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 مستخلص الدراسة

للنااقا  بغيهاا راارل الاوقن  تعلايم اللغاة العربياةب هاا الاااونو عانيتنطلق هذه الدراسة من مشكلة ي
العريب، حيث عدم وجود البيئة اللغوية اليت تع  الطالب يف عنلية اكتساب اللغة مع أمهيتا  يف ااات تعلايم 
اللغااة العربيااة. وهناااة جاولااة جاهاادا ماان الباال جامعااة موالنااا مالااك إبااراهيم يف ماااالنق إندونيساايا املتنثلااة يف 

 ا ناجحة يف رلق البيئة اللغوية. لغة العربية، أحسبهإنشاء الربنامج املكثف لتعليم ال
. وهااذه الدراسااة عبااارا عاان إبااران حالااة الربنااامج يف رلااق البيئااة اللغويااة عاان قريااق ا نشااطة الطالبيااة

البيئاااة رلاااق ثانيهناااا : . و غوياااةالبيئاااة الل  حايااااة  عااان ديثالااا :أوهلناااا  ،جاااانب  تاااوه هاااذه الدراساااة علااا وحت
  .هبا البيئة اللغوية ا نشطة الطالبية يف رلقدور يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق  غويةالل  

 .يف تعليم اللغة العربية أمهيةبيئة لغوية ذات  رلق تساعدمبارتحات  الدراسةورتنت 
 

 أوال: مقدمة
، نبينا لسانا  والصالا والسالم عل  رري من تكلم بلغة الضاد وأفصح العرب ، الند هلل رب العامل 

 عل  آل ، وصحب  أمجع ، أما بعد :، وجند
املك  فهي جتسيد  شرفها وادها عنودها وعنادها وأساسها الراسخ هي عنوا  اهلويةفإ  اللغة العربية 

اليت شرفها اهلل وأنزت هبا الرآن  الكرمي ووسيلة حفظ  وانتشاره ب   سالميةوالشخصية الضارية اإل سالميةللهوية اإل
حبفظ الارآ   سبحان  وتعاىللاد تكّفل اهلل و ، الناس فهي اللغة اخلالدا إىل أ  يرث اهلل ا رض ومن عليها

كرمي من أ  وهذا الفظ اإلهلي صا  الارآ  ال ،3"ن نزلنا الذكر وإنا لا  لافظو حن اإن: "تعاىل الات  ،الكرمي
 ،الد تعرضت لتحريفات ال تعد وال حتص  ،واإلجنيل ،فإذا كانت الكتب السناوية ا رره كالتوراا ،حيّرف

   اهلل  ذلكو  ،الد وصلت نسخ  إىل ما يارب من سبع  نسخة –عل  سبيل املثات  –حيث إ  اإلجنيل 
                                                           

سبتنرب  19-17ورالة حبثية مادمة يف املؤمتر الوقين ا وت لتعليم اللغة العربية بوالية سالجنور ماليزيا رالت الفرتا ما ب :   1
 م2014

 مدرس اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الكومية ماالنق، إندونيسيا  2
 44سورا املاودا :   3



إنا أنزلنا التوراا فيها هده ونور حيكم هبا النبيو  : "اهلل تعاىلالات  ،أوكل حفظها إىل أهلها سبحان  وتعاىل
ياوت  ،(3)"علي  شهاداءالذين أسلنوا للذين هادوا والربانيو  وا حبار مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا 

أو جب  ،وهو أمانة عندهم ،وجعلهم أمناء علي  ،بسبب أ  اهلل استحفظهم عل  كتاب  "أي :السعدي 
 ."ادا والناصا  والكتنا  وتعلين  ملن ال يعلن عليهم حفظ  من الزي

وإ  اللغة العربية لغة متنيزا خبصاوصها الثرا هي النحوية والصوتية والصرفية كالنحت واالشتااق والاياس 
والتعريب واإلعراب والتادمي والتأرري وأبنية الفعل واملثىن واملبين للنجهوت والتذكري والتأنيث واملطاباة واإلجيان 

 اوص فنية متعددا.ورص
، وعن قريق هذا االتصات يتم التعبري واللغة العربية كساور لغات العامل وسيلة االتصات ب  أفراد اجملتنع

عن ا فكار ونال اخلربات اإلنسانية، وأ  اإلنسا  ال يستطيع التواصل بدو  اللغة كنا ال يستطيع التفكري 
(  2( كوهنا وسيلة للتفاهم والتواصل، )1وظيفة اللغة إىل ثالثة أغراض، هي: ) Jevonesبدوهنا. والد الام جيفونز 

 .1( وكوهنا أداا لتسجيل ا فكار والرجوع إليها3كوهنا أداا مساعدا للتفكري، )

 يتعلنوهنا أيضاا  ويفهنوهناا غري العرب يف تطورها ال يتعلنها العرب فاط، بل اآلررو واللغة العربية 
كناا أ  اللغاة العربياة   .املسلن  الذين تعلنوا اللغة العربية من أجل فهم العلاوم اإلساالميةويعلنوهنا، راصة 

لااد أالبال ا ملاانيو  علا   -علا  سابيل املثاات-وإمنا يتعلنها أيضا غري املسلن ،  ،اليتعلنها املسلنو  فاط
ال يتعلاق اسااتعنات وماان هناا  ساانويا ال ياال عان ألاف قالااب يف مجياع األامعاات ا ملانياة. تعلام اللغاة العربياة

اللغااااة العربيااااة بااااالعلوم الدينيااااة فحسااااب، ولكناااا  يشااااتنل العلااااوم ا رااااره مثاااال العلااااوم السياسااااية والضااااارية 
  .واالالتصادية وغري ذلك

ليسااات لغاااة ديااان وحضاااارا فحساااب، بااال هاااي لغاااة اتصاااالية عاملياااة كاااذلك، لغاااة  بااال اللغاااة العربياااة
العربية اإلسالمية ورابطاة عاماة لعادا مان اخلالواق يف املغاارب واملشاارق.  التخاقب والتفاهم ب  مجيع الدوت 

كوهنا أوسع من غريها من اللغات وأكثر قرالاا  يف فان الكتاباة. وأصابحت اللغاة العربياة اآل  إحاده اللغاات 
تكتاااب هباااا وثااااوق ا مااام املتحااادا فتعاااد كاااذلك ثالثاااة لغاااات العاااامل ، حياااث 2الرمسياااة يف هيئاااة ا مااام املتحااادا

لديث من حيث انتشارها وسعة مناقاهاا. وأياد تلاك املكاناة املتنيازا للغاة العربياة العاامل اللغاوي فريجساو  ا

                                                           
، اعتىن ب  حتاياا  وماابلة: عبد الرمحن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنا عبد الرمحن بن ناصر السعدي،  4

 .233م، ص 2001 -ها 1422اللوحيق، الرياض: مكتبة العبيكا ، 
 .8أ. يسربسن، اللغة ب  الفرد واجملتنع )الرتمجة العربية(، ص  1
 .4م، ص 1998، مطبعة ا حكام : أوجونج فاندانج، مدرل إىل قرق تعليم اللغة ا جنبية ملدرسي اللغة العربيةأنهر أرشد،   2



الاااوال : "إ  اللغااة العربيااة بالنساابة إىل عاادد املتكلناا  هبااا، وبالنساابة إىل مااده تأثريهااا، تعتاارب أعظاام اللغااات 
 .1لعامل"السامية اليوم وينبغي أ  تعترب كواحدا من اللغات املهنة يف ا

وتعرب اللغة العربية لغة أجنبية يف بعض مناقق العامل    سكاهنا ال يتكلنو  هبا، وهي حتتال يف 
هذه الالة إىل قراوق متنوعة ووساول جذابة لتعلينها. وياصد بطراوق تعليم اللغات مبا فيها اللغة العربية : 

، هي : مهارا االستناع والكالم والاراءا تعليم مهارات اللغة، اليت غالبا ما تصنف يف أربعة مهارات
والكتابة،    التنكن من هذه املهارات يؤدي إىل حتاق الكفاية اللغوية الذي هو اهلدف الرويس من تعلم 

هو تاسيم املهارات اللغوية كنا أكد عبد اجمليد البل ظهور الطرياة املباشرا كا  االجتاه الساود  .2اللغة
 .3( املهارات االبتكارية وهي الكالم والكتابة2ا، )ستيعابية وهي االستناع والاراء( املهارات اال1: )السن 

إ  تعلم اللغة هو اكتساب عادات تاوَّه بالتدرب والتعزيز أي إ  اللغة هي  مهارا يكسبها الطفل 
. وال يولد 4حول من البيئة احمليطة ب  ويتانها عن قريق احملاكاا والتاليد والتعزيز الذي يلااه من الِكبار من 

اإلنسا  متكلنا بفطرت ، بل يكتسب لغة اجملتنع الذي نشأ في ؛ فنن نشأ يف اتنع عريب بكتسب اللغة 
  العربية، ومن نشأ يف اتنع إجنليزي يكتسب اللغة اإلجنليزية وهكذا.

