشط، و 
 121 بصوت عال، وطريقة التعليم التعاوين.

ذكرت يويل أن التعليم النشط عبارة جمموعة من 
ني نشطني من اإلسرتاتيجيات الشاملة هبدف جعل الطالب أو املتعلم

يم حىت النهاية حيثما كانت هبذه النشاط والتقنية ميكن بداية التعل
هذه النظرية  122للطالب التعلم وحىت التدريس من بعضهم البعض.

سرتاتيجية داخل الفصل يف هذه املدرسة املتوسطة مناسبة كما تطبيق اإل
تعليم، شيط الطالب أثناء علمية النبتاإلسالمية، يعين حيث يقوم املعلم 

مراجعة الدرس، والتدريب. تعمل إما يف األسئلة واألجوبة، والقراءة، و 
هذه اإلسرتاتيجية بشكل جيد نظرا لنشيط املعلم يف إدارة الفصل 
والطالب، حىت اليكون اجلو يف الفصل صامتا وليس املعلم وحده هو 

 123 الذي يتكلم فيه.
تعتمد ذكرت سرداينة أن طريقة السمعية الشفوية هي طريقة 

على منهج هيكل يف تعليم اللغة، كتضمني تؤكد هذه الطريقة على 
دراسة ووصف اللغة اليت سيتم درسهامن خالل مساعها )علم 

صاغها يف كلمة )مورفولوجيا(، ونظام تشكيل اجلملة األصوات(، ومث 
 نياملعلم ع ما يطبقه كثري منهذه النظرية مناسبة م 124)علم النحو(.

                                                             
ابلة مع أستاذ عبد الرمحن، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد نتيجة املق 121

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 
122 Yuli Habibatul Imamah, Strategi Pembelajaran Aktif Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Bahasa Indonesia, (Lampung: Jurnal Mubtadiin, Vol.7, 01 Januari-Juni 2021), hal. 176-
177. 

نتيجة التوثيق حصلها من جدوال نشاط التعلم والتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  123
 .2022مارس  29مبعهد بكة مراتبورا : الثالاثء،  8تنجاران 

124 Sardiyanah, Pendekatan Dan Metode Audio Lingual (Analisis Metode Sam’iyah 

Safawiyah), (Sinjai: NASKHI Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab, Vol. 1 no. 1, 2019), hal. 

16. 
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ان االستماع والكالم هلما دور مهم أثناء علمية يف الفصل، حيثما ك
هذه الطريقة تركز على األنشطة التدريبات التعلم والتعليم يف الفصل. 

 125 واحملاكاة، حفظ املفردات، واحلوار، وتقليد تنفيدها.
ملان أن طريقة القراءة بصوت عال هي نشاط أداة ذكر د

أو املستمعني  املعلمني والطالب أو القراء مع األخشاص اآلخرين
متشيا مع  126ف.م معلومات حول أفكار ومشاعر املؤلاالتقاط أو فه

اليت يتم تطبيقها أحياان من قبل املعلمني يف هذا الرأي، أن هذه الطريقة 
القراءة ابلتعبري عن الكتاابت اليت يقرأها من الكتب الفصول مثل أنشطة 

ريفات، وغريها العربية أو املفردات، أو قواعد النحو، أو حفظ التص
ة، حىت يتمكن املستمعون والقراء من ابلنطق والرتتيل واللهجة الصحيح

 127 التقاط املعلومات املنقولة طيبا.
م التعاوين ي، أن التعلأفندي زكراي، نقاًل عن إيسجوين رأى

الستمرار يف ابالطالب بنشاط يف عملية التعلم مصمم لغرض إشراك 
ابإلضافة إىل ذلك ، وفًقا  128.غريةالتحدث مع الزمالء يف جمموعات ص

أن منوذج التعلم التعاوين  ،قالوا وآخرين جناليمونملا نقله سوبرجيونو عن 
 األنواعهو مفهوم أوسع يشمل مجيع أنواع العمل اجلماعي، مبا يف ذلك 

أن طريقة  متشيا مع هذه النظرية 129.اليت يقودها املعلم أو يوجهها املعلم
يف الفصل، أنه  متت تطبيقها من قبل بعض املعلمالتعليم التعاوين اليت 

                                                             
نتيجة املقابلة مع أستاذ عبد الرمحن، مدرس اللغة العربية قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  125

 .2022مارس  23بعاء، مبعهد بكة مراتبورا : األر  8تنجاران 
126 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 65 

نتيجة التوثيق حصلها من جدوال نشاط التعلم والتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  127
 .2022مارس  29مبعهد بكة مراتبورا : الثالاثء،  8تنجاران 

128 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta 

Didik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hal. 14-15. 
129 Ngalimun dkk, Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis PAIKEM, (Banjarmasin: 

Pustaka Banua, 2013), Hal. 140. 
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يف بعض أنشطة التعلم، يتم جتميع الطالب  يف عدة اجملموعة للتعلم من 
بناء  بعضهم البعض واملمارسة والتصحيح التعاون يف أداء الواجبات.

