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 شكرا وتقديرا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمدهلل، حنمده نشكره ونستعيده إىل اهلل تعايل الذي قد أعطى الّصّحة يف الكتابة الرسالة 

لوبوك لينججو في ترقيه مهارة الكالم في اللغة   دور معهد الحديث اإلخالص" العلمّية باملوضوع 

ط إلنتهاء الدرسة جبامعة احلكومّية اإلسالمّية " اليت إحدى من الشرو  العربية لدى التالميذ
نيّب اخر الزمان ما يرسله إلّّتّام  ملسو هيلع هللا ىلصجبوروب. والصالة والسالم على اسوتنا رسول اهلل 

مكارم األخالق. وهيشرط من الشروط ملقدمة إىل قسم الرتبية إلجناز متطالبات احلصول 
اهلل وهدايه ظهرت هذه الرسالة من عدم على درجة اإلجنازة العالية يف اللغة العربية. وبعناية 

الوجود حتت إشراف املشرفني وإرشاد املرشدين ففي هذه املناسبة قدم الكاتبة شكرا جزيال 
 وتقديرا عميقا خصوصا إىل:

والدين احملبوبني الذي يدعواين وويعطياين إشرافا ونصيحة حيت إنتهيت هذه الرسالة  .1
 العلمية.

 املاجستري، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية جوروب.األستاذ الدكتور رمحة هداية  .2
للجامعة اإلسالمية  كّلّية الرتبية والتعليماألستاذ الدكتور بيين أزوار املاجستري، رئيس   .3

 احلكومية جوروب.
للجامعة اإلسالمية  اللغة العربيةختصص األستاذ برتوموان هراهب املاجستري، رئيس  .4

 احلكومية جوروب.
نة املاجستري، املشرفة األوىل األستاذ حممد عزيز اهلل الياس، املاجستري، األستاذة نورج .5

 املشرف الثاىن يف هذه الرسالة.
 األستاذ برتوموان هراهب املاجستري، املشرف الكادمييية. .6



توفري الذان مجيع عائليت معهد اجلامعة، األستاذ يوسفرى وأّمي سري وهيدايايت  .7
 ة ويريب الباحثة للدراسة يف معهد اجلامعة.يف كتابة الرسالة العلمي الدافع

اللغة العربية وخاّصة يف الدراسية أكادميكية  ختصصمجيع أصدقائي احملبوبني يف  .8
 ، مع النجاح يف كل أمورنا.2014

 وكّل سيفيتاس أكادميية جبامعة اإلسالمية احلكومية جوروب. .9
هذه الرسالة العلمية  اهلل يعطى هلم أجرا ويكون هلم عمال صاحلا. وكي تكون ىلعل  

 منتفعا علينا. "آمني".
 

 
م 2018جوروب،    أغسطس    

 الباحثة
 

 سينتا أجنجون برتيوي
14601010رقم التسجيل:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء
 

احلمدهلل والشكر أهدى إىل السماء واألرض الطارح، مع الرمحن الرحيم اليت تكمن 
عة غرب كبرية النفوس يغيب دائما وراء مدى الفضاء. سوف مادة اليت ّتنح السالم الناص

 العرفة حجمها.
تزامن صالة االنشودة يف القلب والروح، حتية الشوق إىل ثورية، حضارية إسالمية بناة 
احلضارة إلنسانية حبيبينا و نبّيننا حممد صلى اهلل عليه وسلم لك يكل احرتام. 

 معاإلخالص، وأنا أهدي هذه العمل املتو اضع إىل: 
الذي حتجرت كثريا معنويا أأم عملية، واإلم  أونانج شمس الدين والدي األب  .1

وماديا. العمل ليال وهنارا من أجل طفل سعيد وتؤيدي دائما يل أن أكون دائما 
أفضل يف املستقبل، أنتم الذين مت رفف وتثيف يل مع حبها، الذين يصلون دائما 

ة، قد اهلل سبحانه وتعاىل للمؤلف فياختاذ هذه احلياة، جلميع التضحيات اليت ال يؤب
هلما مع الدرجات مكا فأة اللطف ويغفر اخلطيئة، اليت أثريت يف املرتبة، مما يتيح له 

 دائما توفيق والتوجيه، و توفري السعادة يف الدنيا وآلخرة. آمني
األسرة الكبرية الذين هم أعطى فرتة مساح يل حىت أستطيع أن تنفيذ درجات احلراراة  .2

 عداد أطروحة كلية اىل هنايها.العالية حيت إ
مجيع املرايب واملرابية واألستاذ واألستاذة معهد اجلامعة الذين بصرب تثقيف وتوجيه  .3

وإحاالت عضو ملفدم البالغ وجودة يف املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 جبوروب.

شاد املكرم األستاذ برتوموان هراهب املاجستري املشرف األكادميقية الذي قدم اإلر  .4
 والتوجيه حىت الكاتبة تفهم األكادميقية.

افضل صديقي يف السالح الذين قد موالون مجيل يف حيايت وإخوايت األعزاء مبعهد  .5
اجلامعة اليت الكثري من املساعدة، ودائما معا يف الفرح واحلزن و هي مرءة الصليحة 



سوفيانا، انده  : مفتاح اجلّنة، حليمة السعدية، ديوي سوسلويت، هين منيويت، النسا
 سوجينيت، إيلوك نوجنسيح، ديسي سوغياريت.

بعيش معا  2014اللغة العربية فئة من العام  ختصصبلدي الرفيق العزيز، الطالب  .6
حيت اآلن مشجعة، والتغيريات الىت حتعلين أكثر نضحا، آمل أنه خالل هذه الصراع 

 رة العامل.و حنن اخلضوع لتحلب لناالنجاح ومفيدة للعائلة والدين وآلخ
احملاضرين وأساتذ يف اهلل دائما وّتجيد محاية لك يف الدنيا واآلخرة أشكركم على  .7

فيادتكم. والتوجية خالل هذه الفرتة. وآمل أن املعرفة اليت أدت أن علمي اجلل فيمة 
 العامل ويستحق يف اآلخرة. احلمدهلل رب العاملني.

  



 التجريد
لوبوك  دور معهد الحديث اإلخالص " 14601010سينتا أنججون برتيوي رقم التسجيل: 

اللغة العربية   تخصص" الرسالة العلمية  لينججو في ترقيه مهارة الكالم في اللغة العربية لدى التالميذ
 .2018 جامعة اإلسالمية الحكومية بجوروبكلية التربية ال

 

ظة من خالل عدد من األشياء الداخلية اإلسالمية هلا دور مهم يف مواكبة العص. وميكن مالح ةاملدرس
اليت تقف خلفه كمؤسسة تعليمية ال تقوم بتعليم تعليم الدينية فحسب، ولكن تدرس التعليم الرمسي الذي يهدف 
إىل جعل التالميذ يتعلمون و يدرسون يف مؤسسة تعليمية خارجية. ولذلك، هتدف هذا البحث إىل وصف مدى 

ة احلديثة اإلخالص لوبوك لينججو، مث على دور املدرسة الداخلية تطور و قدرة  املدرسة الداخلية اإلسالمي
 اإلسالمية احلديثة اإلخالص لوبوك لينججو يف ترقيه مهارة الكالم لدى التالميذ.

هذا البحث هو يف شكل البحث الوصف باستعمال هنج وصفي نوعي واستعمال حتليل البيانات لنتائج 
حيدث وحتليل البيانات من خالل عدم استعمال احلسابات  البحث عن طريق وصف والوضع املستمر أو

 Snowballواسرتجاع البيانات باستعمال أخذ عينات  Purposive Samplingاإلحصائية. التقنية املستخدمة هي 

Sampling. 
( ألعوامل يف التعلم اللغة العربية يف هذا املعهد هو: 1بناًء على نتائج حتليل البيانات فقد وجد أن 

وامل املوضوعية وعوامل النظرية وعوامل املعلمني وعوامل التالميذ وعوامل الطريقة وعوامل نشاط التعلم والعوامل الع
( األدوار واألساليب يف معهد اإلخالص احلديث يف ترقيه مهارة الكالم لدى التالميذ، وتشمل: عقد 2البيئية، 

تخصصات واجلزاءات التعليمية والقيام تنسيق خمتلف أنشطة غري رمسية واإلشراف وتطبيق االنضباط من خالل ال
( املشاكل تواجهها معهد اإلخالص احلديث: املرافق احلديث كوسيلة لرتقيه مهارات اللغة العربية 3األطراف، )

لدى التالميذ ونقص املوارد البشرية يصبحون معلمني ومريب يف األنشطة العربية وبعض التالميذ ليس لديهم خلفية 
 العربية يف التعليم السابق ونقص مستوى وعي التالميذ واهتمامهم بتعلم اللغة العربية.اللغة 
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“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” 

 

                  

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 
dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri,” 

(Q. S. Al-Isra:7) 

 

Keinginanku sederhana: ingin membuat seorang ibu 

bahagia dan tersenyum dan kebahagiaan akupun 

sempurna jika alasan senyuman ibu adalah aku 
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 الباب األول

 مقّدمة

 الدوافع الختيار الموضوع .أ 
إن تطوير اللغة  1.اللغة يف األساس رمزا ليس ترتيب األصوات ولكن معىن

أكثر  .العربية لغري العرب أمر الميكن جتنبة، ألن اللغة العربية للمجتمع األن
 ألسباب ملاذا غري العرب يتعلمون العربية، مثل الدافع الدين و خاصة املسلمني
تتحدث العربية، و غري العرب سوف الغريبة عند زيارة العربية إذا التتقن اللغة 
 2العربية، وكثري من أعمال العلماء الكالسيكيني حىت األن يستخدمني اللغة العربية.

جنبا إىل جنب مع تطور احلضارة العربية يف العامل الدولة، اللغة العربية موقعها كلغة 
 3لدولية.الدين و العلوم و لغة ا

يف كتابه أن اللغة هي حقيقة متنامية ومتنامية وفقا أجيب هريماوان ويقال 
يضيف واقع اللغة يف هذه احلياة بشكل متزايد إىل  لنمو مستخدمي اللغة البشرية.

دينية. قوة الوجود البشري ككيان ثقايف الثقافية و القوة الوجود اإلنساين ككائنات 
 خالل قدرته على إنتاج أعمال رائعة من العلوم،أثبتت من  وديين بني اآلخرين

اللغة واجملتمع   4التكنولوجيا والفن الذي ال ميكن فصله عن دور اللغة املستخدمة.
يشار بوضوح . ألهنا مرتابطة، حمتاجة ومفيدة هلا عالقات متبادلة مع بعضها البعض

 اجملتمع.إىل االقرتاحات واألصوات باسم اللغات إذا كانت وتستخدم من قبل 
وباملثل، اجملتمع ال ميكن أن توجد وتعيش بدون اللغة املستخدمة كوسيلة للتفاعل 

                                                             
)رسالة العلمية أونلني بينجمباجنان كيرتامبيالن -7(, ص.Paradigma  ,1998, )يوغياكرتا:  فيلسفات باحس مسألة دان بيركيمباعنياكيالن م.س  1  

 (2016من إرنا نوفيا دماينيت. برباحس عراب باغى سانرتي دي كومبليك النجح 
)رسالة العلمية بران لينجكوجنان باحس عراب دامل -32-31(,ص. Rabat :ISESCO ,1989)تعليم اللغة لي غير ناتقنا بها, أمحد رشدى طعيمة, 2

 (2015مينجاسة كيماهران برباحس عراب من فتياة زهرا. 
)رسالة العلمية سستيم مببيالجران كماهران باحس عراب دي -7(,ص.Need Press ,2009ج: )سيماران سيتراتيكي بمبيالجاران اكتيف,إمام مكروف,  3

 ( 2013جوكجاكرتا من ألفية.  UIN SUKAجروسان باحس دان سسرتا 
 129(، ص. PT. Rosdakarya ،2011أجيب هريماوان، ميتودولوجي مببالجاران باحس عرب، )باندنج:   4



والتواصل فيما بينها. يف الواقع، يتم احلفاظ على املؤسسات اليت مت تشكيلها من 
وبالتايل، ال ميكن فصل  5قبل أفراد اجملتمع وتطويرها باستخدام أداة امسه هي اللغة.

ياة عن اللغة. ميكن أن تكون اللغة أيًضا عالمة على احلالة أي نشاط يف هذه احل
 التنموية للثقافة واجملتمع.

عرف اإلندونيسيون اللغة العربية منذ إدخال اإلسالم يف القرن السابع 
امليالدي مع وصول التجار املسلمني العرب، بفضل هذا االحتكاك، ونتيجة 

وا كتابات عربية لكتابة لغة املاليو الحتضان اإلسالم من قبل االندونيسيني، اعتمد
السائدة يف مجيع أحناء األرخبيل، وحماولة تعليم أبنائهم العربية، ويف هذه احلالة، 
حاولوا جاهدين وقادرين يف التعليم العام واخلاص وما زالوا يفعلون ذلك بشغف ال 

 يعرف والضجر.
نية أو لغة يشري مصطلح إتقان اللغة إىل مستوى مهارة باستخدام لغة ثا

عزيز   Furqnul يف  Clarkأجنبية ألداء مهام التواصل املختلفة يف اللغة اهلدف. 
أوضح أن الكفاءة هي قدرة املتعلم استخدام اللغة ألغراض احلياة احلقيقية بغض 

 6النظر عن كيفية احلصول على الكفاءة.
 اتهار كما هو احلال يف اللغات األخرى، يتضمن تعليم اللغة العربية )امل

اللغوية(. الغرض األساسي من تعلم لغة أجنبية هو تطوير قدرة املتعلمني على 
اللغة يف عامل التعلم هي إتقان اللغة  ةاستخدام اللغة الشفوية والكتابية، املهار 

قراءة والالكالم و  اللغة(. هناك أربع مهارات، وهي مهارة االستماع ات)مهار 
يف حني يتم  ية،ءة واالستماع إىل مهارة االستقبالالقرا ةكتابة. يتم تصنيف مهار الو 

 والكتابة إىل إنتاجية. كالمال ةتصنيف مهار 
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االتصاالت ليزا، يف  ،اإلستماع والكالمهذا االتصال الشفوي جانبني من 
. الكتابة والكراءةحني أن كتابة االتصاالت تشمل جوانب من املهارات اللغة وهي

، وهكذا يتعلم تعلم اللغة العربية تطوير والكالماإلستماع ويشمل هذا جانبني من 
الكفاءة املهنية العربية يف مجيع جوانب اللغة. يف حني أن كفاءة اللغة نفسها ليست 

اإلستماع ولكنه يتضمن أربعة مهارات مهارة اللغوية جانب واحد من عناصر 
 7.يف تلبية االحتياجات الشخصية واالجتماعيةوالكالم والقراءة والكتابة 

هو مؤسسة تعليمية إسالمية يف إندونيسيا. ميكن مواجهة هذا النوع معهد 
يدعى الغرب   من املؤسسات التعليمية يف أحناء خمتلفة من إندونيسيا. يف سومطرة

يف البداية املعهد مصطلح  ."Meunasah" أو "Dayah" "سوراو" بينما يف آتشيه يسمى
من املهم أن  التسميات شيوعا. على الرغم اآلن أكثر ،اجلاوىمستخدمة يف 

يف منطقة جنوب شرق  معهدنالحظ أنه كمؤسسة تعليم إسالمية تقليدية، يوجد 
 8آسيا.

الدينية، هي مؤسسة تعليمية دينية هلا خصوصياهتا وخمتلفة عن غريها  ةاملدرس
يشمل التعليم يف الرتبية اإلسالمية الرتبية اإلسالمية  من املؤسسات التعليمية.

  املعهدة والتنمية اجملتمعية وغريها من التعليم املماثل. يطلق على الطالب يفوالدعو 
هو أقدم شكل من أشكال  ، معهدويستقرون يف مكان يسمى الكوخ. تارخييا

معروفة منذ فرتة  مدرسة اإلسالميةمؤسسة تعليم السكان األصليني يف إندونيسيا. 
سالم إندونيسيا مستمرة يف طويلة قبل استقالل إندونيسيا، حىت منذ دخول اإل

 النمو والنمو مبا يتماشى مع تطور عامل التعليم بشكل عام.
مؤسسة تدعى مدرسة داخلية عبارة عن جمتمع خاص هبا، يعيش فيه عدد 

املعلم  من األشخاص الذين يلتزمون، من خالل التزامهم بالقلب واإلخالص،
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معايري أخالقية معينة، الرئيسي، أو أمساء أخرى، للعيش جنبًا إىل جنب مع 
 9لتشكيل ثقافة ثقافية أو منفصلة.

، حيث جيب أن تكون عملية اوتقدمه يةالتعليم دور مهم يف حياة اإلنسان
التعليم قادرة على جلب املتعلمني حنو النضج واالستقاللية واملسؤولية. للتحضري 

 لألجيال القادمة، جيب اختاذ خطوات للسماح حبدوث ذلك مبرور الوقت.
إن العامل األكثر تأثرياً يف تأثري الكوخ الريفي يف نطاق احتياجات املسلمني 

يف بعض األحيان  معهدهو إنتاج باحثني يتمتعون بصرية وخربة دينية حبيث يكون لل
مكانة أعلى يف اجملتمع مقارنة باملدارس املتوسطة مثل عالية وخاصة يف املناطق 

 10الريفية.
التعليم هو وزارة الرتبية الوطنية، ولكن هناك وزارة  وفقا للقانون، املسؤول عن

الشؤون الدينية اليت تعتين أيضا باملؤسسات التعليمية من املستوى األساسي إىل 
 ةاملستوى اجلامعي. إذا كانت وزارة التعليم تدير املؤسسات التعليمية من املدرس

العامة، فإن إدارة الشؤون  الثانوية العليا، واجلامعات ةاالبتدائية والثانوية واملدرس
الثانوية اإلعدادية واملدرس الثانوية والكليات  ةاالبتدائية واملدرس ةالدينية تدير املدرس

 ةالعامة واملدرس ةاإلسالمية. عالوة ذلك، تؤثر هذه الظاهرة على تصنيف املدرس
 11الدينية.

ماً، ألنه يف طيف املؤسسات التعليمية، يصبح توافر املوارد اجليدة أمرًا مه
معهد هناك أربع مشاكل تواجهها  12سيحدد النجاح يف الرد على منافسة العوملة.

. أواًل، عدم وجود جهود جتديد، وحىت إذا كانت هناك سرعة أقل مع هذا الزمان
التغريات االجتماعية والسياسة والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا. ثانياً، إن العلوم اليت 
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عليمية اإلسالمية هي العلوم الكالسيكية، يف حني أن درست يف املؤسسات الت
ثالثًا، ال يزال منوذج التعلم يطبق التعليم  العلوم احلديثة مل تكن تقريباً على اإلطالق.