وهو  وهناة جانبا  أساسيا  لعنلية اكتساب اللغة عند اإلنسا ؛ مها : األانب الفطري الالإرادي
الادرا الذهنية، ويطلق عليها امللكة اللغوية، وهي الادرا اليت أودعها اهلل يف اإلنسا  فجعلت  مهيأ 
الكتساب اللغة. والثاين : هو األانب املكتسب اإلرادي، وهو جانب مرتبط بالبيئة، حيث يكتسب الطفل 

، حيث يتم اكتساب اللغة من لغة من نشأ بينهم. ويدرل جانب التاليد بادر كبري يف عنلية االكتساب
األناعة اللغوية بكل مسات ومالمح الواالع اللغوي هلذه األناعة من صحة ورطأ، وما بينهنا من درجات 

 .5التفاوت والتباين
والبيئة هي كل شيئ رارل نفس ا والد وتؤثر لتطورها. والبيئة هلا دور مهم يف تعلم الطالب اللغة. 
   البيئة العربية هي حالة فيها أنواع من النشاقات اللغوية العربية، إما احملادثة اليومية وإما النشاقات 

اللغوية وا لعاب العربية والنشاقات  ا رره، مثل اخلطابة والندوات وعنلية التعلم والتعليم واملساباات
                                                           

، الااهرا : العربية لألجانب : من النظرية إىل التطبيقاملرجع يف تعليم اللغة فتحي علي يونس وجند عبد الرؤوف الشيخ،   1
 12-11م، ص 2003مكتبة وهبة، 

، الرياض: جامعة اإلمام جند بن سعود قراوق تعليم اللغة العربية للناقا  بلغات أررهعبد العزيز إبراهيم العصيلي،   2
 .17م، ص2002-ها1423اإلسالمية، 

 .63، ص 1981الااهرا : مكتبة لبنا ، غات الية وتعلينها ب  النظرية والتطبيق، تعلم اللصالح عبد اجمليد العريب،   3
 22املرجع نفس ، ص:   4
 .57م، ص2001، الااهرا: دار غريب، العربية وعلم اللغة الديثجند جند داود،   5



املؤيدا ا رره. تشنل البيئة العربية عل  ا حوات يف املاصف أو يف الدكا ، احملاورا مع ا صدالاء، وح  
 مشاهدا التلفزيو ، وح  الراءا األراود، وأحوات عنلية التعليم يف الفصل، وح  الراءا الدروس وغريها.

ة  ها أنواع من النشاقات اللغوية العربية، حىت يستخدم األنيع اللغة العربيفالبيئة العربية هي حالة في
 شفويا كا  أم حتريريا. كوسيلة االتصات

 

 غويةالبيئة الل  حقيقة ثانيا: 

 معاين منها :  امشتاة من "بوأ" وهي يف اللغة تأيت بعدلغة البيئة 
. بااوأه منازال : هياأه ومكاان لا  فياا منازال  و  ، وباوأ لاا املنازت أو املوضاع، ياااات تباوأت منزلااة أي نزلتا  -1

َهااا َحَيااثف َيَشاااء نفِصاايبف ِبَرمَحَِتنَااا َماان نََّشاااء َواَل  ومناا  الولاا  تعاااىل : "وََكااَذِلَك َمكَّن ااا لِيفوسفااَف يف اَ َرِض يَاَتبَاااوَّأف ِمناَ
نفِضيعف َأَجَر اَلنفَحِسِنَ "

1. 
ارَ " :والول  تعاىل ب وَ  َمَن َهاَجَر إِلََيِهمَ  َوالَِّذيَن تَابَاوَّؤفوا الدَّ ميَاَ  ِمن الَاَبِلِهَم حيِف  .2"َواإَلِ
 .3"ِخذفوَ  ِمن سفهفوهِلَا الفصفور ايف اَ َرِض تَاتَّ  "َوبَاوََّأكفمَ  :والول  تعاىل

ِاكَ ِإين  أفرِيادف أَ " :الرجوع، ومنا  الولا  تعااىل -2 َِِي َوِإَِ أي ترجاع هباا بسابب اعتاداوك  - 4"  تَابفاوَء بِاِإ
 .علي

 .االعرتاف، ياات : باء حبا  اعرتف ب  -3
 .5"من استطاع منكم الباءا فليتزول" رسوت اهلل صل  اهلل علي  وسلم:الزوال : ومن  الوت  -4
 .فال  بواء فال  أي كفؤه إ  التل ب ت باء دم  بدم  بواء، أي عدل  و : يااالتساوي والتكافؤ -5

 ،فق مع موضوعنا، وهو أشهر املعاين ا وت هو الذي يتولو نظرنا إىل هذه املعاين، نره أ  املعىن
عية وبيئة اجتناعية وبيئة ، فياات بيئة قبيوضع الذي حييط بالفرد أو اجملتنعفالبيئة هي املنزت أو امل

  1.سياسية
                                                           

 12سورا يوسف:  - 1
 59سورا الشر:  - 2
 74سورا ا عراف:  - 3
 29سورا املاودا:  - 4
 رواه البخاري ومسلم - 5



ذلك اليز الذي ميارس في  البشر خمتلف أنشطة حياهتم، وتشنل ضنن هي : والبيئة اصطالحا 
الكاونات الية، من حيوا  ونبات، واليت يتعايش معها اإلنسا  ويشكال  سوية سلسلة هذا اإلقار كافة 

متصلة فينا بينهم، فينا ميكن ا  نطلق علي ، جوانا ، دورات، قاالات الياا، حيث ينتج النبات املادا 
وا  َارر والطاالة من تراكيب عضوية معادا، ويأكل اليوا  النبات والعشب، ويأكل حيوا  اَكل للحوم حي

أكال  للعشب، واإلنسا  يأكل النبات واليوا  ويستفاد من كل منهنا. وبذا تستنر عالالة اإلنسا  بالبيئة 
 .2احمليطة ب  من نبات وحيوا  وموارد وثروات

وماان رااالت هااذا املفهااوم الشااامل الواسااع للبيئااة ميكاان تاساايم البيئااة الاايت يعاايش فيهااا اإلنسااا  مااؤثرا  
 :3مميزين  مها ومتأثرا  اىل السن 

 Natural Environmentالبيئة الطبيعية  -1
وياصد هباا كال ماا حيايط باإلنساا  مان ظاواهر حياة وغاري حياة، ولايس لرنساا  أي أثار يف وجودها.وتتنثال 
هذه الظواهر أو املعطيات البيئياة يف البنياة والتضااريس واملناال والرتباة والنباتاات واليوانات.والشاك ا  البيئاة 

 ذه ختتلف من منطاة اىل أرره تبعا  لنوعية املعطيات املكونة هلا.الطبيعية ه
 Human Environmentالبيئة البشرية   -2
وياصد هبا اإلنسا  وإجنانات  اليت أوجدها دارل بيئت  الطبيعياة، حبياث أصابحت هاذه املعطياات البشارية     

فاإلنسا  من حيث هو ظاهرا بشرية يتفاوت ماع املتباينة ااال  لتاسيم البيئة البشرية اىل أمناط وأنواع خمتلفة.
بيئااة  رااره ماان حيااث عاادده وكثافتاا  وساااللت  ودرجااة حتضااره وتفوالاا  العلنااي ممااا يااؤدي اىل تباااين البيئااات 

 البشرية.ومييل بعض الباحث  اىل تاسيم البيئة البشرية اىل نوع  خمتلف :
  Social Environmentجتناعية البيئة اال -أ

تتكااو  ماان البنيااة ا ساسااية املاديااة الاايت شاايدها اإلنسااا ، وماان الاانظم اإلجتناعيااة واملؤسسااات الاايت 
أالامها.بعباااارا ا ااال، املاصاااود بالبيئاااة اإلجتناعياااة ذلاااك األااازء مااان البيئاااة البشااارية الاااذي يتكاااو  مااان ا فاااراد 

اعي، ومجياع مظااهر اجملتناع واألناعات يف تفاعلهم، وكذلك التوالعاات اإلجتناعياة، وأمنااط التنظايم اإلجتنا
                                                                                                                                                                                     

وإبراهيم  .284ابن منظور، لسا  العرب احمليط، إعداد وتصنيف يوسف اخلياط، دار لسا  العرب، بريوت، مادا "بوأ" ص - 1
وجند فؤاد عبد الباالي، املعجم املفهرس  "باء". 75/  1مصطف  وآررو ، املعجم الوسيط، استنبوت: املكتبة اإلسالمية، ل

 .139مادا "بوأ" ص 1981 -1401الكرمي، دار الفكر للطباعة والنشر والتونيع،  لفاظ الارآ  
 .72داورا معارف التننية والبيئة، الة "التننية والبيئة" املصرية، العدد اخلامس، شباط/ فرباير، ص  - 2
 .م2004راتب السعود، اإلنسا  والبيئة ) دراسة يف الرتبية البيئية(، دار الامد، عنا ،  -  3



ا رره. وبوج  عام تتضنن البيئة اإلجتناعياة أمنااط العالالاات اإلجتناعياة الااوناة با  أ فاراد واألناعاات 
 اليت يناسم إليها اجملتنع، تلك ا مناط اليت تؤلف النظم اإلجتناعية واألناعات يف اجملتنعات املختلفة.