على نتيجة املقابلة، أن من بني طريقة املعلم يف تدريب وتنمية مهارة 
ذين ما زالو ضعفاء يف العربية، فستجمعهم مع الكالم لدى الطالب ال

  130 الطالب األذكياء عند علمية التعليم يف الفصل.
اليت جية وطرق التعليم تصنع البيئة اللغوية ييف كل هذه إسرتات 

حيث من هو مهارة الكالم لدى الطالب لتنمية وممارسة يتمثل دورها 
من هم الطالب. مث تبليغ املادة، ونشاط الطالب، واستماع الطالب، وف

هو من دور لغة التدريس يف تنمية وممارسة مهارة الكالم لدى الطالب 
إما يف  حيث تعود الطالب على االستماع والكالم وفهم ابللغة العربية،

 االتصال والسؤال واجلواب وطلب اإلذن أثناء علمية التعليم يف الفصل.
ب واملعلم بوترية يف تعليم مهارة الكالم، حتدث التفاعالت بني الطال

( يتم 1إىل حد ما، لذلك جيب للمعلم االتباه إىل أشياء التالية، ) كثرية
يتكلم الطالب عن ( 2تدريب الطالب ليكونوا قادرين على الكالم، )

( يتم تدريب الطالب على فهم ما يتكلمون عنه 3شيء يفهمونه، )
املعلم أن  ( ال يطلب5( ال يقاطع املعلم حمادثة الطالب، )4دائما، )

قادرا على الكالم مثل املتكلم أو الناطق األصلي، و يكون الطالب 
 131.( موضوع احملادثة هو شيء ذو معىن للطالب6)

من دور النشاطات االصطناعية عند علمية التعلم يف الفصل 
دمع التعليم حىت تتحق االهداف املرجوة، مبا يف ذلك هو من حيث 

                                                             
 8التعلم والتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  نشطةأنتيجة التوثيق من جدول  130

 .2022مارس  29مبعهد بكة مراتبورا : الثالاثء، 
131 Dedy Supriyanto, “Keterampilan Berbicara Bahasa Arab (Maharah al-Kalam)” 

https://p4tkbahasa.kemdikbud.go.id/2020/06/16/keterampilan-berbicara-bahasa-arab-maharah-al-

kalam/ , (Diakses pada 07 Juni 2022, pukul 21.00). 
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ألعاب التعليم وغريها من أنشطة داخل أنشطة اإلفراد أو اجلماعة، مث 
 الفصل اليت تدعم تنمية مهارة الكالم.

أن مفهوم بيئة   بناء على قاموس اللغة اإلندونيسيا الكبرية
هي اللغة املستخدة للتواصل يف املفاوضات وتدريس الدروس  التدريس

 يف املدرسة وغريها.
 البيئة غري الرمسية (2

املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  هناك بيئة غري رمسية يف املدرسة
خارج الفصل عند  أثناء علمية مبعهد بكة، اليت تقوم يف 8اران تنج

 ذكر ابئق أن مفهوم البيئة غري الرمسية ابلتعرض األنشطة الطالبية.
. لذلك توفر هذه البيئة غري ، ومعظمها خارج الفصلللتواصل الطبيعي

 132 .الرمسية خطااًب لغواًي أكثر من نظام اللغة
حول مساحة املدرسة بناء على نتيجة املالحظة خارج الفصل 

املتوسطة اإلسالمية، فتكون البيئة غري الرمسية هنا يف شكل مجيع أنواع 
األنشطة الطبيعية اليت حتدث حول الطالب واملعلمي واملوظفي املدرسة 

تنمية وممارسة مهارة األنشطة بشكل غري مباشر على حيث تعمل هذه 
، مثل االطصال الطبيعي بني جممع املعهد، استماع ونظرة همالكالم لدي