. رابعاً، اجتاه التوجهات تالميذحيث يودع املعلم أنواًعا خمتلفة من املعرفة لل ،املصريف
 ةعبد اهلل بداًل من التوازن بني عبد وخليف الدينية مييل إىل إعطاء األولوية لتشكيل

 13.ضاهلل يف األر 
حتدى ملعاجلة العوملة بشكل نقدي وحكيم. جيب على املعهد وبالتايل، فإن 

لديهم رؤى واسعة  تالميذالعثور تنويري حقيقي حىت يتمكنوا من تنمية  املعهد
يتهم. فمن ليست دهنية للنظر يف العوملة ويف نفس الوقت ال تفقد هويتهم وهو 

ناحية، ميكن أن يقود اجملتمع إىل جمتمع مدرك للمشاكل اليت تواجهه وقادر على 
 التعامل مع االستقالل واحلضارة الكاملة.

كعصر للعوملة هو نتاج التقدم التكنولوجيا،   العلماءبواسطة املعهد حتديث 
ذا التحدي من نوعية املوارد البشرية مسلم لتحفيز التقدم حيظى باألولوية. ه طويروت

واملفكرين. لذلك يف جانب واحد آخر قادر على طباعة جودة املوارد البشرية  املعهد
واستعادة تقدم العلم والتكنولوجيا، وقادرة على طباعة نوعية املوارد البشرية، مسؤولة 

 14.ةوعقالنية واألخالق كارمي
التعلم  مع بعض املعهدميكن أن يتم بذل اجلهود لزيادة املوارد البشرية 

اإلضايف على النحو التايل: تعلم اللغة الدولية، تعلم علوم احلاسب اآليل تكنولوجيا 
املعلومات، وما ذلك. وبعبارة أخرى، توسع املدرسة مهمة حتويل العلم والتكنولوجيا 
والفن إىل اجليل التايل )املتعلمني(، وتشجع الطالب املثليني على العثور على 

لذلك، من املتوقع أن تلعب كل مؤسسة  ركزًا للثقافة والقيم.هويتهم احلقيقية، وم
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تعليمية دورًا نشطًا يف اجلهود الرامية إىل إنشاء موارد بشرية مؤهلة، وخاصة يف 
 املدرسة الداخلية.

أن مهمتني أصبحتا فكرة أساسية جدا للتعليم  Nurcholis Madjidيرى 
ة حمتويات الرسائل األخالقية إىل " إندونيسيا. أواًل، كيفية إعادمعهداإلسالمي "

اجملتمع. ثانياً، املشاكل املرتبطة بالعلوم احلديثة، أي كيفية إتقان شيء ما أصبح 
 15اآلن بني اآلخرين.

تقسم وزارة الشؤون الدينية يف هذه احلالة على شكل مدرسة داخلية إىل 
بشأن  1979لعام  3أربعة أشكال واردة يف الئحة وزير الشؤون الدينية رقم 

الذي يُنفذ تنفيذاً  Aمعهد اجلنس   (1مساعدة املدرسة الداخلية على أن تكون: )
اليت تنظم التدريس الكالسيكي  B( املدرسة الداخلية من النوع 2كاماًل تقليدياً؛ 

هي مدرسة داخلية ال تعدو عنرب النوم  C( املدرسة الداخلية من النوع 3)املدرسة(؛ 
هي مدرسة داخلية  D( املدرسة الداخلية من النوع 4خلارج؛ يف اتلميذ ، بينما تعلم 
 16.ةباإلضافة إىل أنظمة املدرسمعهد تنظم برنامج 

البحث األعمق واستخدام الدراسة العلمية  ةويف هذا السياق، يناقش الباحث
، وهو الكوخ الذي ينظم نظام املدرسة الداخلية Dحول املدرسة الداخلية من النوع 

 سي.والنظام املدر 
لغة معيار ال معمل  كافية مثل مرافقديث اإلخالص وتشمل احلاملعهد 

لديه خمترب  2 كامل وتقع على الطابق من املبىن  اهلواء وطين، وجمهزة كيف
 .احلاسوب
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لديها رؤية "وعلى أساس من األخالق النبيلة، ونية  ملعهداكانت  هذه 
 ومهمةصادقة جلعل املدرسة مستوى املعايري الدولية وطين". 

 . التميز يف جمال الدين1
 واللغوية . متفوقة يف دورة االوملبية2
 . املعلومات العاملية3
 . التميز يف الفنون4
 (TOEFL 400)املدرسة  اجنلزيا وعربيا . سكان أستطيع أن أتكلم5
 A. املسند 6
   بق يف البحوثا. الس7
 التجريبية كوخ جنوب سومطرة ة. املدرس8

يف ديوان املدرسة العالية مبعهد احلديث اإلخالص لوبوك مصدر : الوثيقة  "
 لينججو"

يف  Aالذين اعتمدوا املعهد هو واحد من أكرب معهد احلديث اإلخالص 
حيث توجد بعض األنشطة لتطوير املهارات اللغوية وأحدهم لوبوك لينججو مدينة 

حىت  04,00هو اللغة العربية. تبدأ األنشطة من البداية اليت تبدأ يف الساعة 
استخدام لغة معهد الذين يدرسون يف  تالميذ. حيث يطلب من مجيع ال22,00

أجنبية يف احملادثة كل يوم، واحدة مع اللغة العربية. العامل الذي يصبح تفرًدا يف 
الربنامج أو النشاط يف هذا املنزل الريفي هو عندما ال يعرف املفردات من اللغة 

تخدام اللغة اإلجنليزية وحيظر استخدام لغة أخرى. يف اس تالميذالعربية، ميكن للغة 
القيام بنشاطات لزيادة املعرفة باللغة  تالميذاملساء بعد الدراسة والدراسة مع ال

العربية. من التفسري املذكور أعاله، أجرى الباحثون أحباثًا يف املدرسة الداخلية. 
دور معهد ذه الدراسة هو استنادا إىل الوصف أعاله، فإن العنوان الذي أثري يف ه



 في اللغة العربي  الحديث اإلخالص لوبوك لينججو في ترقيه مهارة الكالم
 .لدى التالميذ

 تعيين المسائل .ب 
 على النحو التايل: تعيني املسائل، ميكن الدوافع الختيار املوضوعاستنادا إىل 

د منهم واح ،غات األجنبية يف أنشطتهم اليوميةاستخدام الل تالميذجيب على ال .1
 استخدام لغتهم احمللية. كالميستخدم اللغة العربية، وال يسمح هلم بال

 تنظيم اإلحتاد املعهد احلديث اإلخالصاللغوية للربنامج اللغوي يف إطار  قسمدور  .2
(OP3Mاليت تسعى إىل املساعدة يف ت )اللغة العربية من خالل األنشطة غري  رقيه

 .22,00إىل  04,00م الدراسي من الرمسية اليت تعقد خارج ساعات الدوا
 ةاملدرس تالميذاإلخالص جنحت اآلن يف ختريج احلديث  عهدمنذ تأسيس م .3

االبتدائية واإلعدادية والثانوية الذين يواصلون دراستهم إىل مستوى أعلى، وبعضهم 
 ن.اليمإىل يواصل دراستهم 

 تحديد المسائل .ج 
هذا  مناقشته يف ملوضوع سيتمبناء على املشكلة أعال، من أجل معرفة و العثور ا .د 

معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو يف  البحث، يركز هذا البحث على دور
 تعبير المسائل ترقيه مهارة الكالم يف اللغة العربية لدى الت

 وضعت حىت األسئلة على النحو:
 اإلخالص عهد احلديثربية يف املالتواصل باللغة الع قيهالربامج مت تنفيذها لرت  كيف .1

 لينججو؟ لوبوك
 عهد احلديث اإلخالصالعوامل تدعم تنفيذ برنامج تطوير اللغة العربية يف امل كيف .2

 لينججو؟ لوبوك
باللغة معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو يف ترقيه مهارة الكالم كيف دور  .3

 العربية؟



 أغراض البحث .ه 
ية. جيب أن يكون هلا هدف واضح للمسامهة يف العلوم املعن البحثيف كل 

 الغرض من هذا البحث هو:
 معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو.الربامج املطبقة يف  وصفىل .1
معهد احلديث وصف العوامل تدعم تنفيذ برنامج تطوير اللغة العربية يف الو  لوصفى .2

 اإلخالص لوبوك لينججو.
 كالمال ةمهار ترقيه يف معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو دور  لوصفى

 .الميذعربية.باللغة ال
 فوائد البحث .و 

ذات فائدة خاصة. ومن املتوقع أن يقدم هذا البحث  بحثجيب أن تكون ال
الفوائد النظرية والعملية. فوائد البحث يتعني حتقيقها يف هذا البحث  إمافوائد، 

 هي:
 ةنظريفوائد ال .1

خاصة يف عامل و ، ثاقبة لتطوير العلوممن املتوقع أن يثري هذا البحث نظرة  .أ 
 ، وميكن استخدامه كمواد حبث إضافية.اث والعلوم التعليماألحب

دور تنمية ول أن يوفر هذا البحث بيانات جتريبية إضافية مت اختبارها علمياً ح .ب 
 ة.وياللغ تالميذال اتمهار  ترقيهاللغة العربية يف 

اللغة  مهاراتقد يساهم هذا البحث يف البحث يف دراسة نظرية تطوير  .ج 
 .العربية

معلومات مفيدة للباحثني اآلخرين  بحثأن تقدم نتائج هذه ال من املتوقع .د 
 .املهتمني يف نفس اجملال

 ةعمليفوائد ال .2



 ترقيهدور تنمية اللغة العربية يف  عنذا البحث أن يقدم تفسريًا هميكن 
مريب واملربية  أوة، لذا من املتوقع أن يقدم معلومات للمعلمني ويغلل تالميذ مهارات

 .تالميذاللغة العربية لليف تطوير مهارات 
ر كثأية يف وقت مبكر من أجل زيادة الوعي العام بأمهية تطوير اللغة العربالقدرة  .أ 

 الوقت للتعلم.
 القدرة على تغيري وجهة نظر الناس حول الصعوبات العربية. .ب 
من املتوقع أن يقدم هذا البحث البصرية واملعرفة ملؤسسات تعليم اللغات  .ج 

 أو دورات املعهد أو التعليم الرمسي وغري الرمسي.للغات  معهد إمااألخرى
 مطابقة البحث .ز 

بعض نتائج البحوث املتعلقة بالبحث الذي  ة، وجد الباحثبحثيف هذه ال
 سوف يفعله املؤلف.

بينجاروح ، مع رسالته بعنوان "(UMS  ،2005حبث أجرته نانانج زينودين ) .1
يف املدرسة  راببيمبيالجاران باحس عراب تريحاداب كيجاكابان باحس ع

 ."2005/2006لداخلية يف سوراكارتا اإلسالمية ا
داخل النشاط  ألساسية يف اليوم "مع التطبيق يفخيلص إىل أن التأثري بني األنشطة ا 

بني  ، منان اللغة العربيةعوامل أخرى ميكن أن حتدد إتق املدرسة الداخلية. هناك
 لتعليم السابق.، وأساس اأمور أخرى: العوامل الشخصية، والبيئة

لينجكوجنان باحس ( يف أطروحته املعنونة "IAIDA 2014) ةمّ ياحل ةحكم عفاتر  .2
 Pacet أمانة األمةالقياسية الدولية  ةطلبة املدرسلل دامل بينينجكاتان مهارة الكالم

Mojokerto East Java 2012" 
سن على خلص إىل أن تأثري بيئة اللغة على مهارات التحدث باللغة العربية قد حت 

 حىت.و  الغريب الفصلأساس القيمة متوسط 



 PPMأوبايا ( يف أطروحته بعنوان "2013أمني )جامعة حممدية يف سيمارانج دحمم .3

bina Insani Ketapang   سانرتي"دامل مينينجكاتكان كيماهريان كالم. 
خلص إىل أن جهود املدرسة الداخلية احلديثة بينا إنساين كيتابانج سوسوكان 

انج يف مقاطعة حتسني الكالم احلديث تشمل اللغة العربية األنشطة التعليمية إمار 
 الرمسية اليت جتري تعلم اللغة العربية وأنشطة التعليم غري الرمسي.

"بينريابان ( يف املعنونة 2016، جوكجاكارتا (UIN Sunan Kalijaga ،موارين ديفيتا .4
 .SMU  Abu Bakar Yogyakarta  ،2014/2015بيمبيالجاران مهارة الكالم يف

كان فعااًل على الرغم من عدم تعظيمه   Xأن تطبيق الطريقة املباشرة يف الفئة 
بسبب الظروف الطالب غري املتجانسني يسببون اختالفات يف القدرة ونتائج 

 .التقييم
( يف أطروحته املعنونة 2006، جوكجاكرتا  IAIN Sunan Kalijagaنيكما عزيزة ) .5

 .(TijamAchievement) "جوكجاكارتا SMU يفالعربية   ران كالمبينجاجا ميتودي"
إىل أن تعلم اللغة العربية جيب أن يكون فعااًل يف املتابعة ألن فعالية تعلم 

 اللغة العربية مطلوبة يف حتقيق األهداف املتوقعة.
( يف أطروحته املعنونة 2013)جامعة والية سيمارانج ،  مشس الدينأمحد سوين  .6

من   X MANان موديل حمادثة يومية أونتوك مينينجكاتكان مهارة الكالمبينرياب"
 ."ماكيالنج

 حمدثة يوميةمهارة التحدث باللغة العربية مع تطبيق  رقيهخلص إىل أن ت
٪. تظهر نتيجة حتليل 7,96من مدينة ماجيالنج  X. MAN 1الفئة  تالميذمنوذج لل
 ماكيلنج مدينة X.10 MAN 01 من الطبقة تالميذتغيري سلوك ال nontes بيانات

 .2013/2014العام الدراسي 

اليت مت البحوث إىل مث فراق بني هذا البحث و البحوث األعال، يف حثيقة 
اليت تشبه الكتاب ستكون دقيقة. ومع ذلك،  ثةحباهناك بالفعل ال وصفها أعال،



على فإن موقع ودراسة حالة البحث خيتلفان بشكل واضح. يركز هذا البحث أكثر 
باللغة العربية، يف شكل تعلم اللغة العربية من  كالمال ةمهار  رقيهيف تمعهد دور 

وهلم جرا اليت تتم كل صباح بعد أداء صالة  واحملادثة واملفرادات خالل األنشطة 
 معهدإلهناء و  بعد املغربيؤديها يف كل يوم سبت من حماضرة الفجر يف اجلماعة، 

نبية كل يوم واحد منهم هو العربية، ما عدا أيام الستخدام لغة أج تالميذيتطلب 
 األحد استخدام لغة حرة. لذلك، حققت هذه الدراسة التجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاني

 األساس النظريات

 تاريخ التطوير اللغة العربية .أ 
 اللغة العربية هي واحدة من أقدم اللغات السامية وال تزال موجودة اليوم بسبب

اليت اختارها اهلل كلغة القرآن الكرمي وكلغة للدين )يف الصالة والذكر  موقعها كاللغة
يف العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية، اللغة العربية ليست جمرد لغة للدين،  17.ودعاء(

الدبلوماسية واملعامالت و البريوقراطية و ولكن أيضا لغة الدولة )اللغة اإلدارية 
بن مروان. إىل جانب إالثقافة اليت يقودها اخلليفة االقتصادية(، التعليم و  االجتماعيةو 

م( مث  809-786ذلك، أصبحت أيًضا لغة العلم بدأت يف عهد هارون الرشيدي )
 18تابعها اخلليفة املأمون.

يف األيام األوىل لنموها وتطورها، مل تكن اللغة العربية أكثر من لغة البدو الذين 
العربية. إهنم أناس مل يعرفوا احلضارات كثريا  يعيشون يف املناطق الداخلية من اجلزيرة

، منذ وصول اإلسالم عن طريق لكنلدرجة أهنم تركوها وراءهم كل شيء آخر. و 
ينتشر اإلسالم يف مجيع  لقرآن بالعربية، تطور اللغة العربية بسرعة متزايدة.االكتاب 

آسيا وبعض  ناطق وسط وجنوبواملأحناء العامل، وبالطبع كل شبه اجلزيرة العربية 
 املناطق األوروبية.

يف وقت األمويني، كانت اللغة العربية هي اللغة اليت ترمز إىل ارتفاع وجاللة 
الدرجات العلمية. من يستطيع أن يتكلم العربية بدوية بسالسة، سيحصل على مكان 

وباملثل، سيتمكن من ملء أقسام املوظفني يف املكاتب  19ومكانة عالية يف اجملتمع.
الكتابة و االتصاالت و األيام، كانت مجيع الشؤون احلكومية )املراسالت   مية. يفاحلكو 
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( ُتدار باللغة العربية البدوية. لذلك، تصبح اللغة العربية معيارًا لدرجة وغريها األخرى
إذا كانوا جييدون اللغة العربية بطالقة، فسوف حيصل على  عالية من اجملد للمجتمع.

ع. على العكس، إذا مل يتمكن من التحدث باللغة العربية مكانة عالية يف اجملتم
البدوية، فعندئذ سيكون اجملتمع األوسط والدنيا. لذلك، يتم تعليم مجيع أطفال 
املسؤولني احلكوميني للعرب البدو لكي جييدوا اللغة العربية بطالقة، واليت بدورها سوف 

 20تتحول إىل أشخاص من أعلى درجة وموقع.
ا احلد، مت تعليم أطفال السكان العرب البدو لتعلم اللغة العربية. يتوقف عند هذ

ومن املزمع أن يتمكن أطفاهلم من حتسني احلياة يف اجملتمع ورفع وضعهم االجتماعي.  
بين  كما أهنا هتدف إىل أطفال الحقني ميكن أن يشغلوا مقعًدا يف احلكومة الرمسية يف

 .أمّية
إىل جنب مع التوسع يف األراضي اليت تضطلع  منت اللغات العربية بسرعة، جنبا

الباين بعد اهنيار الساللة األمية. على الرغم من أن غالبية العباسيني  ذاهبا العباسيني. ه
، إال أهنم يستمرون يف توطيد اللغة العربية كلغة للوحدة اإلسالمية. يهم من الفرس

ًا باللغة العربية، فهم جادون ونظرًا لوجهة النظر اليت تقول إن اإلسالم ال يزال سائد
جدًا يف حتقيق اخرتاقات مذهلة لتعليم اللغة العربية. يف هذا الوقت، اختالف بسيط 
مع األمويني. إذا مت إرسال مجيع األطفال إىل البدو يف وقت األمويني لتعلم اللغة 

عليم اللغة العربية، يف هذه احلقبة العباسية، دعوا العرب البدو إىل القدوم إىل القصر وت
 العربية.