  Cultural Environmentالبيئة الثاافية  -ب
ويعىن هبا الوسط الذي رلا  اإلنسا  لنفس  مبا في  من منتجات مادية وغري مادية، ويف جاولت  الداونة     

وهاااذه البيئاااة الااايت صااانعها  للسااايطرا علااا  بيئتااا  الطبيعياااة، ورلاااق الظاااروف املالوناااة لوجاااوده وإساااتنراره فيهاااا.
عادت ويبادت، تسان  البيئاة الثاافياة لرنساا ، اإلنسا  لنفس ، وينالها كل جيل عن ااآلرر، ويطور فيها، وي

وعلي ، فا  البيئة الثاافية تتضنن ا مناط الظااهرا والباقناة للسالوة املكتساب  وهي راصة باإلنسا  وحده.
 .1عن قريق الرمون، الذي يتكو  يف اتنع مع  من علوم ومعتادات وفنو  والوان  وعادات وغري ذلك

عااام، وأمااا املااراد بالبيئااة اللغويااة فاااد تكلاام حوهلااا علناااء علاام اللغااة تلااك هااي حاياااة البيئااة بشااكل 
 التطبياي، ومن تعاريفها :

رأه هياادي دوالي : "هااي كاال مااا يساانع  املااتعلم ويشاااهده ممااا يتعلااق باللغااة الثانيااة املدروسااة،  -
وحا   وأما ما تشتنل  البيئة اللغوية هي ا حوات يف املاصاد أو الادكا ، احملااورا ماع ا صادالاء،

مشاااهدا التلفااان، وحاا  الااراءا األرياادا، ا حااوات حاا  عنليااة الااتعلم يف الفصاال، وحاا  الااراءا 
 .2"الدروس وغريها

رأه حليني نهدي : "مجيع ا شياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شاأهنا أ  تاؤثر يف عنلياة  -
عل  تطبياها يف واالع حياهتم التعليم وترغب الطالب يف ترالية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم 

 . 3اليومية"
وعنااد حلينااي نهاادي تعريااف آراار: "كاال مااا يساانع  املااتعلم ومااا يشاااهده ماان املااؤثرات املهيئااة  -

واإلمكانااااات احمليطااااة باااا  املتعلاااااة باللغااااة العربيااااة املدروسااااة، والاااايت ميكنهااااا أ  تااااؤثر يف جهااااوده 
 .4للحصوت عل  النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية"

                                                           
 .1978مصطف  عبد العزيز، اإلنسا  والبيئة، الااهرا: املطبعة الديثة،  - 1
2 - Nur Hadi dan Roihan, Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bagasa Kedua, Bandung: Sinar Baru, 1982, hal 210 
م، 2009جامعة موالنا مالك إبراهيم، حليني نهدي، البيئة اللغوية، تكوينها ودورها يف اكتساب اللغة، ماالنق: مكتبة  - 3
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املاراد بالبيئاة اللغوياة هاي انوعاة العوامال املادياة وغاري  ن التعاريف الساباة نستطيع أ  ناوت باأ وم
بشكل مباشر أو غري مباشر، حياث إثاارا دافعياة  اللغة هلا أثرها يف عنلية اكتسابو  تتعلق باللغة املادية اليت

 تعلم اللغات لده الطالب وتشجيعهم يف ا داء اللغوي دو  تكلف.
 

 العربية غويةالبيئة الل  أنواع ثا: ثال
انطالالا من التعريف السالف الذكر، وجدنا أ  هناة نوعا  من البيئة اللغوية، ومها : البيئة الطبيعية 

 والبيئة الصناعية. 
 يف تعلاايم اللغااة كبااريدور  هلااذا النااوع ماان البيئااة البيئااة الطبيعيااة، وهااي البيئااة الناقاااة بالعربيااة يف قبيعتهااا.

األاناااب الصاااويت هاااو املكاااو  ا سااااس للغاااة راصاااة اللغاااة العربياااة الااايت يلعاااب يف متكااا  األواناااب الصاااوتية، فراصاااة 
ااا يف تكااوين الداللااة وبناوهااا؛ لااذلك فااإ  اللغااة العربيااة  األانااب الصااويت حبروفاا  وحركاتاا  ومكوناتاا  وعناصااره دور ا مهن 

ي وحتايااق الداللااة املاصااودا؛ فلعباات املشااافهة كنااا اعتنااد أهلهااا كثااري ا علاا  هااذا األانااب اللغااوي يف التواصاال اللغااو 
 لعب السناع دور ا مهن ا يف التشكيل الداليل للعربية.

من هنا كا  االهتنام هبذا األانب اليوي واملهم يف العربية يف العنلية التعلينية ضروريًّا ومهن ا ويف حتايق 
ومساعية لعبت املشافهة والسناع دور ا مهن ا يف تاريخ عنلية التواصل اللغوي السليم؛ فاللغة العربية لغة شفاهية 

 ملكو  الداليل اخلاص بتلك اللغة.العربية الطويل منذ العصر األاهلية وال يزات وسيظل بسبب هذا ا
ويف واالعنا اليوم شاهد أيضا عل  أ  من عاش يف الدوت العربية ولو مل ياصد التعلم، فإن  تلااويا يستطيع 

البيئة. فنن عاش يف املنلكة العربية السعودية يكتسب اللغة العربية، ومن عاش يف مصر أو  أ  يكتسب لغة تلك
السودا  أيضا يكتسب اللغة العربية بشكل غري شعوري،    يسنع كل شيء باللغة العربية، ويارأ اإلعالنات 

، بد أ  يسأهلم باللغة العربية واللواوح واإلشارات كلها باللغة العربية، وهو عندما يريد أ  يسأت اآلررين فال
 كتابة، فإن  يكتب باللغة العربية أيضا.وهكذا، عندما يريد أ  يعرب ما يريده  

إ  معايشة قالب العربية لبيئة لغوية سلينة عن قريق املشافهة والسناع وخمالطة الفصحاء هو السبيل و 
اوية والداللية؛ ذلك    اللغة العربية لغة شفاهية الصحيح لتعلم العربية عل  كافة املستويات اللغوية الصوتية والبن

تعتند أكثر ما تعتند عل  األوانب الشفاهية واخلصاوص الصوتية، فاألانب الصويت جانب مهم يف حتديد الداللة 
اللغوية فيها؛ لذا وجب عل  متعلم العربية الذي يسع  لتحايق مستوه تعلني عاٍت يف تلك اللغة أ  يعايش 

سلينة وأ  يعايش بيئة لغوية سلينة ليتنكن من التعلم الصحيح لتلك اللغة، وذلك عن قريق  مناذل لغوية
  .االستناع لنصوص لغوية سلينة



وهي ليست بيئة ناقاة بالعربية وإمنا يصنعها املعلم أو املادرب ، : البيئة الصناعيةهووهناة نوع ثا  
رلاق بيئااة لغويااة  ،إذا  يف بيئااة قبيعياة أصاالية. مااا كا وخيلاهاا حااىت يعايش الطالااب أو ماتعلم اللغااة العربيااة مثال

ناية ومساع قاالب العربياة لنصاوص لغوياة فصايحة، وخماالطتهم هلاا هاي السابيل ا نساب مان وجهاة نظرناا خللاق بيئاة 
تعلينيااة صااحيحة تناسااب قبيعااة اللغااة العربيااة ذات الساانات الصااوتية والدالليااة اخلاصااة، تلااك البيئااة اللغويااة تسااهم 

 ت يف عنلية حتايق الضبط اللغوي لده قالب العربية ومستخدميها.بشكل فعا
ن أ  ختلق يف أي مكا ، يف املعاهد واملدارس و   هذه البيئة ليست ناقاة باللغة العربية، فإهنا ميك

واألامعات وا حياء وغريها من ا ماكن اليت يتم فيها تعليم اللغة العربية. وال شك، أ  هنا كثري من املعاهد 
واملدارس واألامعات اليت تنجح يف صناعة البيئة اللغوية، وبدورها تستطيع أ  يتم تعليم اللغاة العربياة بشاكل 
فعات ومشجع، كنا تتم عنلية اكتساب اللغة العربية بشاكل جياد. وأذكار هناا علا  سابيل املثاات، يف معهاد 

العلاوم اإلساالمية والعربياة يف جاكرتاا، دارس السالم كونتور، ويف معهاد الراياة العاايل بساوكابومي، ويف معهاد 
 ويف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الكومية ماالنق أيضا، وغريها كثري.

