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امللخص

أهداف هذا البحث لبيان و لتوصيف اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم للتلميذات مبعهد تعمرياإلسالم سوراكرات .هذا البحث هو البحث الوصفي
النوعي ،تقع يف معهد تعمري اإلسالم سوراكرات .مجع البياانت بطريقة املالحظة واملقابلة والتوثيق .و الختبار صدق البياانت ابستخدام تثليث املصدر .مث حتليلها ابلنموذج
التفاعلي ميليس و هيربمان وهي مجع البياانت ،و حد البياانت ،وعرض البياانت ،واالستنتاج .و تشري نتائج البحث أن االسرتاتيجيات املستخدمة يف تنمية بيئة اللغة العربية
هي صياغة الرؤية والرسالة واملبادئ التوجيهي ة لتعلم اللغة العربية ،والتزام قوي من القادة واألساتيذ بتغريات البيئة ،وسياسات القادة يف حتديد أايم اللغة العربية ،وتنفيذ
األنشطة اللغوية املختلفة ،وبرجمة الفروق الدقيقة ابللغة العربية ابنتظام.

الكلمات الرئيسية  :اسرتاتيجية ،بيئة اللغة العربية ،مهارة الكالم

املقدمة
اللغة العربية هي لغة تستخدم كلغة العلوم واالتصال .كما أصبحت اللغة العربية ،جانب كوهنا لغة دولية ،اللغة الرمسية لألمم
املتحدة .عالوة على ذلك ،اللغة العربية هي لغة القرآن ،و احلديث ،و لغة العبادة للمسلمني وتستخدم يف كتابة األدب العلمي
اإلسالمي .لذا ،فإن دراسة اللغة العربية للمسلمني أمر ضروري للغاية لفهم واستكشاف العلوم اإلسالمية املختلفة اليت مصدرها القرآن
فهما ،مشربة وداخلية دون معرفة وفهم العربية ،ألن القرآن ال ميكن ترمجته إىل لغات أخرى،
واحلديث .املعيزات وحمتوايت القرآن أقل ً
لذلك تعلم اللغة العربية مطلق ابلتأكيد " لقد أرسلنا القرآن ابللغة العربية حىت تفهمه" .كما قال هللا سبحانه و تعايل  ":إان جعلناه قرآان
عربيا لعلكم تعقلون" (الزحرف .)43:3
اللغة العربية إحدى اللغات اليت تطرقت إىل خمتلف اجملاالت يف العامل .وبعض النظر عن كوهنا لغة إعالمية للتعاليم اإلسالمية،
فقد كان للغة العربية دور فعال يف دعم العلوم والتكنولوجيا ،وإثراء كنوز الثقافة الوطنية ووسائل اإلعالم ابلتغيري السياسي الدويل الذي
يكشف بشكل متزايد عن دورها اليوم .لذلك شهدت العربية تطوراً سريعاً جداً .اللغة العربية لغة من لغات العامل ،لديها مكانة عالية
بعد اللغة اإلجنليزية ،وهي لغة دولية .
مت استخدام اللغة العربية بشكل رمسي ابعتبارها لغة االتصال بني الدول ،ألن اللغة العربية هي اللغة الرمسية لعشرين دولة يف
القارتني اآلسيوية واإلفريقية ،اللغة الرمسية يف األمم املتحدة ،اللغة الرمسية يف املنظمات اإلسالمية الدولية ،مثل املؤمتر العامل اإلسالمي،
ورابطة العامل اإلسالمي ،ومنظمة العامل اإلسالمي ) (OIIومقرها يف جدة ،مملكة العربية السعودية ،و ابعتبارها لغة االتصال بني الدولة
اإلندونيسية والدول العربية ،ألنه يف العصر احلايل تتزايد العالقات بني الشعب اإلندونيسي والدول العربية وتنتشر يف كل من جماالت
الدينية واالقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة(.أمحد عيسي أنصاري .)1995:2
كما احلال يف اللغات األخرى ،اللغة العربية هلا وظيفة كوسيلة االتصال ،ونقل ،وتوضيح شخص شفهياً أو كتابياً .ويعتقد أن
يتم نقل شيء عادة يف شكل الفكر والتفاهم والسلوك واملتعة أو نقلها عامليا (عارفة و اننيك  .)2004:1و من خصائص اللغة ،مبا
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يف ذلك اللغة العربية ،تلك اللغة تنمو وليس راكدة ،سواء يف األوضاع الشخصية واالجتماعية .شخصيا ،ميكن أن تتطور اللغة جنبا إىل
جنب مع عمر وخربة من يرتديها .و من الناحية االجتماعية ،ميكن أن تتطور اللغة من خالل التفاعل والتواصل بني مستخدمي اللغة
(علي أمحد مذكور .)1991:33
هناك العديد من األشياء اليت متيز اللغة العربية واليت ال توجد يف اللغات األخرى ،بعضها :عدد احلروف األجبدية أو احلروف
اهلجائية بقدر  28حرفاً مبخارج احلروف اليت ال توجد يف اللغات األخرى ،احلروف "ض" اليت ال توجد يف اللغة األخري غري أن الفعل
دائما وف ًقا للموضوع املرتبط ابلفعل وغريه .قد تكون اجلوانب اليت تصبح أكثر قيمة ابللغة العربية يف الوقت
النحوي املستخدم يتغري ً
نفسه عقبة أمام املتعلم ،وذلك بسبب مستوى التعقيد الذي يشجع على ظهور صعوابت يف عملية التعليم والتعلم (عبد الوهاب راشدي
.)8-7 :2008
قال جنم الدين ( )3-1:2010أن نظام التعلم العريب املثايل ،ابإلضافة إىل قدرته على توصيل املتعلمني إلتقان فروع املعرفة،
أيضا على توفري إتقان املهارات اللغوية .ميكن تصنيف تعلم اللغة العربية على نطاق واسع إىل نظامني و مها نظام موجه حنو إتقان
قادر ً
اللغة كخطاب مباشر أو حمادثة و نظام تعلم قواعد اللغة العربية.
