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 الرابع بابال

 حتليل النتائج و مناقشتها

 

 البياانت و حتليليها -أ

البياانت هلذا البحث يتناسب هدف البحث الذى سبق ذكره ىف  عرض نتائج 
يف املعهد و تدخل لغة األّم  على اللغة العربية  وصف احملادثة اليوميةالفصل األول, وهو 

فيها لدى طالبات معهد العصرى النجاح سندى ألوس مراتبورا للبنات, ابستخدام 
 أساليب ختليل البياانت اليت قد ذكرت يف الفصل الثالث.

لبحث فهي مأخوذة من املالحظة و املقابلة بطالبات هذا ايف هذا و أما البياانت  
, ميالدية 2018-2017مبرحلة الدراسة  ل ى السادس املعهد اجلالسني ىف الفصل الثاين

على لغتهم و هبذه العملية ستعرض نتائج البياانت املأخوذة من و املدرسني الذين أشرفوا 
 على اللغة العربية يف املعهد و تدخل لغة األّم فيها مع زمالئهّن. احملادثة اليومية

على اللغة العربية يف  اليوميةاحملادثة و سيقوم الباحث ابلبحث عن وصف بياانت  
ليل معرفة األمور اآلتية, و سيعرض الباحث هذه األمور  املعهد و تدخل لغة األّم فيها

 لمجاليا :
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 : اللغة العربيةعلى  اليومية جراين احملادثة -أ

و من تلك العوامل  و خارج الفصول الدراسية لستخدم اللغة العربية يف التدريس
و عقد  ابة املنربية و احملادثة األسبوعيةلحياء اللغة و تدريب اخلطهي لنشاء مركز 

الدروس املسائية و اإلعالن و تشجيع اللغة العربية و اإلنشاء اليومي و تدريس 
 اللغة العربية ابلفيديو.

 

 : اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثة -ب

 .اجلملةىف اللغة العربية حيث  النطق و الرتكيب املناسب و احملادثة

 

 ليل ثالثة أمور اللغة العربية اليومية على أشكال األخطاء ىف احملادثة ج_

 من النحوية و الصرفية و مها عنصر من التصنيف اللغوي.األخطاء   .1
العربية مبا و على حسب اسرتاتيجية و ميول الطالبات ىف اكتساب اللغة   .2

و حتريف (addition) و الزايدة (omission) األاثر و هي احلذف فيها من 
و مجيعها عنصر (misorder) و التقدمي و التأخري  (misformation) الوضع 

 من التصنيف السطحى.
 و مها عنصر من التصنيف االتصا ى.(local) و اجلزئية (global) الكلية   .3
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ندى شالنجاح "عهد العصرى امللدى طالبات  اليومية جراين احملادثة حتدث
 األسبوعية. اليومية و احملادثة على و هي لستخدم اللغة العربية "لوسآ

 اللغة العربيةعلى  اليومية جراين احملادثة -أ

لدى  اليومية جراين احملادثةأن  بعد أن قام الباحث ببيان البياانت, وجد الباحث
يف لستخدم اللغة العربية على احملادثة  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املطالبات 

 وستعرض البياانت كما يلي : اليومية و األسبوعية

 األسبوعيةو  اليومية احملادثة .1

 إصالح احملادثة املعين احملادثةجراين  الرقم

 Berat ku turun وزين ينزل يف هذا األسبوع .1

minggu ini 
 خيّف وزين يف هذا األسبوع

-Aku gak apa تضربين أان ال ماذا ماذا .2

apa, kok dipukul 
 رِبتِ مل أرتكب خطأ ما فض  

 Kamu tambah أنِت زايدة مجيلة فقط .3

cantik aja 
أنِت يف هذه األايم تزدادين 

 وجاهة

مثل هذا فقط أنِت ال  .4
 تسطيعني

Begini aja kamu 

gak bisa 
 هذا شيئ بسيط, أ مل تعرفه

 Kalau bukan لو ال أنِت من كمن .5

kamu siapa lagi 
 لو ال ك ال سواك
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 البحث :

يف املثال األول رأى الباحث أن الطالبة استخدمت الكلمة أو املفردات اليت ال  
 خِيّف. –بدال من كلمة  –تناسب بسياق الكالم, و اإلصالح : ينزل 

 االندونيسي.فلذلك وجد الباحث كلمة أو مجلة تشبه التعبري الذي يريده املتكلم 

و يف املثال الثاين أن الطالبة وضعت الكلمة يف اجلملة, و قد استخدمت الكلمة  
متكّرِرة يف مجلة واحدة. و هذا تركيب غري سليم ألن هذا التعبري قد دخله التأثري من 

 اللغة األويل. و ذلك يف كلمة "ماذا ماذا".

الثالثة ليل اخلامسة وضعت الطالبة يف وضع  و يف األمثلة الباقية من اجلملة 
تدخل  ي فعال ليل سوء الفهم لدى السامع وقداملفردات يف تركيب سليم و هذا يؤد

 بلغتها األو ى و هذه كلمة أو مجلة تشبه التعبري الذي يريده املتكلم االندونيسي.

 

العصرى معهد لدى طالبات  اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثة حتدثو  
ىف اللغة العربية النطق و الرتكيب املناسب  و احملادثة و هي النجاح سندى ألوس للبنات

 اجلملة.حيث 

 اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثة -ب

لدى  اليومية ذوق احملادثةأن  بعد أن قام الباحث ببيان البياانت, وجد الباحث
, النطق و الرتكيب و طالباتال احملادثةيف  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املطالبات 

 وستعرض البياانت كما يلي :
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 النطق و الرتكيب .1

 الرتكيب املناسب املعين ذوق احملادثة الرقم

 ,Mana ya الذي مطابق يل أين .1

cocok untuk 

ku 

 يل أيهما مالئم

 Kenapa kamu أنِت ملاذا تنظرين .2

melihat ku 
 ما لِك تنظ رين

 Giliran siapa من أيخيتبعدِك  .3

setelah kamu 
 ملن الدور بعدكِ 

 ,Enak sekali لذيذ جّدا انِت, أتتني مثّ أتكلني .4

datang 

langsung 

makan 

 كنِت يف لذة أتتني وأتكلني

 Saya gak ما عندي شهوة يف األكل .5

selera makan 
 ما عندي شهية يف األكل

 البحث :

رأى الباحث أن الطالبة وضعت أدوات االستفهام يف  يف املثال األول ليل الثالث 
وسط أو آخر اجلملة, و هذا خيالف نظام اللغة املعروف, و املفروض أن يضع أدوات 

ل عملية االتصال بني ماالستفهام يف أول مجلة لتكون هي تركيبا سليما حيث ال يع
 .املتحدث و السامع