وهنااااة عوامااال مسااااعدا خللاااق البيئاااة اللغوياااة الصاااناعية كناااا شااااهدنا يف مراكاااز تعلااايم اللغاااة العربياااة 
 السالفة الذكر، ومنها :

ربيااة، ففاااي معهاااد العلاااوم اإلسااالمية جباكرتاااا، جناااد معظااام وجااود ا سااااتذا النااااقا  باللغاااة الع -1
أساااتذت  ماان الاادوت العربيااة، وأمااا يف معهااد الرايااة ودار السااالم وجامعااة موالنااا مالااك إبااراهيم، 

 فهناة بعض ا ساتذا الناقا  باللغة العربية.
باللغااة والكتااب املاااررا اسااتخدام اللغااة العربيااة لغااة التعلاايم، حيااث شاارح الاادروس يف الفصااوت  -2

 العربية.
 بث اإلعالنات والتعلينات املسنوعة باللغة العربية. -3
 كتابة اللواوح والتعلينات املكتوبة باللغة العربية. -4
 إالامة املناشط والفعاليات باللغة العربية. -5
 

 العربية أهمية البيئة اللغويةرابعا: 
ولاد دلَّت الشواهد التارخيية واللغوية وآراء العلناء الادام  عل  أمهية تلك البيئة اللغوية الفصيحة يف 
عنلية التعليم والتأسيس ملستوه لغوي عايل الفصاحة؛ فهناة حديث النيب صل  اهلل علي  وسلم عن فصاحت  

من الريش اليت عرفت بفصاحتها ب   وتفارره مبستوه فصاحت  العايل وتفارره بفصاحت  عل  الفصحاء، فهو



العرب وناد عل  ذلك برتبيت  منذ الصغر يف بين سعد ا فصح فامتلك ناصية الفصاحة، ومل يزامح  فيها أحد، فاد 
، ويف هذا دليل عل  1"أنا أفصح العرب بيد أين من الريش ونشأت يف بين سعد" الات النيب صل  اهلل علي  وسلم:

 ة للفصحاء.أمهية املعايشة واملخالط

لو  أبناوهم إىل رلفاء بين أمية والعباس يرسكا  إىل ما بعد العصر األاهلي فواستنرت هذه العادا 
كبار الشعراء أمثات بشار بن برد ينشؤو  نشأهتم ا وىل فيها، وكأ  الفصاحة يف نظرهم   كا البادية، وكذلك  

يتخذو  السناعة وسيلة  كانواوكذلك  . قفاهلاؤالء ا مهات البدويات  عنصر من عناصر اللنب الذي ترضع  ه
لتعليم أبناوهم بل من يتومسو  في  موهبة معينة كالشعر أو اخلطابة؛ فاد رفوي عن اخلليل بن أمحد الفراهيدي "أن   

نعم ال، نعم ال ال(  )نعم ال، نعم ال ال، كا  بالصحراء فرأه رجال  الد أجلس ابن  ب  يدي  وأرذ يردد عل  مسع 
 .2، فسأل  عن هذا، فاات: إن  التنغيم، بالع  املعجنة نعلن  لصبياننا"مرت 

ويؤكد ابن فارس عل  أمهية السناع يف حتصيل اللغة وإتااهنا وتننيتها، فاات ابن فارس:"تؤرذ اللغة  
من الرواا اعتياد ا كالصيب العريب يسنع أبوي  وغريمها، فهو يأرذ اللغة عنهم عل  مر  ا والات، وتؤرذ مساع ا 

الثاات ذوي الصدق وا مانة، ويفتا  املظنو "
3. 

ضح عل  أمهية رلق البيئة اللغوية، وإذا كا  هذا الوعي موجودا يف العصور املنصرمة مع كل ذلك دليل واو 
 فإن  يف نمننا هذا أدع  إىل التحايق.الصحابة واخللفاء رضوا  اهلل عليهم أمجع ، 

 

 الالصفيةاألنشطـة اللغوية خامسا: 
تربياة  فاردالتعلينياة الايت تساهم يف تربياة الا نشطة اللغوية الالصفية من أهام ماوماات العنلياة  تعترب

فالنظااام التعلينااي الااديث ال ياااف عنااد حااد حتفاايظ . متكاملااة يف مجيااع مراحاال التعلاايم ومسااتويات  املختلفااة
خمتلفاااة ولكنااا  يااانهض بالدرجاااة ا وىل بإعاااداد التالمياااذ وتلايااانهم الااادرا  معيناااا مااان املعلوماااات يف موضاااوعات 

املواقن الصاحل عل  العطاء عن قريق تدريب  عل  أساليب التعليم الذات  والتفكري العلني وتننياة شخصايت  
 . ، وباإلفادا من الدرات الطالب ورغبات  واهتنامات لتفاعل مع حاجات اجملتنع ومشاكل ومهارت  با
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 فاردتعلينية الرتبوية منذ مئات السن  حيث دعاا لالهتناام برعاياة الولاد اهتم اإلسالم با نشطة ال
واملعرفيااة وذلااك بالوساااول األياادا واملناساابة   إىل جانااب العنايااة بالناحيااة العاليااة .رلايااا  وجساانيا  واجتناعيااا  

صاال  واالهتناام بأجساامهم والادراهتم ويعنلاو  علا  ا والدفاد كا  والا املسالن  يولاو  اهتناامهم تربياة 
، ويشااجعو  الشااباب علاا  جتااره فيهااا التاادريبات واملساااباات مااواهبهم حيااث يعاادو  لااذلك ا ماااكن الاايت

 . كنا كانوا خيصصو  األواوز واهلبات للنتفوال . ذلك
، "املاؤمن الااوه راري وأحاب إىل اهلل مان املاؤمن الضاعيف" نباوي الشاريف:ولاد جاء يف الديث ال

 :الاااتالناايب صاالي اهلل عليااة وساالم  ، كنااا روه أ لناحيااة األساانية والعنايااة هبااام باويف هااذا إشااارا إىل االهتنااا
وتننياة  والدوفي  إشارا إىل االهتنام بادرات ا  ،"احة والرميبل  الوالد أ  يعلن  الكتابة والسحق الولد ع"

اخليال ودووهام رماياة وركاوب : "علنوا أوالدكم السباحة والنا جاء عن عنر بن اخلطاب أن  الات. كمهاراهتم
كنااا أشااار اإلمااام الغاازايل إىل ضاارورا اللعااب والاارتويح للصاايب    منعاا  ماان اللعااب   ، "مااا حساان ماان الشااعر

وإرهاال  يف التعليم مييت اللب  ويبطال ذكااءه فاللعاب يسااعد علا  تارويض األسام وتننياة العضاالت كناا أنا  
 . يدرل السرور عل  الصيب ويريح أعصاب 

 : فيةالالصشاط مفهوم الن -أ
اليت تنفذ بإشاراف وتوجيا  بأن  يتنثل يف الربامج " الصفي:املعارف ا مريكية النشاط التعرف داورا 

، والاايت تتناااوت كاال مااا يتصاال بالياااا املدرسااية ونشاااقاهتا املختلفااة ذات االرتباااط باااملواد الدراسااية أو املدرسااة
( ذات االهتناماااات اخلاصاااة بااااالنواحي نعياااااتاألواناااب االجتناعياااة أو البيئيااااة أو ا ندياااة )األناعاااات واأل

 ". العنلية أو العلنية أو الرياضية أو املوسياية أو املسرحية أو املطبوعات املدرسية
، ثااراء املاانهج وإضاافاء اليويااة علياا أناا  يعااد وساايلة وحااافز إل" :كنااا يعرفهااا الااااموس الرتبااوه علاا 

كوناهتااا املختلفااة ماان قبيعيااة إىل مصااادر إنسااانية وذلااك عاان قريااق تعاماال املتعلناا  مااع البيئااة وإدراكهاام مل
 ". ومادية هبدف إكساهبم اخلربات ا ولية اليت تؤده إىل تننية معارفهم والينهم واجتاهاهتم بطرياة مباشرا

 : الصفيالوظائف األساسية للنشاط ال -ب

فااملتعلم حينناا يشارتة يف مواالاف تعلينياة تتطلاب منا  : تنمية مهارات معرفيـة لـدا المـتعل  -1
نشاااقا  ماان نااوع مااا جنااد أناا  يسااتغل كافااة قاالاتاا  ومهاراتاا  املعرفيااة. فاااد حيتااال املوالااف إىل ماارنااات أو إىل 
إجياد عالالات ربط أو تكامل أو تفسري أو استنتال وغري ذلك مما ال حيتال إليا  يف موالاف تعليناي مان ناوع 



ري االهتنام ويدفع إىل التساؤت مما يعد بداية للنشااط العالاي. ومماا يعاد حباق أسالوبا  جيادا  آرر، فالنشاط يث
 . لتعليم الفرد كيفية التفكري

التاليادي جباناب كباري إ  هاذه األواناب ال حتظا  يف التعلايم  : تنمية ميـو  واتااهـات ومـي  -2
مث فإ  االهتنام هبا وتوجيهها عل  حنو ، ومن من أهنا تعد موجهات لسلوة الفرد ، عل  الرغممن االهتنام
، والنشاط املدرسي يعد فرص حاياية لتننية هذه األواناب من البيل بناء اإلنسا  من الدارل سليم إمنا يعد

وتعديل اخلطأ منها بل ويساعد عل  هتيئة رربات جديدا تضيف إىل الرصيد املتكو  لده املتعلم من تلك 
 . األوانب اهلامة
فالكثري مما يدرسا  املاتعلم دارال جادرا  الفصال الدراساي يظال : ظرية والتطبيقالربط بين الن -3
م ماا يادت علا  ماا ، والسابيل إىل ذلاك أ  يشااهد املاتعلو معىن حاىت يثبات لا  صاحت  أو رطتا دو  داللة أ