نظام التعلم العريب األول أكثر فعالية عند املتعلمني إلتقان اللغة العربية كأداة االتصال إذا كانت مدعمة ببيئة اجتماعية اليت
تستخدم اللغة العربية كأداة االتصال اليومية  .تتطلب البيئة االجتماعية االتصال الدائم ابللغة العربية بنشاط .يتأثر تعلم اللغة بعدة
العوامل .العوامل الرئيسية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا يف اكتساب اللغة األجنبية هي لغة املتعلم و هي من األعراض اليت الحظها الباحثون
لرؤية التنمية .أحد أعراض هذا املتعلم هو خطأ .والثاين العوامل خارج التعلم ،على سبيل املثال هي البيئة والتفاعل .مث الثالث تشمل
ا لعوامل الداخلية للتعلم أتثري اللغة األوىل أو اللغة األخرى .و الرابع هو املتعلمني كأفراد.كل املتعلم لديه فرق مع املتعلمني اآلخرين.
لديهم اسرتاتيجيات خمتلفة ( عبد الوهاب راشدي .)2009:18
أحد العوامل الذي يؤثر كبريا وحيدد جناح عملية التعلم هو البيئة ،مبا يف ذلك بيئة اللغة .إن وجود بيئة اللغة العربية أمر مهم
موجودا وحميطًا وفروقًا دقيقة يف سياق تعلم اللغة العربية نفسها .إذا كانت البيئة اليت تكون فيها تعلم اللغة
دائما ما يكون
ً
للغاية ألنه ً
أيضا (حمبيب عبد الوهاب .)292-291: 2009
العربية مواتية ،فستكون عملية التعلم مفيدة ً
إذا كانت البيئة اللغوية حتظى ابهتمام عظيم ميكن أن يكون جناح الشخص أمثل يف تعلم اللغة .على الرغم من أن التدريس
مصمم ابجليد ويتم إعطاء املعرفة النحوية ابملكثف ،فإنه ليس من املؤكد أن التالميذ يتحدثون ابللغة الثانية إذا مل تكن هناك بياانت
مدخالت يف استخدام اللغة اجليد من اللغة اهلدف (اسكندار وسيد و دادانج سونندار .)2011:107
ميكننا أن نعرف أمهية هتيئة البيئة لدعم عملية تعلم اللغة العربية ،خاصة فيما يتعلق بتحدث اللغة العربية .ألنه يف هذه احلالة،
أوضح دوالي أن جودة بيئة اللغة مهمة للغاية ابلنسبة للمتعلم الذي ينجح يف تعلم اللغة اجلديدة أو اللغة الثانية (عبد
اخلري.)258-2009:257
بيئة اللغة العربية حتتاج إىل اسرتاتيجية خاصة لتنميتها .االهتمام يف ممارسة الكالم ابللغة العربية أمر مهم حيت تكون البيئة
املكونة الناجحة ،و هذا يراجع إيل دور قسم شؤون اللغة .و ذلك التنظيم برتتيب األنشطة اللغوية لتحقيق أهداف املنظمة .الكالم ليس
عملية سهلة ال شك أن هناك صعوبة يف تعليم مهارة الكالم .و بعض املشكالت تشعر التلميذات الصعوبة يف الكالم أبسلوب
النحوي الصريف أو الرتكيب املناسب اجليد .و أحياان تتكلم التلميذات بغري اللغة العربية بسبب قلة املفردات.
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املدارس و املعاهد يف سوراكرات له الطرائق و املناهج اخلاصة لتنمية بيئة اللغة العربية .ينجح بعضه و مل ينجح بعضه اآلخر يف
تكوين و تنمية بيئة اللغة العربية .ال ينكر أن معهد تعمري اإلسالم يكون مصدر تطور اللغة العربية اجليدة ألن تسكن التلميذات يف
املسكن و تتعودن مبمارسة الكالم يف بيئة اللغة العربية .و هذا من دور قسم شؤون اللغة الذي يسعى بكل اجلهد ألنشطة اللغةية يوميا.
يف احلقيقة أن بيئة اللغة العربية يف معهد تعمري اإلسالم تساعد كثريا يف تعليم اللغة العربية .و لقد حاولت هيئة املعهد تنمية
بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة كالم التلميذات ابللغة العربية .جيرى تعويد الكالم من القدماء ابألنشطة اللغوية مثل إلقاء املفردات،
احملادثة اليومية ،اخلطابة املنربية ،اإلنشاء ،التسلية ابللغة العربية و غريها .و حاولت أيضا لتشجيع و لتهيئ بيئة اللغة العربية يف مسكن
التلميذات ملساعدة املشرفات و املدبرات و املدرسات مراعتهن و إرشادهن و إقامة األنشطة اللغوية خارج وقت الدراسة.
عرفنا أن املعاهد يف بالدان اندونيسيا اليت اشتهرت ابستخدام اللغة العربيّة كلغة واجبة ىف األعمال اليوميّة أي البيئة العربيّة،
منها املعهد العصري تعمري اإلسالم سوراكرات .والواقع عملية تكوين البيئة العربيّة هلا ما فيها طالقة ألن كل شيئ له العوائق واملساعد
.قد اشتهر أن أكثر املتخرجني من املعاهد اللغوية هم يستطيعون أن يتكلموا ابللغة العربية املتعلمة .لقدرهتم يف التحدث ابللغة العربية
أكثرهم يواصلون دراستهم خارج البالد مثل مصر .وأكثرهم يعزمون أن يعلّموا وينشروا ملكتهم إىل املتعلمني اآلخرين .كثري من التالميذ
الذين حيفظون القرآن ثالثني جزءا يف آخر دراستهم يف املعهد .هذا احلال مزية من مزااي معهد تعمري اإلسالم سوراكرات.