املفردات يف تركيب سليم و هذا  الطالبة الرابع و اخلامس, وضعتو يف املثال  
و سبب ذلك أن الطالبة يف هذا األمر قد تدخل  سوء الفهم لدى السامع يؤدي فعال ليل

بلغتها األو ى. فلذلك وجد الباحث كلمة أو مجلة تشبه التعبري الذي يريده املتكلم 
 .و هذا التعبري قد دخله التدخل من اللغة األويل االندونيسي
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عهد العصرى امللدى طالبات  اليومية األخطاء ىف احملادثةأشكال حتدث و 
 يف ثالثة أمور و ستعرض البياانت تفصيليا كما يلي : "لوسآندى شالنجاح "

 اللغة العربية اليومية على ىف احملادثة األخطاءأشكال  -ج

من األخظاء  أشكالالبياانت, وجد الباحث أن  بيانبعد أن قام الباحث ب 
 تشتمل على : التصنيف اللغوي

 من النحويةاألخطاء  .1
 الصرفيةمن  األخطاء و .2

 و سيقوم الباحث بعرض البياانت عن هذا التصنيف بدا من األخطاء النحوية

 تشتمل على : من النحويةاألخطاء أشكال  .1

 األخطاء النحوية يف اإلعراب .أ

 األخطاء النحوية يف لستخدام اسم املوصول .ب

 لستخدام الضمائراألخطاء النحوية يف  .ج

كما تقدم البيان أن األخطاء النحوية يف األمور املتعددة و ستعرض البياانت تفصيليا  
 كما يلى :

 األول أشكال األخطاء النحوية يف اإلعراب نوعال .أ
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 : 1اجلدول 

 األخطاء النحوية يف اإلعراب .(1

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 كِ كتاب  أنظر   كتاب كِ  كتاب كِ  أنظر   .1

 ذلك مثل  اي أخيت ال تقرئني  مثل   ذلك مثل  أخيت ال تقرئني اي  .2

 فصالا هل تدخلني  فصل   فصل  تدخلني  .3

 ؟ كِ و أب نيترجعأين  يكِ بّ أ يكِ بأ نيترجعليل أين  .4

 كِ قرطاس أطلىب واحدا من واحد أطلىب واحد قرطاس ِك  .5

 البحث :

يف اجلملة األو ى ل ى الثالثة تعرب الكلمات اليت حتتها خّط بعالمة الرفع, غري أن  
الكلمات املذكورة هي مفعول به و يلزم النصب يف لعرابه, فيكون اجلملة الصحيحة يعين 

 " كتاَبِك, مثَل, فصاًل".

و أما اجلملة الرابعة استخدم املتحدثة كلمة "أب" متصال ابلياء, أن الياء ىف  
, فمن الواضح أيضا أن الكلمات األمساء اخلمسة عالمة من عالمات النصب و اجلر

 "أبوك"ثال املذكورة يف هذا املثال هو فاعل و عالمة رفعه الواو. فيلزم النطق يف هذا امل
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ثال اخلامس استعملت الطالبة كلمة "واحد" بعالمة اجلزم, أن األمساء و يف امل 
املضارع و األمر, و الصحيح أن تكون كلمة "واحد" منصواب الميكن جزمها لالّ يف الفعل 

 لكوهنا مفعول به.

و النوع الثاين من األخظاء النحوية هي األخظاء يف استخدام املوصول  .ب
 وستعرض البياانت كما يلي :

 : 2اجلدول

 األخطاء النحوية يف إستخدام اسم املوصول .(2

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 هو أستاذي اخلري خري الذي خريهو أستاذي  .1

 أيهما األصغر صغري الذي صغريأين  .2

 من املاهرة يف هذه القراءة ماهرة يف هذه القراءة اليت ماهرةمن  .3

 هل صحنِك األمحر نظيف ؟ الذي أمحر نظيف...؟الذي صحنِك  .4

 أين خذائي اليت استعملتِ  الذي أين خذائي الذي تستعملني .5

 البحث :

و جد الباحث أن الطالبة استخدمْت كلمة " خري, و يف املثال األول ل ى الرابع  
األربع تكون  صغري, ماهرة و أمحر " بعد اسم املوصول, يرى الباحث أن هذه الكلمات
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الم املعرفة )ال( حيث تدل على املعىن السواء  تستخدمة, فاكتفيت املتحدثة أن صف
 ابسم املوصول.

الذي و يف املثال اخلامس استخدمت الطالبة اسم املوصول للمفرد, و أن االسم  
و املفروض أن يستخدم اسم املوصول للمفردة تبعاا لالسم الذي قبله. أييت قبله مؤنث, 

 حنو : "خذائي اليت ..."

 

يف اسخدام الضمائر و و النوع الثالث من األخطاء النحوية هي األخطاء  .ج
 كما يلي :  ستعرض البياانت

 : 3اجلدول

 األخطاء النحوية يف إستخدام الضمائر .(3

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 أحسنِت أن تتعلمني أحسن تتعلمني فقط أحسن أنتِ  .1

 ألننا ال نريد ألن حنن ألن حنن ال نريد .2

 ألين ال أعرف ألن أان ألن أان ال أعرف .3

 ال سواكِ لو ال ِك  لو ال لو ال أنِت من كمن .4
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 البحث :

استخدمت الطالبة ضمري املنفصل مكان ضمري  انيةثو يف اجلملة األو ى ل ى ال
و هذه اجلملة أيضا غري سليمة و  ألن حنن" املتصل, و هي يف كلمة "أحسن أنِت,

 " ألنناأحسنِت,  املفروض أن تتصل الكلمة ابلضمري, حنو : "

الباحث أن الطالبة حذف ضمري املتكلم و وجد  و الرابعة الثالثة و أما يف اجلملة
 : ضمري املخاطب يف كلمة "ألن أان, لو أنِت" و املفروض أن يستخدم كلمة

 " ألين و لو الك "

 

البياانت عن أشكال األخطاء النحوية من التصنيف  انتهاء من عرضبعد 
 ال.اللغوي, فيعرض الباحث البياانت عن األخطاء الصرفية ف نفس اجمل

 الصرفية منأشكال األخطاء  .2

بعد أن قام الباحث ببيان البياانت, وجد الباحث أن أشكال األخطاء الصرفية 
 تشتمل على : "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى امللدى طالبات 

 يف موضع الفعل االسم األخطاء الصرفية يف استخدام .أ

 يف موضع االسم الفعل األخطاء الصرفية يف استخدام .ب

 املاضية و املضارعة و األمر األفعالاألخطاء الصرفية يف استخدام  .ج
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 حتدث األخطاء الصرفية يف األمور املتعددة و ستعرض البياانت تفصيليا كما يلي :

 

معهد العصرى النجاح سندى النوع األول من األخطاء الصرفية لدى طالبات  .أ
يف موضع الفعل, و األخطاء الصرفية يف استخدام االسم ألوس للبنات هو 