يف هذا الوقت، شهدت اللغة العربية أيضا اخنفاضا طفيفا بسبب تأثري اللغات 
اإلقليمية اليت ال تزال تستخدم من قبل الناس حتت احلكم اإلسالمي. اللغة العربية 

الفصى تسمى اللغة االمية. يف الواقع، يف هذا الوقت، كان فشل يف التخلص من 
 .األميةبالعربية العربية واستبداهلا

                                                             
22نقس املرجع، ص.   20    



، اكتسبت لغة فوشا العربية مرة أخرى مكانة خاصة يف القرن الرابع لكنو 
اهلجري. يف هذا الوقت، ّتت دراسة لغة فوشا العربية مرة أخرى واستخدامها يف 
املنتديات الرمسية للدولة. مل يرسلوا أطفاهلم إىل البدو مرة أخرى لتعلم اللغة العربية، 

و مباشرة إىل القصر للتدريس. يف الواقع، تعلم اللغة العربية ليس لكنهم أحضروا البد
فقط مباشرة على البدو، ولكن ميكن أن يتم أيضا من خالل الكتب. هذا ألن العديد 

 من الكتب حتتوي على قواعد عربية رمسية منشورة و ناشطة.
يف  و ذلك، فإن اللغة العربية شهدت مرة أخرى وقًتا مرًا للغاية عندما كانت

القرن اخلامس للهجرة. يف هذا الوقت، بدأت اللغة العربية ختتفي واستعيض عنها 
باللغات اإلقليمية. على سبيل املثال، عندما توىل فارس السلطة، مت استبدال لغة 

، كانت اللغة العربية يف هذا الوقت ةاحلكومة بالفارسية. على النقيض من العصر األموي
يف الوقت نفسه، يستخدم املوظفون احلكوميون اللغة هي لغة الطبقات الدنيا. و 

بدأوا يف احلكم واستخدام اللغة الرتكية كلغة  ةالعثماني دولةالفارسية. باإلضافة، يف ال
 21حكومية ليحلوا حمل اللغة العربية.

، يف ذلك الوقت ال تزال اللغة العربية تلقى القليل من االهتمام من أتقنوا لكنو 
ربية جيداً. ومن بينهم الغزايل الذي أسس مدرسة لتعلم اللغة العربية، اللغة الفوشية الع

أال النزمية. يف عصر جديد، حتتل العربية قمة النجاح مع العديد من الكتب املولودة 
باللغة العربية. باإلضافة يتم ترمجة العديد من الكتب إىل اللغة العربية. ميكن تفسري بأن 

 ولغة التدريس يف جامعات خمتلفة. اللغة العربية هي لغة العلوم
كل هذا ألن أوروبا ّتر بفرتة من الظالم جتعل الفالسفة يف اليونان ينزعون، 
وهربوا إىل الشرق األوسط. هناك، حيصلون على حرية هائلة ويف النهاية يتم ترمجة 

مع  العديد من كتبهم إىل العربية. بعد انتهاء فرتة الرتمجة بلغت اللغة العربية ذروهتا
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والدة العديد من األعمال العلمية الصرفة من دراسة وحبوث العلماء املسلمني مثل ابن 
 ماء.العل من وغريهمرشد وابن سينا 

بعيدا عن ذلك، يبدو أن اللغة العربية بدأت أيضا يف دخول إندونيسيا إىل 
مرة دخل جانب انتشار اإلسالم إىل األرخبيل يف القرن الثالث عشر امليالدي. يف أول 

فيها اإلسالم إندونيسيا، بدأ تدريس اللغة العربية يف اجملتمع األوسع جنبا إىل جنب مع 
القرآن واحلديث. مكتوبة بالعربية. ال ميكن إنكار أن السكان اإلندونيسيني يتعلمون 
اللغة العربية فقط بزخارف دينية. أهنم يتعلمون اللغة العربية فقط لتعميق النصوص 

 م ودراسة الدين.الدينية لفه
 عهدعلى أساس هذه الظاهرة، فإن اللغة العربية يف ذلك الوقت تعيش بني امل

والسكان الدينيني. يتم تدريس اللغة العربية فقط يف املدارس الدينية واملساجد واملدارس 
الدينية. قليلون يدركون أن اللغة العربية هي لغة متعددة األبعاد، واليت ميكن استخدامها 

وعة متنوعة من األغراض بصرف النظر عن فهم النصوص الدينية. تستخدم العربية جملم
شخصيات كبرية لتلد أعمااًل ضخمة، مثل الفلسفة والرياضيات والعلوم والفيزياء 

 واألدب وغريها.
لذلك، ليس من املبالغة القول بأن اللغة العربية هي أساس املؤسسة العلمية اليت 

وحىت اآلالف من املنح الدراسية اليت ميتلكها اليونانيون. حترس وتكرس العشرات بل 
إذا مل تكن هناك لغة عربية، فإن املعرفة اليت ميتلكها اليونانيون انقرضت بالتأكيد. ألنه 
عندما ختترب أوروبا الظالم، فإهنا تعترب خطرة على الكنيسة، مث جيب قتلهم. وبسبب 

ا، واليت ترمجت يف وقت الحق عملهم على هربوا إىل بالد فارس واملنطقة احمليطة هب
 22نطاق واسع باللغة العربية قبل ترمجتها مرة أخرى إىل اللغة األوروبية.

 ةرسفي المد لغة العربيةتعليم المهارات ال .ب 
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مصطلح إتقان اللغة إىل مستوى مهارة باستخدام لغة ثانية أو لغة أجنبية 
يف الفرقان عزيز أن  Clarkيوضح ألداء مهام التواصل املختلفة يف اللغة اهلدف. 

الكفاءة هي قدرة املتعلم على استخدام اللغة ألغراض واقعية بغض النظر عن كيفية 
 23احلصول على الكفاءة.

ترتبط كل مهارة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، ألنه يف اكتساب املهارات 
البداية يف  اللغوية، يتم متابعتها عادة من خالل سلسلة منتظمة من العالقات. يف

الطفولة يتعلم الطفل أن يستمع إىل اللغة، مث يتحدث، وبعد ذلك يتعلم القراءة 
األربع والكتابة. هذه املهارات األربعة هي يف األساس واحدة أو لعبة شطرنج )

 24(.املتحيد
كما هو احلال يف اللغات األخرى، يتضمن تدريس اللغة العربية أربع  

 كفاءات لغوية:
 اعمهارة اإلستم .1

مهارة اإلستماع أوىل املهارات الىت ميرهبا الطفل يف اكتساب لغته األم، وميرهبا متعلم 
 25اللغة األجنبية.

 
 

 تعريف اإلستماع .أ 
وفقا خلرباء االستماع اللغوي، فإن اخلرباء يطالبون باهتمام متعمد ودقيق 
 لالستماع إىل كل شيء. عالوة على ذلك، هناك أربعة عناصر فياالستماع، حيث

 :26وهي ،جيب أن تكون العناصر األربعة مكملة لبعضها البعض وال ينبغي فصلها
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 .فهم املعىن بشكل عام (1
 .تفسري الكالم والتفاعل (2
 .تقييم وانتقاد احملادثة (3
 اجلمع بني احملتوى املتلقاة مع التجربة الفردية اليت لديك بالفعل. (4

تغالل الصور والرسوم هي وميكن اسالتنفيذية  أعال التحليلأما بالنسبة للمصدر 
 واخلرائط وغريها.

 االستماع ةالتعلم مهار  غراضأ .ب 
 على النحو التايل:أليان  فؤادوفقا ألمحد اإلستماع التعلم  غراضمن بني أ

 .القدرة على االستماع واالنتباه والرتكيز على املواد اليت يتم مساعها (1
 .االستماعأن تكون قادرا على متابعة ما مسعته وإتقانه حسب الغرض من  (2
 .القدرة على فهم ما يتم مساعه من نطق املتحدثني بسرعة ودقة (3
 .وفقا للقيم االجتماعية والتعليم مهم جدااإلستماع غرس عادات  (4
 .دمج اجلمال عند االستماع (5
 .القدرة على معرفة املفردات وفقا لشكل الكلمة اليت يتم مساعها (6
 .املناسب تكون قادرة على حتديد حكمة السمع واختاذ القرار (7

هي اإلستماع جيدا إىل النص واقرأ النص التنفيذية  أعال التحليلأما بالنسبة للمصدر 
 قراءة واضحة، دون إسراع أو إبطاء. 

 االستماع ةمن مهار  أنواع .ج 
 :27أما بالنسبة جلميع أنواع االستماع

ما يف حياته يف التعلم  بشخص ، أي االستماع مع متعمد القياماالستماع يف تركيز (1
 وغريها.اخلطبة و  واجملتمع، مثل االستماع إىل الكالم
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االستماع غري مرّكز، أي االستماع إىل ما هو منتشر حولنا، مثل االستماع إىل  (2
 .الراديو والتلفزيون مع بعض األصدقاء

االستماع بالتبادل، أي جمموعة من األشخاص الذين يستمعون إىل مناقشة مع  (3
 .نما يستمع اآلخرونعنوان معني، حيث يتحدث الناس بي

 االستماع عن طريق التحليل ، أي حتليل ما مت مساعه من املتحدثني. (4
ينبغي أن يسري درس اإلستماع هتيئة التالميذ لدرس اإلستماع. وتتضمن هذه 
التهيئة أن يربز املعلم هلم أهيمة اإلستماع. وأن يوضح هلم طبيعة املادة العلمية اليت 

 سوف يلقيها عليهم.
 
 
 

 ة القراءةمهار  .2
 القراءةتعريف  . أ

تقوم القراءة مبشاهدة وفهم حمتوى ما يكتب عن طريق التحدث أو داخليا 
 28والتهجئة أو نطق ما هو مكتوب.

 من القراءة اعنو أ . ب
 القراءة من حيث التسليم (1

 والشفاه : الشفوي: القراءة مع الرتكيز على أنشطة أعضاءاجلحرية القراءة ( أ)
 واحلنجرة جلعل الصوت

: القراءة من خالل النظر يف احلروف وفهم معىن القراءة دون لصمتها القراءة ( ب)
 احلديث عن نشاط اجلهاز
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 لقراءة من حيث الشكلا (2
 القراءة املكثفة، اليت هلا اخلصائص التالية:  ( أ)

 أجريت يف الفصل مع املعلم (1)
هتدف إىل حتسني املهارات ، ال سيما يف القراءة واإلثراء واملفردات  (2)

 زمة يف القراءة.واتقان القواعد الال
 .يشرف املعلم ويوجه النشاط ويرصد تقدم املتعلم (3)

القراءة بغرض استخراج معلومة أو معلومات حمددة، أو القراءة بغرض حتديد 
 الفكرة أو األفكار الرئيسية.

 القراءة املوسعة، واليت هلا اخلصائص التالية: ( ب)
 .تتم أنشطة القراءة خارج الفصل الدراسي (1)
 .حمتوى القراءة لغرض هو حتسني فهم (2)
 قبل أن يتم تنفيذ النشاط يوجه املدرب، حيدد مادة القراءة ويناقشها. (3)

أن اجملتمع  اإلنسان  املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري فيه 
لغرض هو  و تتم أنشطة القراءة خارج الفصل الدراسيال يتطلب القراءة، 

نشاط يوجه املدرب، حيدد قبل أن يتم تنفيذ ال و حتسني فهم حمتوى القراءة
 .مادة القراءة ويناقشها

 مهارة الكتابة .3
 الكتابةتعريف  . أ

الكتابة هي واحدة من اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية. وفقا لكتابة 
هو القدرة على استخدام أمناط اللغة يف الكتابة للتعبري عن فكرة أو روسيانا 



تصف لغة حبيث ميكن للقارئ أن  الكتابة بأهنا عمليةتاركان رسالة. بينما يعرف 
 29.يفهم الرسالة اليت ينقلها املؤلف

من رأيني الشخصية ميكن القول أنه يشري بالتساوي إىل الكتابة على أهنا 
عملية ترميز أصوات الكالم على أساس قواعد معينة. مبعىن أن مجيع األفكار 

ط اللغة. كجزء واألفكار واألفكار املوجودة يف املؤلف سلمت باستخدام رموز من
والكتابة والتفكري مها  فإنمن القراءة، ترتبط الكتابة ارتباطًا وثيًقا بأنشطة التفكري. 

 نشاطان يؤديها بشكل مشرتك ومتكرر.

 30:ميكن تقسيم مهارات الكتابة يف الدروس العربية إىل ثالث فئات

 اإلمالء (1
 اإلمالء املنقول ( أ)
 اإلمالء املنظور ( ب)
 اإلمالء اإلستماع ( ج)
 اإلختبار اإلمالء ( ح)

 اخلط (2
 اإلنشاء (3

 اإلنشاء املوجة ( أ)
 اإلنشاء احلور ( ب)

مبعىن أن مجيع األفكار واألفكار واألفكار املوجودة يف املؤلف سلمت الكتابة 
ارتباطًا وثيًقا بأنشطة  باستخدام رموز منط اللغة. كجزء من القراءة، ترتبط الكتابة

 .مشرتك ومتكرر والكتابة والتفكري مها نشاطان يؤديها بشكل فإنالتفكري. 
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 مهارة الكالم .4
 اللغة العربية هي أداة للتواصل شفويا والكتابة. التواصل هو التفاهم

 31والثقافة. شاعر وتطوير العلوم والتكنولوجياوالكشف عن املعلومات واألفكار وامل
، وهي القدرة على فهم أو الكالمالقدرة على التواصل باملعىن الكامل هي قدرة 

 32و مكتوب.إنتاج نص شفوي أ
 تعريف الكالم . أ

هو نطق األصوات العربية بشكل صحيح  وفقا لألصوات الكالم معىن 
باستمرار مهارة الكالم املعروفة باللغوية. يف حني تتحدث  اجملارجاملشتقة من 

 33دون توقف دون تكرار نفس املفردات باستخدام الكشف الصويت.
ينمو ميل إىل استخدام كل وفقا للطبيعة اليت ميتلكها البشر، مث يف البشر 

شيء دائما مع االستخدام والنتائج عالية نسبيا مبا فيه الكفاية، مبا يف ذلك 
باملعىن األوسع، الكالم هو نظام من  34استخدام اللغة كوسيلة لالتصال.

اإلشارات اليت ميكن مساعها ومشاهدهتا، واليت تستخدم عدًدا من العضالت 
ن. اهلدف هو نقل العقل من أجل تلبية واألنسجة العضلية جلسم اإلنسا

 35االحتياجات.
ويف الوقت نفسه، وفقا ملهارة أمحد عزان التحدث هو إتقان يف استخدام 
لغة معقدة. ترتبط هذه املهارة ارتباطًا وثيًقا بقدرة األنظمة املعجمية والنحوية 

 36والداللية والصوتية.
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ن مهارات الكالم هي من بعض اآلراء املذكورة أعال، ميكن االستنتاج أ
نظام نطق األصوات بشكل صحيح وبشكل صحيح بشكل مستمر دون تكرار 

 نفس املفردات باستخدام الكشف الصويت.
 غرض من الدرس مهارات الكالما . ب

هو وسيلة للتفاعل مع اآلخرين وفهم ما يريده  الكالماهلدف التعليمي من 
صوات احلروف العربية، أ تالميذاملتحدث. يبدأ هذا التعلم بعد أن يعرف ال

 ذلك. ويعرفون الفرق بني أصوات احلروف واحًدا مع احلروف األخرى، وما
 تعلم اللغة العربية له عدة أغراض تشمل:

 
 .لتكون قادرة على نطق العبارات العربية (1
 .لتكون قادرة على قول عبارات خمتلفة أو مثلهم (2
النحوى طبًقا ميكن التعبري عن رغبة قلبه باستخدام تركيبة اجلملة  (3

 .)القواعد(
القدرة على التعبري عما خيطر ببالك باستخدام القواعد الصحيحة يف  (4

 .اجلمل العربية
 .ميكن استخدام التعبريات اللغوية املناسبة للعمر ومستوى النضج واملوقف (5
 .ميكن تتبع وحفر املخطوطات واآلداب العربية (6
 .ميكن التعبري عن تعبري واضح ومفهوم عن نفسه (7
قدرة على التفكري باللغة العربية والتعبري عنها بسرعة يف أي حالة أو ال (8

 37حالة.
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من التواصل بشكل  تالميذبشكل عام، هتدف مهارات التحدث إىل ّتكني ال
شفهي بشكل صحيح ومعقول. وعالوة على ذلك، وفقا ألبو بكر، فإن الغرض 

 38:هو على النحو التايل كالممن مهارات ال

 

 

 مع اللغة بطالقة. تالميذدثة الالتعرف على حما (1
بتكوين اجلمل اليت تنشأ من داخل قلبه ومشاعره مع مجل  تالميذإملام ال (2

 صحيحة وواضحة.
اختيار الكلمات واجلمل وترتيبها بلغةمجيلة، واالنتباه  تالميذالتعرف على ال (3

 إىل استخدام الكلمة يف مكاهنا.
ة الغرض من مهار  من بعض حجج اخلرباء أعاله ، ميكن االستنتاج أن

هو أن املتعلمني قادرين على التواصل بشكل جيد شفهيا، من أجل نقل  الكالم
أهداف عامة، وهي: إخطار، تقرير: الرتفيه،  3العقل بفعالية. لذلك أساسا لديه 

 39قناع.وإلدعوة  والمسلية: واإلقناع 
 كالمأنواع ال . ج

 حمدثة (1
ادثة، حيث ميكن أن حتدث هي طريقة تقدمي لغة اللغة العربية من خالل احمل

، مع إضافة وإثراء املفردات باستمرار من ذوبني التالمي تالميذاحملادثة بني املعلم وال
 40.املفردات وأكثر

 تعبري الشفحي (2
                                                             

  99، ص. DIVA Press ،2012، )جوكجاكرتا: ميتودولوجي سوبر إيبيكتيف مببالجاران باحس عربأولني نوحا، 38
  33،ص. 2015، الرسالة العلمية ديبوك سليمان 2ارا مياللوي ميديا فلم  دي س م ب حممدية أوبايا مينينجكاتكان كيماهران بربيجليليانا جاحياين، 39 

  116أمحد عزا، املرجع السابق، ص.  40



على  تالميذهي ممارسة تقدمي مقاالت شفهية هتدف إىل تطوير قدرة ال
 41األفكار واملشاعر. التعبري

ناء الكالم، ألن ذلك يعوقه عن على الدراسة أال يقاطع الطالب أث
 االسرتسال يف احلديث، ويشتت أفكاره، وخباصة يف املستوى األول.