  133 .وغري ذالك احملادثة أو اخلطبة أو احلوار
  

                                                             
132 Baiq Tuhfatul Unsi, Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Melalui Penciptaan 

Lingkungan Bahasa, Tafaqquh; Vol. 3 No. 1, Juni 2015, hal. 140-141. 
:  مبعهد بكة مراتبورا 8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران نتيجة املالحظة يف مساحة املدرسة  133

 .2022مارس  29اخلميس، 
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 األنشطة اليت تدعم ومتارس مهارة الكالم لدى الطالب (ب
تعرف كل األنشطة واألحوال اليت تدعم على تنمية وممارسة 

تكوين الرمحن أن توفيق  كما ذكرمناسبا  هي بيئة لغوية. هذا مهارات اللغوية 
 ،ة أبداء األلوان املتنوعة من األنشطة اللغوية املهمةيف املدرس البيئة اللغوية

كبريا يف تدريب وتعويد وإتقان املهارات اللغوية أساسية من اليت أتثر أتثريا  
والكتابة لدى تالميذ املدارس أو طلبة  ،والقراءة ،والكالم ،مهارة االستماع

 134 .اجلامعة أو املعاهد
األنشطة اللغىية املتنوعة  البيئة الرمسية واالصطناعية من شكل هناك

مبعهد بكة مراتبورا إما  8يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجارات 
 يف داخل الفصل أو خارجه، وهي :

  احملادثة يف الصباح (1
من أنواع أن احملادثة نوع يف كتابه،  جوكو أغوسكما ذكر 

علمية اليت تتم بني  اختصارا هيم. تعريف احملادثة مهارة الكالتعليم 
متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل للفكرة وأما مستمع 

 135 .هو مستقبل للفكرة
هي إحدى أشكال البيئة اللغوية، تعين احملادثة يف الصباح 

تنفيذ يتم نشاط احملادثة بعن الطالب بعضهم البعض يف كل الصباح. 
ح، يعين بعد نشاط ا مرات يف العسبوع يف كل الصبدثة ثالث هذه احملا

اخلطوات من هذا النشاط  الفصل. نشاط التعلم يفحتفيظ القرآن وقبل 
                                                             

، اجلامعة يف اللغة العربية تكوين البيئة اللغوية وإتقان مهارات طلبةتوفيق الرمحن عبد املعني،  134
 .93ص:  ,(2014ديسمرب -، يوليو2، رقم 2املقاييس، جملد )

فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم أغوس جوكو ترييونو، الرسالة العلمية،  135
لك إبراهيم ، )ماالنج: جامعة موالان ماابلتطبيق على مدرسة "منبع الصاحلني" املتوسطة األهلية جريسيك

 .21(، ص:2009اإلسالمية احلكومية مباالننج، 
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( ينقسم املعلم 2 ،( جيمع املعلم الطالب يف ساحة املعهد1 : هي
املفردات لكل  5-3( يعطي املعلم 3جمموعت صغرية، الطالب إىل 

 ثة وقفا للمفردات احملددة.( يقوم الطالب إبجراء احملاد4جممعة 
 هذا النشاط من البيئة الرمسية واالصطناعية.

 تسميع املفردات (2
، كما تعليم الكالممن طرق الأحد  هو إتقان املفرداتكان 

اللفظية هدفا من أهداف أي أهنا تعد تنمية الثروة  حممد صاحل ذكر
عىن جطة لتعليم اللغة األجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محلة امل

كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم 
. يف التحدث اأن يفكر مث يرتجم فكره  إىل كلمات حتمل ما يريد هب

إتقان املفردات يساعد املتعلم لتنمية مهارة الكالم يف استخدام اللغة 
 العربية، لذلك ميكن املتكلم يتكلم بكلمات الصحيحة.