مدة التعلم يف معهد تعمري اإلسالم سوراكرات ست سنوات للخرجيات من املدرسة اإلبتدائية و يسمى الفصل العادي ،و أربع
سنوات للخرجيات من املدرسة املتوسطة و يسمى الفصل التكثيفي .و لكن تستطيع التلميذات أن ختتصرن و قت دراستهن ابلنسبة إىل
قدرهتن ،و هذا تعني إبمتحان خاص مناسبا بنتيجة اختبار القبول .جائت التلميذات من دائرة متنوعة خمتلفة .و الفرق أيضا أحوال
التلميذات يف قدر تعلم و كفاءة األساسية اللغوية الذي يؤثر جناح تعلمهن ألن أكثر مواد الدراسة يلقي ابللغة العربية.
رأت الباحثة أن سببا من أسباب جناح التلميذات يف مهارة الكالم هو إجراء اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية ألن املعهد له
مزااي ابهتمام التلميذات و املشرفات الكالم ابللغة العربية كل يوم و تكون اللغة العربية لغة االتصال يف املعاملة بني التلميذات و
األستاذات و املشرفات.
اعتمادا على األحوال السابقة ،فأرادت الباحثة أن تبحث و تشرح كيفية اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية .و هذا اندر و
حمتاج للمؤسسة اليت تريد تنمية بيئة اللغة العربية .و هبذا عينت الباحثة حبثها ابملوضوع اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة
الكالم للتلميذات مبعهد تعمري اإلسالم سوراكرات .خصصت ببيئة اللغة العربية مهما كان هناك بيئة اللغة اإلجنليزية.
البحث

اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية
االسرتاتيجية هي خطة موحدة وواسعة ومتكاملة تربط بني التميز االسرتاتيجي والتحدايت البيئية ،املصممة لضمان حتقيق
األهداف الرئيسية من خالل التنفيذ السليم من قبل املنظمة (جلوك و جوجه .)1989:9
التنمية هي احملاولة لتحسني قدرة االختصاص ،قدرة النظرية ،قدرة املفاهيم واألخالق وفقا لالحتياجات من خالل التعليم
والتدريب .التنمية هي عملية تصميم التعلم منطقيا ،وبشكل منهجي من أجل التأسيس كل شىء اليت سيتم تنفيذها يف عملية أنشطة
التعلم مع االنتباه إىل إمكاانت الطالب وكفاءهتم (عبد اجمليد.)2005:24 ،
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لذا فإن تنمية التعلم أكثر واقعية ،وليس جمرد مثالية تعليمية يصعب تطبيقها يف احلياة .تنمية التعلم هو حماولة لتحسني جودة
عملية التعلم ،عل ى حد سواء املواد والطرق والرتمجات ماداي مما يعين أنه من انحية مواد التدريس اليت يتم تعديلها لتنمية املعرفة ،يف حني
أن املنهجية ومضموهنا يرتبطان بتنمية اسرتاتيجيات التعلم ،نظراي وعمليا (محداين حامد.)2013:125 ،
البيئة املثالية للغة العربية هي بيئة تسمح للمتعلمني ابملتعة والسعادة يف تعلم اللغة العربية ،حبيث ميكن التخلص من االنطباع
"الصورة السلبية" حىت اآلن أن اللغة العربية صعبة التعلم .لذلك هناك حاجة إىل اسرتاتيجية يف بيئة اللغة العربية .تتمثل االسرتاتيجيات
األولية اليت جيب اختاذها لتنمية بيئة اللغة العربية فيما يلي( :حمبيب عبد الوهاب)307-303 :2008،
 .1صياغة رؤية ورسالة وتوجيه تعلم اللغة العربية.
 .2االلتزام القوي من قبل قيادات تعليم اللغة العربية والقادة إبحداث تغيريات بيئية .إن خلق بيئة العربية مستحيلة ابلنسبة لبعض
الناس .جيب أن يكون لدى مجيع األطراف نفس الرؤية واملهمة وااللتزام والقلق يف تطوير نظام تعلم اللغة العربية ،حبيث تصبح
جهودا مجاعية وإبداعية يف حتقيقه.
عملية خلق بيئة اللغة العربية برانجمًا مشرتًكا يتطلب ً
 .3مراجعة شاملة ملنهج اللغة العربية ،هبدف تكثيف تعلم اللغة العربية.
يوما عربيًا
 .4جيب أن تكون هناك سياسة من القيادة على شكل نصوص خاصة يومية ،على سبيل املثال ،يوم اجلمعة ابعتباره ً
إلزاميًا.
 .5جيب تشجيع األنشطة املختلفة اليت تتضمن فروقًا دقيقة ابللغة العربية مثل :املناقشات ،واحملاضرات (بدعوة املتحدثني
األصليني) ،واحللقات الدراسية ابللغة العربية ،وجمالت نشر اجلرائد ،واجملالت العربية ،حىت يتعود اجملتمع الداخلي على
االستماع ،وميكن للمدرسني بدورهم زايدة جزء من استخدام اللغة العربية كلغة للتدريس والتعلم يف الفصول الدراسية وخارج
الفصول الدراسية.
 .6جيب برجمة الفروق الدقيقة العربية ابنتظام ،مثل :مسابقات الكالم ،واالختبارات ،والكتابة ،والدراما ،والتواصل العريب،
واملناظرات ،وما إىل ذلك .حبيث ميكن للمجتمع يف ذلك حتسني قدراهتم يف اللغة العربية.
 .7توفري وسائل ووسائط أكثر مالئمة ابللغة العربية .كما جيب أن تكون مرافق املكتبة جمهزة ابلصحف واجملالت ،ابإلضافة إىل
الكتب والقواميس ابللغة العربية.
 .8مفهوم املهجع أكثر مالئمة لوظائفها وقيمتها االسرتاتيجية يف خلق بيئة اللغة العربية.
 .9زايدة التعاون داخليا وخارجيا مع املؤسسات ذات الصلة .هذا النوع من التعاون مهم جدا ،خاصة ألننا نعيش اآلن يف عصر
العوملة الذي يتطلب منا التوافق مع دول العامل ،وأحد املفاتيح هو إتقان اللغات األجنبية ،مبا يف ذلك اللغة العربية.