 ستعرض البياانت كما يلي :

 : 4اجلدول 

 األخطاء الصرفية يف استخدام االسم يف موضع الفعل .(4

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 هل دخلِت احملكمة أم ال.. ؟ دخول خلص دخول احملكمة ملا.. ؟ .1

 مىت ت ص ْمن  عرفة صوم صوم عرفةمىت  .2

 فقد اجتهدت  يف حبثكِ  جهاد أان جهاد جدا أحبثكِ  .3

 كيف تنامني دائما نوم دائما كيف أنِت نوم .4

 هل أنكل أم ال يف هذا الوقت..؟ أْكل حنن أْكل أم ال هذا.. ؟ .5

 هل توجد األستاذة هناك ؟ موجود هل هناك موجود األستاذة ؟ .6

 مىت نسرتيح راحة مىت حنن راحة ؟ .7
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 البحث :

, أن الطالبة استخدمت و الثالث الثاين ولذا ال حظنا جيدا يف املثال األول  
جهاد" و هذا ,  صوم املصدر, و اسم املفعول مكان الفعل املاضي, حنو : "دخول,

ألن الكلمة اليت سبقها هذا املصدر و اسم خمظئ حيث خيالف نظام الصرف, تركيب 
و املفروض أن تستخدم الطالبة يف , " , مىت)قد( املفعول حتتاج ل ى فعل ماض " خلص

".ت ص ْمن  مجلته فعال ماضيا, ألن احلادثة قد سبقته الزمان, حنو : "دخلِت,   , اجتهدت 

بع ليل السابع, أن الطالبة استخدمت املصدر, و اسم الفاعل او أما يف املثال الر  
أو املستقبل. حنو : و اسم املفعول مكان األفعال املضارعة, ألن احلادثة تقع يف احلاضر 

 نسرتيخ". توجد, " تنامني, أنكل,

معهد العصرى النجاح من األخطاء الصرفية لدى طالبات  ثاينالنوع ال .ب
, الفعل يف موضع االسماألخطاء الصرفية يف استخدام سندى ألوس للبنات هو 

  و ستعرض البياانت كما يلي :

 : 5اجلدول 

 الفعل يف موضع االسماألخطاء الصرفية يف استخدام  .(5

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 هل تريدين قراءة الكتاب تقرئني تريدين تقرئني الكتابهل  .1

 ال أستطيع العمل بنفسي أعمل أان ال أستطيع أعمل بنفسي .2
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 ال أستطيع الشرب أشرب أشرب أستطيع أان ال .3

 يقبل األكل أن تدفع أتكلني قبل أتكلني تدفعني أوال .4

 أنظري ! مسؤول اللغة آت   أييت أنظري ! قسم اللغة أييت .5

 البحث :

يف األمثلة األربعة, وجد الباحث أن الطالبة استخدمت األفعال بعد كلمة  
"تريدين, أستطيع, قبل", و املفروض أن تضع الطالبة امسا يف مجلته, حنو : قراءة, العمل, 

و ابلعكس لذا أرادت املتحدثة أن تضع فعال يلزمه أن يستخدم " أن الشرب, األكل". 
 أن أعمل, أن أشرب, أن أتكلني".مصدرية ", فتكون تلك اجلمل " أن تقرئني, 

حنو " و يف املثال اخلامس يرى الباحث أن الطالبة تستخدم فعال يف آخر اجلملة,  
يل سوء الفهم لدى أييت". فهذا الرتكيب قد ينحرف يف وضع الفعل, و يؤدي ل

 ." السامعني, فاملفروض أن يضع امسا يف آخر مجلته, فتكون اجلملة السليمة هي : "آت 
 و لذا أراد الطالب أن يستخدم فعال, فالبّد له يضعه مقّدماا. حنو : " أييت قسم اللغة ".

 

معهد العصرى النجاح من األخطاء الصرفية لدى طالبات  ثالثالنوع ال .ج
األفعال املاضية و األخطاء الصرفية يف استخدام سندى ألوس للبنات هو 

 , و ستعرض البياانت كما يلي :املضارعة و األمر

 : 6اجلدول 
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 املاضية و املضارعة و األمر األفعال األخطاء الصرفية يف استخدام يف .(6

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 ك نس تْ هذه احلجرة قد   ي ْكن س   ي ْكن س  هذه احلجرة قد  .1

 يف الفصل ت  متعلّ عند  أتعلم يف الفصل أتعلمقدمياا, عند  .2

 احملكمة آنفا تدخل تدخل احملكمة تدخلآنفا, هي  .3

 ليل املدينة ابألمس ت  ذهب أذهب ليل املدينة أذهبابألمس أان  .4

 كل يوم    تأخرّينتملاذا  أتخّرتِ  كل يوم    أتخّرتِ ملاذا  .5

 يل الطعام ْشرت ِىاِ اي أخيت !  ِاْشت  رْ  يل الطعام ِاْشت  رْ  اي أخيت ! .6

 البحث :

 , رأى الباحث أن الطالبة استخدمت أفعاال مضارعةةليل الرابع األو ى لةمثمن األ 
أن هذه يف مجلته, أن احلادثة قد سبقها الزمان, و هذا كما وردت يف األمثلة السابقة 

األفعال قد تقدمتها كلمة "قد, عندما, آنفا, ابألمس". فالالزم أن يضع أفعاال ماضية يف 
, دخلت ... آنفاقد   الزمن املاضي, حنو : " , ذهبت  ... ك نس ْت, عند تعّلمت 

 ".ابألمس

و يف املثال اخلامس, رأى الباحث أن الطالبة استخدمت فعال ماضيا يف مجلته,  
زمن املستقبل, و هذا كما ورد يف املثال السابق أن هذ الفعل قد  أن احلادثة قد تدل على
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يقرتن بكلمة بكلمة "كل يوم". فالالزم أن يضع فعال مضارعا يف زمن احلاضر أو 
".تتأخرّين   املستقبل, حنو : "  كل يوم 

و يف املثال السادس, رأى الباحث أن فعل األمر يف هذا املثال من الفعل املعتل  
ره, و الطالبة أجزم فعل األمر بسكون, و املفروض أن يكون جزمه ابلكسرة الياء يف آخ

 يل الطعام"" ِاْشرت ِى و حرف الياء آخره يّدل للمؤنث. حنو 

 السطحي األخطاء من التصنيفأشكال . 3

بعد القيام ببيان البياانت, وجد الباحث أن األخطاء اللغوية السطحية لدى  
 كما يلي :  سندى ألوس للبناتطالبات معهد العصرى النجاح 

 احلذفأ. 

 الزايدةب. 

 حتريف الوضعج. 

 التقدمي و التأخريد. 