رل ، فاإ  هاذه ا ماور ال ختاة وانتااهلاا أو عان الاوان  نياوت ، فحيننا ياات شيئا  عن الركاالدم ل  من معارف
عن بااب اللفظياة إال حينناا يشااة املاتعلم يف مواالاف إلجاراء جتاارب أو لتصانيم منااذل يف إحاده مجعياات 
النشاااط أو حيننااا جيااره جتربااة يف اهلااواء الطلااق أو غااري ذلااك ماان النشاااقات الاايت تااايم الصاالة املباشاارا باا  

ررجيي املدارس الثانوية يعرفو  الكثري  الااوق النظرية وتطبيااهتا العنلية. ولعلنا نالحظ أ  هناة الكثري من
باإلضافة . من حااوق الكهرباء مثال، ولكنهم يعجزو  متاما  عن تفسري ظاهرا أو مشكلة متعلاة هبذا اجملات

إىل أهنااام يعجااازو  أيضاااا عااان إصاااالح أي رلااال بسااايط الاااد يطااارأ علااا  جهاااان أو حاااىت عناااد اناطااااع التياااار 
 . الكهرباوي عن املنزت

فاملتعلم يف املوالف التعليني التاليدي ال تتاح ل  الفرص إلمناء تلك : االتصا تنمية مهارات  -4
املهااارات ، ذلااك أناا  يف موالااف سااليب يف معظاام ا حااوات ولااذلك فااإ  النشاااط املدرسااي مبختلااف أشااكال  

تابة والااراءا ، حيث سيكو  يف حاجة إىل الكة مهارات االتصات والتدريب عليهايساعد املتعلم عل  ممارس
، وه  كلها مهارات ال ميكن للنرء االستغناء عنها قاملا أن  يعيش مع مجاعاة ويشارتة والتحدث واالستناع

، هااذا باإلضااافة إىل أ  النشاااط املدرسااي حيتااوه علاا  مواالااف حايايااة باا  تفاااعالت يوميااة متنوعااةمعهااا يف 
، وكيفياااة حااال الااارأي اآلرااار الااارأي وضااارورا احااارتاماملتعلنااا  ياااتم هلااام مااان رالهلاااا تعااارف كيفياااة التعباااري عااان 

 . املشكالت الشخصية واملتعلاة بالعنل ذات  بأسلوب بعيد عن العفوية أو االنفعات
حيتاال العنال يف أي شاكل مان أشاكات النشااط املدرساي : تعل  التخطيط والعمل فـي فريـق -5

الت ودراسااات ، وهناااة نياارات ومااابهنااة مشاروعات ياااوم هباا املتعلناو إىل التخطايط والعنال املتعاااو ، ف
، دياادها وصااياغتهاومااااالت ياااوم املشاااركو  بااالتخطيط هلااا والعناال علاا  حتايااق أهاادافها الاايت شاااركوا يف حت

أو إجاراءات معينااة جيااب علا  أ  تعلاام تلاك املهااارات ال ياتم فاااط ماان راالت توجياا  التالمياذ إىل رطااوات 



د ط مواالاااف يلنساااو  فيهاااا عاوااا، ولكااان إىل جاناااب ذلاااك جياااب أ  يعااايش املشااااركو  يف النشااااالاياااام هباااا
، فاااد يشااعرو  يكااو  العاوااد ماديااا   ، علاا  أناا  لاايس بالضاارورا مطلاااا  أ التخطاايط السااليم والعناال األناااعي

 . بالسعادا والرضا حيننا يرو  وحيننا يدركو  أ  أهدافهم الد حتاات
و رارجهاا ال املدرساة أواملؤكد يف هذا اجملات هو أ  ماا يبذلا  املاتعلم مان نشااط مدرساي ساواء دارال 

ناال مبعاازت عاان املناااهج ، ومااع ذلااك فاااد يااره الاابعض أ  أشااكات النشاااط املدرسااي تعخيلااو ماان الينااة تربويااة
، وال نشااط مدرساي   الطرف  فاملنهج جاوهره النشااط، ولكن الواالع هو أ  هناة ترابط عضوي بالدراسية

 . إال ول  عالالة مباشرا باملنهج
ي مان راالت مجعياات مدرساية أو مشاروعات أو مااابالت ونادوات ونياارات والد يكو  للنشااط املدرسا

، والد يكو  يف شكل كتاباة حباوث صاغريا أو مجاع بياناات أو ع ومصانعملتاحف ومعارض ومؤسسات ومزار 
، والاااد يكاااو  يف شاااكل اساااتخدام ألعااااب أكادميياااة ، بااال إ  بعاااض ق علااا  برناااامج إذاعاااي أو تليفزياااوينتعليااا

خدم يف هااذا اجملااات أيضااا  الاساابات اإللكرتونيااة حيااث ياااوم التالميااذ بالتعاماال معهااا البلاادا  املتادمااة تساات
 . للحصوت عل  بيانات ومعلومات أو لل مشكالت معينة

، أه أ  مضانوهنا مااادا كثاري هااي يف جاوهر املانهج الدراساي  ويالحاظ أ  هااذه ا شاكات كلهاا وغريهاا     
علينيااة بلوغااا هلاادف أو أهااداف معينااة تاادور كلهااا يف فلااك دراسااية متكاملااة مااع قرياااة التاادريس ووساااول ت

 . واحد هو تربية الفرد تربية من نوع جيد

 : الصفيةاألهداف العامة لألنشطة ال -ج
غرس عايدا اإلسالم وكيفية معاألتها ملشاكل الياا وبأ  الضارا اإلسالمية عاملية وها  ذات  -1

احرتام اإلسالم الوال  وعنال  واختاذه أسالوب حيااا وأسالوب تفكاري أبعاد إنسانية عظينة وتنشئة ا فراد عل  
وبنااااء الااعااادا الفكرياااة ا ساساااية الااايت تاااااس عليهاااا ا فكاااار . ويتجلااا  ذلاااك يف نشااااقات الاااارآ  والسااانة 

 . والتاريخ
، ر وتعليناا  ا رااذ والعطاااء جملتنعاا معرفااة الطالااب مبااا هااو اجملتنااع وبأناا  أنظنااة ومشاااعر وأفكااا -2
، مباا يفرضا  ذلاك كالبنااء املرصاوص وكاألساد الواحاد  ردمة اجملتنع وأفراده يف النفوس وبأ  اجملتناعوتعنيق 

 .من تعاو  وتنافس شريف
تعنياااق االنتنااااء إىل ا سااارا البشااارية واحااارتام إنساااانية اإلنساااا  وثاافاااات اآلرااارين يف حااادود   -3

 . احرتامهم املتبادت لنا



عيتا  صاحيا  مباا يضار صاحت  مان أقعناة ومشاروبات ، ومناوه وتو تعنيق االهتنام بصحة األساد  -4
، وضااانن املنجااازات العلنياااة الطبياااة وذلاااك عااان قرياااق ساااالميةوعاااادات البيحاااة ضااانن معطياااات الشاااريعة اإل

 . الرياضة والنشاط الصحي
احااارتام العنااال اليااادوي عااان قرياااق صااانع الوسااااول وا دوات البسااايطة يف املدرساااة والعنااال يف   -5

 . ا عنات التطوعية املدرسية
إتاحااة الفرصااة للطاااالب شااغل أوالاااات الفااراج يف البحاااث والتجريااب والعنااال الياادوي وممارساااة   -6

 . ا لعاب املفيدا كالرياضة بأنواعها املختلفة
اكتشااااف الااادرات ومياااوت ومهاااارات الطاااالب والعنااال علااا  رعايتهاااا وتوجيههاااا وتزوياااد الطلباااة   -7

 . تساهبم دارل حجرات الدرسبالتوجي  املناسب واخلربا العنلية والعلنية اليت تكنل اك

  :أسس ممارسة األنشطة اللغوية -د
الشك أ  حتايق ا هداف املاصودا من ممارسة ا نشطة اللغوية راصة متك  املتعلنا  مان تننياة 

 علا  ماده ماا تساتند امليوت واملهارات املختلفة وتزويدهم الذات  باملعارف والفنو  عل  ماده اليااا يتوالاف
، ومااده مااا تراعياا  ممارساااهتا هلااذه ا سااس. وماان أهاام هااذه ا سااس مااا إلياا  هااذه ا نشااطة ماان أسااس تربويااة

 :يلي
وأ  يتعارف املتعلناو  هاذا  ،يكاو  لكال نشااط هادف رااص ياصاد منا  مبعاىن أ  :العرضاية– 1

مدرسااتهم ماان غااري مغاااالا أو  اهلاادف ويعنلااو  علاا  الوصااوت إلياا  بأنفسااهم يف حاادود الاادراهتم وإمكانيااات
حىت تكو  هناة نتيجة واضحة ملنارسة هذا النشاط مما يؤده إىل نيادا واالعية  ،إسراف، أو الصور واحنراف

 . هؤالء املتعلن 
: مبعىن أ  جيره النشاط يف جو دمياراقي تسوده الرية والتفاهم وتبادت الرأي التلااوية املوجهة- 2
 . واعتزان كل فرد باينة اجملنوع واعتزان اجملنوع باينة أفراده ،تراه ا غلبية واحرتام ما ناعة،بب  األ