 .10من الضروري توحيد نوع من املكافأة للمتعلمني الذين لديهم القدرة على التفوق ابللغة العربية ،حبيث يكون لديهم الدافع
لالستمرار يف حتسني قدراهتم يف اللغة العربية.
اخلطوات اليت جيب القيام هبا عند صياغة االسرتاتيجية هي:
 .1حتديد البيئة اليت سيتم إدخاهلا يف املستقبل وحتديد املهمة لتحقيق الرؤية الطموحة يف البيئة.
 .2إجراء حتليل للبيئة الداخلية واخلارجية لقياس نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والتهديدات اليت يتعني مواجهتها يف تنفيذ
مهمتها.
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 .3صياغة عوامل تقيس جناح االسرتاتيجيات املصممة على أساس التحليل السابق.
 .4حتديد األهداف والغاايت القابلة للقياس ،وتقييم خمتلف االسرتاتيجيات البديلة من خالل النظر يف املوارد اليت متلكها والظروف
اخلارجية اليت تواجهها.
 .5اختيار االسرتاتيجية األكثر مالءمة لتحقيق األهداف قصرية وطويلة األجل) هرايدي)2005
هناك اسرتاتيجيات طبقتها املؤسسة الرتبوية منها جنحت و منها فشلت .و فيما يلي بعض االسرتاتيجيات املقصودة قدمها
أمحد فؤاد أفندي  :املواد البصرية ،البيئة للتحدت ،البيئة البصرية ،البيئة السمعية البصرية ،عقد األسبوع العريب ،هتيئة مركز التعليم الذايت
(أمحد فؤاد أفندي.)2005:167 ،
التنمية هي احملاولة لتحسني قدرة االختصاص ،قدرة النظرية ،قدرة املفاهيم واألخالق وفقا لالحتياجات من خالل التعليم
والتدريب .التنمية هي عملية تصميم التعلم منطقيا ،وبشكل منهجي من أجل التأسيس كل شىء اليت سيتم تنفيذها يف عملية أنشطة
التعلم مع االنتباه إىل إمكاانت الطالب وكفاءهتم (عبد اجمليد.)2005:24 ،
لذا فإن تنمية التعلم أكثر واقعية ،وليس جمرد مثالية تعليمية يصعب تطبيقها يف احلياة .تنمية التعلم هو حماولة لتحسني جودة
عملية التعلم ،على حد سواء املواد والطرق والرتمجات ماداي مما يعين أنه من انحية مواد التدريس اليت يتم تعديلها لتنمية املعرفة ،يف حني
أن املنهجية ومضموهنا يرتبطان بتنمية اسرتاتيجيات التعلم ،نظراي وعمليا (محداين حامد.)2013:125 ،
البيئة العربية

أحد العوامل الذي يؤثر كبريا وحيدد جناح عملية التعلم هو البيئة ،مبا يف ذلك بيئة اللغة .البيئة هي كل شيء لديك معىن و

أتثري معني على فرد (عمر مهالك  . )2009:195من املهم جدا بيئة التعلم  ،حىت وضح النيب صلي هللا عليه و سلم أن البيئة األسرية
ميكن أن تغري املعتقد ات و دين الطفل الذي نشأ يف العائلة .قال النيب صلى هللا عليه و سلم ":ما من مولود إال يولد على الفطرة .فأبواه
يهودانه و ينصرانه و ميجسانه"( رواه البخاري مسلم).
تعلم اللغة اجليدة هو من خالل املمارسة املباشرة .ألن اللغة هي أداة االتصال بني البشر ،فإن التعلم الصحيح يكون من
خالل البيئة حيث يوجد يف هذه البيئة نظام ينظم التعود اليومي للغة العربية.البيئة كافية لدعم أو إلعاقة عملية إتقان اللغة العربية .إذا
تعلمنا اللغة العربية ويف بيئة انطقة ابلعربية ،فإن هذا الوضع سيكون عامالً مساعداً يف تسريع فهمنا للغة العربية اليت ندرسها ،و
ابلعكس .لذلك يعتقد أن البيئة التعليمية ابللغة العربية تلعب دوراً مهماً يف دعم فعالية التعلم العريب يف املؤسسات التعليمية.
بيئة اللغة كما ذكره دويل (حليم زهدي  )2009:39هو كل ما يتم مساعه ومشاهدته من قبل املتعلمني متعلق مع اللغة يف
املرتبة الثاني ة هذا هو جيري املستفادة .و من بيئة اللغة هي املواقف يف املنزل عند مشاهدة التلفزيون ،واحملاداثت مع األصدقاء ،ويف
عملية التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي ،و هلم جرا.
إن جودة بيئة اللغة مهمة للغاية يف حتقيق جناح تعلم اللغات اجلديدة .ولذلك ،فإن بيئة اللغة اجليدة هي البيئة ميكن أن توفر
أكرب فرصة للمتعلمني للحصول على اللغة اجلديدة اليت يتعلموهنا.
كراشني يف كتاب أمحد فؤاد عفاندي  166-165يقسم بيئة تعلم اللغة إىل بيئتني ،البيئة الرمسية و البيئة غري الرمسية .البيئة
الرمسية ،واليت تغطي جوانب خمتلفة من التعليم الرمسي وغري الرمسي ،ومعظمها يف الفصول الدراسية أو املختربات .هل توفر هذه البيئة
اعتمادا على نوع التعلم
الرمسية مدخالً للمتعلمني يف شكل أنشطة لغوية أي معرفة عناصر اللغة أو خطاب اللغة أي املهارات اللغوية،
ً
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أو الطريقة اليت يستخدمها املعلم .ومع ذلك ،هناك اجتاه إىل أن ال بيئة الرمسية توفر أنظمة لغة أكثر من اخلطاب اللغوي .توفر البيئة غري
لغواي أكثر من نظام اللغة.