 

و  ,(omission)األخطاء ىف احلذف  لنوع األول من األخطاء السطحية هيو ا أ.
 يما يلي :فستعرض البياانت 

 : 7اجلدول 
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 (omission)األخطاء ىف احلذف(. 7

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 رابعأان يف الفصل ال رابع رابعأان يف الفصل  .1

 املاضية منت  يف مراتبرا السنةيف  سنة املاضية منت  يف مراتبرا سنةيف  .2

 لغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع ال لغة لغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  .3

 بنفسي أعمل أنأان ال أستطيع  أعمل بنفسي أعملأان ال أستطيع  .4

 ال أعرف ألين ألن أان ال أعرفألن  .5

 البحث :

أن الطالبة حتذف الم املعرفة يف الصفة و  لثالثا ايللذا رأينا يف املثال األول  
املوصوف, و هذا خيالف فعال النظام اللغوي املعروف, ألن الصفة يتبع املوصوف دائما 

 ".العربية, اللغة املاضيةالسنة , الرابعيف تعريفه و تنكريه. حنو : "الفصل 

و يف املثال الرابع رأى الباحث أن الطالبة حذفت " أن مصدرية" بعد استخدام  
 "أستطيع". و ذلك يف كلمة "أن أعمل".

و يف املثال األخري, وجد الباحث أن الطالبة حذفت ضمري املتصل للمتكلم و  
الذي  املخاطب و هي يف كلمة "ألن أان", و املفروض أن يكون الضمري متصال ابالسم

 أييت قبله. حنو : "ألين"
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و  (addition)األخطاء يف الزايدة  نوع الثاىن من األخطاء السطحية هيو ال ب.
 ستعرض البياانت فيما يلي :

 : 8اجلدول 

 (addition)األخطاء ىف الزايدة(. 8

 الصواب اخلطأ اجلملة الرقم

 أخيهذه كراسة  األخي األخيهذه كراسة  .1

 امسخلالفصل ا طالباتمجيع  الطالبات امسخلالفصل ا الطالباتمجيع  .2

 عند ما أكلت  مرّة أول  املرّة عند ما أكلت  املرّة أول  .3

 صغريال كِ هو أخو  صغريكِ  صغريكِ هو أخو  .4

 كِ دلو أين  دلون كِ  دلون كِ أين  .5

 البحث :

)املسند(, و ضيفت "ال" يف املضاف يف اجلملة األو ى رأى الباحث أن الطالبة  
ي" و هذا الرتكيب خيالف أصال بنظام اللغة العربية, و املفروض أن خهي يف كلمة "األ

يكون املضاف حمذوف الم املعرفة )ال(, التصاله بضمري حيث يكون هو مضافا لليه 
 تقول الطالبة "أخي" يف مجلته. " هي مضاف. و الصحيح أنخفكلمة "أ
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وجد الباحث أن الطالبة أضافت الم املعرفة )ال( يف و أما اجلملة الثانية و الثالثة  
املضاف )املسند(. و هي كلمة "الطالبات و املرّة". و هذا خيالف فعال نظام اللغة العربية 

 املعروفة, و املفورض أن يكون املضاف حمذوف الم املعرفة )ال(.

و ذلك  رأى الباحث أن الطالبة أخطأت يف وضع لضافة الضمري, و املثال الرابع 
أن الطالبة وضعت الضمري "ك" يف الصفة, حنو : "أخو ضعريك" و هذه اجلمة االمسية 
 غري مفيدة, و املفروض أن يكون الضمري متصال ابملوصوف كما مضاف يف هذا املوقف.

و يف املثال اخلامس أخطأت الطالبة يف وضع كلمة "دلو" يف اجلملة, ألن الطالبة  
لمة حني اتصلت ابلضمري, فأصبحت الكلمة "دلونك" أضافت حرف نون يف تلك الك

وهذه كلمة خاطئة يف اللغة العربية و الصحيح أن يزيل حرف النون ألن عالمة من 
 عالمات التنوين فال جمال زايدته يف الكلمة.

 

 و النوع الثالث من األخطاء السطحية هي األخطاء يف حتريف ج.
, و هي األخطاء اليت تتعلق ابستخدام املفردات أو  (misformation)الوضع

 الرتكيب و هي تشتمل على :

 األخطاء يف استخدام الكلمة أو املفردات املناسبة بسياق الكالم.

 األخطاء يف استخدام التعبريات االصطالحية.
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 : 9اجلدول 

 (misformation) األخطاء ىف حتريف الوضع(. 9

 أو املفردات املناسبة بسياق الكالم.األخطاء يف استخدام الكلمة 

 الصواب عىامل اجلملة الرقم

 ما عنوانكِ  ? Diamana alamatmu أين عنوانكِ  .1

 ما امسكِ  ? Siapa namamu من امسكِ  .2

 تعايل أنكل ! Ayo makan yu قمي أنكل .3

 ل ضمريكِ أاسو  Gunakanlah hatimu kecilmu ضمري فقط أنتِ  .4

 اي أخيت ! تعايل حلظة Ya akhti kesini sebentar ليل هنا مدةّ اي أخيت !  .5

 البحث :

أو  كلمةذكورة رأى الباحث أن الطالبة أخطأت يف استخدم اليف األمثلة امل 
املفردات اليت ال تناسب بسياق الكالم, يف املثال األول ل ى الثالث يرى الباحث  أن 

 الطالبة استخدمت كلمات :

 ما بدال من كلمة أين

 ما بدال من كلمة من

 تعايل بدال من كلمة قمي
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عند رأى الباحث أن الكلمات املستخدمة يف األمثلة املذكورة ال تناسب فعال  
بسياق الكالم, و سبب ذلك أن الطالبة يف هذا األمر قد تدخل بلغتها األو ى. فلذلك 

 ندونيسي.وجد الباحث كلمة أو مجلة تشبه التعبري الذي يريده املتكلم اال

و يف املثال الرابع و اخلامس أخطأت الطالبة يف وضع املفردات يف تركيب سليم و  
 هذا يؤدي ل ى سوء الفهم لدى السامع.

 : 10اجلدول 

 (misformation) األخطاء ىف حتريف الوضع(. 10

 األخطاء يف استخدام التعبريات االصطالحية.