للغوية اليت تدعم على تنمية وممارسة مهارة الكالم ا ومن البيئة
تسميع  نشاط لدى الطالب يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية هي

( يعطي مشرف املسكن 1اخلطوات من هذا النشاط هي :  املفردات.
بعد يومني ( يسّمع الطالب املفردات 2املفردات للطالب قبل ينامون، 

 .يف الليلة
 تعليم اللغة (3

عليم اللغة اجلاصة للطالب الدعفاء يف اللغة العربية اليت هناك ت
مبعهد  8جتري تطبيقها يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 

التعلم اإلضايف هو جهد يبذله الطالب من أجل رأى طاهرين أن  بكة.
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إضافة، وتعميق، وتطوير معارفهم. يهدف التعلم اإلضايف أىل زايدة 
  136ت أألطالب يف تعلم الشيء.تطوير إمكاان

من قبل طرفني، يعين من جملس الطلبة يتم تنفيذ تعليم اللغة  
)أوسيس(، وكذلك من املعهد بشكل عام يف املسجد )دورة تعلم اللغة 

من املهارات علوم األساسية  ، يعلم املعلمالعربية(. يف نشاط تعليم اللغة
 .اللغوية

 م العربيةالاألف مشاهدة (4
عليم الكالم هي االستماع والفهم، هذا احلال من عناصر ت

أن الكالم هو نطق األصوات العربية بصحيح، حيث  مناسبا كما ذكر
خترج األصوات من خمارج احلروف اليت اصبحت إمجاعا من اللغويني. 
ميكن حتقيق مهارة الكالم هذه ابلتمارين )املمارسة( ملا يسمع يف مترين 

الستماع وفهم املسموع بني املتكلم مع االستماع. وليس الكالم بدون ا
يف نشاط مشاهدة الفيلم فيها نظر واستماع وفهم املسموع  137 خماطب.

 أو املنظور لفهم الفيلم.
تلفاز  ، هناككان يف املطعام هبذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية

معا عند تناول الفطور والغداء  صغري ملشاهدة فيلم  كرتون عريب
ا النشاط لتعود الطالب على استماع وفهم والعشاء. ويهدف هذ

املسموع، وزايدة املفردات والعبارات، واستخدام أساليب العربية يف 
 التحدث، واستجدام اللهجة العربية الصحيحة، وغريها.

  

                                                             
136 Tohrin, Ms, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam¸ (Pekanbaru: Sarana 

Mandiri Offset Pekanbaru, 2003), Hal. 38. 
137 Zulhannan, “Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif” (Jakarta: PT. RajaGrafindo  

Persada, 2014), hal. 77. 
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 وترمجة الكالم ابقة اخلطابة العربيةمس (5
مبعهد  8كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 

مرارا اشرتاك املسابقات األكادميية إما للعامة أو للدينية. ا بكة مراتبور 
وإىل ذلك، هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية مرارا أيضا إقامة املسابقة 

. من املعروف أن املسابقة أتثر على تنمية الطالب يف داخل املدرسة
تري أواتمي يف رسالتها التعلم وإتقان املهارات، وهذا كما حسب رأي 

هي حالة ميكن أن حتفز شخصا ما على  املسابقة واملنافسة ية، أنالعلم
 138.بذل كل القدرات لتحقيق أفضل النتائج

مهارة الكالم لدى اليت متارس  داخل املدرسة من بني املسابقة
هي مسابقة اخلطابة وترمجة الكالم. وأما املسابقة بني املدارس الطالب 

ة العربية، حكاية القصص، طاباخلاليت متارس على مهارة الكالم هي 
 .املناقشة العربية

 سبوعيةاحملاضرة األ (6
احملاضرة األسبوعية هي إحدى األنشطة من برانمج املدرسة 

احملاضرة  مبعهد بكة مراتبورا. 8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
إظهار الكفاءة يف اللغة العربية ويقام كل للتعلم و  األسبوعية هي ميدان

تحسني وتنمية ل يوم اجلمعة يف الفصل. يهدف هذا النشاطيف  أسبوع
 وممارستهم ليبدو واثقا أمام الناس. املتنوعة الطالب مهاراتوممارسة 

، كانت األنشطة من احملاضرة األسبوعية ناء على نتائج املقابلةب
تبليغ الدعوة، وخطبة، اليت متارس على مهارة الكالم لدى الطالب هي 

 هذا النشاط من البيئة الرمسية واالصطناعية.ها. وقراءة الكتب وغري 
 

                                                             
138 Tri Utami, Pengaruh Lomba Kompetisi Siswa (LKS) Terhadap Motivasi Belajar dan 

Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Bidang Teknologi Informasi Se-Provinsi DIY, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), Hal. 14. 
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الوسائل والتسهيالت الرتبوية اليت تدعم ومتارس مهارة الكالم لدى  (ج
 الطالب

هناك التسهيالت والوسائل الرتبوية اليت تدعم ومتارس على مهارة 
 الكالم، وهي كما يلي:

 مكرب الصوت (1
اإلعالن  لوسيلة التعلم والتعليم يف فصل وإلخبارمكرب الصوت 

هذه الوسيلة متارس مهارة الكالم على االستماع وفهم . بللغة العربية
، كما ذكر أمحد فؤاد أن مهارة الكالم تعتمد على قدرة املسموع

 تيح للطالبمما ت قواعد، والنطق، والفهم، واملفردات، والاالستماع
    139 توصيل أفكارهم.