: مبعىن أ  جيره هذا النشاط يف ااالت حيوية قبيعية مما تزرر ب  الياة اليوية وعدم التكلف- 3
 . صورا مصغرا ملا جيره يف الياا العامة  العنلية يف اجملتنع اخلارجي فيكو  بذلك

إقاار االنسجام : حيث ينبغي أ  بكو  ب  النشااط وفاروع اللغاة العربياة تكامال يف التكامل و - 4
كااو  بينهنااا توافااق ووحاادا ا هااداف باا  فااروع اللغااة والنشاااط تسااتوجب أ  ي ،وأهااداف تعلاايم اللغااة العربيااة

املخصااص   ، ومااا ال يتسااع لاا  الوالااتاملاااررات الدراسااية يفصاال  النشاااط فنااا جيناال يف ،وانسااجام وتكاماال



لاادروس اللغااة العربيااة يف شااكل حصااص ماااررا جيااد لاا  االاا  الرحااب يف ااااالت النشاااط الاايت تتنيااز باألاادا 
 .والطرافة

 : معومات األنشطة اللغوية -ه
ياصاااد مبعوالاااات ا نشاااطة اللغوياااة انوعاااة الصاااعوبات الااايت تواجااا  ممارساااة ا نشاااطة الصااافية وغاااري 

وترتكاز هاذه املعوالاات  اللغة العربياة املاصاودا مان ممارساتها.الصفية وحتد أو حتوت ببينها وب  حتايق أهداف 
 نشاااطة علااا  تفااااوت وجهاااات النظااار املعلنااا  يف أمهياااة النشااااط وعااادم تشاااجيعهم الطاااالب علااا  ممارساااة ا

وعاادم وجااود أماااكن ملنارسااة النشاااط يف بعااض املاادارس الثانويااة أو عاادم ختصاايص  ،اللغويااة أو املشاااركة فيهااا
باإلضافة إىل عدم الدرا بعض  ،دفةسي ملنارسة النشاط بصورا ماصودا وخمططة وهاوالت دارل اليوم الدرا

أو  فصااليب النشاااط عنااد تاااومي الطااالب الاالهتنااام جباناا  املعلناا  تنظاايم النشاااط أو ريادتاا ، وأرااريا عاادم
 . النهاوي أو عند تاومي املشرف  الرتبوي  للنعلن 
لوالت ويبدد املناشط وأمهيتها واعتبارها تسلية وهلوا يضيع اكذلك فإ  عدم اإلميا  الاياي باينة 

وعدم توفر  ،املناسبة لتحايق متطلبات ا نشطة، وعدم توفري اإلمكانات املادية جهود الفصل الدراسي
، واهتنامهم فاط باألانب املعريف متثل معوالات وصعوبات الكفء وعدم تعاو  مدرسي املدرسة املدرس

 . ة ا نشطة اللغوية وتؤده أيضا إىل ففشل هذه ا نشطة يف حتايق الغاية منهابالغة يف قريق ممارس
 

 في جامعة موالنا مالك إبراهي  ماالنق غويةالبيئة الل  خلق سادسا : 
 

إميانا بأ  االستيعاب عل  اللغة العربية شرط النم  ملن ياوم بدراسة العلوم اإلسالمية والعربية  
، سعت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 1والتصوف وما أشب  ذلككالتفسري والديث والفا  

الكومية مباالنق اليت كانت تسن  باملعهد العايل الكومي للعلوم اإلسالمية مباالنق، بتأسيس الربنامج 
م. والد كا  هذا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة 1997املكثف لتعليم اللغة العربية  بناوها عام 

اوالت الدؤوبة إلجياد حل مشكالت تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، راصة يف احملاضن الرتبوية اليت واحمل
تتوالها ونارا الشؤو  الدينية. ومدا الربنامج عام كامل، وهو يف الفصل ا وت والثاين. يبدأ الربنامج يوميا 

                                                           
ترمجة  ،فكرا التطوير يف اات العلوم )بنية ا فكار الرتبوية املطباة يف األامعة اإلسالمية الكومية ماالنق(  ،إمام سوفرايوغو  1
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مخسة أيام من يوم االثن  إىل يوم األنعة. من الساعة الثانية هنارا إىل الساعة الثامية ليال. ويف ا سبوع 
 وعندوذ يعترب هذا الربنامج برنااا مكثفا يف تعليم اللغة العربية.

قالبا ويزيد هذا العدد كل عام فصار عدد  750يف بداية تأسيسها كا  عدد الدارس  في  حوايل 
د املعلن  في  اآل  فأكثر قالبا مع. أما عد 2500وصل إىل  2012/2013الدارس  يف العام األامعي 

معلنا. وال شك أ  هذا العدد اهلاول يطالب بذت األهود الدؤوبة يف سبيل جناح تعليم اللغة  180من 
 العربية في .
، لطالب الربنامج -نن أمبيل العايلويسني مبعهد سو -م، أنشأت األامعة سكنا 2001ويف عام  

بغية التنك  اللغوي، حيث املعهد عبارا عن البيئة اللغوية هم يسكو  يف املعهد مدا دراستهم يف الربنامج 
ميارس الطالب اللغة العربية يف املعهد يوميا مع أساتذهتم ومشرفيهم ونمالوهم. ال شك أ  هلذا املعهد دور 
مهم يف نشر اللغة العربية يف الرم األامعي، وهو اليد املستجيبة للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف 

 1األامعة.
استطاعت األامعة بفكرا مديرها إمام سوفرايوغو أ  تضع بنبة العلوم املتكاملة واليت تؤكد عل  أ  

( 3( والفلسفة، )2( اللغة العربية واإلجنليزية، )1أساس دراستها تتطلب دراسة العلوم ا ساسية وهي )
أو الرتبية الوقنية. فاللغة العربية موضوعة  ( واملبادئ اخلنسة5( والعلوم االجتناعية، )4والعلوم الطبيعية، )

 يف مادمة هذه العلوم ا ساسية، وهذا يعين موالف اللغة العربية يف األامعة يف أعل  الدرجات واهتناماهتا.
من أجل تعليم اللغة العربية ونشرها يف بلد إندونيسيا يسر اهلل هلذه األامعة تكوين عالالة مع 

لغة العربية دارل إندونيسيا ورارجها، ومن هنا أصبحت األامعة من أفضل املؤسسات املهتنة بتعليم ال
األامعات اإلسالمية يف إندونيسيا، راصة يف اات تعليم اللغة العربية. وهذه العالالات يأيت االهتنام هبا 

دا لرغبتها تعبريا عن شعورها اإلسالمي وواجبها الديين حنو لغة الارآ  الكرمي والسنة النبوية املطهرا وجتسي
 يف أ  تعود إىل اللغة العربية مكانتها الساباة حيننا كانت لغة اإلسالم ولغة الضارا ولغة العلم والتأليف. 

ومن العالالات اليت مت تكوينها مع الدوت العربية هي العالالة مع مجهورية السودا  وبالد الرم  
دا  بإرسات ا ساتذا والدكاترا السوداني  للتدريس الشريف  ومجهورية مصر العربية، تتنثل العالالة مع السو 

يف األامعة وعددهم حاليا مخس دكاترا اثنا  منهم متخصصا  يف تعليم اللغة العربية، وأما العالالة مع بالد 
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الرم  فتتنثل بإرسات الوفد السعودي للتدريس يف األامعة وهو أستاذ واحد، كنا أ  العالالة جبنهورية 
 . 1انت بإرسات املدرس  أيضا إال أ  هذا العام تتوالف هذا اإلرساتمصر العربية ك

وأما املنهج التعليني هلذا الربنامج، ففي البداية استخدم سلسلة العربية للناشئ  )منهج متكامل 
لتعليم اللغة العربية لغري الناقا  هبا( يف ستة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب بكتاب املعلم. وهناة 

يضا املاررات اإلضافية عن بعض املواد اإلسالمية للفصوت املتادمة، وهذا املنهج معنوت ب  حىت تدرس أ
 . 2003/2004هناية العام األامعي 

الام الربنامج بتطوير منهج  فاستخدم كتاب العربية ب  يديك  2004/2005مث يف العام األامعي 
الثة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب كتاب املعلم )سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناقا  هبا( ث

واملعجم العريب ب  يديك وكذلك ا شرقة وا سطوانات لتلك السلسلة، إضافة إىل ذلك الكتاب هناة 
. إذ 2مارر حفظ األزء الثالث  )عم( من الارآ  الكرمي، واملناشط الطالبية الداعنة لتعليم اللغة العربية

يم اللغة العربية للحياا )ليس  غراض راصة( حباجة إىل وجود الدافعية الاوية لدي يعتاد الربنامج أ  تعل
الدارس ، فاملناشط الطالبية اللغوية تكو  وسيلة من وساول دفع الدارس  للتعلم، وإضافة إىل ذلك يسع  

داف ا ساسية من الربنامج إىل استخدام ا ساليب املسلية واملشجعة لتعلم اللغة العاربية دو  إمهات ا ه
تعليم العربية. ويف هذا العام الد الام الربنامج بإعداد الكتاب التعليني املكنل لسلسلة العربية ب  يديك 
وهو كتاب العربية  غراض راصة، يتكو  من سبعة كتب توافق عدد الكليات يف األامعة، حيث كل  