 الصواب عىامل اجلملة الرقم

 أن ختملي أرجو عليكِ  .1
 هذا الكتاب

Aku harap kamu 

membawakan buku ini 
هذا  أرجو منك أن حتملي

 الكتاب

 أان أحتاج ليل مساعدتكِ  Aku perlu bantuanmu أان أحتاج مساعدتكِ  .2

 ال تنس ين Jangan lupakan ku ال تنسى ليل .3

 ادعو يل Doakan ku ا دعىن .4

 Aku malu sekali معهاأان أستحي جدا  .5

dengannya 
 كنت  مستحياهبا
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 البحث :

أن الطالبة يف األمثلة املذكورة ال تراعني يف استخدام التعبريات االصطالحية  
املعروفة عند النظام اللغوي. ألن الطالبة ال تستطيعني التفريق بني األفعال الالزمة و 

"أرجو, أحتاج, ال  املتعدية. فلذا رأى الباحث أن الطالبة أخطأت يف استخدام كلمة
و املفروض أن تكون هذه الكلمات تقرتن ابحلروف اليت تناسبها  "تنس, ادع و أستحيي

 عند سياق الكالم, فالالزم أن تكون كلمة

 "من" مقرتنة ب          "أرجو"

 "ل ى" مقرتنة ب         "أحتاج"

 "ل" مقرتنة ب          "أدع"

 "ب" مقرتنة ب         "يستحيي"

 

النجاح "عهد العصرى املطالبات النوع الرابع من األخطاء السطحية لدى  و د.
, و سنبني (misordering) هي األخطاء يف التقدمي و التأخري  "لوسآندى ش

 البياانت فيما يلي :
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 : 11اجلدول 

 (misordering) يف التقدمي و التأخري األخطاء (. 11

 الصواب عىامل اجلملة الرقم

 ليل أين يذهب أبوكِ  Ayahmu pergi kemana يذهب ليل أينأبوِك  .1

 أين كنِت من جديد Diaman kamu baru aja أنِت يف أين حديثا .2

 Diamana meletakkan تضعني قلمي يف أين .3

sandalku 
 أين وضعِت قلمي

 Diamana kamu جتدين يف أين ذلك .4

menemukan itu 
 أين وجدِت ذلك

 بكم هذا Berapa harganya هذا مثنه كم .5

 البحث :

يف املثال األول ل ى اخلامس رأى الباحث أن الطالبة وضعت أدوات االستفهام يف  
وسط أو آخر اجلملة, و هذا خيالف نظام اللغة املعروف, و املفروض أن يضع أدوات 

ل عملية االتصال بني مسليما حيث ال يع ااالستفهام يف أول مجلة لتكون هي تركيب
 املتحدث و السامع.

 طاء من التصنيف االتصايلاألخ.أشكال 4

طالبات بعد القيام ببيان البياانت, وجد الباحث أن األخطاء السطحية لدى  
 كما يلي :  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى امل
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 األخطاء الكلية .أ

 األخطاء احمللية .ب

النجاح "عهد العصرى املطالبات لدى و النوع األول من األخطاء االتصالية  .أ
, و ستعرض البياانت فيما (global errors) هي األخطاء الكلية   "لوسآندى ش

 يلي :

 : 12اجلدول 

 (global errors) يف الكلية األخطاء  .(12

 الصواب عينامل اجلملة الرقم

 الكهرابءانطفأ  Lampunya mati املصباح ميوت .1

 مكان كانيف أي  Dimana mana يف أين أين .2

 أ تسمحني يل ابلدخول Boleh masuk lah جائز دخوال أم ال .3

 هل لِك ليل أن تذهبني Jadilah kesana تصلحني ذهاب أم ال .4

 ادع يل للنجاح Doakan lah  أدعىن للنجاح .5

 أيخىت ! ماذا حيدث هناك Akhti Ada Apa disana موجود ماذا أيخىت هناك .6

 ماذا صرِت هناك ؟ Jadi apa di sana ماذاأنِت هناك صار  .7
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 البحث :

الواردة وجد الباحث أخطاء اتصالية يف استخدم الكلمة أو اجلملة  يف األمثلة 
حىت  لدى الطالبة, و هذه األخطاء املرتكبة بسبب أن مضمون الكالم ال يفهمه السامع

يعرقل عملية االتصال بني املتحدثني, و هي يف أكثر صورها انتظاما تشتمل على األمناط 
 التالية :

أدوات ربط اجلمل احملذوفة أو اخلاطئة يف غري  -الرتتيب اخلاطئ للكلمات, ب( -أ(
 حذف املعينات الالزمة من القواعد النحوية الشائعة. -مكاهنا, ج(

 

طالبات معهد العصرى النجاح و النوع الثاين من األخطاء االتصالية لدى  .ب
, و ستعرض البياانت (local errors)هي األخطاء احمللية  سندى ألوس للبنات

 فيما يلي :

 : 13اجلدول 

 (local errors)احمللية األخطاء اجلزئية أو  (.13

اجلملة حىت أهنا عادة و لكنها ال األخطاء اليت تؤثر على عنصر واحد من العناصر يف 
 تعوق االتصال بصورة واضحة.

 الصواب عىامل اجلملة الرقم

 Kenapa Ayahmu tidak ملاذا أبوِك ال يهتّمكِ  .1

perhatian denganmu 
 ملاذا أبوِك ال يهتّم بكِ 
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 أان أحتاج ليل مساعتكِ  Aku Perlu bantuanmu أان أحتاج مساعتكِ  .2

 ادعو يل Doakan lah aku أدعين .3

ث األ .4 ث األستاذ من  Dicari’i , Ustadz tadi آنفا تاذسأنِت حي  كنِت حب 
 جديد

 دعاِك األستاذ Dipanggil Ustadz أنِت يدعا مع األستاذ .5

 البحث :

و يف هذه األمثلة الواردة رأي الباحث أن الطالبة أخطأت يف استخدامت  
هذا اخلطأ بسبب حذف أو زايدة عنصر واحد من الكلمات أو املفردات يف اجلملة و 

ل عملية االتصال عند صاحب معناصر اللغة يف اجلملة أو يف الرتكيب من حيث ال يع
اللغة, و تلك األخطاء تشمل على األدوات و األفعال املساعدة و األخطاء يف تصريف 

 و هذا التعبري قد دخله التدخل من اللغة األويل. االسم و الفعل
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 املناقشة النظريةب. 

الىت تقع ىف احملادثة أشكال األخطاء اليومية و  ذوق احملادثة جراين و. 1
 اليومية لدى طالبات املعهد العصرى "النجاح شندى آلوس"

عهد املالىت تقع لدى طالبات  اللغة العربيةعلى  اليومية جراين احملادثةأّما أ( 
 يف اجلدول اآليت : "النجاح شندى آلوس"العصرى 

 عددال جراين احملادثة الرقم

 5 اجلملة 1

 

عهد املالىت تقع لدى طالبات  اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثة و أّماب( 
 يف اجلدول اآليت : "النجاح شندى آلوس"العصرى 

 عددال ذوق احملادثة الرقم

 5 الرتكيب 1

 

عهد املالىت تقع ىف احملادثة اليومية لدى طالبات أشكال األخطاء أّما و ج( 
 "النجاح شندى آلوس"العصرى 

ليل ثالثة  لسهولة معرفة أشكال األخطاء اليت ترتكبها الطالبات قام الباحث بتصنيفها
 تصنيفات, و ميكن لدراكها يف اجلدول اآليت :
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 عدد األخطاء أشكال األخطاء الرقم