 التلفاز الصغري (2
يلم رسوم املتحركة يف املطعم أو الذي ي عرُض ف التلفاز الصغري

هذه الوسيلة متارس مهارة الكالم . كل يوم  املقصف حني وقت األكل
كما ذكر أمحد االستماع والفهم واكتساب املفردات والعبارات،   على

 فؤاد سابًقا.
 جمالت احلائط وامللصقات (3

حول املفردات والعبارات العربية  جمالت احلائط وامللصقات
املدرسة مثل حول الفصول، مكتبة، جدار السياج،  حاتاليومية يف مسا

هذه الوسيلة متارس مهارة خارج احلمام، املطعام، املالعب وغريها. 
حسب إتقان املفردات والعبارات العربية حول املوضوع  الكالم على

                                                             
للنشر  املسلمالرايض: دار ) ،يتها و طرائق تدريسهااللغوية وأمه املهاراتمود عليان، حفؤاد ح محدأ 139

 .92ص:  ،(هـ 1341و الوزيع، 
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املكان. وإتقان املفردات والقوائد أحد العناصر يف مهارة الكالم، كما 
 . ذكر أمحد فؤاد سابًقا

 آلة العرض  (4
اليت يستخدم  التعلم والتعليم هي إحدى وسائلآلة العرض 

يف املسكن. هذه  ملشاهدة األفالم العربية معاكذلك و  املعلم يف الفصل،
الوسيلة تسهل املعلم لتدريس الدرس وتسهل الطالب لتعلم الدرس. 

، كما هذه الوسيلة متارس مهارة الكالم على االستماع وفهم املسموع
 أمحد فؤاد سابًقا. ذكر

 تبةاملك (5
إذا كانت مرتبطة بعلمية التعلم والتعليم يف املدرسة، فإن مكتبة 

، حىت حتسني جودة التعليم والتدريس. املدرسة تقدم مسامهة قيمة للغاية
من خالل توفري املكتبة، ميكن للطالب التفاعل واملشاركة مباشرة، إما 

 140جسيدا أو عقليا يف علمية التعلم.
تبة هي إحدى التسهيالت اليت تسهل على الطالب لتعلم املك

التسهيلة هذه اللغة العرابية وممارسة مهارات اللغوية مع بعضهم البعض. 
 كل أشكال، ألن فيها بيئة لغوية اصطناعية  متارس مهارة الكالم على
 اليت حتدث غري مباشر. 

 التعليمية املواد (د
م لدى الطالب، وهي هناك املواد اليت تدعم ومتارس مهارة الكال

 كما يلي:
 املواد اللغوية مثل مادة النحو، والصرف، والتدريب اللغوية، واملطالعة (1
 والفقه، والسرية، والتفسري املواد املعهدية مثل مادة التوحيد (2

                                                             
140 Rossi Delta Fitrianah, Perpustakaan Sebagai Media dan Sumber Belajar Bahasa Arab 

di Sekolah, (Bengkulu: Al-Maktabah, Vol. 3, No. 1, Juni 2018), Hal. 15. 
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متارس مهارة الكالم من شكل لغة التدريس  ملوادابشكل عام، هذه 
 .، وألعاب التعليمواب ابلعربيةالسؤال واجلو ، ابلعربية، والتماريناملستخدمة 

وخاصة ملادة التدريب اللغوي، فإن هذه املادة هتدف لتطوير وتنمية وممارسة 
لدى الطالب، وأكثر ما يتم التكيد عليه من هذه املهارات اللغوية األربع 
 املادة هي مهارة الكالم.