 كالمال ةمبادئ تدريس مهار  . ح
 لتعلم كالم جيد لغري العرب، من الضروري مالحظة األشياء التالية:

 جيب أن يكون لدى املعلمني قدرة عالية على هذه املهارة (1
  )لغةاملتعلمني واللغة العربية(.البدء بأصوات مماثلة بني لغتني (2
ينبغي على الكتاب واملعلمني االنتباه إىل املراحل يف تدريس علم الكالم، مثل  (3

 البدء بسهول سهلة، تتألف من مجلة واحدة ومجلتني وما ذلك.
 البدء باملفردات السهلة (4
 42التحدث، وهي: الرتكيز على أجزاء املهارات ملهارات (5

 .ل جيد وبشكل صحيحيف تنطق أصوات مهرغه بشك ( أ)
 .ّتييز الكلمات املنطوقة الطويلة والقصرية ( ب)
التعبري عن األفكار بالطريقة الصحيحة فيما يتعلق بقواعد القواعد اللغوية  ( ج)

 .القائمة
 .تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح ( ح)

ار السريعة مارسة األفكوامل مثل ممارسة لتمييز النطق السليم ، ّتارين متعددة (6
 .وهلم جرا
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إن أفضل لتعليم التالميذ الكالم، هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم 
للتحدث باللغة. ليتعلم التالميذ الكالم عليه أن يتكلم. ونود أن ننبه هنا إىل أن 

 التالميذ ال يتعلم الكالم إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طول الوقت.
 كالمالخصائص أنشطة  . د

 طة التحدث الناجحة ما يلي:من بني خصائص أنش
 .كثريا  تالميذيتحدث ال (1
 الميذ.ملشاركة النشطة لل (2
 .لديها دوافع عالية (3
 43.اللغة املستخدمة هي اللغة املقبولة (4

 .الكالم ةيف نشاط مهار  مشكلة . ذ
 تشمل: الكالم ةبعض املشاكل يف مهار 

 بالتوتر ألن: تالميذيتكلم ال (1
 .تقلق الرتكاب األخطاء ( أ)
 .اخلوف من االنتقاد ( ب)
 .تقلق بشأن فقدان الوجه ( ج)
 .باحلرج قليال ( ح)

 ال توجد مادة للحديث عنها (2
 .ال ميكن التفكري يف ما يقول ( أ)
 .ال يوجد دافع للتعبري عما يشعر به ( ب)

مشاركة أقل أو عدم مشاركة من الطالب اآلخرين ، ويتأثر هذا من قبل  (3
 .، والبعض اآلخر يتكلم قلياليمنةبعض الطالب الذين مييلون إىل اهل
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يوفر بيين  44دام اللغة األم، ويشعر غري عادية يف التحدث بلغة أجنبية.استخ (4
( حالً بديالً للمعلمني يف التعامل مع املشكالت 122-121: 1996أور )

 أو املشكالت املذكورة أعال، وهي:
 تالميذيل جمموعة سوف يقلل من توتر امنوذج اجملموعة. من خالل تشك ( أ)

 .الذين ال يريدون التقدم أمام الصف
يعتمد التعلم املقدم على األنشطة اليت تستخدم لغة سهلة عن طريق  ( ب)

 .ضبط مستوى اللغة املستخدمة
ينبغي للمدرسني اختيار املوضوعات واملهام اليت تثري االهتمام أو  ( ج)

 .االهتمام
 .يعطي املعلم التعليمات ( ح)
 حيفظ املعلم الطالب على استخدام اللغة املستهدفةمت دراستها. ( خ)

 .بينهااملعلم هو من  (1)
 .املعلمون يراقبون دائما (2)
 .املعلم هو دائما يذكر (3)
 45النمذجة. (4)

أن يشجع التالميذ الكالم، عن طرريقة منحهم اهتمام كبريا عندما 
يتحدثون، وأن يشعرهم باال طمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من 

 التالميذ إذ أخطاء، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه.
 الكالم ةهار خطوات عملية تعلم م . ر
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ناك عدة خطوات ميكن استخدامها من قبل املعلم عند تدريس مهارات 
 الكالم، من بني أمور أخرى:

 للمتعلمني املبتدئني (1
يبدأ املعلمون مبمارسة التحدث بإعطاء بيانات جيب على الطالب  ( أ)

 .اإلجابة عنها
يف الوقت نفسه، يُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات وتكوين اجلمل  ( ب)

 .بري عن األفكاروالتع
يقوم املعلم برتتيب األسئلة اليت طرحها الطالب حىت ينتهي األمر بتكوين  ( ج)

 .موضوع مثايل
أو حفظ احملادثة أو  الشويةيطلب املعلم من الطالب اإلجابة على ّتارين  ( ح)

 .تالميذاإلجابة عن األسئلة املتعلقة مبحتوى النص الذي قرأه ال
 )املتواضع(للمتعلم املتوسط  (2

 .م التحدث مع لعب األدوارتعل ( أ)
 .ناقش املوضوع ( ب)
 .تالميذيروي قصة األحداث اليت يعاين منها ال ( ج)
احلديث عن املعلومات اليت مسعت من التلفزيون أو الراديو أوأكثر من  ( ح)

 46ذلك.
 للمتعلمني املتقدمني. (3

 .الكالمخيتار املعلم فكرة ملمارسة  ( أ)
 .ةذيتالمًقا به احلياة الجيب أن يكون املوضوع املختار مثريًا لالهتمام ومتعل ( ب)
 .املوضوع واضح وحمدود ( ج)
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حبرية  تالميذباختيار موضوعني أو أكثر حىت النهايةيتمتع ال تالميذيسمح لل ( ح)
 اختيار املوضوع الذي يتحدثون عنه أعرف.

 

 

 47.ة الكالمتعليمات تعليم املهار  . ز
 .تعلم كالم أي ممارسة التحدث (1
 .الكشف عن جتارهبم تالميذجيب على ال (2
 .على تركيز االنتباه تالميذالتدريب  (3
 .جيب على املعلمني عدم مركزية احملادثة وكثرياً ما يربرون (4
 .نظموا (5
أكثر محاسا للتحدث إذا كان موضوع يرتبط  تالميذأمهية املوضوع، سيكون ال (6

 بقيمة حياهتم.
انطالقا من أن األصل يف الكالم أنه لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية، 

راسة املاهر يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند تعليم هذه فيمكن فإن الد
 املهارة، إال عند عرض النماذج، وإثارة التالميذ للكالم، وتوجيه األنشطة.

 48مراحل يف تعلم الكالم. . س
 .ليصبح أطول قدرحقيقي  بدأ بعبارة قصرية. ينبغي القيام به يف ظل الظروف (1
يف اللغة اليومية القصرية، مث حتسن  جيب أن يكون الدافع للتواصل مع موضوع (2

 .تدرجييا
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يف كثري من األحيان مشاهدة احملادثات واالستماع إليها  تالميذطلب من الي (3
 عرب الوسائط اإللكرتونية حىت يكونوا على دراية باللهجة واللهجة األصلية.

وفإنطالقا من أن األصل يف الكالم أنه لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية، 
مكن فإن الدراسة املاهر يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند تعليم هذه في

املهارة، إال عند عرض النماذج، وإثارة التالميذ للكالم، وتوجيه األنشطة. إن 
 التالميذ حيتاج يف بداية األمر إىل كثري من التشجيع.

 دور معهد في ترقيه مهارة الكالم .ج 
تعليمية اإلسالمية اليت هلا تاريخ طويل، هي أحد أشكال املؤسسات ال عهدامل

نشأت من التعليم غري الرمسي يف شكل الدعوة اإلسالمية، مث ازدادت يف شكل، 
 49.ةحىت وضعت يف هناية املطاف يف مؤسسة للتعليم الرمسي يف شكل املدرس

كمؤسسة تعليمية تقوم بتدريس اللغة العربية هلا دور مهم يف حتسني   املعهد
لعربية وهي: دور ختطيط وتنفيذ املناهج الدراسية العربية، الدور التآزري قدرة اللغة ا

، تالميذاملدارس املعنيني يف تنفيذ أنشطة التعلم خاصة العربية مع ال تالميذ)بني 
على اكتساب روح التعلم وحتسني قدراهتم العربية على  تالميذوكذلك تشجيع ال

دارس الدينية على احلب اللغة العربية، امل تالميذالتوايل(، ودور التحفيز )لتشجيع 
، ويف احلياة الدولية اللغة دور التنشئة االجتماعية )العربية كوسيلة لالتصال الدويل(

 50.العربية بإستعمال اتصال يف يومية
وباعتبارها فرًعا للعلوم يتفرد مبفرده، فإن اللغة العربية لديها منهجية وبنية فريدة 

ة العربية هو نفس تعليم اللغات األجنبية األخرى، والذي من نوعها. إن تعلم اللغ
يهدف إىل حتقيق أربعة أنواع من املهارات، وهي االستماع والتحدث والقراءة 
والكتابة. يتم حتقيق املهارة من خالل عملية تعلم تشتمل على عناصر مهمة مثل 
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تعلم، فضاًل عن مرافق املناهج الدراسية واملواد التعليمية واملعلمني وطرق التدريس وال
 التعلم.

ال ميكن فصل جناح املؤسسات التعليمية العربية عن التآزر بني مفهوم وتنفيذ 
اإلدارة العربية اجليدة. وهذا يعين أن مدرسي اللغة العربية جيب أن يفهموا مفهوم 
إدارة التعلم باللغة العربية بشكل جيد حىت ميكن تنفيذ األهداف التعليمية اليت مت 

لتخطيط هلا سابقًا بفعالية وكفاءة وفقًا ملبادئ املعيار. وميتلك معلم عريب جيد ا
 تفانًيا خملًصا وعالًيا ملهنته.

منذ بداية نظام التعليم يف إندونيسيا يف بداية القرن العشرين، أكدت هذه 
املؤسسة التعليمية كمؤسسة تعليمية إسالمية. يتم احلفاظ على هذه اهلوية حىت إذا  

عليها مواجهة حتديات خمتلفة ليست صغرية، خاصة خالل الفرتة االستعمارية. كان 
عودة دخول عصر استقالل املدارس عاد للظهور من خالل االحتفاظ باهلوية  

على  1946كمؤسسة تعليمية إسالمية. وقد ساعد إنشاء وزارة األديان يف عام 
حد أهداف إنشاء وزارة فتح باب الوصول إىل املدرسة إىل املسرح الوطين، ألنه أ

الشؤون الدينية هو الكفاح من أجل سياسات التعليم اإلسالمي. ميكن أن نرى من 
 51السياسات اليت وضعتها وزارة الشؤون الدينية حول املدرسة حىت اآلن.

إن وجود املدرسة كمؤسسة تعليمية إسالمية يف إندونيسيا، وفًقا خلرباء التعليم، 
بية اإلسالمية، مثل أزيوماردي أزرا، وماكسوم، وحزب اهلل، خاصة يف جمال تاريخ الرت 

إخل، ليس يف الواقع سلسلة من تاريخ منو وتطور املدارس و ونكوستني   وستينربنك
الدينية يف مصر. اإلسالم الكالسيكي. لكن املدارس اإلسالمية يف إندونيسيا برزت  

. هذه املعهدأي   افاكإستمرار منطقي ملؤسسات تعليمية إسالمية سابقة، خاصًة ج
الرؤية، معززة حبقيقة أن دخول اإلسالم إىل األرخبيل، املوجة األوىل )القرن السابع 
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امليالدي( واملوجة الثانية )القرن الثالث عشر امليالدي( مل يتبعها ظهور أو إنشاء 
تني تارخييًا وفقًا لنورشوليش جميد، غالبًا ما يشار إىل البيزانوالمدرسة. وهلذا السبب 

 52ليس فقط إىل املعىن اإلسالمي ولكن أيضاً إىل املعىن اإلندونيسي )األصلي(.
باعتبارها وحدة للتعليم الديين )إسالمي(، مت إضفاء الطابع الرمسي على 

بشأن نظام التعليم الوطين ،  2003لعام  20املدارس اإلسالمية يف القانون رقم 
 1990من القانون رقم  29واملادة  1990لعام  28وكذلك اللوائح احلكومية رقم 

سنة  0489و  SK Mendikbud No 0487واليت ّتت متابعتها مع  1990لعام 
لعام  370و  369و  368وقرار مينق رقم  1993لعام  054 .منروو  1992
، والذي يذكر املدرسة على أهنا مدرسة عامة تتميز باإلسالم الديين. مع  1993

 53أكثر بشكل صحيح يسمى "مدرسة عامة زائد". املدارس يف الواقعمعهد هذا 
السياسة، مبا يف ذلك املدارس الدينية اليت تتعامل مع "أزمة اهلوية" اليت من 
البداية يف اخلوف من قبل أولئك الذين يعارضوهنا. هذا، مثل هذا الدرس العمومي 
الضخم ميكن أن يقضي على مهمة ومضمون وشخصية املدارس الدينية 

 54.والبيزنطية
بأهنا "مكان متاح للسانرتيس يف قبول املعهد املؤسسة اإلسالمية تُعرِّف 

يف الواقع، يعترب  55الدروس الدينية وكذلك مجع األماكن وأماكن اإلقامة".
االستخدام املشرتك للمصطلحني جزًءا ال يتجزأ، أي أن املدرسة الداخلية واملدرسة 

 56رفني.الداخلية تصبح مدرسة داخلية تستوعب كال احل
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املدارس اإلسالمية الفلسطينية هي مؤسسة تعليمية إسالمية تقليدية لفهم 
وعيش وممارسة تعاليم اإلسالم من خالل التأكيد على أمهية اإلسالم األخالقي  

يف شكل املعهد كمبدأ توجيهي للحياة اليومية للمجتمع. تنظيم املؤسسة التعليمية 
مبساعدة من واحد أو عدة رجال دين  عنرب وهو جمتمع منفصل حتت قيادة علماء

مع مسجد أو كمركز لنشاطات العبادة  التالميذالذين يعيشون معا وسط  أساتيذأو 
الدينية، املباين املدرسية أو املساحات التعلم كمركز ألنشطة التعليم والتعلم، وكذلك  

 57.تالميذكوخ أو عنرب كمكان إلقامة 
هو مكان لدراسة، يف حني أن الكوخ البيستانت نفسها وفقا للفهم األساسي 

مأخوذة  cottage ، كلمةبيعين منزل أو إقامة بسيطة مصنوعة من اخليزران. اىل جان
.Hotel Dormitoryمن العربية اليت تعين 

يف هذه األثناء ، وفقا ملا ذكره السيد  58
Dawam Rahardjo تلك املدرسة الداخلية هي مؤسسة دينية تقوم بتدريس وتطوير ،

نفسها وفقا للفهم  معهد،  Zamakhsyari Dhofierوفقا  59شر املعرفة باإلسالم.ون
. يف حني أن املنزل الريفي يعين منزاًل أو إقامة تالميذاألساسي هو مكان لدراسة 
 60بسيطة مصنوعة من اخليزران.

بعض التعاريف اليت قدمها بعض اخلرباء أعاله، ميكن استخالص استنتاج 
حيث املبدأ هو مؤسسة تعليمية تتنفس اإلسالم الذي حيتوي  من املعهدمفاده أن 

كمربية وكذلك دور كمعلم، ومسجد    العلماءعلى العديد من املكونات، مثل 
، واملدرسة الداخلية كوسيلة تالميذكوسيلة للعبادة، وكذلك تعمل كما حيث تعليم 

 .تالميذأو مكان للعيش دراسة 
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كمؤسسة تعليمية، ولكن أيضا هلا دور منذ بداية تطورها ال تعمل فقط  معهد 
مركزي كمركز لتنمية اجملتمع. إن الفوارق املتنامية لإلسالم يف وسط اجملتمع ال ميكن 

نفسه. ووفقًا ألمني حيدر، فإن تطوير التعليم يف املدارس  عهدفصلها عن دور امل
ة الداخلية. الداخلية اليوم ويف املستقبل جيب أن يعتمد على األدوار الرئيسية للمدرس

 61:تشملمعهد األدوار الرئيسية الثالثة للمنزل الريفي 
 تطوير التعليم الديين .1

معهد اإلسالمي  اإلسالم يدعم بشكل كبري اجلانب التعليمي. 
كمؤسسة تعليمية إسالمية لديها خصوصية، سواء من حيث نظم وعناصر 

ية التعليم ، ينظر إليها من عملاجملالالتعليم لديها. االختالفات من حيث 
والتعلم اليت ّتيل إىل أن تكون بسيطة للغاية ، على الرغم من أنه ال بد من 

 62.االعرتاف هناك أيضا مدرسة داخلية جتمع بني النظم احلديثة يف التعلم
نفسها. تصبح  معهدلديه تقليد ال ميكن فصله عن معهد أساسا 

 Zamakhsyariك خصائصه. مجيع العناصر املميزة السمة الرئيسية للبيزانرتين وكذل

Dhofier يف "Pesantren Tradition" 63:املعهد عناصر 
معا تلميذه هو أساسا مدرسة داخلية إسالمية تقليدية حيث يعيش معهد  .أ 

. حجم معهدوتعلم حتت إشراف كيا. يقع بيت الشباب داخل جممع 
. وتشمل العوامل امللحة للمساكن ما يلي: تالميذاملهجع يعتمد على عدد 

 64تالميذ.، حيث ال يوجد سكن تكيف الستيعاب يف القرية معهدالبية غ
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ويعترب املكان األنسب  عهداملسجد، وهو عنصر ال ميكن فصله عن امل .ب 
لتعليم القديسني. إن موقف املسجد كمركز للتعليم يف التقاليد البيزنطية هو 

 مظهر من مظاهر الكونية يف نظام التعليم اإلسالمي التقليدي.
 الكتب اإلسالمية الكالسيكيةتعليم  .ج 
لتسليم أنفسهم. يف املدرسة،  معهدالذين يعيشون يف  تلميذ، أي التالميذ .د 

العيش يف جو من الصدق، بعيدًا عن الطبيعة اجلشعة،  تالميذيتم تعليم ال
 Santriإىل قسمني. تلميذان ناهيك عن تربير أي وسيلة. عادة تنقسم 

Mukim  وSantri Kalong. 
هي مؤسسة تعليمية تتأثر خصائصها ويتحددها الشخص  عهدامل، علماء .ه 

 العلماء، ألن معهد هو العنصر األكثر أمهية يفعلماء  املؤسس والقائد.
 عموما تصبح مؤسسها.

 تنمية اجملتمع .2
وفقا للتقدم احلايل للعصر، مصحوبًا بدخول أفكار جتديد املفكرين 

ات. ميكن رؤية اإلسالميني إىل إندونيسيا، شهد البيزنس ديناميكي
الديناميكيات من أربعة جوانب، ديناميكيات املادة )املواد اليت يتم 

باإلضافة إىل ديناميكيات النظام من  تدريسها(، ديناميكيات اإلدارة واإلدارة
 65غري الكالسيكي إىل الكالسيكي وديناميكيات أساليب التعلم.

ستخدامها كمرجع استنادًا إىل املؤشرات اليت مت التعبري عنها، ميكن ا
 66جمتمًعا يعرب عن هذه اخلصائص.املعهد ملعرفة مدى كون 
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لى أساس أركان اإلميان ، هو جمتمع قائم على أساس األلوهية عجمتمع ربانية .أ 
ارتكاز الرئيسي هو  pelantrum، الثالثة والشريعة واألخالق. يف هذا الصدد

 مؤسسة التعليم الديين من الناحية النظرية واملمارسة.
دميقراطية جدا ومساواة. إهنم يعيشون  تالميذجمتمع دميقراطي ومتكافئ، حياة  .ب 

بال عائق بسبب الوضع االجتماعي واالقتصادي. املزاكره وعلم املداوالت 
 .egalitaranهو مظهر من مظاهر احلياة الدميقراطية و  املعهدتطورت يف 

ح مع حياة زمالئهم إن احلياة املتسامح وهي احلياة اليت يتم تطويرها، تتسام .ج 
وحترتم اآلخرين وتطور حياة التسامح وتضعف املواقف األنانية وتزرع روح 

 اإلخوة.
الذي يعطي التعليم  العلماءالعدالة، وهذا املوقف العادل ينبع من موقف  .د 

على قدم املساواة، ال ّتيز  تلميذا. يتم تطبيق تالميذواالنتباه، ونفس املودة الل
والتيسري حىت من حيث العقوبة املمنوحة ال مييز شخص  يف التعليم والتدريس

 واحد على أساس الوضع االجتماعي واالقتصادي لوالديه.
هي مؤسسة الكتساب املعرفة. يف املراحل املبكرة  املعهدجمتمع املعرفة  .ه 

األول والثاين. وقد تطورت  معهد)السلفي( تطوير العلوم النقلي أو منط 
احلديثة، يف هذا العلم  معهد ، V و،  III  ،IV منط إىل الديناميكيات التالية 

كانت أكثر تنوعا مع تعاليم علوم العقيدة إىل جانب العلوم معهد اخللف  
 النقليية.

 تطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا. .3
إن التغيري السريع اهلائل الذي اجتاح حياة الشعوب والدول والدولة جيرب نفسه 

ة عاملية تنافسية. زيادة القدرة الفكرية مبا يف ذلك على إعداد نفسه يف حيا
إتقاهنا وتطبيقها وتطويرها للعلوم والتكنولوجيا من أجل حتسني نوعية حياة 
اإلنسان يف إندونيسيا. عالوة على ذلك، تتمتع إندونيسيا املؤهلة بقدرة تنافسية 



ع زيادة القدرة عالية يف خضم احلياة العاملية. وبالطبع يتوازن االتقان دائًما م
 األخالقية واملعنوية والدين كمصدر للقيم األخالقية واملعنوية.

ويف هذا الصدد، يتمثل أحد برامج تنمية السلفادور يف تقوية العلوم 
والتكنولوجيا يف املدارس احلكومية. يهدف هذا الربنامج إىل حتسني القدرة التنافسية 

ليم الديين، سواء يف العمل والوصول إىل للمدارس الداخلية اإلسالمية ومؤسسات التع
اجلامعات وهلذا الغرض تسعى وزارة الشؤون الدينية إىل تعزيز تعلم العلوم 
والتكنولوجيا من خالل مساعدة خمتربات الكمبيوتر واملختربات العلمية واملهارات. 
يتضمن إحاطة يف جمال اللغة وهي حتسني جودة تعلم اللغات األجنبية من خالل 

 67غة.الل
قاعدة تعليمية تقليدية ميكن أن تدوم طويال يف  اإلسالميةيُعرف عن مدرسة 

عموما املناطق الريفية والساحلية  املعهد، يشغل وجود Walisongoاألرخبيل. يف أيام 
من جزيرة جاوة يف لعب دور مهم وفم النتشار اإلسالم. بينما كانت املدرسة 

 68املقاومة ضد االستعمار.الداخلية يف العصر االستعماري قاعدة 
جيب أن يزرع يف تأسيس دور املدرسة الداخلية كأهم قوة يف املعهد  من فهم

واقع العالقات االجتماعية الدينية. لذلك، من املتوقع أن يستمر البيزانتان يف النضال 
مع اجملتمع، من الناحيتني النفسية واإليديولوجية على حد سواء، كمنتدى للتنمية 

 ة.التعليمي
جيب معاجلة الواقع أعاله من خالل التمكن من العلوم اإلسالمية األساسية 

أصول الفقه و واليت تتضمن مواد القرآن الكرمي والتفسري، أوملول احلديث  معهدلل
تاريخ احلضارة اإلسالمية وما إىل ذلك. وبالطبع، و الفقه وسارة النبوية  و التوحيد 

، وهي ليست عهدهم على عدد من املواد إىل املجيب على البيزانرتين أن يقويوا أنفس
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. يف عبارة النحوى الصرف والبالغةأقل أساسية، وهي اللغة العربية اليت تشمل 
 69أخرى، إلتقان العلم كله جيب أن يعّمق علم اللغة أواًل.
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث . أ
حتليل . حتليل الوصف، يستخدم هذا البحث قدمامل تعبري املسائلبناء على 

هو البحث الذي ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية  الوصف
 كاملة.الالنهج الذي يؤدي إىل اخللفية والفرد  70من الناس والسلوك مالحظته.

متغريات أو فرضيات،  وبالتايل، يف هذه احلالة ال ينبغي عزل األفراد أو املنظمات إىل
 71ولكن حباجة إىل مشاهدته كجزء من الكمال.

أساسا عن مراقبة الناس يف بيئتهم، يتفاعل معهم، حياولون  يف وصفالبحث ال
فهم لغتهم وتفسريهم للعامل. لذلك جيب على الباحثني الذهاب إىل امليدان يف 

أي  على هذا األساس، يف هذا البحث استخدم املنهج الوصفي، وقت طويل.
سعى إىل معرفة حل املشاكل القائم على أساس البيانات. إىل البحث الذي ي

 72جانب، يقدم البيانات والتحليالت ويفسر، وهو مقارن ومتالزم.
البحث الوصفي هو دراسة األعراض والظروف اليت مير هبا اآلن موضوع 

الغرض من البحث الوصفي هو وصف وتلخيص خمتلف الظروف  73الدراسة.
ملتغريات اليت تنشأ يف اجملتمع واليت ستصبح موضوع البحث، واحلاالت املختلفة أو ا

 74مث يرسم السطح كميزة أو وصف حلالة معينة أو حالة أو متغري.
ذلك، يغرق الباحثون لمالحظة أو مقابلة حول موضوع أو موضوع البحث.  

 ايف هذ وصفيف امليدان ويتورطون بشكل مباشر. الغرض من استخدام النهج ال
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اإلخالص لوبوك لينججو يف ترقيه مهارة  احلديث معهد ف دورهو وص بحثال
 .الكالم لدى التالميذ

 البيانات عن الكلمات النظرية . ب
فإن ، يف طيف املؤسسات التعليمية بطبيعة احلال 75الدور )مص( ج أدوار.

 76توافر املوارد اجليدة أمر مهم، ألنه سيحدد النجاح يف االستجابة ملنافسة العوملة.
  والتالميذ واملعلمني العلماءمثل  عهدوارد البشرية من املتوقع أن السكان املامل رقيهت
الداخلية اإلسالمية أن  ةليست قدمية أو جاهلة. وهلذا السبب، جيب على املدرسو 

تفكر حبرية وبصراحة وحكمة يف معاجلة هذا األمر. لذلك، من املتوقع أن تلعب  
املوارد البشرية عالية اجلودة، وخاصة  كل مؤسسة تعليمية دورًا فعااًل يف تكوين

 الداخلية اإلسالمية. رسةاملد
املعهد ج معاهد: املكان املعهود فيه الشيئ و املكان الذي ال يزال القوم 

وباعتبارها فرًعا للعلوم يتفرد مبفرده، فإن اللغة العربية لديها منهجية  77يرجعون اليه.
فس تعليم اللغات األجنبية األخرى، والذي وبنية مميزة. إن تعلم اللغة العربية هو ن

يهدف إىل حتقيق أربعة أنواع من الكفاءة، وهي االستماع والقراءة والكتابة 
 .كالموال

اللغة العربية هي أداة للتواصل اللفظي والكتايب. القدرة على التواصل باملعىن 
بة ومكتو  الكامل هي قدرة اخلطاب، أي القدرة على فهم وإنتاج نصوص شفهية
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. سيتم استخدام هذه املهارات للرد على أو خلق خطاب كالمال ةتتحقق يف مهار 
 يف حياة اجملتمع.

 مبدأ البحث . ج
البيانات املستخدمة يف هذا البحث هناك نوعان من البيانات األساسية 

 والبيانات االضافية.
 البيانات األساسية .1

صول عليها من يف هذا البحث البيانات األساسية هي البيانات اليت مت احل
خالل املبادئ التوجيهية للمقابلة واملرافق، للمدير واملعلمني والتالميذ حول 
دور معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو يف ترقيه مهارة الكالم يف اللغة 

 العؤبية لدى التالميذ.
 البينات االضافية .2

ميها إما البيانات االضافية هي بيانات أولية ّتت معاجلتها بشكل إضاىف وتقد
عن طريق مجع البيانات األولية أو غريها من األطراف. يف هذا البحث، 
تكون البيانات االضافية عبارة عن بيانات تدعم البيانات األولية اليت ترتبط 
دور معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو يف ترقيه مهارة الكالم يف اللغة 

 العؤبية لدى التالميذ.
 خطوة جمع الوقائق . ح

هي أهم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من  مجع الوقائق خطوة
البحث هو احلصول على البيانات. بدون معرفة تقنيات مجع البيانات، لن حيصل 

 78الباحثون على بيانات تفي مبعايري البيانات املعمول هبا.
 تقنيات البحث املستخدمة من قبل الباحثني هي كما يلي: 
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 تقنية املراقبة .1
 through observasi the آراء من اخلرباء يف املراقبة. كما ذكر سوغيونو أنه "

researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior من .
ل يف ساصنفيا في خالل املالحظة، يتعلم الباحثون عن السلوك ومعىن السلوك.

املالحظة العلنية ومالحظة الغالف واملراقبة سوغيونو يوضح املراقبة يف املالحظة و 
إىل مراقبة  جحيتا  البحثللحصول على بيانات دقيقة ومباشرة، فإن  غري املنظمة.

ميدانية للتعرف على الظاهرة املوجودة يف هذا اجملال. لذلك، من املهم 
، استخدم الباحثون نوًعا من املالحظة ا البحثباملالحظة. يف مالحظة هذ

 متنكرًا. بصراحة أو
خطوة مجع يف املالحظة باحثني بصراحة أو متنكرا يف  سوكيونو  وأوضح 

إىل مصدر البيانات، أنه كان جيري البحوث. فإن الذين درسوا يعرفون   الوقائق
ال يكون صرحًيا أو  بحثمن البداية وحىت النهاية أنشطة الباحثني. ولكن يف ل

نت البيانات املطلوبة بيانات ال تزال متنكرًا يف املالحظة، وهذا احلضور إذا كا
 79سراً.

معهد احلديث اإلخالص مباشرة من قبل الباحثني هو دور  البحث الواحل
يستطيع الباحث احلصول   املالحظة وتقنية. ترقيه مهارة الكالم لدى التالميذيف 

 على بيانات بالبحث.
 

 تقنية املقابلة .2
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إجراؤها من قبل شخصني أو ميكن أن تعين املقابالت عمليات التفاعل مت 
)املقابلني واملقابالت( حبقوق متساوية يف  أكثر، يتمتع فيها الطرفان املعنيان

واإلجابة. املقابلة هي نشاط يتم إجراؤه للحصول على املعلومات  تالميذال
مباشرة من خالل التعبري عن األسئلة إىل املعلومات. مقابلة ذات مغزى مباشرة 

  مات واألنشطة  تتم شفويا.للمقابلة مع املعلو 
مدير املعهد هي مقابالت أجريت مع  بدأ البحثاملقابالت مباشرة مع امل

، للحصول على بيانات أكثر وضوًحا أو دقة، باإلضافة إىل اإلخالص احلديث
، للحصول بيانات أو كيفية أستاذ واألستاذةذلك، أجرى البحث مقابالت مع 

، باإلضافة البحوث املقابالت العربية اللغةلكالم باالتطور  مريب واملربية يفإدارة 
معهد اإلخالص ، حبيث يعرف الباحثون ما إذا كان صحيحا واملدبرةمع مدبر 
 احلديث التالميذ معهداللغة العربية. باإلضافة إىل مقابلة مع  كالميف  احلديث 
كثر باللغة العربية. هذه املقابلة هي أ كالم،  إثبات تطور مهارة الاإلخالص

 تقنيات مجع البيانات انتشارًا يف جمال مجع البيانات.
يف هذا البحث كانت تقنية املقابلة اليت استخدمها الباحث هي املقابلة 
املهيكلة املستخدمة كأسلوب جلمع البيانات، إذا كان الباحث أو مجع البيانات 

م قا، تلمقابالد اعنك، لذلعلى دراية تامة باملعلومات سيتم احلصول عليها. 
 80.اھدادعإ مت بةوألجوا ألسئلةا دادبإع تانایلباجمع 

تقنية املقابالت هي تقنية تستخدم للحصول على املعلومات والشرح هذه 
اإلخالص. من هذه التقنية  حلديثا عهدامل مديرمباشرة من املصدر وهو 

 .املعهداملقابلة، ميكن للباحث احلصول كيف ينظر اجملتمع  
 تقنية التوثيق .3
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يق هو سجل لألحداث تفريقها. قد تكون الوثائق يف شكل أعمال التوث
 كتابة الوثائق مثل اليوميات   81الكتابة أو الرسم أو األعمال األثرية لشخص.

وتاريخ احلياة والقصص والسري الذاتية، والقواعد والسياسات. وثائق يف شكل 
 صور مثل الصور والصور احلية والرسومات وغريها.

ملة الستخدام أساليب املراقبة واملقابلة يف البحث الوصفي هذه الوثائق مك
النوعي. املستند الذي مت احلصول عليه يف شكل بيانات معلومات املستند هو 

. قد تكون الوثائق يف شكل أعمال الكتابة أو الرسم املاضىسجل لألحداث 
حظات أو األعمال األثرية لشخص. تتضمن الوثائق أيًضا امللفات والكتب واملال

 والصور الفوتوغرافية املتعلقة بالبحث.
مت مجعها مع هذه األداة جبغرافية وتاريخ وتطور اهليكل  ترتبط البيانات

، وهي حالة املرافق والبنية مث التالميذ ستاذ وألستاذةالتنظيمي وعدد وظروف أ
 احلديث اإلخالص. املعهدالتحتية 

 خطوة تحليل الوقائق . خ
احلصول عليها من املالحظة أو املقابلة أو الوثائق  سيتم حتليل البيانات اليت

و غريها من األدبيات حبيث ميكن تبسيطها وسهولة فهمها، وسيتم حتليل البيانات 
معهد  بشكل وصفي نوعي يف شكل وصف للحصول على صورة شاملة عن دور

 .اإلخالص احلديث
م احلصول حتليل البيانات هو عملية البحث والرتتيب املنتظم للبيانات يت

، حبيث ميكن فهمها و غريها عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية من املواد
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ميكن حتليل البيانات بشكل نوعي يف   بسهولة، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين.
أربعة عناصر متفاعلة وهي: مجع البيانات، وتقليل البيانات، وعرض البيانات، 

 و التايل:واالستنتاج. لذلك وصفت على النح
 

 احلد من البيانات  .1
إن تقليل البيانات يعين التلخيص، وحتديد النقاط األساسية، والرتكيز 
على األشياء املهمة، والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة النقاط غري 
الضرورية. لذلك يصبح بيانات دقيقة. وبالتايل فإن البيانات املخفضة ستعطي 

مجع البيانات التالية، والبحث عنها عند  صورة أوضح، وتسهل على الباحثني
 الضرورة.

 عرض البيانات  .2
بعد تقليل البيانات، فإن اخلطوة التالية هي عرض البيانات أو عرض 
البيانات. من خالل عرض البيانات، ستجعل من السهل فهم ماحيدث، 
ختطيط العمل التايل بناًء على ما يفهم من املفهوم. عرض البيانات هو جتميع 

بيانات اليت يتم تفسريها نوعيا يف السرد، ميكن أن يتم تقدمي البيانات يف ال
 شكل أوصاف، الرسوم البيانية، والعالقات بني الفئات وما شابه ذلك.

 التحقق االستنتاج و  .3
اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية هي أن االستنتاج األويل ال 

بعد  ه البحثيف هذ تصريح بأنه موثوق.يزال مؤقًتا، وسوف يتغري إذا مل يتم ال
البيانات اليت مت مجعها، مث قام الباحثون بتحليل البيانات سيتم حتليلها بشكل 



وصفي وهذا التحليل باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الكيفي الذي هو يف 
احلصول على صورة شاملة لتطور املهارة  أستاذ واألستاذةشكل وصف 

 .التالميذ ماملتكال
 حقيقة البحث . د

قي هذا لبحث، استخدام الباحثون تقنيات التثليث يف اختبار مصداقية 
البيانات. يتم تفسري التثليث يف اختبار املصداقية على أنه فحص البيانات من 
مصادر متنوعة بطرق خمتلفة، ويف أوقات خمتلفة، يكون هناك تثليث املصادر 

 وتيليث تقنيات ومصادر مجع البيانات.
يتم عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من  املواد،تثليث  .1

خالل عدة مصادر مث وصفها، وتصنيفها حيث تكون وجهات النظر هي 
 خمتلفة وحمددة من هذه املصادر.و نفسها 

تقنيات التثليث ، اليت يتم إجراؤها عن طريق التحقق من البيانات إىل نفس  .2
. على سبيل املثال، يتم فحص البيانات اليت املصدر باستخدام تقنيات خمتلفة

يتم احلصول عليها من املقابالت من خالل املالحظة أو الوثائق أو 
 االستبيانات.

تثليث الوقت، والوقت غالبا ما يؤثر على مصداقية البيانات. لذلك، من أجل  .3
اختبار مصداقية البيانات ميكن القيام بذلك عن طريق التحقق من املقابالت أو 

 املالحظات أو التقنيات األخرى يف أوقات أو مواقف خمتلفة.
 

 

 

 

 



 الباب الرابع

 الحصول البحث
 

 اإلخالص لوبوك لينججو صورة عامة معهد الحديث . أ
 صورة معهد الحديثة اإلخالص  .1
 اإلخالص لوبوك لييججو يخ قام معهد الحديثتار  .أ 

اج حممد نشأت مؤسسة الرتبية اإلسالمية احلديثة اإلخالص  باملكرم احل
سعيب تامتز )املرحوم( مع دافعه  هو زوجته احلاجة سريي حريايت )املرحومة( و 

، وهبدف تطوير وتثقيف احلياة ميالدية 1996من أكتوبر  30أوالده يف تاريخ 
الرتبية العامة باعتبارها شكال من أشكال اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، فنشأ معهد 

 ميالدية. 1996من نؤفمبري  4اريخ اإلسالمية احلديثة اإلخالص يف ت
، بدأت االدارية التعليمة يف مرحلة الثانوية 1997يوليو  15يف  تاريخ 

تلميذا. كمركز للتطوير قيمة املنحى،  315والعالية يف اإلخالص بتعليم ما يبلغ إىل 
مث نظام التعليمي الذي استخدامه هو حتقيق التكامل بني علوم العامة و علوم 

 . مجيع مراحل التعليمالدينية يف
والعدد اإلحصائي تأليف املعهد  امليثاقنح مب أبريل، من 1999السنة يف 

 هومقاطعة سومطرة اجلنوبية  بواسطةاإلخالص احلديث معهد ، افتتح  عهدمل
مجيع احلياة، لذلك  . إن الربنامج التعليمي يتم تنظيمه بشكل متزايدسحني أرشادرو 

 45احلديثة اإلخالص واحدة من  إلسالميهاأصبحت مدرسة  2001يف عام 
 Islamicيف إندونيسيا تلقت املساعدة من  معهدنموذج بمدرسة خاصة 

Development Bank (IDB). 



 تالميذكان حفل التخرجية لطالب الصف السادس، أي ال  2003يف السنة 
سنوات )من الصف األول من املرحلة  6الذين خترجوا بعد تشغيل التعليم مند 

 انوية اىل الصف الثالث من مرحلة العالية(.الث
، ظل التطور السريع ليزداد تعقيدا ورافق حتديا هلا،  ظّل على 2008يف عام 

مؤسس و  2008يوليو  12معهداحلديثة اإلخالص  غمام احلزن العميق جدا، 
رائد و قائد معهد اإلخالص سيعيب تامات تنفس نفوسه األخري ملواجهة اهلل 

. التواضع والصدق والصرب، الدافع القوي، والتفاين يف اهلل اليوم وغدا سبحانه وتعاىل
 جدا تلوين حياته.