 من التصنيف اللغوي 1

 النحويةاألخطاء 

 األخطاء الصرفية

32 

14 

18 

 من التصنيف السطحي 2

 األخطاء يف احلذف

 األخطاء يف الزايدة

 األخطاء يف حتريف الوضع

 األخطاء يف التقدمي و التأخري

25 

5 

5 

10 

5 

 من التصنيف االتصايل 3

 األخطاء الكلية

 األخطاء اجلزئية

12 

7 

5 

 مجلة 79يبلغ ل ى  أن عدد اجلمل اليت جيمعها الباحث املالحظة :
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تقعها الطالبات هذه اجلمل قام الباحث ببياهنا, فوجد أن اجلمل الىت  بعد انتقاء 
, و ستعرض البياانت يف حديثهّن وقعت يف جراين و ذوق احملادثة و أشكال األخظاء

 فيما يلي :

 مجال 5 طالباتلدى  الىت تقع اللغة العربيةعلى  اليومية جراين احملادثة (.أ

 مجال 5 طالباتلدى  الىت تقع اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثة (.ب

مجلة, و هي تشمل  32األخطاء اليت حدثت يف اجملال اللغوي يبلغ عددها  (.ج
مجلة, و األخطاء الصرفية يبلغ  14على األخطاء النحوية حيث يبلغ عددها 

 مجلة. 18عددها 

مجلة, وهي  25اليت حدثت يف اجملال السطحي حيث يبلغ عددها األخطاء 
 تشتمل على أربعة أنواع :

 5, يبلغ عددها (omission) األخطاء يف احلذف .1
 5, يبلغ عددها (addition)األخطاء يف الزايدة  .2
 10, يبلغ عددها (misformation)األخطاء يف حتريف الوضع  .3
 5, يبلغ عددها (misordering)األخطاء يف التقدمي و التأخري  .4

مجلة, و هي  12يف اجملال االتصايل حيث يبلغ عددها  األخطاء اليت حدثت
 نوعان :

 7 , يبلغ عددها(global errors). األخطاء الكلية 1

 5 , يبلغ عددها(local errors). األخطاء اجلزئية 2
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 األخطاء الصرفية هي أكثر مجلة  من البيان السابق يف اجلدول ميكن أدراكها أن 
, و تليها 18, حيث يبلغ عددها "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املطالبات لدى 

 مجلة. 14األخطاء النحوية بعدد 

و بعد القيام ببحث البياانت و جد الباحث من جراين و ذوق و أشكال   
وتدخل  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املاحملادثة اليومية لدى طالبات األخطاء يف 

 مجلة. 79لغة األم فيها يبلغ عددها 

أن يناقش مناقشة أن هناك األسباب املؤدية ليل و من هنا يستطيع الباحث  
 تدخل بلغتها قدحدوث تلك التدخل. فجراين احملادثة اليومية على اللغة العربية و هي 

, تعود أسباهبا املتكلم االندونيسياألو ى و هذه كلمة أو مجلة تشبه التعبري الذي يريده 
 من نقصان قدرة الطالبات تطيبق احملادثة ابللغة الفصحة الصحيحة.

 وضعت وهي طالباتلدى  الىت تقع اللغة العربيةعلى  اليومية ذوق احملادثةو أما 
الطالبة املفردات يف تركيب سليم و هذا يؤدي فعال ليل سوء الفهم لدى السامع و قد 

 و سبب ذلك أن الطالبات يف هذا األمر قّلة قدرة على تطبيق اللغة. األو ى تدخل بلغتها

عهد العصرى املالىت تقع ىف احملادثة اليومية لدى طالبات أشكال األخطاء و أّما 
وجد الباحث أشكال من األخطاء اللغوية, و هي تشتمل على  "لوسآندى شالنجاح "
 ف االتصايل.تصنيف اللغوي و التصنيف السطحي و التصنيال

فاألخطاء النحوية املتعلقة , يةو الصرف يةالنحو  التصنيف اللغوي هو األخطاءو 
ابإلعراب و أسباهبا من عدم قدرة الطالبات تطبيق قواعد اللغة. و أما األخطاء املتعلقة 
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و تدخل ابلرتكيب أو يف وضع اجلملة و أسباهبا قلة الطالبات على تطبيق قواعد اللغة, 
 له دوره اهلام يف تكوين اجلمل على اللغة الثانية.اللغة األو ى 

اليت أكثر مجلة لدى طالبات تكون هلا أمر مهيم يف معرفة  و أما األخطاء الصرفية
أدت لليها, ومن اسباب األخطاء الصرفية املتعلقة ابألخطاء يف استخدام االسباب اليت 
الظاهر يف الرتكيب البنائي للكلمة املوجودة بني أن هناك االختالف  هي االسم و الفعل

جيد الباحث كثريا أن يف األفعال و االمساء اإلندونسية  اللغة العربية و االندنسية, كما
أوجه التشابة و كان الطالبات غري ضابطني يف اختيار األفعال و األمساء املناسبة للجملة, 

 كثريا بنظام اللغة األو ى.  و تدخل

السطحي الذي يشتمل على احلذف و الزايدة, يرى الباحث أن و التصنيف 
علومات الطالبات على قواعد اللغة, و ليس عامل العناء و هي من قلة مأسباب أخطاء 

التعب جمال يف هذا الكالم, ألن قلة املعرفة أو املعلومات عن القواعد اللغوية عامل من 
 . (performance) ال أدئية (competence)عوامل كفائية 

و أما أخطاء الطالبات يف حتريف الوضع لما أن يكون اخلطأ يف استخدام الكلمة 
تخدام الكلمة املناسبة بسياق الكالم تعود ل ى املناسبة بسياق الكالم أم اخلطأ يف اس

املختلفة صورهتا معانيها السواء. و هذا  توافر الكلمات املرادفة و هي أن الكلمات
جتعل الطالبات غري ضابطني يف وضع الكلمة الناسبة بسياق الكالم و السبب الذي 

  أي كالم أو مجل.كن وضعها يفمعاين الكلمة املتساوية مي



104 

 

و من املالحظ أن احملادثة عن جراين و ذوق و أشكال األخطاء يف اللغة العربية 
ملؤثرة كلها ألمر ؤثرة, و املعرفة عن معظم العوامل اهلا ارتباط وثيق ابلعوامل األخرى امل

 صعب فعال, و كل عامل يرتبط بعضها ابلبعض.

بعد عمق االطالع و املالحظة أبحوال حمادثة الطالبات يستطيع الباحث القيام 
مبعرفة األسباب اليت أّدت ليل تلك تدخل اللغة, وجد الباحث املشكالت و املعرقالت 

 يف تعيني أسباهبا.