وت لكلية الرتبية، والثاين لكلية االالتصاد، كتاب يتناوت املوضوعات اليت تتعلق بكلية معينة، فالكتاب ا 
والثالث لكلية علم النفس، والرابع لكلية العلوم اإلنسانية والثاافة، واخلامس لكلية العلوم والتكنولوجيا، 

 .3والسادس لكلية الشريعة، والسابع لكلية العلوم الصحية
فاط مع أ  الواالع يدرس الطالب ساعة  12أما عدد الساعات الدراسية املعتندا لده األامعة فهو 

ساعة ماسنة إىل الفصل   12ساعة أسبوعيا. و 30اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
ساعات، ومونعة حسب املهارات  6ساعات والفصل الدراسي الثاين  6الدراسي ، الفصل الدراسي ا وت 

 فناسنة إىل أربعة أمناط، هي : لربنامجيف هذا اوأما أمناط احملاضرات يف  .ا ربع
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الدروس يف الفصوت : هي الدراسة املنظنة يف الغرف الدراسية مع التايد  بالساعات املاررا  -(1
باملئة من هذه احملاضرات املاررا. وعند عدم إكنات  80من البل األامعة، ويشرتط أ  يشارة الطالب يف 

النهاوي أو ال بد من أداء الواجبات اإلضافية مث جيتان االمتحا  بعد هذه النسبة حيرم الطالب من االمتحا  
 ذلك.

الدروس اخلارجية : هي الدراسة املنظنة يف الغرف الدراسية مع التايد  بالساعات املاررا من  -(2
اسة البل األامعة، إال أهنا تعاد رارل الفصوت الدراسية، ويلزم أ  يشرتة فيها مجيع قالب الربنامج مثل الدر 

يف الفصوت بشكل اجملنوعات وحسب األدوت املارر لذلك. واهلدف من ذلك تطبيق مبدأ تعليم اللغة 
العربية عل  أن  تعليم مسلي ومشجع. والد خيرل املعلم يف هذا النوع من الدراسة عن الكتاب العربية ب  

 ك.يديك إىل املناشط ا رره مثل الوار واملناالشة ولعب ا دوار وما أشب  ذل
احملاضرات العامة : هتدف هذه احملاضرا إىل تزويد الطالب بالثاافة العربية، وتتم عل  ا الل مرا  -(3

واحدا يف كل الفصل الدراسي باالستفادا من املعلن  والدكاترا املوفدين من املنلكة العربية السعودية أو 
 مجهورية السودا .

سة، وهي هتدف إىل إتاحة الفرصة للطالب الدروس اإلصالحية : هكذا تسن  هذه الدرا -(4
 .1الذي حصل عل  النتاوج الرديئة حىت ياوم بإصالحها مبشاركة هذه الدروس وإعادا االمتحا  بعد ذلك.

 أما الوساول التعلينية املوجودا يف الربنامج فكثريا، منها :
ب عل  تننية الانر االصطناعي أو صحن االستابات : هذه الوسيلة أعدت ملساعدا الطال -(1

مهارا االستناع بواسطة مشاهدا البث املباشر للانوات العربية،  وبعد االستناع يستطيع الطالب أ  يعرب 
تعبريا صحيحا شفهيا كا  أم حتريريا. وميكن أ  يستفيد الطالب من هذه الوسيلة إلثراء ثرواهتم اللغوية 

 ريخ وا بطات.حيث ا ربار واحملاضرات واخلطب واملسلسالت، وسرد التا
فيديو ا فالم العربية : أعدت هذه الوسيلة ملساعدا الطالب عل  تننية مهارا االستناع،   -(2

وبعد االستناع يستطيع الطالب أ  يعرب تعبريا صحيحا شفهيا كا  أم حتريريا. وميكن أ  يستفيد الطالب 
 ندوات واخلطب وغريمها.من هذه الوسيلة إلثراء ثرواهتم اللغوية حيث االستناع إىل سجل ال

املعنل اللغوي : أعدت هذه الوسيلة ملساعدا الطالب عل  تننية مهارا االستناع والكالم،   -(3
وبعد االستناع يستطيع الطالب أ  يعرب تعبريا صحيحا شفهيا كا  أم حتريريا. وميكن أ  يستفيد الطالب 
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رشاد املباشر من البل املعلم واستناع بعض من هذه الوسيلة إلثراء ثرواهتم اللغوية حيث التدريب واإل
 الشراوط يف تعليم ا صوات وفهم املسنوع.

الاسوب العريب : أعدت هذه الوسيلة ملساعدا الطالب عل  تننية مهارا الاراءا والكتابة،  -(4
دا حيث يتعلم الطالب الطباعة بالاسوب العريب، كنا يتعلنو  اللغة العربية عن قريق الوساوط املتعد

 راصة كتاب العربية ب  يديك والذي ميكن تعلن  عن قريق هذه الوسيلة.
وساول الدراسات اإلسالمية : أعدت هذه الوسيلة ملساعدا الطالب عل  تننية مهارا الاراءا  -(5

 يف الكتب اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية حيث التفاسري وا حاديث والسري والكتب اإلسالمية ا رره.
الفصوت املفتوحة : يتنيز الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بالفصوت املفتوحة، وهي عبارا  -(6

عن إجراء الدراسة رارل الااعة الدراسية حيث الداوق وا ماكن األنيلة املرحية للتعليم املوجودا. هدف 
ية، كنا هتدف الفصوت املفتوحة هذه الدراسة إلنالة املل واإلرهاق والسآمة اليت الد حتصل يف الااعة الدراس

إىل إعطاء الفرصة للطالب كي يستظهروا مهاراهتم يف اللغة العربية بالطالالة شيء من الرية غري جاق  
 جبدرا  الااعة حيث التنثيل واملسرحية واخلطابة ولعب ا دوار وما أشب  ذلك.

باللغة العربية، مت تزويد هذه الااعة الاعة اللاة واملكتبة : هذه الااعة معدا للحلاات الدينية  -(7
بالكتب اللغوية واإلسالمية حىت يسهل عل  الطالب واملعلن  الرجوع إىل املراجع العربية عند الاجة إىل 

 1ذلك.
 

 باامعة موالنا مالك إبراهي  ماالنق البيئة اللغوية األنشطة الطالبية في خلقدور سابعا: 
 

يف عام  الثاين حصل الربنامج عل  االعرتاف والتادير من كثري من األامعات واملدارس واملؤسسات 
يف -التعلينية اإلسالمية وحىت حكومة إندونيسيا املتنثلة يف ونارا الشؤو  الدينية، حيث جنح الربنامج 

مبثل ما الامت ب  األامعة  يف تعليم اللغة العربية. ومن هنا بدأت تلك املؤسسات واألامعات تاوم -نظرهم
 حيث إنشاء الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية. 

ومن هذا املنطلق، تعبرت األامعة ناجحة يف تعليم اللغة العربية حيث تادمي الربنامج املخصص لتعليم 
ت اللغة العربية، يوم أ  كا  كثري من املؤسسات واملعاهد واألامعات حتاوت أ  تبحث خمرجا من مشكال
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عنلية تعليم اللغة العربية  حتاوت األامعة أ  جتعلتعليم اللغة العربية يف إندونسيا. ويف بداية إنشاء الربنامج 
 مسلية ومشجعة، ولذلك خيطط الربنامج ا مور اآلتية :

 تكوين منال مناسب لدعم هذا الربنامج. -
 واملسجل.تفعيل استخدام الوساول التعلينية مثل الاسوب اآليل  -
تفعيل استخدام الانر االصطناعي لتلاي ا ربار واملعلومات األديدية باللغة العربية ببث مباشر  -

 من الانوات العربية.  
 .تفعيل استخدام املعنل اللغوي -
 تكوين املناشط الطالبية العربية الالصفية اليت تدعم املناشط التعلينية الصفية. -
 ية باللغة العربية.إالامة احملاضرات اإلسالم -
 إالامة املساباات الثفافية والعربية ب  فصوت الربنامج. -
 1.إالامة املخيم العريب رارل األامعة -

ومن هنا وضع الربنامج رططا مستهدفة يف تيسري عنلية تعليم اللغة العربية، ومن رطط  إنشاء 
املناشط واملشاريع اليت تدعم تعليم السم راص حتت الربنامج يتوىل شؤو  ا نشطة الطالبية، حيث خيطط 

اللغة العربية يف الفصل. والد اعترب الربنامج هذه ا نشطة الطالبية جزءا ال يتجزأ عن العنلية التعلنية يف 
 ومن املناشط الطالبية اليت ميارسها قالب الربنامج : الفصل.

 المخي  العربي: -أ
عادا يف الفصل الدراسي الثاين. يعاد املخيم العريب يعاد املخيم العريب مرا واحدا يف كل عام، وهو 

رارل األامعة من أمثات املنتزهات وا ماكن السياحية، وأحيانا رارل املدينة حيث ا ماكن املخصصة 
للنخينات العسكرية عل  األبات أو الغابات. السم عدد قالب الربنامج إىل ثالث دفعات، يف كل دفعة 

قالب. مث السنت كل دفعة إىل اجملنوعات وتكو  كل اوعة حسب  1000إىل  700بلغ عددهم إىل 
 الفصوت الدراسية.