 
لكالم من مهارة ا ممارسةيف  اليت تؤثر على الطالبالعائفة العوامل الداعمة و  .2

مبعهد  8اإلرشاد تنجاران اإلسالمية املدرسة املتوسطة خالل البيئة اللغوية يف 
 بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية

مهارة الكالم من  ممارسةيف  اليت تؤثر على الطالب العوامل الداعمة (أ
 خالل البيئة اللغوية

التعليمية هناك العوامل الداعمة من شكل الوسائل والتسهيالت 
 وتنمية اللغة العربية، وهي كما التايل:

 مكرب الصوت (1
هذه الوسيلة هي إحدى العوامل اليت تدعم على تنمية 
وممارسة املهارة الكالم لدى الطالب من خالل تعود االستماع على 
ما يسمع الطالب هبا، وكذلك يفهمهم هبا من املفردات أو العبارات 

 اشر،كأهنم يعشون يف البيئة العربية.واللهجة العربية، لذلك غري مب
 التلفاز الصغري (2

اليت تدعم على تنمية وممارسة  التلفاز الصغري هو أحد العوامل
املهارة الكالم لدى الطالب مما يشاهدون ويشتمعون منه، كما ذكر 
يف املبحث السابق أن هذه الوسيلة تعرض فيلم رسوم متحرك العربية 

 حول احلوار أو احملادثة.
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التلفاز يف املطعام وعادة الطالب يشاهدونه عند األكل  وقع
 .  أو الفراغ يف وقت اإلسرتاحة

 جمالت احلائط وامللصقات حول املفردات والعبارات العربية (3
جمالت احلائط وامللصقات هي إحدى العوامل اليت تدعم 

 على ممارسة مهارة الكالم من خالل إتقان املفردات والقواعد.
 

ملمارسة وتنمية  الداعمة من شكل األنشطة اللغويةهناك العوامل 
 ، وهي كما التايل:اللغة العربية

والقرآن واألحاديث  تسميع املفردات والقواعد النحوية والتصريفات (1
 د الفقهيةوالقواع

نشاط تسميع املفردات والقواعد النحوية والتصريفات 
دعم على والقرآن واألحاديث والقوائد الفقهية هي أحد العوامل الت

شكل التعود لتعبري أو نطق الكلمات أو ممارسة مهارة الكالم من 
اجلمل العربية، وكذلك غري مباشر يتعلم كيف يستخدم الطالب 
القواعد اللغوية الصحيحة يف الكالم والكتابة من خالل حتفيز القرآن 

 حاديث النبوية والقواعد الفقهية.واأل
النطق أكثر عناصر فم الكالم. والنطق هو من عناصر تعلي

 141.بشكل خاطئ هبعد تعلم يحهأو تصح غريهت يفاللغة صعوبة 
 اللغويةاملسابقة  (2

ومن إحدى العوامل اليت تدعم على ممارسة وتنمية مهارة 
الكالم لدى الطالب هي املسابقة اللغوية مثل اخلطابة، وترمجة 

                                                             
، البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد املصدقية كركسان بروبولنجوايايه ربية العدوية،  141

 .64(، ص. 2019يوين -، يناير1، رقم 3اجمللة العربية الدولية للرتبية والتعليم، جملد بربولنجو: )
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ألنه يف حتيات  الكالم. املسابقة اللغوية أتثر أتثريا لتنمية املهرات اللغوية
املسابقة، يتم التأكيد على أداء املشاركني بشكل أفضل من املشاركني 
اآلخرين، لذلك يتعني عليهم تعلم املزيد وإتقان مما منافسة أو املسابقة 

 اليت يشاركون فيها.
 النشاط اللغوي يف سكن الطالب (3

كان النشاط اللغوي يف مسكن الطالب هو أحد العوامل 
سة مهارة الكالم لدى الطالب مثل التفاعل بني الداعمة يف ممار 

الطالب مع اآلخرين أو مع املشرفني، ومراجعة الدروس العربية وتسميع 
املفردات، ومشاهدة األفالم العربية. لذلك هبذا النشاط يصنع غري 
مباشر البيئة اللغوية الفعالة لتنمية املهارات اللغوية لدى الطالب، دون 

 يف داخل الفصل فقط.
 ممارسة اخلطابة والدعوة (4

كانت اخلطابة )ومنها تبليغ الدعوة( هي إحدى أنواع تعليم 
فإن هذا النشاط يدعم لتنمية وممارسة املهارة الكالم من خالل  142 الكالم.

 تدريب الكالم، وأتليف اجلمل، والتعبري عنها من املوضوع املبحث.
 