معهد اإلخالص حيزن، ولكن الوالية اليت حيملها علي االساتذ جملس الصعود 
من لتحقيق  اهلدف و رؤية و مهمة املعهد ال يزال مستمرا، يف املستقبل ب أن 

 .ا رمحة للعاملنيتستمر يف العمل اجلاد لتحقيق هدفه
سنة على منشوءة  10يعقد معهد اإخالص حفلة  2007مث يف السنة 

املعهد، تفتح احلفلة حباكم الدائرة سومطرى اجلنوبية احلاج شهريال أومسان، جيعل 
احلفلة املذكورة و مأثرة ألن معهد اإلخالص رمسمية يعقد تعليم املدرسة اإلبتدائية ، 

ألخالق الطيبة و الفضول و اإلبداع يف العلوم من هبدف زيادة قيمة اإلميان وا
 .مرحلة اإلبتدئية

 الرؤية والبعثة والغرض والوظيفة معهد الحديث اإلخالص .ب 
 الرؤية (1

وتطوير العلوم  الرتبيةاحلديث اإلخالص مركزًا للتميز يف  املعهدجعل 
 ساس القيم والثقافة اإلسالمية.ألوالتكنولوجيا والفن على 

 البعثة (2
 الرتبية ويفيةاحلديث أحدى املؤسسات املوجهة لل عهد اإلخالصاملإن وجود 

 .جمموعاكز تنمية اجملتمع ا مر  كان



 الغرض (3
 يلعب دور الوسطاء الثقافيني  احلديثة ملعهد اإلخالصا بعثة  يف حتقيق رؤية و

(cultural brokers)    باملعىن األوسع مبعىن إجيايب. ولذلك، أن يكون دورها مركًزا
 قتصادية والدينية والثقافية يف اجملتمع.العلوم والتكنولوجيا وّتكني احلياة اإللتنمية 

 الوظيفة (4
العربية  لغةليف  التالميذهي وسيلة لتدريب معهد اإلخالص احلديث إن وظيفة 
 82.باإلضافة إىل احلفاظ على الدينية مثواإلجنليزية 

 
 إدارات المعهد الحديث اإلخالص .ج 

احلديثة ميكن حتقيق  كما املعهد اإلخرص هدف يف إدارة أن من أجل 
يف األنشطة التالميذ  املتحركمتوقع، مث كل األصول املوجودة يف املتحدة ب

 األكادميية والروحية.
 تنظيم املعهد (1

 عهد اإلخالص احلديث هو:امل النظام تتكون
 جملس املؤّدب ( أ)

 ونمسؤول هذا اجمللس يتكون: حامي و
 ويلّ  (1)

، تتمثل ججولوبوك لين اإلخالص يثاحلد عهدامل مديرهو  ويلال
يف احلقيقة  توقع املعهد، أن ملعهدإلدارة ا كبريمهمته حتديد اخلطوط ال

 قيةلرت  التالميذجزء من النظام األكادميي الذي يدعم ويوجه وحيسن 
اإلخالص  احلديث معهد و بعثةحتقيق رؤية و البشرية  جودة األكادميية
 لوبوك لينججو.
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 وناملسؤول (2)
عمل املشرف واملقيم يف  أعمالهالذي  رشادهو مساعد اإل نو املسؤول

 النظام معهد جمموعا.
 
 

 ربّيةوامل ريّب املجملس  ( ب)
 احلديث مدير املعهد املعني منأساتذ واألساتذات هو  ربّيةوامل ريّب املجملس 

بشكل حمدد ربّيةوامل ريّب املجملس  تعيينات و اجملال. اإلخالص لوبوك لينججو
: أوال، إجراء مجيع اإلمكانات آن واحد لألنشطة قّررةامل الوحدات اليومية

ة ئكفاالو افعالية  لالستعمال، حبيث الوقت التالميذاألكادميية وغري األكادميية 
الثانية، حل  يف تطوير الدراسات اإلسالمية والثقافة والفن. باخلصوصاو 

 .و حتليلها مع النظاماملشاكل تواجهها 
 األكادميي جملس ( ج)

جملس   يف معهد اإلخالص احلديث من و يسكن يرين  يقيمونمجيع املد
 احلديث منظمة إحتاد املعهدوجملس  أو املريب واملربية )أستاذ واألستاذة(اإلدارة 

 املشاركأكثر من ذلك   ولكن تالميذوليس مراقبة وجود ال  (OP3M)اإلخالص 
 من خالل:و  ،ية التالميذمكانإلو  ةبنشاط يف التدريب األكادميي

 القرآن. حتفيظ القرآن و حتسني يفالتالميذ جراء تدريب إ (1)
اإلجنليزية( لتصبح لغة أو العربية إما اللغة اللغات األجنبية )حيرك تطوير و  (2)

 .اإلخالص احلديث معهد للتالميذ ةالتواصل اليومي
ملتابعة  التالميذ تعميق املعرفة الدينية، ويتم هذا النشاط من خالل توجيه (3)

 .مريب و مربية املعهدينية  تنظمها مجيع الربامج الد
 اخلاصة. وفقا ملعرفتهمالتالميذ  تطوير علمية (4)



 (OP3M)  منظمة إحتاد املعهد اإلخالص احلديث ( ح)
موقعهم   أهلية باملشورة املعهد النظامحيدده  تلميذهي منظمة من كبار ال

 تنظيم اإلحتاديف  تالميذكل يوم. يتحمل ال  ملعهديف أنشطة االتلميذ كمرافق 
 مسؤولية تنسيق كل غرفة جبماعي والواجبات:املعهد اإلخالص احلديث 

 .سية واألكادمييةو الطق عهد إماملأنشطة ا يفالدوافع التالميذ  (1)
يساعد جملس اإلخالص  احلديث تنظيم اإلحتاد املعهدباالشرتاك مع  (2)

 تالميذ.وتوجيه ال لنظاما
 العربية.اللغة  للتواصل األجنيب  وخاصة  تالميذيعطي منوذج وينشط ال (3)

 ميذالتل ( خ)
احلديث اإلخالص الذين يتبعون برنامج  عهدمالتالميذ هم   تلميذال

مسجلة  يعين مقيممن  همكل  وهاإلخالص  احلديثملعهد اوالتالميذ . عهدامل
 الغرفة املعهد.وتعيش يف مساكن  اإلخالص احلديثمعهد  يف برنامج

 2018-2017نة اإلخالص للس احلديث كان عدد التالميذ يف املعهد
 تلميذا، و ترتبيها سيصور الباحث كاما يف اجلدول األيت : 613يبلغ 

4,1جدول   
اإلخالص احلديث مجلة التالميذ يف معهد  

 التلميذ الحجرة  نمرة
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 احلجرة األبو بكر
 احلجرة العلي
 احلجرة األمار

 احلجرة األمثان 
 احلجرة فاطمة

 احلجرة السيت حجر

70 
57 
77 
75 

120 
90 



7 
8 

 العائشة احلجرة
 احلجرة اخلادجة

64 
60 

 613 مجلة مجيعا
 مصدر : الوثيقة يف ديوان مبعهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو

      
 مؤسسة )اإلدارة( النظام يتكون هيكل جملس

 :اإلخالص احلديثة  على النحو التايلاملعهد 
 اإلخالص املعهد احلديثمؤسسة )اإلدارة( النظام هيكل جملس

 1صورة     

سمؤس    
 

 مؤسسة
 

 مدير
 ار. إيدي إبراهم

لرقابةا   
 جوكو إمام سينطاسا
 ار. م. يوسف رابو

 

 

 

 

 
 
 

مين الصناديقأ  
 إيوان سيتياوان

 السكرتارية
 ار. سوين رمحات

 قسم المحاولة
 سوسي إيرنا وايت

قسم 
 اإلجتماعي
إسلي ويدا 

 وري

قسم 
 التنمية
ساري  

كوسوما 
 وايت

 

ميقسم األكادي  

 حاري رمحان



 

 

 صالة تدريبات يعقد واألمين  حرسيف اإلمكانات الذاتية مثل معهد هو 
 جةااحل احلالة هذه يف ،وغريها موقظ مت وقد ساعات أربع كل و التهجد

التدريب  يسلك(، أما أن أستاذة وأستاذ ) ريبأكثر من م األخالق الكرمية
. اهليكل التنظيم عهدلقواعد امل وحاجة عالأل من األنشطة الكرمية األخالق
فة والعبادة والفنون والرياضة ياألمن والتعليم والنظقسم مثل ك و أقسم للسكن

 املعهداهليكل التنظيم  لعامة.واملناظر الطبيعية والصحة واملعدات والعالقات ا
 و كما يلي:ججلوبوك لين اإلخالص احلديث

 

 2018من  وججلوبوك لين اإلخالص احلديث املعهدالتنظيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2صورة 
سمؤس    

 

 

 مؤسسة
 

 

 الراعى
 مدير المعهد

 

 

 أساتذ و أساتذات
 

الحديث اإلخالص إتحاد المعهد رئيسة منظمة  

 

 

 السكرتارية
 

إتحاد  منظمةوكيل ال 
 اإلخالص المعهد

  الحديث

 

 
مين الصناديقأ   

 

 

a.  

 

 

 

 

 نظريةدية  والاألنشطة اإلرشاعهد احلديث اإلخالص جلس إدارة امل
 كما يلي:املعهد اإلخالص احلديث  والربامج اخلاصة 

4,2 جدول      

  قسم الرياضة
 

 قسم العبادة
 

 

 

 قسم األمن قسم اللغة
 

ةالنظيفقسم   
 

 قسم الجهاز
 

 قسم الدعاية
 

 قسم التربية
 

 قسم الصحية
 التالميذ 

 



التلميذاإلخالص يف حجرة  احلديثمريب و املربية معهد    
 نمرة أسماء المعلمين و المعلمات الوظيفة
 1 معلم حسيبوان رئيس احلجرة ابن

 2 محدان رئيس احلجرة ابو بكر

 3 م. شافعي مريب احلجرة أبو بكر

 4 أمينا تزهريا مربية احلجرة أبو بكر

 5 عبد اجلديد مريب احلجرة أبو بكر

 6 راسيستا رئيس احلجرة علي

 7 إيلي سوسانيت مربية احلجرة علي

 8 أركاين سوسانطو رئيس احلجرة أومر

 9 حرييل سوسانيت مربية احلجرة أومر

 10 سازيلي رئيس احلجرة أمثان

 11 ربيعة أداوية مربية احلجرة أمثان

 12 فردينان سافرتا مريب احلجرة أمثان

 13 قمرية مربية احلجرة أمثان

 

4,3 جدول  

إلخالص يف حجرة التلميذةا احلديث مريب و املربية معهد  

 الوظيفة
أسماء المعلمين و 

 المعلمات
 نمرة

 1 أرديانشاح رئيس احلجرة البنات



 2 أروحانشاح رئيس احلجرة فاطمة

 3 زوكريا أوليانا مربية احلجرة فاطمة
 4 ريسجا إيستيا ثاين مربية احلجرة فاطمة

 5 ويويك سومبجو مربية احلجرة فاطمة

 6 أنا مرينا وايت  حجرسييتاحلجرة  رىئيسة

سييت حجرمريب احلجرة   7 حنفي 

سييت حجرمربية احلجرة   8 رينا تريانا 

سييت حجرمربية احلجرة   9 جيفي ريا 

سييت حجرمربية احلجرة   10 حارنيال راياين 

عائشةاحلجرة  رئيسة  11 فريو السوعادة 

عائشةمريب احلجرة   12 نويف فراتاما 

عائشةمربية احلجرة   13 ريا ريسيت ميا ساري 

 

 

 تالميذجدول األنشطة ال .2
 األنشطة اليومية ( أ

كل يوم يف جدول يومي   منظمة التالميذ معهد اإلخالص احلذيثيتم أنشطة 
 كما يف اجلدول التايل:

 4,4 جدول
 أنشطة يومية التالميذ معهد احلديث اإلخالص

ةنمر  الوقت أنشطة  
 1 04.45 – 04.30 يستيقيظ صباحا



صبح باجلمعةيصلي ال  04.45 – 05.15 2 

 3 06.00 – 05.15 تعليم اللغة العربية
 4 06.30 – 06.00 النظافة اليئة واحلجرة

 5 07.00 – 06.30 تناول الفطور
 6 30-12 – 07.00 تعليم يف املدرسة

 7 13.30 – 12.30 يصلي الظهرى باجلمعة مث تناول الغداء

 8 15.30 – 13.30 تعليم يف املدرسة

 9 16.00 – 15.30 يصلي العسر باجلمعة

 10 17.30 – 16.00 الرياضة والدورات الدراسية
 11 17.45 – 17.30 تناول العشاء

 12 18.00 – 17.45 يستحم ويصلي املغرب باجلمعة

 13 18.30 – 18.00 يصلي املغرب باجلمعة

 14 19.30 – 18.30 حتسني القران أو احملاضرة
 15 20.00 – 19.30 يصلي العشاء باجلمعة

 16 22.00 – 20.00 تعليم الليل
 17 04.30 – 22.0 إسرتاحة

 األنشطة األسبوعية ( ب
 يف جدول أسبوعي كما يف اجلدول التايل:التالميذ  منظمة يتم أنشطة

 4,5 جدول
 أنشطة يومية التالميذ معهد احلديث اإلخالص

 نمرة اليوم الوقت أنشطة
و اإلثنني و األحد  19.30 – 18.30 تعليم القران

 17.00 – 15.30 الدورات الدراسية 1 الثالثاء و الربع

 2 اخلميس 19.30 – 18.30 يس و التوجيه



 3 اجلمعة 19.30 – 18.30 حماضرة

 19.30 – 18.30 التوجيه
 15.00 – 14.00 الكشافة 4 السبت

 الرياضة
 Tapak Suci  08.30 – 12.00و  

 5 األحد

 – 18.20 حماضرة الفصول
20.00 

 

 األنشطة السنوية ج( 

يف اجلدول السنوي  التالميذ معهد احلديث اإلخالص منظمة يتم أنشطة
 التايل:

 .جيمع حمضرة كل فصل دراسي بثالث لغات (1)
 .ة أكرب وفنون األداءر حمض (2)
 .PHBN / PHBIرياضية و لكل ال ةمسابق (3)
 كرب.املخيم األ (4)
 معهد االخر.دراسة مقارنة للمدارس العامة و  (5)
 .مضان والدعوةسفاري ر  (6)
 OP3Mو OSISدارة إل املنظمةإعادة  (7)
 PHBIالعلمية والفن اإلسالمي لكل  ةاملسابق (8)

 الوسائل (3
 .Jl. Yos Sudarso No. 86 RT.02 Kelاإلخالص عالمته يف  احلديث معهد ( أ)

Watervangلوبوك لينججو ، 



 املعهد احلديث اإلخالصحالة  ( ب)
 4اين، حيث مب 8يتكون من معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو 

 حجرةغرفة ومبنيني ) 16ية( يوجد ائشالع حجرة. املبىن األول )لتلميذةمبان ل
غرف  6خدجية( يوجد  حجرةغرف وثالث بنايات ) 6سييت حجر( يوجد 

. املبىن األول تلميذمباين لل 4 مث .غرف 6فاطمة( يوجد  حجرةوأربعة مباين )
 وغرف  6كر( يوجد أبو ب حجرة مبنيني )و غرف   6ان( يوجد مثأ حجرة)

 6عمر( يوجد  حجرةغرف  وبناء أربعة ) 6( يوجد عايل حجرةثالثة مبان )
تجفيف البناء  وأرضية المثل احلمام يف كل وحدة ك ألخر غرف، وجمهز مبرافق

والديوان تنظيم  الديوان املعهد والتعاونية هي حافلة الطعام و  رافق أخرىوامل
 واملدير وغريها األخرى.  ريبدار املوال مليدايناإلحتاد املعهد احلديث اإلخالص وا

 فةيالنظ ( ج)
معهد  داخلالوقع الغرفة واحلمام و املو  اخلارجواملوقع  احلديقة للتنظيف يتم

 أنفسهم. تالميذال من اإلخالص احلديث
 رافق العامةم ( ح)

 .تالميذطعم للاملسل، و اغتنظيف املالبس وامل وسائل أخرى لسهال
 مرافق الصحية ( خ)

يتم التعامل مباشرة من ممرضة الوحدة الصحة ف، التالميذ صحةللتغلب على 
 املعهد.مساعدة املرضى واألدوية، كما قدمت األدوية يف لالصحة ل

 وسائل األمان ( د)
النظام ( يساعده SATPAM)إىل املوظفني اخلاصني  املعهد تكليفأمن منطقة 

 وحرسة احلجرة. التالميذ
 مرافق املعلومات ( ذ)



 الدعايةو حرس التالميذ ، إستعالمات قام بتشكيلف  لتسهيل خدمة املعلومات
كانت الوسائل  عالنات وغريها.إلنداءات و ال نتقدمي خدمات املعلومات ع

اإلخالص لوبوك لينججو، ملعرفة حالة املذكورة سيصور  احلديث املتنوعة يف املعهد
 الباحث جدوال الوسائل األيت :

 جدول 4,6

خالصاإل احلديث معهد حالة الوسائل يف  
لوبوك لينججو   

 جملة أجناس الوسائل نمرة
 12 الفصول 1
 1 مكتبة 2
 1 املسجد 3
 1 املصلى 4
 1 ميدان املدرسة 5
 2 معمل الكمبوتر 6
 1 معمل اللغة 7
 1 معمل بيولوجيا 8
 1 معمل فيزياء 9
 1 معمل كيمياء 10
 1 غرفة رئيسة املدرسة 11
 2 غرفة املعلمني 12
 1 نّ غرفة الف 13
 1 غرفة منظمة التالميذ 14
 1 املقصف 15



 1 الشركة 16
 4 مرحاض املعلمني 17
 4 مرحاض التالميذ 18
 1 ميدان كرة القدم 19
 1 ميدان كرة السلة 20
 2 ميدان كرة اليد 21
 1 ميدان كرة الريش 22

 
 
 
 
 
 
 

 أبطال التالميذ و معهد احلديث اإلخالص .3
  4,7جدول 

سابقةم أبطال مستويات  منر سنوات 
 خطبة اللغة العربية 1 مدينة لوبوك لينججو

2018 

1 
 2 خطبة اللغة العربية 1 وطنية
 3 حمادثة 2 معهد
 4 مناظرة اللغة العربية 2 وطنية
 5 نشيد اللغة العربية 1 وطنية

 6 مناظرة اللغة العربية 2 مدينة لوبوك لينججو
 7 خطبة اللغة العربية 2 وطنية



طنيةو   8 مناظرة اللغة العربية 1 
 9 حمادثة 1 مدينة لوبوك لينججو
 10 رياضة اللغة 1 مدينة لوبوك لينججو