الرمسية ً
خطااب ً
تعرضا طبيعيًا لالتصال ،ومعظمها خارج الفصل الدراسي .لذلك ،توفر هذه البيئة غري الرمسية ً
ابلتوافق مع هذا ،تذكر إليس وجود نوعني من تعلم اللغة ،مها النوع الطبيعي بدون املعلمني و بدون املتعمد .التعلم حيدث يف
بيئة اجملتمع ،و الثاين النوع الرمسي ،حيدث يف الفصول الدراسية مع املدرسني واملواد والوسائل التعليمية اليت مت إعدادها.
كما ذكر كراشني أن إلتقان اللغة الثانية ميكن أن يستخدم املتعلم طريقتني عملية التعلم و عملية االستحواذ .التعلم هو
عملية تتحقق وتركز على انتباه املتعلم يف شكل اللغة .يف حني االستحواذ هو عملية مماثلة عند تلقي اللغة األوىل .االكتساب حيدث يف
اخلط مع نشاط هذا هو ليس أدركت من قبل املتعلم .يف هذه العملية عادة ما يكون الرتكيز أكثر على املعىن أو الرسالة ،حيدث بشكل
طبيعي ،دون التدريس الرمسي.
يوضح الوصف أعاله بوضوح أن البيئة الرمسية مرتبطة إىل حد كبري ابلتعلم .ترتبط البيئة غري الرمسية بعملية احلصول عليها .يف
االتصال ،الوضع الرمسي أقل نسبيا من الوضع غري الرمسي .وهذا جيعل البيئة غري الرمسية أكثر فاعلية من البيئة الرمسية.
قال دوالي يف كتاب عبد اخلري تنص على أن هناك أربعة أشياء من البيئة اللغوية اليت تؤثر على اكتساب اللغة الثانية وهي:
(عبد اخلري )2009:243
( )1طبيعة اللغة املستهدفة
يعتقد أن طبيعة اللغة اليت يتم مساعها تزيد من تطوير مهارات االتصال ابللغة الثانية .االستطالع أجرته كارول ،أبسون ،وماسون
يف كتاب عبد اخلري( )15للطالب الذين يتخصصون يف اللغة األجنبية يف أمريكي ابقتباس دوالي و مرايان بورت ،و كرشني هو
واحد من أوىل الدراسات اليت تظهر مزااي بيئات اللغة الطبيعية مقارنة مع البيئة اللغوية الرمسية يف اكتساب اللغة الثانية .ختصصات
اللغة األجنبية يف الوالايت املتحدة اليت أتخذ دورات إضافية يف اللغة اإلجنليزية والذين ال أيخذون دورات إضافية .اتضح أنه يف
هناية الفصل الدراسي ،كانت مهارات اللغة اإلجنليزية لكلتا اجملموعتني تقريبًا نفس الشيء ( أمحد فؤاد عفاندي.)165:
( )2طريقة تواصل املتعلمني
طرح دوالي بورت و كريشن يف كتاب إظام خالد ( )19-18ثالثة أنواع من االتصاالت حيث يشارك الطالب :أ) .االتصال
ابجتاه واحد ،ب) .االتصال ابجتاهني حمدودين ،ج) .االتصال ابجتاهني كاملني.
يف االتصال ابجتاه واحد ،يقوم املتعلمون بقراءة أو مساع لغة اثنية فقط ،لكن املتعلمني ال ميكنهم االستجابة .يف االتصال ابجتاهني
حمدودين سوف يسمع املتعلمون اللغة الثانية ،مث يقدمون استجابة غري شفهية أو ال يستخدمون اللغة املستهدفة ،مثل اإلمياء
ابلرأس .يف حني االتصال ابجتاهني كاملني ،يتحدث املتعلمون ابللغة املستهدفة ،ويعملون كمستلمني ومرسلني للرسائل اللفظية.
( )3وجود مرجع لغوي ملموس
جيب أيضا النظر يف وجود مرجع لغوي ملموس .لذلك ،جيب أن تكون األحداث اليت يتم تعيينها كمواد أحداث أو األشياء
ميكن رؤيتها أو مساعها أو الشعور هبا مباشرة من قبل املتعلم عندما تكون احملادثة .ميكن أن يضمن هذا التواصل أن املتعلمني
يفهمون أشياء كثرية حول ما يقولونه بلغة اثنية .وابلتايل ميكن أن يؤدي إىل تطوير واكتساب بيئة اللغة واملفردات اللغوية
املستهدفة.
( )4منوذج لغة اهلدف.
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منوذجا يقدر على إنتاج اخلطاب اجليد .منوذج اللغة الثانية ميكن اختيارها من قبل الطالب
يف تعلم اللغة الثانية ،خيتار املتعلمون ً
من بيئة اللغة .ميكن أن يكون منوذج اللغة أصدقاء مع األصدقاء ،واآلابء أنفسهم ،واملعلمني ،والكتب والصحف ،و اإلذاعة أو
التلفزيون وهكذا ميكن العثور عليها.
حول بيئة اآلابء ويبدو أن يكون جمرد منوذج يف اكتساب اللغة األوىل .يف تعليم اللغة الثانية ،ال يبدو أن هناك أي دور ،ما مل
يضع الوالد نفسه كمدرس يف بيئة رمسية.فيما يتعلق بلغة املعلم ،وفقا لكرشني ،هو مماثل للغة الرعاية .مييل املعلمون إىل استخدام هياكل
اجلملة القصرية أو البسيطة عند التواصل مع املتعلمني .لغة املعلم عموما لديها شكل من أشكال التعديل الرمسي على مجيع مستوايت
اللغة .رأى غايز أن كلمات املعلم كشفت عن تبسيط القواعد النحوية عندما حتدث يف وسط طالبه .حىت رأى هانزل أن لغة املعلم
غالباً ما يتم تعديلها إىل مستوى مهارة الطالب املدعوين للتحدث .وجيادل دوالي أبن لغة املعلم تؤثر أو تصبح منوذج لغة الطالب،
قواي مثل أتثري لغة األقران (إظام خالد.)19-18 :
لكن التأثري ليس ً
يبدو أن النبالء لديهم أتثري أكرب من اآلابء أو املعلمني على متعلمي اللغة الثانية .أسفر البحث الذي أجراه ميلون يف عام
 1957عن استنتاج مفاده أن طفالً ايابنياً يبلغ من العمر سبع سنوات هاجر إىل هاواي يفهم اللغة اإلجنليزية اللهجة بشكل أفضل من
نظرائه من اإلجنليزية القياسية اليت يدرسها املدرب .ولكن يف العام التايل انتقل إىل بيئة الطبقة العليا ،وكان قادرا بسرعة على استخدام
اللغة اإلجنليزية القياسية كما يستخدمها أصدقاءه اجلدد (عسكندار و دادانج .)109 :لذلك ،وفقا لدوالي ،أهم شيء يف تعلم اللغة
الثانية هو توفري منوذج األقران يف اللغة الثانية اليت يتم دراستها ( عبد اخلري.)260:
أوضح الوصف السابق أن بيئة اللغة مقسمة إىل قسمني ،ومها البيئة اللغوية الرمسية وغري الرمسية .هنا سوف نوضح بشكل
أوضح عن بيئة اللغة الرمسية وغري الرمسية.