 يادموهنا يف املخيم العريب.مث كل فصل أو انوعة ال بد أ  يعد اوعة من الربامج اليت س
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 المحاضرة العامة : -ب
يف كل عام مرت ، ومها يف بداية الفصل الدراسي ا وت والثاين. يدع  إىل هذه  تمت ةاحملاضرا العام

احملاضرا اخلرباء يف اللغة العربية والبل ذلك تع  املوضوع. يتم إلااء احملاضرا العامة باللغة العربية الفصيحة 
دا كبريا من أمام مجيع قالب الربنامج، وعادا يف أكرب الاعات االجتناعات للجامعة، اليت تضم عد

 قالب. 3000الطالب الذين وصل عددهم يف العام املنصرف مثال إىل أكثر من 
بوصف احملاضرا العامة، فإ  فرصة املشاركة الفعالة من البل الطالب الليلة، فهي تنن  مهارا 
االستناع لده الطالب، حيث يكلفهم مشرف الفصل بكتابة امللخص مما مسعوه يف احملاضرا. وهكذا 

 احملاضرا العامة.تنتهي 

 المناظرة العربية : -ج
من املناشط الطالبية اليت ميارسها قالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هي املناظرا، وهي عبارا 
عن احملاورا ب  فريا  يف موضوع مع ، وعادا يكو  املوضوع املختار هو املوضوع اليوي الذي يتحدث 

ا وت يسن  بالفريق املؤيد والذي يؤيد املوضوع، وأما الفريق الثاين فهو فريق  عن  اجملتنع الايل. الفريق
 املعارض الذي ال يوافق املوضوع املطروح.

تناسم املناظرا عند تطبياها إىل عدا أجزاء، األزء ا وت، يتم في  عرض املوضوع من كل فريق مؤيدا  
اه  والجج اليت تؤيدا املوضوع من البل الفريق املؤيد  كا  أم معارضا. ويف األزء الثاين، يتم في  تادمي الرب 

كنا يتم تادمي الرباه  والجج أيضا من البل الفريق املعارض. ويف األزء الثالث، يتم في  قرح ا سئلة من 
الفريق املؤيد إىل الفريق املعارض فيجيبها الفريق املعارض والعكس كذلك. مث األزء ا رري، كل فريق 

 صل إلي  من نتاوج املناظرا مع الرباه  والجج، وهكذا تنتهي املناظرا.يلخص ما تو 

 المنامشة الفصلية : -د
هناة نوع آرر من أنواع املناشط الطالبية اليت ميارسها قالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

م يف اللغة حيث الادرا وهي الناالشة الفصلية. وعادا ميارس هذا النوع من املناشط قالب املستوه املتاد
الكافية عندهم يف الكالم وتادمي اآلراء. يبدأ هذا النشاط بتعي  املوضوع مث تعي  املتحدث  ورويسة 
األلسة، وهذا يف ا سبوع ا وت مثال، حىت يستعد من رالت ا سبوع الواحد، ويكو  برنامج املناالشة يف 

 ا سبوع التايل.



س األلسة برنامج املناالشة، وأحيانا هناة االفتتاح باراءا ما تيسر من ويف تطبيق املناالشة يفتح روي
الارآ  الكرمي، مث تادمي موجز املوضوع من املتحدث ا وت والثاين. مث بعد ذلك فتح فرصة تادمي ا سئلة 

ة لتعليق املدارالت أو إجاب من البل الطالب املشارك  الاضرين يف الفصل، مث إعطاء الفرصة للنتحدث 
 ا سئلة. وهكذا تنتهي املناالشة الفصلية.

 الخطابة : -ه
هناة نوعا  من اخلطابة اليت ميارسها قالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مها، اخلطابة 

 لتننية مهارا الكالم أو اإللااء. الفصلية واخلطابة التابعة للنساباة. وال شك أ  أهداف اخلطابة تكو  
تكو  يف الفصل، وعادا خيصص كل فصل من فصوت الربنامج حصة واحدا من   واخلطابة الفصلية

كل أسبوع، ويلاي فيها انوعة من قالب الفصل املوضوعات اليت الد مت حتديدها يف ا سبوع املنصرم. 
وتناسم برنامج اخلطابة إىل عدا فارات، هي: االفتتاح مث تالوا ما تيسر من الارآ  الكرمي، مث اإللااء من 

ل الطالب واحدا فواحدا. وتنتهي برامج اخلطابة بالدعاء وإعال  اجملنوعة اليت ستتادم يف ا سبوع الب
 الاادم.

وأما اخلطابة التابعة للنساباة، فهي من ضنن الربامج اليت يتسابق فيها الطالب، وعادا يكو  
 اإللااء من قالب نيابة عن نمالو  يف الفصل، وهناة جواوز مادمة للفاوزين.

 التعلي  في الحديقة : -و
مما جيعل الطالب ال يشعرو  بامللل والسآمة عند تعلم اللغة العربية، أ  الااون  بالربنامج حيثو  
ا ساتذا عل  تنويع الوساول التعلينية، ومنها تادمي الدروس يف ا ماكن املرحية واملسلية أمثات حداوق 

الوالت املناسب للتعليم يف الدياة هو الصة الثانية اليت  الطبيعية.األامعة وشرفات املباين أو يف ا ماكن 
أما الربامج املادمة يف هذا النوع من التعليم ليست  تبدأ من الساعة الثالثة ونصف حىت اخلامسة مساءا.

 دروس يف الكتاب املارر، وإمنا ا لعاب اللغوية اليت تع  الطالب وتشجعهم حتبيبهم يف اللغة العربية.
ومن أنواع ا لعاب اللغوية اليت ميكن تادميها يف هذا النوع من التعليم هي: لعبة احبث والل، ولعبة  

 كن ثريا، ولعبة الكلنات املتااقعة، ولعبة احصل عل  األواب، وما إىل ذلك من أنواع ا لعاب اللغوية.

 : المسابقة الثقافية -ز
يف كل عام، البل مراسيم ارتتام الدراسة، يعاد الربنامج املساباة الثاافية ألنيع قالب ، والد أعد 
الربنامج أنواعا من األواوز للفاوزين. وهنا أنواع كثريا من املساباات اليت يشارة فيها الطالب، مها: مساباة 



، وغريذلك مساباة ا لعاب الرياضيةطية، و العريب، ومساباة كتابة اجمللة الاومساباة كتابة اخلط اخلطابة، و 
 1من املساباات.

 مقترحاتوال الختامثامنا: 
 أ  أشري إىل :ويف رتام هذا العرض املوجز أود 

إ  جناح تعليم اللغة العربية يتعلق بكيفية تادمي ا ساتذا املعلن  للنادا، إضافة إىل العناصر  -أ
تنويع العنلية التعلينية باملناشط الطالبية وا لعاب اللغوية اليت تفرح ا رره للتعليم الناحج الفعات. ومنها 

 الطالب وتسليهم وجتعلهم جبي  اللغة العربية يف الوالت نفس .
ضرورا اإلحساس مبا جيري يف العامل من جاوالت الغزو الثاايف والسلب، وأوت مدرل لذلك  -ب

 ذيل ركب اللغات جاربة نفسية  هلها وإغراء للعامل وذلك جبعلها يف –املسلنة  –دحر أو إضعاف اللغة 
 باللغات ا رر، راصة لغات ا مم املتادمة لتجعل لغات ا مم املستضعفة حتت جناحيها.

ضرورا الاضاء عل  الرأي العام الذي ياوت بأ  اللغة العربية صعبة، وأساتذا اللغة العربية ال بد  -ل
أفضل الوساول أو الطراوق يف تعليم اللغة العربية حىت ينالب الرأي  جيتهدوا يف البحث والصوت عل  أ 

 العام إىل ياات أ  اللغة العربية سهلة جببة.
الشك أ  تضافر كل البيئات لينن ي وحييي اللغة يف حياا ا مة إذا أده كل جانب ما علي ،  -د

 نب غريه.فال يكو  هنالك شلل أو ضعف أو ختلف يف أداء جانب، أو أ  يهدم جا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الكومية  يرج  من هذه األامعة الراودابعد هذا اخلتام، 
 :  اللغة العربية تعليم املؤسسات اليت هتتم ب ومجيع ماالنق

اإلكثار من الندوات واملدارسات ب  الطالب يف املؤلفات العربية والاضايا املختلفة لتؤده  -أ
 حتدثا  وكتابة. -استخدام اللغة العربيةللنزيد من 
 تادمي برامج عربية يف اإلذاعة األامعية تع  عل  فهم العربية وتعلنها. -ب
 إالامة برامج هلئية التدريس يف اللغة العربية كربنامج اللغة اإلجنليزية. -ل
أ  يرج  الرص عل  ارتيار نصوص فصيحة اللغة، ذات أهداف علنية وتربوية مفيدا، و  -د

 متحَّص نصوص ا غاين من حيث ا سلوب والايم املعنوية الراالية.
 

 واهلل املوفق،،،
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