لتحسني تلك احملادثة اليومية  آلوس" "النجاح شندىاملعهد العصرى دور  .2
 لدى الطالبات على اللغة العربية

من أحد املعاهد االسالمية  مراتبورا "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى امل كان
هبا الطالبات استفادة اتمة  اليت جاءت حبركات و أنشطة لغوية جمددة, حىت يستفيد

ليكون شأن اللغة فيه متقدما, فذلك دور املعهد وضع األنشطة و البيئة اللغوية اجليدة 
لمناء رغبة الطالبات و متكينهّن القدرة على استعمال اللغة اليت أصبح هلا أثر كبري يف 

طة و البية العربية نطقا و كتابة و قراءة و استماعا أو بعبارة أخرى أن هتدف األنش
 .كتابة – قراءة –كالم  –استماع اللغوية ل ى متنية املهارات اللغوية األربع على سواء : 

بدأ املعهد منذ بداية نشأته يكّون البيئة اللغوية جليدة للدارسني و املدرسني اليت 
هلا شأن خطري يف لثراء املهارات اللغوية, و خاصة يف استيعاب مهارة كالمهم. و لعل 
بوجود هذه البيئة و أنشطتها اللغوية تدفعهم و تشجعهم على احملادثة و النطق السليم, 
ألن كل ما يسمع و يرى يكون لديهم التأثري و التأثري يف نفوسهم للقيام إبصالح و 

 معاجلة األخطاء و األحنرفات اللغوية اجلارية أمام أعينهم.
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للغوي هو نقل املتعّلم أنظمة و أصدق ما يرى عبد العزيز العصيلى أن التدخل ا
لغته األم و قواعدها ليل اللغة الثانية يف الكالم أو الكتابة, نقال سلبيا يعيق عملية تعلم 
اللغة الثانية : كأن يقدم متعلم العربية الناطق ابإلجنليزية الصفة على املوصوف أو املضاف 

 1لليه على املضاف متأثرا بلغته األم.

األشياء اليت ينبغي مراعاهتا بعد لدراك حدوث التدخل اللغوي و رأي الباحث أن 
طالبات ال لدى هو اليكتفي الفرد من لدراك الذوق و األخطاء اللغوية اليت شاعت بني

 بل من أشكال األخطاء اللغوية املتعادة أصبحت مرضا خطريا ي عدى اآلخرين.

تمام الشديد إبجراء اباله مراتبورا "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى امل و قام
 األنشطة اللغوية و تطبيقها لدى الطالبات, سواء أكان اإلجراء داخل الفصل أم خارجه.

و يف هذا احلال قام املعهد إلصالح و حتسني الذوق اللغة و معاجلة األخطاء اللغوية 
هو البيئة اجليدة مع أنشطتها اللغوية. و سيقدم  لدى الطالبات. و من أهم ذلك الدور

 الباحث عنها تفصيليا.

 مفهوم  البيئة أ.

للبيئة متعددة تعريفات و ختتلف ىف ألفاظها و تتحدد ىف مدلوهلا و يعرض 
 الباحث بعض التعريفات :

                                                        
1
 82محمد عفيف الدين دمياطي,علم اللغة االجتماعي,مكتبة لسان عربي,ص 
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حممد مجال يقول أن البيئة هي كل املؤثرات و اإلمكاانت و القوى احمليطة  .1
ميكنها أن تؤثر علي جهوده للحصول علي االستقرار النفسي  ابلفرد, و اليت

 1و البدين يف معيشته.
البيئة التعليمية هي كل العناصر اليت حيشدها املريب من كتاب املدرسي و  .2

طريقة التعلم و االنشطة الرتبوية اثناء الفصل املدرسي و قبله و بعده, و اليت 
كل استجابة املتعلم ابلشكل هتدف كلها ليل اسرتاجتية تربوية واحدة تش

 2املرغوب فيه.
اللغة و البيئة تنعكس املظاهر الطبيعية احمليطة ابلبيئة اليت يعيش فيها أعضاء   .3

, فعلى سبيل املثال يوجد لدى افةقالثقافة على املعجم اللغوي لتلك الث
, أما العربية فلديها العديد snowاالسكيمو كلمات كثرية ملختلف أنوع الثلج 
, و هذه camel, و اجلمل sandمن تلك الكلمات اليت تدل على الرمل 

 –ابلبيئة الطبيعية ملستخدمي اللغة  –ابإلضافة ليل أهنا تعكس  –الكلمات 
 3فهي تشري أيضا ليل اهتماماهتم, وحاجاهتم و ما يشغل تفكريهم.

ل احمليطة اليت تؤثر يف تنمية الفرد و سلوكه. و تنمية الفرد أي أهنا األحواهي  البيئةأن 
أما البية اللغوية كما رأى دوالي هي كل ما يسمعه املتعلم و ما يشهده مما يتعلق ابللغة 
الثانية املدروسة و أما ما تشتمله البيئة اللغوية هي األحوال يف املقصف أو الدكان, 

  قراءة اجلريدة.احملاورة مع األصدقاء و حني مشاهدة التلفاز, و حني

 

                                                        
1
 180,التربية اإلسالمية للطفل و المراهق,مسر:داراالعتصام,ص1946محمد جمال الدين محفوظ, 

2
 تعليمها,القاهرة,مكتبة لبنان,تعلم اللغات الحية و 1981صالح عبد المجيد العربي, 

3
 113محمد عفيف الدين دمياطي,علم اللغة االجتماعي,مكتبة لسان عربي,ص 
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 يف اكتساب اللغة الثانية دور البيئة ب.

 دور البيئة االصطناعة يف اكتساب اللغة الثانية .(1 

احا ابهرا يف يري هيدي دوالي أن البيئة اللغوية هلا دور كبري يف جناح الطالب جن 
جناح علم يف الفصل هو أمر مهم يف ه املتعليم اللغة الذي يقوم ب تعلم اللغة الثانية و أن

 1عملية تعلم اللغة لدي الطالب.