وأوضح دوالي وإليس (حليم زهدي ) 2009:41أن البيئة الرمسية هي واحدة من بيئات تعلم اللغات اليت تركز على إتقان
قواعد اللغة اليت تدرس بوعي .يف الواقع ،ال تقتصر البيئة الرمسية للغة على الفصل ألن املهم يف هذه البيئة الرمسية هو أن املتعلمني ميكنهم
معرفة قواعد اللغة الثانية اليت يتم تعلمها من املعلم يف الفصل الدراسي ،ومن الكتب ،ومن أشخاص آخرين خارج الفصل الدراسي .ما
هو مهم أن البيئة تؤكد على إتقان قواعد اللغة يف التعلم الواعي ( عسكندار و دادانج.)106:
فيما يتعلق هبذا كرشني (حليم زهدي )42-41 :تنص على أن بيئة اللغة الرمسية لديه اخلصائص:
 .)1اصطناعي (غري طبيعي)
 .) 2يتم توجيه املتعلم إليه للقيام أبنشطة لغوية تعرض قواعد اللغة اليت مت تعلمها ،وقدمت مالحظات للمدرس على شكل تصويبات
لألخطاء اليت ارتكبها املتعلم.
 .)3هو جزء من تدريس اللغة العام يف املدرسة أو يف الفصل
إلنشاء البيئة العربية هناك العديد من املتطلبات األساسية اليت جيب الوفاء هبا( :أمحد فؤاد أفندي) 167 :2005،
 .1وجود املوقف اإلجيايب للغة العربية والتزام قوي للنهوض بتدريس اللغة العربية من األطراف املعنية.
 .2وجود بعض األرقام يف املؤسسات التعليمية القادرة على التواصل ابللغة العربية ،إذا كان من غري املمكن للمتحدثني األصليني أن
يعملوا كمحركني وكذلك فرق إبداعية خللق بيئة للغة العربية.
 .3توافر األموال الكافية املخصصة حليازة املرافق والبنية التحتية الالزمة خللق البيئة العربية.
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يف هذه احلالة ،أضاف حمبيب عبد الوهاب ( )2008:299أي وجود قواعد اللعبة أو املبادئ التوجيهية املتعلقة بصيغة
ومنوذج تطوير بيئة اللغة املرغوبة .قواعد اللعبة مهمة جدا إللزام االلتزامات وتوحيد الرؤية املشرتكة والتصميم لتطوير بيئة الناطق ابلعربية.
نوعا من حمكمة اللغوح اليت تعمل كمراقب ومشرف التأديب ،ابللغة العربية ،وكذلك
إذا اقتضت الضرورة ،فقد شكلت الالئحة ً
أيضا ً
قواطع ومنفذين لبعض العقوابت على منتهكي االتفاق املتبادل.
مبادئ تنمية البيئة العربية اليت حتتاج إىل أسس تطوير نظام تعليم اللغة العربية (حمبيب عبد الوهاب) 302-301 :2008 ،
يعين مبدأ التكامل مع رؤية ورسالة وتوجيه تعلم اللغة العربية .جيب وضع البيئة العربية املناسبة لدعم حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية
وحتقيق اجلو يشجع الشكوك العربية الناشطة.
و الثاين مبدأ سلم األولوية وتدرج الربانمج .جيب أن يتم تنفيذ إنشاء بيئة اللغة العربية على املراحل من خالل االهتمام
مبقاييس أولوية معينة .مث الثالث هو العمل اجلماعي واملشاركة النشطة من مجيع األطراف .من الناحية النفسية ،تؤثر البيئة االجتماعية يف
اللغة بشكل كبري يف تكوين الوعي ابللغة األجنبية.
و مبدأ الرابع مبدأ االتساق واالستدامة .أصعب شيء يف خلق البيئة اللغوية هو موقف اتساق جمتمع اللغة نفسه .رمبا يكون
تشبعا .ولذلك ،هناك حاجة إىل برانمج االستدامة املتنوع وخالق يف خلق اجلو املوات.
خلق البيئة يشهد ً
واألخري هو مبادئ التكنولوجيا واستخدام الوسائط املتعددة .ومتشيا مع هذا ،يقرتح هاماليك ( )2005:15أن استخدام
وسائل التعلم يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن يولد رغبات واهتمامات جديدة ،وأن يولّد الدوافع وينشط األنشطة التعليمية ،بل
وجيلب التأثري النفسي للطالب.