  
 تحليبل الباحث . ب

معهد احلديث  النتائج مت احلصول عليها من ة سيبنّي الرابع، الكاتب بابيف ال
احلصول  واملقابالت والوثائق. من أجل راقبة. بناء على املاإلخالص لوبوك لينججو

املخربين  إيل ةيسأل الباحث معهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججومعلومات صورة 
 التايل:

 
 ةمهار  رقيهفي ت اإلخالص لوبوك لينججو الحديث معهدتنفيذ برنامج  .1

 للتالميذ في اللغة العربية كالمال
 سأل، معهد احلديث اإلخالصتنفيذ برنامج  نمن أجل احلصول ع

 الكالميف معهد احلديث اإلخالص لى النحو: هل  يف ع سؤال عدة ةالباحث
 باللغة العربية؟

مدير املعهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو   ةنتائج املقابل من أجل
هذا املعهد اإلخالص  يقول: "يفو  إيل ألستاذ الدكتور مهندس إيّدي إبراهم،

ن اللغة يف العربية. ألاللغة وخاصة  بلغات أجنبية كلمي تالميذمجيع ال احلديث
 83."جوهرية املعهدالتعليمية مؤسسة خاّصة الواقع هي 

معهد احلديث اإلخالص لوبوك ألكادميية املسائل بررت مدير وهذا    
 ، اليت:لينججو

                                                             
 2018يوليو  16ر املعهد اإلخالص احلديث لوبوك لينججو، مقابلة إيّدي إبراهم، مدي 83



ولو  باللغة العربية،  كالمبدء ال املعهد للتدريب التالميذ ا"يف الواقع هذ
باللغة د للتعوّ  الميذالتمن  قليال فقليالليس كل يوم بالعربية األقل  كان

 84.العربية"
 

اإلخالص لوبوك  احلديث احلجرة أبنة معهدرئيس املسائل أيضا وهذا 
أصبح اإلخالص احلديث معهد استخدام اللغة العربية يف  أن" لينججو:
الكالم لتدريب ل طلب التالميذ فإن ألغى،تقليًدا ال ميكن أو  واجبانشاطًا 

 85".ازالت خمتلطة باللغة اإلندونيسيةأهنا م ولوتخدام اللغة العربية على سإب
اإلخالص لوبوك  احلديث احلجرة إبن معهد رئيسمسائل السواء ويقول 

لقواعد با عهدامل ايف هذللتالم  ةنشاط اللغة العربي يتم تطبيق "أن لينججو:
 معهدأن ": اآلخر مسائل بررت مريبوهذا  86".امت حتديدهوتتبع الربنامج 

تصال مستخدمة يف احملادثة إلستخدم اللغة العربية كأداة تاإلخالص  احلديث
أكثر نطاق الذين لديهم خاصة ال يف ، ولكنمريب واملربيةأو بني التالميذ  إما

 87."العربية ةة والفهم على تطبيق لغاملعرف
احلصول عليها  واملراقبة مث  إىل نتائج املعلومات من املقابالت من أجل

 :اللغة العربية على النحو باستخدام كالم اليفاإلخالص  احلديث معهدعن 
لغات با تالميذال يتكلمونأن  اإلخالص لوبوك لينججو احلديث معهد
، اإلندونيسية(لغة و ية املاندرين ولغةاإلجنليزية ولغة  العربية لغة )هي األجنبية 

. ألن اللغة يف الواقع هي ليس كل يومتطبيقها  ولواللغة العربية، وص صباخلو 
، حيث أصبح استخدام اللغة جوهرية املعهدالتعليمية مؤسسة اّصة خهي 
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تقليًدا ال ميكن أو  واجباأصبح نشاطًا معهد احلديث اإلخالص العربية يف 
 ولوتخدام اللغة العربية على سإبالكالم لتدريب ل طلب التالميذ فإن ألغى،
 جنبية أخرى.أل لغات ازالت خمتلطةأهنا م

 ولكن ة بالفصيحاعربيالتدريبية ليس كاحلديث معهد اإلخالص  باإلضافة
هذا يف  يدرسون تالميذكمهم من العملية التعليمية جيب أن يقطعها مجيع ال

إسرتاتيجًيا ورئيسًيا، قم برنامج  معهدما يكون وضع هذه امل. عندعهدامل
العربية  املهارة اللغة. الربنامج هو تطوير التالميذ مجيع بجيو  األنشطة

صالة و عادات بالقراءة القرآن  مث واإلندونيسية. يةاملاندرينو  اإلجنليزية و 
للحياة  نشطة أخرىأل من األنشطة الروحية. باإلضافةجلماعة وغريها با

 والقيادة.
عربية يف احلياة نظام التنفيذ أو تطبيق اللغة ال عنالسؤال التايل هو 

هد احلديث معتطبيق اللغة العربية يف التواصل اليومي يف  اليومية. كيف 
 اإلخالص لوبوك لينججو؟
مدير املعهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو إيل  على أساس مقابالت

يقول: "إن تطبيق اللغة العربية يف و  ألستاذ الدكتور مهندس إيّدي إبراهم،
 من حيث تنظيم مكون ربنامج،مجيع ال تنظيمطريق بالالتواصل اليومي هو  

السؤال التايل  كما 88".قسم الدينية شرتكةامل اللخب التعلم  وختطيط للعمل، 
 و:ججلينلوبوك معهد احلديث اإلخالص كادميية ألعلى رئيس 

، عهدامل ايف هذ اكل موجودترتيب   اتزامات، أنل"وفقا للواجبات واإل
، من أجل أن معاوالعمل كسياسة  نظريةومجيع الربامج والتخطيط وال
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 اخلاص التالميذمن   جزء تخذأ تكاملة. لذلكاملالنظام بطريقة  تكون
 89".الثاين عشر الفصل

أو  نظيفأن ت" مريب معهد احلديث اإلخالص: من خالل أيضايسأل 
، وبعد االصباحيف يوم األحد  خاصةمقابلتا م يف استخدبإاللغة العربية  تطبيق

معهد احلديث  من خالل أيضا إيل مريبيسأل و   90يوم اجلمعة".يف  ظهر ال
ا يلي: "تطبيق اللغة العربية عند تدريس اللغة العربية يف ماآلخر اإلخالص 
مربية معهد إىل املسائل وهذا  91".اصباحال الوقت املفرادات يف املدرسة و

٪ من  50بنسبة  اللغة العربيةالكالم  : " أن تنفيذتقول، و احلديث اإلخالص
سّيما ال باللغة العربية ،  للكالمقادرين  مجيع التالميذ٪، ألنه ليس  100

مربية معهد احلديث إىل املسائل وهذا  92".متنوعة خمتلفة التالمذ جديد
 تنفيذه كل يوم يسباللغة العربية ل كالم: "إن تنفيذ هذا التقول، و اإلخالص

يتقدمون  التالميذرمسية وغري رمسية. إذا كان إما نشطة معينة، أل يفولكن 
إىل املسائل وهذا  93ة اليومية ".التقدم يف احليا درتهمنهم ق يالبالعربية، فإن قل

باللغة العربية   كالميف تطبيق ال أنتقول: "، و تلميذة معهد احلديث اإلخالص
مهم وهذا   94هي اللغة". يف املعهد لتاجا، ألن الواجبكل يوم أصبح 

 أن: تقول، و اإلخالص احلديث تلميذة معهدإىل   املسائل
باستخدام  احملاولةالكلمة  باللغة العربية ال ينفصل كالم"التطبيق يف ال
 95فهمها".يف صعب اجلمل  ولو أكثراللغة حتديدها، 
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طريق زيادة بال اللغة العربية الكالم تطبيق أن " :أخرىتليذة ويقال 

 96يدة".فية تطبيق استخدام اللغة العرجبوتعلم كي التدريبات
 استطيع اخلالصة وهي: املخربين مثإىل نتائج املعلومات من  من أجل

التعلم  وختطيط  من حيث تنظيم مكون ربنامج،مجيع ال تنظيمطريق لبا
 رسةيم اللغة العربية يف املدأنشطة تعل ما، إقسم الدينية شرتكةالل املخب للعمل

تعلم اللغة العربية و  ةدراسة الليلالبعد و معة اجل وبعد العصر دبع املفراداتو 
غري التالميذ  ولو ال .ضرةاحملمث والرياضة للغة صباح األحد  صبحال الوقت
تطبيق اللغة العربية بدءا من األشياء لل قادرةإما يبلغ دات ، ااملفر  أكثر قدرة

 البسيطة أوال.
عربية يف احلياة نظام التنفيذ أو تطبيق اللغة ال عن عن بعدهاالسؤال 

 باللغة العربية؟ كالمال ةعملية مهار تنفيذ التالميذ : أين ، هياليومية
مدير األكادميي املعهد اإلخالص احلديث لوبوك   ةملقابلنتائج ا من أجل

 فوزان العزيز: لينججو إيل ألستاذ
 بشكلالدينية تعلم  باللغة العربية عندما كالمال ة"يتم تنفيذ عملية مهار 

 97املفتوح". كانامل أول و يف الفص
 

تطبيق أن  قول: "إيل مريب معهد احلديث اإلخالص ي بعدهاالسؤال 
 الالمنهجية الدينيةيس اللغة العربية و عند تدر  ة يف الفصول الدراسيةعربياللغة ال

هذا  98املقاطعة".  مستوى املدينة أوعهد إما خارج امل ةسباق وعندما يكون 
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أن يتم جتميع التطبيق يف  مربرت مريب معهد احلديث اإلخالص: " املسائل
 ة بعضهاملصليف املسجد وا إما تيلميذ أو تلميذة و، جرةوأمام احل فصولال
 ةهو: "تنفيذ هذه العملية من مهار ى، اآلخر إيل مربية  املسائل سواء و 99".
 الوقتخاصة عهد احلديث اإلخالص و املبيئة ال هذا باللغة العربية يف كالمال

يل مربية ا املسائل بررتوهذا  100.أواًل" كالمال ألستاذ واألستاذة بدأ  مقابلة
تقول: "يتم تنفيذ و  ،لوبوك لينججواألخرى يف املعهد احلديث اإلخالص 

ة اللغة العربية عندما تكون اجلدول اللغوية فقط، مثل األنشطة أنشطة مهار 
وهذا  101اللغوية". سابقة، واملاملعهددينية الوأنشطة  الرمسية يف الفصل 

 ،يل مربية األخرى يف املعهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججوا املسائل بررت
، عهداألنشطة يف هذه املعربية وفقًا جلدول لا كلمي ميذتال"تنفيذ ال قول:وي

هد احلديث منطقة املعيف  ية يف أيام السبت واألحداللغة اليوم أنشطةمثل: 
شطة العربية يتم تنفيذها يف فجر األنوال لاحملاضرة تقام كل فصو  اإلخالص

ليلة واملفرادات  يف املسجد مسائادات افر املوجودة وإعطاء امل فصلاملسجد وال
 102غرفة ".ال أمام

استطيع  املقابالت و املراقبة والوثائق مثإىل نتائج املعلومات من  من أجل
 اخلالصة الباحثة وهي:

 كالمعملية الب  التالميذ املعهد احلديث اإلخالص لوبوك لينججو تقوم 
يف  كالميتم مهارة الوال تجميع الفصول تدريس اللغة العربية بللغة العربية 

يلة االثنني، حيث يتم ليف كل لاحملضرة ، مثل: تقام أنشطة عهداملأنشطة 
قبل حول يف كل مرة  أكرب  ، واحملضرةpararelاحملضرة  نشطةهذا ألجتميع 
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إىل مستوى تعديلها  بعد الصبحة ويهذه اللغ ، مثاملعهد احلديث اإلخالص
 يوم بعدكل املفرادات   ، وهذا النشاط إعطاء وإيداعبالتحكيم املريب واملربية

 .املعهد احلديث اإلخالص سجدامل يفر صصالة مجاعة العال
امللعب   املدرسة الداخلية احلديثة يفيف  كالمال ةكما تنفيذ عملية مهار 
. باإلضافة سائارياضية للغة كل يوم سبت بعد املعندما تكون األنشطة ال

فإن عملية  النوم. واألهم قبليف الليل بعد التعلم معا يف  تنفيذ املفراداتن
للحفاظ  لواجبب وااملطال باللغة العربية احلصول كالمال ةيف مهار التالميذ 

عهد م تالميذعطلة ل ليس الكالمد. حألسبت و الكل يوم   على يوم اللغة
مجيع ، جتمع قبل الرياضةبعد الصبح ، ألن كل يوم أحد احلديث اإلخالص

وضوع ة العربية على املامليدان ملناقشة التواصل باستخدام اللغ يف تالميذال
 .اإلخالص( احلديث )تنظيم اإلحتاد املعهد OP3M حتديده

عربية يف احلياة نظام التنفيذ أو تطبيق اللغة ال عن عن بعدهاالسؤال 
معهد باللغة العربية يف  كالمال ةمهار  قيهلرت  هودما هي اجل :، هياليومية

 ؟احلديث اإلخالص لوبوك لينججو
مدير األكادميي املعهد احلديث اإلخالص لوبوك   ةنتائج املقابل من أجل

 فوزان العزيز: لينججو إيل ألستاذ
، معانفسه، ألنه وفقا لالتفاق  ذأستا يس اجملال والتعيينات"يف الواقع ل

يتعلم  التالميذ كل عام   يعين. لنظريةوإذا كان يل شخصيا االستمرار يف ا
ليكونوا مدرسني للغة  تالميذيف األساس لل اخلالصةوأستاذه،  فصولتغيري ال
مهارة اإلستماع  ، وهيدروس اللغةنظام  ةطريقب  النظريةكيفية إتقان و  العربية

. وجيب على كل معلم يعلم اللغة العربية أن والقراءة والكالم والكتابة
 103."اإلشارةرتمجة ولكن بب ليس، و دروس اللغةيستخدم النظام والطريقة 
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احلجرة إبن و الدينية معهد احلديث يس رئإيل هذه املعلومات مربرة 
تحديث النظام ب ة العربية اللغ رقيه: "اجلهود يف تاإلخالص لوبوك لينججو

ة سيتم استخدامها يف األنشط يعين، تالميذال تتوافق مع قدرة ال طريقةوال
 104".تكرار الكلمة مت إعطاؤها بسهل تالميذرتمجة ، لذلك الال بدوناليومية 
 اللغة تطبيقب" :إيل مربية األخر معهد احلديث اإلخالصره يرب  ملسائلوهذا ا
 105".املعهد اجلديد تالميذة اليومية قدر املستطاع من تدرجيياً، وخاصة للالعربي

اللغة العربية  قيه: "واحدة من اجلهود لرت هوو  بقوة مريب األخرات هذه املعلومو 
هو علم النحو عربية وتعليم قواعد اللغة ال احملادثةوتدريب  داتااملفر  بيعلم

اجلهود  أن إيل مريب األخر: "ويقال أيضا  106".ظاتفاحملتعليم  والصرف مث
 تالميذاللغة العربية اليت تصنع اجملموعات اللغوية وفقا ملستوى قدرة ال رقيهيف ت

حبيث تعطي جمموعة جيدة مثاال للمجموعات األخرى يف استخدام 
مرة  ة األربعة يف كلياللغو  ةاملهار  تطويرأن ب: "ويول مريب األخر  107اللغة".
 أيل مربية يربره املسائلوهذا  108".تالميذأو  للمفردات لل النظرية يعطي

 نظراللغة يف املستقبل إعطاء مثاال أوال، لذلك  قيهأن اجلهود لرت " :األخرى
 109".النظام املهارات اللغةم ستخدابإ أن ذلك بعدو  وال وفهم املعىنأل

استطيع اخلالصة  املقابالت و املراقبة مثعلومات من إىل نتائج امل من أجل
 الباحثة وهي:

عهد احلديث يف امل تالميذلل باللغة العربية كالمالقدرة ال قيهيتم اجلهود لرت 
ليكونوا مدرسني للغة  تالميذيف األساس للهو اإلخالص لوبوك لينججو 
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مهارة اإلستماع  ، وهيدروس اللغةنظام  ةطريقب  النظريةكيفية إتقان و  العربية
. وجيب على كل معلم يعلم اللغة العربية أن والقراءة والكالم والكتابة
 اإلشارة.رتمجة ولكن بب ليس، و دروس اللغةيستخدم النظام والطريقة 

حتقيق  ، مت إعداد اللغة العربية يف املدرسة على أساسوهلذا السبب
لغوية تدرس بشكل  بعة مهارات ، واليت تشمل أر الكفاءة اللغوية األساسية

، يف ذلكل والقراءة والكتابة. و كالماالستماع وال املهارة ، وهيكامل
  كالمكيز على مهارات االستماع واليتم الرت  elementary املستوى األويل
هارات ، يتم تدريس امل(intermediate) على املستوى املتوسط كأساس للغة.

كز على ، يرت  (advance )ليم املتقدممستوى التع على. اللغوية األربعة بالتساوي
من الوصول إىل املراجع  تالميذمهارات القراءة والكتابة، واملتوقع أن يتمكن ال

 110العربية املختلفة.
في  كالمال ةمهار  رقيهفي ت اإلخالص لوبوك لينججو الحديث معهددور برنامج  .2

 التالميذلدى اللغة العربية 
اإلخالص لوبوك  احلديث دمعهدور برنامج  للحصول على معلومات

األسئلة على املخرب  بعض مت كالم لدى التالميذ,ال ةمهار  رقيهيف ت لينججو
 اإلخالص احلديث املعهد ريب واملربيةاألسئلة التالية: ما هو دور م ةوالكاتب

 اللغة العربية؟ قيهلرت 
اإلخالص احلديث معهد األكادميية املقابلة إيل مدير إىل نتائج  من أجل

 ك لينججو، ويقول:لوبو 
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الثانية الفصل غري من اجملموعة صال بعض ذ، تأخذ أستاتسأل الدورإذا "
 تطبيقتتعلم إال نصف فصل دراسي يكون إعدادها  عشرة فقط ألهنا

 111التدريس".
 