العربية، وهي هناك العوامل الداعمة العامة ملمارسة وتنمية اللغة 
 كما التايل:

 العربيةاللغة تعليم ملعلمون املاهرون والبارعون يف ا (1
مهارة الكالم لدى  من العوامل اليت تدعم على تنمية وممارسة

، من ابرعون يف تعليم اللغة العربيةعلمون ماهرون و ماملطالب هو 
 رتاتيجية، طريقة، وألعاب التعليم املستخدمة أثناء علمية التعليم.اس

                                                             
 .128(، ص: 2008ان: دار املناهج، ، )عممهارات االتصال اللغوي وتعليمهاحمسن علي عطية،  142
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قواعد منظور لتصميم أحداث التعليم  هي التعليم جيةياسرتات
اليت ميكن أن يصنع اخلربات التعليمية الالزمة لتحقيق األنواع املختلفة 

ومفهوم الطريقة هي  143اليت اليت مت وضعها. من األهداف التعليم
واملقصود. لذلك ميكن  كيفية منظمية ومفكرة جيدا لتحقيق اهلدف

طريقة جيب متريرها لتقدمي املواد أو الدروس من أجل  فهم الطريقة تعين
مث مفهوم العبة التعليمية هي نشاط  144حتقيق أهداف التعليم.

الكتساب مهارة معينة بطريقة مثرية ومفرحة للطالب يف علمية التعليم. 
إذا كانت املهارات املكتسبة يف اللعبة يف شكل مهارات لغوية معينة، 

 145اللغوية. فإن اللعبة متسى اللعبة
املعلمني يف  اخللفية التعليميةبناء على نتائج املقابلة عن 

مبعهد بكة مراتبورا،  8املدرسة املتوسظة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
فأكثرهم متخرجون من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. تعليم اللغة 

نشطون، انطقون العربية الالعربية سيكون فعالة إن كان معلموهنا هم 
وهناك  واديهم خربة يف تعلم وتعليم اللغة العربية يف بيئة عربية نفسها.

كثري من املعلمني هم متخرجني من قسم تعليم العربية، لذلك ميكنهم 
للطالب وكذلك هلم اإلسرتاتيجيات والطرق  أن يعّلم اللغة العربية جيدا

 بية.التعليم والأللعاب التعليمية الفعالة إلتقان اللغة العر 
 املعلمني دافع (2

من أحد العوامل الداعمة  لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب 
، الدافعية هي رغبة هو دافع أو حتفيز التعلم من قبل معلمني نفسهم.

وهي تلك القوة الداخلية الذاتية اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه، لتحقيقي 
                                                             

143 Haidir, Salim, Strategi Pembelajaran, (Medan: Perdana Publishing, 2014), Hal. 100. 
144 Kamsinah, “Metode Dalam Pembelajaran: Studi tentang Ragam dan Implementasinya”. 

(Lentera Pendidikan, VOL. 11 NO. 1 Juni 2008), hal. 102-103. 
145 Mardiah, Metode Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Madrasah 

Ibtidaiyah, (Tembilahan: Jurnal Mitra PGMI, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2015) , hal, 65. 
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 واملعنوية ابلنسبة له.غاية معينة يشعر ابحلاجة إليها أو أبمهيتها املادية أ
إن رغبة متعلم لغة ما هلا دور فعاال، بل هي معيار يف جناح املتعلم أو 
فشله يف تعلم اللغة األجنبية والسيطرة على مهارهتا األربع، ألهنا توجه 
النشاط الذي يقوم به املتعلم وحتدده، فغالبا استعمال اللغة والتواصل 

 146 .واحلافز األول لتعلم اللغةهبا مع الناس من األسباب الطبيعية 
الدافعية هي شيء مهمهة لتنمية تعلم الطالب، خاصة يف 
تعلم اللغة العربية. من نتيجة املقابلة مع بعض الطالب، يقول أن من 
أسباب التهمس يف تعلم اللغة العربية وتطبيقها )الكالم( هو الدوافع 

اخل ساعة التعليم النافعة واجلميلة من املعلمني واألساتيذة، إما يف د
 يف الفصل أو خارجها.

 املشرف يف سكن الطالب (3
املشرفني حول الطالب يف املسكن هو أحد  أو حضور وجود

العوامل الداعمة لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب. حبضور املشرفني، 
ميكن للطالب ملمارسة الكالم معهم، وميكنهم أن حيسنوا الكلمات 

ام من كالم الطالب، ولكذلك ميكن غري متأو األساليب اللغوية 
 للطالب أن يسألوا عن الدروس اليت ال يفهمون هبا إىل املشرفني.