مهارة الكالم

يعرف حممد اخلويل أبن الكالم هو عملية إحداث األصوات الكالمية لتكوين كلمات أو مجل لنقل املشاعر و األفكار من
املتكلم إيل السامع ( حممد اخلويل.)264 :1982 ،
أما ابجنز فيعرف الكالم أبنه الفعل احلركي و هو يتطلب التنسيق بني عدة عمليات هي التنقس ،إخراج الصوت ،و رنني
الصوت ،و نطق األحرف و تشكيلها( فيصل الزراد.)1990:23 ،
و يعرف عبد العزي ز الشخص الكالم أبنه اجلانب الشفهي أو املنطوق أو املسموع من اللغة و هو الفعل احلركي هلا ،و الكالم
عبارة عن سياق من الرموز الصوتية خيضع لنظام معني متفق عليه يف الثقافة الواحدة ،و هو بذلك أكثر خصوصية من اللغة ،ألنه أحد
صورها ،فاستخدام الكلمة املسموعة هي األصل (عبد العزيز الشخص .)27: 1997
و يعرف معمر اهلوارنة الكالم أبنه القدرة علي تشكيل و تنظيم األصوات يف اللغة اللفظية ،أما النطق فيقصد به احلركات اليت
تقوم هبا احلبال الصوتية أو جهاز النطق أثناء إصدار األصوات ،و الكالم صورة من صور اللغة يستعمل فيها اإلنسان الكلمات للتعبري
عن أفكاره ،و هو األصوات اليت خترج من فرد و يفهمها شخص يسمعه ،و الكالم مزيج من التفكري و اإلدراك و النشاط احلركي
(معمر اهلوارنة .)15: 2003
ميكن أن نقسم أمهية الكالم أو التحدث إيل ثالثة أقسام و هي أمهية الكالم ابلنسبة للفرد ،أمهية الكالم ابلنسبة للمجتمع ،و
أمهية الكالم يف العملية التعليمية (خالد حممود حممد عرفان .)2008:263
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الكالم مهم للفرد ألن به ميكن الفرد من التعبري عن مشاعره و أفكاره ،يساعد الفرد يف حتقيق التواصل مع اآلخرين ،ميكن
الفرد من التعبري عن حقوقه داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها ،يساعد الفرد يف التعبري عن تساؤالته و استفساراته حول األمور املختلفة
اليت تقابله.
و أمهية الكالم للمجتمع هي يساعد الكالم يف حتقيق االنسجام و التفاهم بني أفراد اجلماعة ،يساعد اجلماعة يف التواصل
فيما بينها و بني اجلماعات األخري ،ميكن اجلماعة من التعبري عن اماهلا و طموحاهتا و القوانني و القواعد اليت حتكم أفرادها ،تساعد
اجلماعة يف إثراء ثقافتها اليت متيزها عن غريها ،تساعد املتحدث يف نشر لغة و ثقافة اجلماعة.
و أما أمهية الكالم يف العملية التعليمية يعين تساعد املعلم يف تقدمي املعلومات و املفاهيم العلمية للطالب ،تساعد الطالب يف
تقدمي االستفسارات الالزمة حول املادة العلمية ،حقق الواصل اللغوي و الفكري بني الطالب و زمالئه ،متثل قناة اتصال بني املعلم و
موجهي املواد الدراسية و مدير املدارس من أجل تسهيل العملية التعليمية ،تساعد علي حتقيق التواصل بني املعلمني و أولياء األمور و
الطالب من خالل الندوات و اجتماعات جملس اآلابء.
إن القدرة علي امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان .ففيها تعبري عن نفسه ،و قضاء حاجته ،و تدعيم
لكلماته بني الناس .و الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية .و هو نفسه وسيلة
االتصال مع اآلخرين (رشد أمحد طعيمة .)160 :1989
أننا كثريا ما جند أن نسبة عالية ممن يقبلون علي تعلم اللغة العربية هتدف أوال إيل التمكن من الكالم و التخدث هبذه اللغة .و
ال شك أن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار و الصغار علي السواء ،فالناس يستخدمون الكالم أكثر من
الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون .و من هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة
لإلنسان.
يعد الكالم من أهم فنون اللغة و أكثرها شيوعا يف استخدام مواقف احلياة اليومية ،حيت أن بعض الكتاب تعترب اللغة هي
الكالم حيث تعرف اللغة أبنه نظام من الرموز يف األشارات يستخدم يف التواصل الكالم بني مجاعة من األشخاص يشرتك يف لغة
واحدة لتبادل املعاين و اخلربات ،و أما أمهية الكالم (أمحد فئاد حممود عليان  )88-87 :1413فمنها:
 .1من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود ،فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب ،و لذلك فإن الكالم خادم للكتابة.
 .2التدريب علي الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن األفكار ،و القدرة علي املبادئة و مواجه اجلواهري.
 .3احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية و ثقافة ،يف حاجة ماسة إىل املناقسة و إبداء الرأي و اإلقناع ،و ال سبيل إىل ذلك ابلتدريب
الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل التعبري الوضوح عما يف النفس.
 .4الكالم وسيلة لتنقيس الفرد عما يعانيه ،ألن تعبري الفرد عن نفسه و لو كان حيدث نفسه عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت
يعانيها ،أو املوافقة اليت يتعضي هلا.
 .5الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري و املتعلم و اجلاهل و الذكر و األنثي حيث يتحي للفرد فرصة أكثر يف العوامل مع
احلية و التعبري عن املطالبة الضرورية.
 .6الكالم وسيلة رئيسية يف عملية التعليم يف خمتلف مراحلها ،ال ميكن أن يستغين عنه املعلم يف أية مادة من املواد لشرح و التوضاح.
 .7الكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على املتكلم ،و معرفة الثقايف و طبقة االجتماعية ،و مهنته أو حرفته.
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 .8الكالم وسيلة اإلقناع و الفهم و اإلفهام بني املتكلم و املخاطب ،و يبدو ذلك واضحا من تعدد القضااي املطروحة للمناقشة بني
املنكلم و املشكالت اخلاصة و العامة اليت تكون حمل اخلالف.