يف تطوير للتالميذ وميسر  املنشط الدورأن " أيضا إيل مريب:نقلت  هذا
اللغة  : "إعطاء املفرداتىاآلخر  يةربوينقل الشيء أيًضا م 112".وجودةاللغة امل

ال  ة من أجلهباللغة العربية بشكل مباشر  كالمإىل ال تالميذالعربية، مث يدعو ال
 113.تقدميها مت نظريةينسى ال

العربية  تدريس اللغةب: "إلعطاء دور إيل مريب األخراملهم  هذا السؤال
وقت الربنامج لاأو يف  صباحا داتار فال الوقتالرمسية يف فصل املدرسة، ويف 

 114".ةاخلارجي لديني
العربية  اللغة قسمخرين: "دوري كمربية خاصة يف اآل يربره املسائلوهذا 
خصيًصا  تطبيقيةللغة العربية من النظرية وال معرفة مادية يعين عهديف هذه امل
 تنظيم اإلحتاد معهدرئيس  إيلأيضامسائل السواء  115".التالميذلقدرة كل 

مت منحها  داتاتابعة دور يف املفر أن " وك لينججو:اإلخالص لوب احلديث
 116أستاذ واألستاذة للتالميذ".
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احلديث املعهد لغة ل رئيس قسميقومون  تالميذهذا التساؤل املهم  لل
غة العربية يف تنسيق أعضاء اإلشراف أوال لتطبيق اللأن ، واليت: "اإلخالص

 117لكالم ".التالميذ ل كل  بعد هذالو كان ال يزال متلعثم، و  احلياة اليومية
 هارةيف تطوير املاملقابالت و املراقبة إىل نتائج املعلومات من  من أجل

 استطيع اخلالصة الباحثة وهي: مث تالميذباللغة العربية للكالم ال
توجيه هو رعاية و  اإلخالص احلديث نظمة معهدواجب م إن دور أو

صرف النظر عن س ب، ليللغوية تهعلى قدر  للتالميذوإعطاء اهتمام كامل 
من أعلى  أأن ينافس اللغات. بد تالميذامليسِّر القادر تشكيل وإبداع ال

 .لتالميذمنصب ل
تشمل القدرة على فهم مبادئ  ئةجيب أن يكون معلمي اللغة العربية كفا

قة وأن يكون تعليم اللغة العربية وإدارة عملية تعلم اللغة العربية بطريقة منس
لغة جيدة اومثااًل ب يف أسوة حسنة) تالميذحيتذى لل شخصًا حكيمًا ومنوذجاً 

، الزمالء واجلمهور بوجه حتقيق أهداف التعليم شركة(، قادرًا على املاوصحيح
تطوير املواد  اللغة العربية وكافة االختصاصات، ولديهم القدرة وإتقان مواد

أدوات يعين ، وفًقا لواجباهتم ووظائفهم تالميذيمية وتعليم اللغة العربية للالتعل
 التواصل.

بني مفهوم وتنفيذ املنهج املخطط، والذي  توازناً  اللغة العربية رتبيةناجح ال
ميه على أساس و واجملتمع يف تناغم، ويتم تق بيةينظم مجيع عناصر الرت 

 118مستمر.
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اإلخالص لوبوك احلديث معهد دور برنامج عن يتعلق  بعدها ؤالالس
 ليس  يتكلم ئات التالميذما اإلجرا :وهو، كالمال ةمهار  رقيهيف ت لينججو

 لعربية؟با

 املقابالت إيل مريب معهد احلديث اإلخالص وهي:إىل نتائج  من أجل
دات يف تصنيف املعدات أو ااملفر أكثر  طلبحىت اآلن يقتصر فقط أن  فإن"

 119". اليومية كان وأمر حبفظ أمساء األشياء املستخدمةامل اءامس
، يقول: "سأل اإلخالص احلديث معهدخر يف زيدة مربية آلهذا مسؤول 

موضع التنفيذ. مث اعطي عقوبة التحفيظ التالميذ سبب صعوبة  و قدرتهعن 
 إهنم قادر ستخدام كل يوم ولوبإال يريدون عمدا  تالميذأخرى للاملفرادات 

التالميذ  ميكن ويسية أو اللغة احمللية. اللغة اإلندون املختلفةاللغة العربية 
 120".زيجاملستخدامه يف إل قدرةبال

 إالّ يوجد أي إجراء  ملاالن  أن" مريب: أيضا نقل املسائلهذا 
توبيخ ب أنه " :قسم اللغةال رئيسةو مسائل السواء إيل التلميذة  121توبيخ.ال
التعود على  يعطى الدوافع يستخدمون اللغة العربية و ال كلمي تالميذال

 122".استخدام اللغة العربية
: "على إعطاء عقوبات خفيفة، تلميذة أيضاهم إىل وهذا السؤال امل

عين هذا أنسب ما يعاقب يعقوبة. يشعر باالكتئاب مع  التالميذلذلك جعل 
 123ال يستخدمون اللغة العربية ".تالميذ على ال
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يستخدم با يسلالتالميذ التصرف إذا كان  أن" ى:آخر تلميذة كما يربر 
 124وغريها". املفراداتة من مجل حيفظ اللغة العربية مبعىن يتصرف مثل

مثل تنظيف  كمخيضع للعقوبات واحل: "اآلخر تلميذةفيه  املسائل السواءو 
 125يف شكل تعليم بدالً من قمع". غريه األخراملسجد وإلقاء القمامة و 

دور برنامج املقابالت و املراقبة عن إىل نتائج املعلومات من  من أجل
استطيع  مث كالمال ةمهار  رقيهيف ت اإلخالص لوبوك لينججو احلديث معهد

 اخلالصة الباحثة وهي:
 عهديستخدمون اللغة العربية يف املون ال كلمي  تالميذال ئاتاإلجرا

  اليوم اللغويو يف األنشطة اللغوية  خاصةو  اإلخالص لوبوك لينججو احلديث
يف شكل العقاب  بالوعيدالبدائل األخرى   وأكثرالسبت واألحد. يف يوم 

 النظرية واملمارسة. تثقف منلا والعقوبات
اإلخالص لوبوك  الحديث لمعهدفي ا لتالميذا كالمال ةتنمية مهار  .3

 لينججو
يف تالميذ لدى ال كالمتطوير مهارة ال عنمن احلصول على معلومات 

 يسأل ةاملخربين والكتاب يف سأل اإلخالص لوبوك لينججو،  احلديث ملعهدا
 لعربية؟لغة ابا كالمإليه القدرة ال عند النظر تالميذتطور ال كيفما يلي:  

اإلخالص لوبوك لينججو  احلديث مدير املعهد  ةنتائج املقابل من أجل
حىت اآلن تطوير أن يقول: "و  إيل ألستاذ الدكتور مهندس إيّدي إبراهم،

نشهدها من إجناز  ، ولكنةإليها من االهتمام اليومي عندما ينظرتالميذ 
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من مستوى خمتلف  عهدوأنشطة م مسابقةية أو كل أو اإلجنليز العربية  اللغوية
 126."أخرى املعهدفيه الكفاية مقارنة  يدة مبااجل املعهدمن 

اإلخالص لوبوك  احلديث معهداألكادميية  مديرا من مت إضافته
 ، واليت:لينججو

بب التغريات يف نظام التكامل اخنفاض بسهذا املعهد  العاملي"يف الوقت 
تالميذ القادرين وال تالميذجتميعهم مع ال تالميذال يعينيؤثر على التجمع، 

تكامل ، فإن نظام المن الصفر. ولذلك طيعون حتمل تكاليفهايست غري
أن يشعر بالتشبع مع التالميذ حيث كان بإمكان و . هذا يعوق تطوره

بدأ بالتأكيد لن يكون قادرًا متابعة أو  التالميذ، يف حني أن اجلديد
إن مفتاح اللغة العربية جيب أن يستمر يف نظامه ف يصريالتكيف القادر. 

املستوى األول يتم منحهم قواعد  تالميذاالت الطارئة. مبعىن أن اليف احل
 127". قدرته يف املساواة بتعادلادة أعلى م استمرتجيب 

 
هلذا  تالميذتطور اللغة العربية ال أن" احلجرة إبن:قاله رئيس  املسائلهذا 

نقله رئيس و   128".عهدوارد البشرية يف املص املنق ألنه، اخنفاض الوقت
باللغة العربية ضئيلة للغاية، ألن  كالمال تالميذ، قدرة الاألن أناحلجرة أبنة: "

 129.ة"العربياللغة أقل اهتماما بالتعلم  تالميذبعض ال
مل  كالمال ةربية: "عندما ينظر إىل مهاراامل كما هذا السؤال املهم على

عندما يكون  مثالتواصل،  يفالقادرين  تالميذبعض ال، و نرها على ما يرام
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 األخرى وحىتاملعهد تنافًسا مع  احلمد هللو املدينة ومنطقة  يف تنظمه ةبقاسامل
 130يف مقاطعات جنوب سومطرة ".

الكالم مل يتطور  مهارةيف  التالميذ تطوير أن" :أخرىمريب كما يربرها 
التدريس  اليومية،  بسبب عدم ميكن تطبيقها يف احلياة  بشكل كبري حبيث ال
يستطيع  تالميذقدرة ال أن: "آخرين  مربيةنقلهو   131املناسبة يف جماهلم".

احلمد هلل و  عهد، ألن املعلمني يف هذا املاأهنم يريدون ممارستهة سة اللغممار 
ال يريدون الدراسة  التالميذ خرى معألأشياء  اللغة العربية. و قسمقادرين يف 

 132ملعلم شخصيا ".اسأل ا ال صوصخب
مل أن " :اإلخالص احلديث عهدم إىل تالميذ السؤال املهم أيضاً هذا 

ووفقاً  133قلياًل".ف قليالإن شاء اهلل لفهم الفعل ف تطور الكالم اآلن، قيهيرت 
، عربية ليس جيًدا مبا فيه الكفاية، يقال أيًضا: "تطور اللغة الىآخر  تلميذةل

: تلميذة مأثورةمن  تقول أيضاهذا ىت ح 134بسبب عدم تعلم اللغة العربية".
باللغة العربية جيد إىل وإن مل يكن مثالياً بعد،  لكالميف ا تالميذ"إن تطوير ال

 تلميذةوهذا يربره ال 135مت منحها". العربية يطبقون اللغة قليالف قلياللكن 
بعض  منباللغة العربية ألن  كالميف ال تالميذ لفصيحأن ال" :، وهواآلخر

ة يف ئال بالكفا تالميذمن فئات ال أكثرمن  ولوباللغة العربية  كالمال القادرين
 136.باللغة العربية" كالمال
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مت احلصول عليها يف من املقابالت واملراقبة إىل نتائج املعلومات   من أجل
 :على النحو واخلالصة تالميذباللغة العربية لل كالمالقدرة التطوير 

عهد احلديث اإلخالص اللغة العربية املب كالمال يف تالميذتطور قدرة ال
ب التغيريات يف نظام التكامل يؤثر على بسب .اخنفاض اآلنلوبوك لينججو 

ال يستطيعون  تالميذالقادرين وال تالميذجتميعهم مع التالميذ ال يعينالتجمع، 
البداية ونقص املعلمني يف جماهلم، كما يقل  كالمها يبدأ من  حتمل تكاليفهم

 أن يكون التالمذ عاما اجلوهر، ال ميكن للكل أنفسهم. يف ميذتالاهتمام ال
باللغة  كالميف ال ماهر التالميذباللغة العربية، وليس كل  كالميف ال مباهر

 ال. وأ الميف الماهر كانوا يتدربون ليكونوا   التالميذ، والعودة إىل العربية
 معهديف  لتالميذل اللغة العربيةالكالم  ةال يزال تطوير مهار  بعدهاالسؤال 

معهد باألنشطة اللغوية يف هل حيبون  اإلخالص لوبوك لينججو: احلديث
 ؟اإلخالص احلديث

اإلخالص لوبوك  احلديث تالميذ معهدإىل مقابالت مع  من أجل
 اصة، ألن اللغة هي إحدى اخلللغاية أحبقال: "نعم، أنا  لينججو،

ا باللغة يف هذه جد حبأأيضا: "أنا  تقال ىآخر  تلميذةوفقا ل 137".معهدامل
: "نعم، أنا التلميذة املأثرةمن  قالتأيضا  املسائلحىت هذا  138".عهدامل

 139."نتقن العديد من اللغات األجنبية ميكننا أن . ألنناأحب
من املقابالت و املراقبة عن أحبهم التالميذ  إىل نتائج املعلومات من أجل

استطيع  ك لينججو مثيف معهد اإلخالص احلديث لوبو  باألنشطة اللغوية
 عهدبوجود أنشطة لغوية يف امل تالميذال بأن حياخلالصة الباحثة وهي 
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للغة ا، وكالهم من خالل وظيفة التعلم اإلخالص لوبوك لينججو احلديث
 للتالميذ.وكذلك من اهلوية النموذجية  العربية

يه رقلغة العربية دورًا هامًا يف تؤسسة تعليمية تقوم بتدريس الاملك  معهد
دور التآزر الو  طيط وتنفيذ مناهج اللغة العربيةمهارات اللغة العربية: دور خت

، تالميذطة التعلم خاصة العربية مع اليف أنش ةرساملد  steakholder)بني 
، مهارهتم يف اللغة العربية( رقيهالتعلم و ت بعلى اكتسا تالميذوتشجيع ال

، ية على حب اللغة العربيةالدين رسةاملد يالميذ)لتشجيع  دوافعدور الالو 
 140تصال الدويل(.كوسيلة لإلدور التنشئة االجتماعية )للغة العربية  الو 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 البحثنتائج  .أ 
بعد ان حيلل الباحث البيانات احملصولة يستطيع الباحث ان استنتجها كما و 
 يلي:

كالم مهارة ال رقيهيف ت وجلينج لوبوك اإلخالص احلديث معهدبرنامج  طبيقت .1
اللغة العربية  رةاهالتالميذ مبتكوين أن  هذ املعهدمنذ إنشاء  لدى التالميذ

 لوبوك اإلخالص احلديث معهد، تستخدم املكتوبة. يف تطبيقه وأ الشفوية 
 ،(OP3M) اإلخالص احلديث إحتاد املعهد مبنظمة يعينإسرتاتيجية  وجلينج

 أسبوعية وشهرية وسنوية. إما غوية يوميةللتكوين أنشطة 
له دور كبري يف احلفاظ اإلجنازات  وجلينج لوبوك اإلخالص معهد احلديث .2

. من حيث تطور العاملي، حيث اللغة التالميذ كالمال ةمهار  رتقيهواإلبداعات ل
مناهج اللغة العربية، األدوار  تنفيذ دور ختطيط وية. و العربية والدور املهم للغا

خاصة العربية مع يف يف تنفيذ أنشطة التعلم  Steakholderرسة التآزرية )بني املد
اللغة اهتم مهار  رقيهعلى اكتساب روح التعلم وت تالميذ، وتشجيع التالميذال

العربية(،  اللغةعلى حب  تالميذ)لتشجيع ال دوافعدور ال و، )الكالم( العربية
 تصال(.ة لإلوسيلاالعربية كاللغة   تطبيق عملي)ل دور التنشئة االجتماعية

: اإلخالص لوبوك لينججو يعين احلديثمعهد م اللغة يف يتعلال ألعوامل يف .3
عوامل  و أو األساتيذعوامل املعلم  وعوامل املواد التعليمية  و العوامل املوضوعية

عوامل التقييم  والعوامل  وعوامل نشاط التعلم  وعوامل الطريقة  و تالميذال
 البيئية.



باللغة العربية، مبا يف ذلك:  مهارة الكالم رقيهالداخلية يف تدور وطريقة املدرسة  .4
اإلشراف على السلوك أو التحكم فيه  وتطبيق و القيام بأنشطة غري رمسية 

 خالل االنضباط واجلزاءات التعليمية وتنسيق خمتلف األطراف. االنضباط من
 ججواحلديث اإلخالص لوبوك لين معهديف  تالميذلدى ال كالمتطور مهارة ال .5

 مربياتو  عمل النظامأصبح اآلن اخنفاضا، حيث تشمل املشاكل اليت يواجهها 
 لدى جودة مهارات اللغة قيهما يلي: عدم كفاية املرافق احلديثة كوسيلة لرت 

 اللغة يف النشاطات املؤدب علم واملاملوارد البشرية كوهنا  الناقص، و التالميذ
، اضعربية عن التعليم املتعرف ال ليس هلم خلفية  التالميذالعربية، فإن بعض 

 بدراسة اللغة العربية. التالميذ الوعي واالهتمام الناقصو 
 المقترحات .ب 

فيما يتعلق بتنفيذ االنضباط  وك لينججواإلخالص لوب احلديثمدير املعهد إىل  .1
 ةهار ملنوعية  تطوركمشرف يف اجلهود المدير املعهد  تنفيذها، فإن  اليتواألنشطة

( األستاذةو  أساتذنوعية املعلمني ) التطور توسل، يلتالميذا العربية الكالم
 نشط يف اللغة العربية.ببرنامج لغوي  مشرتكاتلل

 املعلمون )أساتذ واألستاذة(إىل  .2
 عمل النظام يتعاون املعلمون إلنشاء أنشطة وتنفيذ القواعد اليت تساعد  أن

 .التالميذ ةالعربي ة الكالممهار يف  تطور قدرةلاإلخالص  احلديث معهد
 (OP3M) اإلخالص احلديث إحتاد املعهد مبنظمة .3

تالميذ لل أسوة حسنة (OP3M) اإلخالص احلديث إحتاد املعهد منظمةأن يكون 
 االنضباط العريب ذايت يف اليومية. بتطبيق يعين العرب قسم

 قسم اللغة (OP3M) اإلخالص احلديثإحتاد املعهد  منظمةإىل  .4



االبتكار  يقوم ااملتوقع أن (OP3M) اإلخالص حلديثاإحتاد املعهد  منظمةإىل 
فقا و  و قسم اللغةوتطبيق القواعد يف  التالميذ تفعيلالنشطة ألإنشاء  يف

 .التالميذلظروف 
 التالميذإىل  .5

يف متابعة مجيع األنشطة والتخصصات مت تعيينها  التالميذاملتوقع أن يتم تأديب 
 بيئة نشطة باللغة العربية.من قسم اللغة ألن هذه الطريقة أن تتحقق 
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ججومعهد التربية اإلسالمية الحديثة اإلخالص لوبوك لين  



 

) األستاذ فوزان العزيز( مقابلة مدير األكادميي املعهد اإلخالص احلديث  

 

 
ريسكا إيستيا ساين(  )أستاذة املعهد اإلخالص احلديثمربية حجرة فاطمة مقابلة   



 
) األستاذ نويف براتاما(  املعهد اإلخالص احلديث مريب حجرة عائشةمقابلة   

 

 
 طريق العزيز( ) األستاذ عهد اإلخالص احلديثمريب ممقابلة 



 
  رئيس تنظيم إحّتاد املعهد احلديث اإلخالصمقابلة  

 
 ) حوسنول أمانة( املعهد اإلخالص احلديث تلميذة حجرة سيت حجرمقابلة  



 
 ) قاترون النداء( املعهد اإلخالص احلديث خادجةتلميذة حجرة مقابلة 

 
 تعليم اللغة العربية فصل الثانية عشرة يف صباحا



  
 يعطي مفردات بعد تعليم الليل

 

 
  Pararelاضرة منهج احمل



 
 رياضة املساء تالميذ معهد اإلخالص احلديث

 
 تعليم اللغة العربية يف الصباحا



 
 إمتحان يعلم اللغة العربية

 
 إمتحان يعلم اللغة العربية

 



 

 
 تعليم اللغة العربية يف الصباحا



 
 تعليم اللغة العربية يف الصباحا

 
 تعليم اللغة العربية يف املساء



 
  Pararelاضرة منهج احمل

 
 2األكرب منهج احملاضرة 

 



 

 
 منهج احملاضرة كل يوم اجلمعة اليلة

 



 
  اللغة العربية طبةناظرة واخلامليف   Pospekotتالميذ األبطال

 
 1األكرب منهج احملاضرة 



 

 

 

 
 تنظيم إحّتاد املعهد اإلخالص احلديث لوبوك لينججو



 
 الكالم بالغة األجنبية تتناول الفطور التالميذ وجب

 

 
 رياضة اللغة يف يوم األحد صباحا

 