( البيئة غري 2( البيئة االصطناعية. 1أن البيئة بصفة عامة تنقسم ليل قسمني : 
االصطناعية هلا دور هام الكتساب اللغة الثانية و هي  )الطبيعية(, أما البيئة االصطناعية

حسب الظروف و يكون املتعل حمسنا يف استخدام يكون املتعلم خمتلفا يف استخدام لغته 
اللغة ابعتبار القوعد, و يكون هذا التعليم يشبع املتعلم الذي يريد استيعاب القواعد 

سة. يف انحية أخري أن سيطرة قواعد اللغة و اللغوية أو نظام اللغة عن قواعد اللغة املدر 
 2.اهلدفاهلدف ال تساعد كثريا يف سيطرة املهارات اللغوية للغة 

 دور البيئة االصطناعية يف سرعة أو جناح اكتساب اللغة الثانية .(2

البحوث يف أكتساب اللغة الثانية اليت تناولت البحث عن دور البيئة االطناعية 
 يف جناح اكتساب اللغة الثانية و هي :

 دور التصحيح )لصالح األخطاء( يف اكتساب اللغة الثانية. .1
 اللغة الثانية.يف اكتساب دور التوسيع  .2
 يف اكتساب اللغة الثانية.و دور التكرار يف  .3

                                                        
1
 )ترجمه سومرسونو(,سيعاراجا :Seluk Beluk Belajar Bahasa Indonesai, 1985هيدي دوالي, 

 FKIP Universitas Udayana 
2
 117, سينار بارو باندونج,صDimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa keduaنور هادي و ريحان,   

 Understanding Second Language, 1986وهو ترجمة من كتاب إيليس
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 دور البيئة الطبيعية .(3

أما ما رينا برت و هيدي دوالي قاال أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل  
 تقوم بدور مهم يف تعلم اللغة.

لن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية لضافية حينما يكون تركيز املتلكم على  
طبيعة, التوصل اللغوي ال على اللغة نفسها. ففى احلديث بني الشخصني تكون احملادثة 

و كذلك يسهل تبادل األلفاظ بشكل طبيعي. لن املشاركني يف تبادل احلديث يهتمون 
يف الوقت نفسه يستعملون أبنية اللغة, و حيدث ذلك  بتبادل املعلومات و األفكار, و

 1علميا دون وعي أو لدراك لبناء اجلمل اليت يستعملوها.

 اسرتاجتية لتكوين البيئة يف تعلم اللغة. .(4

 أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج ليل اسرتاجتيات وهي كما يلي : 2و يري بشريي

مركزين يف مكان واحد و يسهل لنشاء سكن الطالب و ذلك ليكون الطالب  .1
على املشرفني و املدرسني مراعاهتم و لرشادهم و لقامة أنشطة عربية خارج وقت 

 الدراسة.
تعيني األماكن اليت خيطر فيها التحدث و الكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف  .2

 و مكاتب املدرسة.
االصطناعية و ذلك لسد لقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة  .3

ثغرات انمجة عن قلة زمن احلصة العربية داخل الفصل الدراسي و ذلك لتزويد 
 لغوية أكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل. الدارسني بثروة

                                                        
1
 23,مناهج تدريس اللغة العربية بالتاليم األساسي,القاهرة:دار الفكر العربي,ص1998موسي رشد, 

2
 14, تكوين بيئة المساعدة و تطويرها في تعليم اللغة العربية.ص2001بشيري, 
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لقامة أنشطة عربية يف يوم معني من أايم االسبوع حبيث يّليب الطالب ميوهلم  .4
مبارايت و كل هذه األنشطة أقيمت  النفسية و الفنية من مسرحية و خطاابت و

 حتت ضوء اللغة العربية و حتت رعاية و لرشاد املدرسني يف اللغة العربية.
 تدريب الطالب على للقاء اخلطابة العربية ىف احملاضرة. .5

 اسرتاجتية البيئة يف ترقية تعليم اللغة العربية .(5

املادية و املعنوية و ليس مدرسة من الدارس اإلسالمية عوامل البيئة  عرفنا ليس لكل
, و البّد على املدرس أن يستفيد من عوامل البيئة املوجودة ىف قدرة املدرس لجيادها

كيفية االستفادة من   1مدرسة أحسن و أقصي ما يكون من االستفادة كما خطط مرزوقي
 البيئة ىف ترقية و ةحتسني تعليم اللغة العربية :

 مظهرك مجيل و كالمك فصيحا مؤداب لينا.اجعل تعليمك جذااب و مشوقا و  .1
ذا التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم  .2

 هيبة ىف أعينهم.
ال ترتك الطالب يعرفون عيوبك و قصروك لغة و علما و مهنة فتكون ساقطا  .3

 أمامهم حيث مل يكن لديك هيبة و ابلتايل فإهنم ال يهتمون بتدريسك بل بك
 أيضا.

حاول أن تكون املفردات و الكلمات ىف السبورة أو ىف الكتب املدرسية واضحة  .4
 سهلة بسيطة كي ال يشعروا بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا و ينفروا عنها.

 اجعل النشاطات اللغوية لدي الطالب أكثر من نشاطاتك أنت. .5

                                                        
1
 12, البيئة التعليمية للغة العربية, فى مقالته التي ألقاها في الجامعة أإلسالمية الحكزمية ماآلنج,ص2001مرزوقي,  
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اقات اإلنسانية للمدرس عمله و حتقيقه حسب الظروف املالية و الط هذه ما ميكن
 العامة ىف املدراس اإلسالمية.

و من املالحظ أن من أهم العوامل املؤثرة اليت تؤدي ل ى جناح تعليم اللغة العربية  
بصفة خاصة و للغة األجنبية بصفة عامة توفري بيئة لغوية حتيط ابلدارسني. فدارس اللغة 

يف بالد غري عريب. و ممكن أن العربية يتعّلمها أسرع من دارسها  العربية إبحدى الدول
الالمنهجية  تكون حماولة لجياد بيئة لغوية من خالل أنظمة املدرسة أو اجلامعة و نشاطاهتا

إباتحة الفرصة امام الطالب أو الطالبات و الدارسني ملارسة النشاطات املنتوعة و 
 بتشجيعهم على التحدث ابلعربية.

األساتذة و  العمل, و العالقة بني و احلياة داخل املعهد مبا فيها من مناخ 
الثقافة و  –املدرسني و بني الطالب و الدراسني أنفسهم, و االنشطة الطالبية 

 , و وسائل االعالم احمللية, كل ذلك يتم ابللغة العربية.-االجتماعية 

املعهد النشاطات اللغوية  و املواد الدراسية املنهجية لفروع اللغة العربية, نظّم 
جية لتوفري بيئة لغوية أربع و عشرين ساعة. و هذه النشاطات اللغوية هتدف ل ى الالمنه

األربعة و لتحقيق هذه النتيجة يرى املعهد  لكساب الدارس املهارات و الفنون اللغوية
 ضرورة توفر عدة مقومات آتية :

 وجود هيئة تقوم بتنظيم األنشطة اللغوية. .1
 طة اللغوية.توفري املشرفني و املوجهني هلذه األنش .2
 لجياد نظام يساند مسار األنشطة اللغوية. .3
 توّفر الوسائل الالزمة. .4
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 و من هذه األنشطة اللغوية الالزمة هبذا املعهد :

 التعبري أو االنشاء اليومي. .1
 الصحف احلائطية. .2
 لعداد اخلطابة و التدريب عليها. .3
 احملادثة اليومية. .4
 األانشيد العربية. .5
 1.املسرحيات العربية .6
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