 البيئة النشطة انطقة ابلعربية (4
يف تنمية مهارة الكالم هي صنع أو  عوامل أكثر داعمة من

 تكوين البيئة اللغوية العربية النشطة.
الب بناء على نتيجة املالحظة حول مساحة املدرسة، الط

نشطون يف كالم العربية يف كل أحوال، وهذا ألن هذه املدرسة 

                                                             
، هباتعلم مهارة الكالم ابللغة العربية والعوامل املؤثرة يف تعلمها واكتسافرح قانيتة واآلخرين،  146

 .7(، ص. 2021)سوكابومي: جملة اجلامعة الراية، 
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توجب على الطالب استخدام اللغة العربية يف  املتوسطة اإلسالمية
منطقة املعهد، وهناك عقوابت ملن ال يستخدمون اللغة العربية، 

 ابستثناء لبعض األحكام والرخصات.
 

مهارة الكالم من خالل  سةممار يف  اليت تؤثر على الطالب العائقة العوامل  (ب
 البيئة اللغوية

 الكالم قلق (1
الكالم، وهي؛  جتعل الطالب يشعرون قلق أشياء اليتهناك 

 أوال، عدم معرفة ما يتكلمون عنه وعدم الرغبة يف بدء احملادثة. اثنيا،
يعرف املتكلم أنه سيقّيم، أو يواجه املتكلم مع املقّيم، أو أنه متوتر. 

قلق الكالم أو التحدث ألي شخص، مما يعين  ، ميكن أن حيدثاثلثا
 147أنه أييت فجأة، سواء للمتكلم ملبتدئ أو املاهر.

الكالم من  قالبة مع بعض الطالب، جييء قلقمن نتيجة امل
واخلوف للخطأ املقصود  148 شكل خياف أن يكون خمطئا يف الكالم.

 هو من تعبري اجلمل أو يف استخدام األسلوب اخلطأ.
ذله املعلم للتغلب على اخلف الطالب من اجلهد الذي يب

الكالم هو من خالل حتفيزهم، وجتميعهم مع الطالب النشطني يف 
   التعلم والتدريبات، وتعيينهم لطرح األسئلة أو ممارسة الكالم. 

 كسالن الكالم (2

                                                             
147 Rafika Dewi Nasution, Pengembangan Keterampilan Berbicara, (Medan: Jurnal  

UNIMED, No. 77 TH. 37, 2010), hal. 3. 
نتيجة املقابلة مع حممد حسني هيكل، طالب الصف الثامن قي املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد  148

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 
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عامالن يتسببان الكسالن يف التعلم، األول، على األقل هناك 
كن أن يكون الشعور ابلكسل الكسل من داخل الطالب )جوهري(. مي

عند الطالب بسبب نقص الدافع النفسي. قد ال مينو هذا الذي ينشأ 
أو ال يوجد شيء  الدافع ألن الطالب ال يعرف االستفادة من التعلم

ميكن للتحقيق. جبانب أن التعب يف األنشطة ميكن أن يؤدي إىل اخنفاد 
للعب أو مساعدة القوة الضعف اجلسدي والنفسي، املثال طويل جدا ب

الوالدين على العمل كثريا يف املنزل، فهذا عامل يتسبب يف اخنفاض 
 149القوة البدنية لدى الطالب.

اليت متنع من نتيجة املقابلة مع بعض املعلمني، من العوامل 
وسبب  150 الطالب لتطبيق وممارسة مهارة الكالم هي الشعور ابلكسل.

ك ال يتوقف املعلمون أبدا كسالن الطالب أصله من داخل نفسه، فلذل
ملمارسة  لوا متحمسني وغري الكسعن حتفيز الطالب على أن يكون

اللغة العربية، وجيمعهم مع الطالب اجملتهدين يف ممارسة اللغة العربية، 
 أثناء علمية التعليم يف الفصل.

  

                                                             
149 Rahmah Maulida, Problem Masalah Belajar Pada Remaja (Analisis Psikologis), (Jawa 

Tengah: At-Ta’dib Vol. 4 No. 2, Sya’ban 1429 H) hal. 135. 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد نتيجة املقابلة مع أستاذ عبد الرمحن، مدرس اللغة العربية قي  150

 .2022مارس  23مبعهد بكة مراتبورا : األربعاء،  8تنجاران 