إن املرأ يستخدم احملادثة يف احلياة بصورة واسعة و تؤدي له وظائف كثرية يف تفاعله مع اجملتمع ،فبها يقضي حاجته و ينفذ
متطلباته ،و ينقل جتربته إيل اآلخرين ،و يتبادل معهم الفكر و الرأي يف شؤون حياته ،كما أن املتحدث اجليد يستطيع أن يؤثر يف نفوس
اآلخرين و حيس ابالعتزاز (حممد أمحد السيد .)296-295 :1997
منهج البحث

هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي ،لبيان و لتوصيف اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم للتلميذات
مبعهد تعمرياإلسالم سوراكرات .أما مجع البياانت بطريقة املالحظة واملقابلة والتوثيق

نتائج البحث

معهد تعمري اإلسالم يف شارع كياي احلاج مسان هدي رقم  3تيغال ساري الواين سوراكرات .بين هذا املعهد حتت رايسة
مؤسسة "تعمري اإلسالم تيغال ساري" يسمي تعمري اإلسالم الذي يؤسس يف سنة 1968م و حصل للبناء مدرسة اإلبتدائية تعمري
اإلسالم و مدرسة املتوسطة تعمري اإلسالم يف سنة 1979م.
و مبرور زمان تطورت املؤسسة فبين املعهد اإلسالمي تعمري اإلسالم الذي تؤسسه الشيخ احلاج هنار السرور يف التاريخ
14يونيو 1986م .و بين على أساس تكوين ألف معهد غونتور اإلسالمي إبندونيسيا حيث أن مدير هذا املعهد متخرج من معهد
غونتور اإلسالمي فونوروغو.أهني دراسته سبع سنوات يف كلية املعلمني اإلسالمية يف سنة 1954م ،و كذلك ثالثة أبنائه تنهوا دراستهم
يف معهد غونتور اإلسالمي (الواثئق من صفحة األخبار مبعهد تعمري اإلسالم).
حيتوي التنمية على تنمية املنهج يف تكوين بيئة اللغة العربية ،األهداف يف تكوين بيئة اللغة العربية ،احتياجات األنشطة
اللغوية ،استعداد األنشطة اللغوية ،يناسب املواد ابملنهج و األهداف يف تكوين بيئة اللغة العربية.
إن االسرتاتيجية املستخدمة لوجود بيئة اللغة العربية يف معهد تعمري اإلسالم تتفق بقول حمبيب عبد الوهاب يعىن لوجود بيئة
اللغة العربية حيتاج اىل االلتزام القوي من قبل قيادات تعليم اللغة العربية والقادة إبحداث تغيريات بيئية .و هناك سعي و محاسة من
مؤسس املعهد يف أول البداية ألهنم متخرجون من معهد دار السالم غونتور فيكون األساتيذ التمثيلية كما يف معهد دار السالم غونتور
أما من األنشطة و املواد الدراسية .و هم خيططون األنشطة اللغوية من األساتيذ و األستاذات و املشرف مباشرة ألن عند ذاك مل يوجد
قسم املنظمة و السيما قسم حمركة اللغة من التلميذات .هم جيتهدون يف تكوين بيئة اللغة العربية .و يشجع األساتيذ و األستاذات عن
أمهية اللغة العربية و تعويد احملادثة ابللغة العربية كل يوم مع غريه.
ففي أول مرحلة هناك األنشطة اللغوية مثل إصالح اللغة ،و ترقية اللغة ،و األنشاء اليومي .و هذا الشرح يتفق أيضا بقول
حمبيب يف اسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية يعين جيب تشجيع األنشطة املختلفة اليت تتضمن فروقًا دقيقة ابللغة العربية.
نظرا اىل النظرية من حمبيب هي جيب أن تكون هناك سياسة من القيادة على شكل نصوص خاصة يومية ،على سبيل املثال
يوما عربيًا إلزاميًا .مث تنص القيادة املشرتكة ابألساتيذ على أن أسبوعا واحدا يوم عريب وأسبوعا واحدا يوم إجنليزي
يوم اجلمعة ابعتباره ً
وهلم جرا ،و أما اجلمعة هو يوم مستقل للتالميذ .وهذا يعين أن التالميذ قد يتحدثون العربية أو اإلجنليزية .يعود التالميذ احملادثة ابللغة
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العربية عند الكالم مع زمالئهم أو أستاذهم كل يوم و كل مكان (البيئة الرمسية و البيئة غري الرمسية) ىف يوم عريب .و لوجود التعويد
(الكالم ابللغة العربية) خيطط املعهد خطة األنشطة اللغوية لتكوين بيئة اللغة العربية و ملمارسة التالميذ ابملنهج و األهداف املرجوة.
املنهج يف تكوين بيئة اللغة العربية يعتمد إىل املنهج يستخدمه معهد دار السالم غونتور .فإذا ،مجيع األنشطة اللغوية يتبع
معهد دار السالم غونتور .و املعهد أيضا ميشي على ما ميشي معهد دار السالم غونتور من جهة األنشطة و املواد التعلىمية.
إن املنهج املستخدم لتكوين بيئة اللغة العربية سواء مبنهج معهد دار السالم غونتور و لكن بعض التغيريات أبحوال التالميذ و
املدرسني .فطبعا هناك فرق بني قدرة التالميذ و املدرسني .املنهج الذي له أثر كبري يف جناح الرتبية الوطنية هو عنصور من عناصر مهمة
يف نظام الرتبوي .املنهج هو نظام التعليم لتحقيق األغراض املرجوة يف مؤسسة تربوية.
قدرة التلميذات يف اشرتاك األنشطة متفرقة ،فإن التلميذات اجلديدة بعضهن تشعر ابلصعوبة ألن مازال يف بداية تعريف
املفردات العربية اجلديدة  .و لكن قدرة التلميذات لفصل الثاين وغريها أجيد ألن تتعلمن كل السنة .دور املشرفة هو لرتقيب و إلشراف
األنشطة اللغوية .احلصول واألثر من هذه األنشطة هو لتعويد و لرتقية مهارة الكالم.
إ ن تكوين بيئة اللغة العربية يف أول مرحلة إبجتهاد األساتذ الذين يعملون و يعودون التالميذ ابألنشطة اللغوية حيت تتطور يف
كل السنة .لتحقيق األهداف املرجوة فكتب و صمم قسم اللغة خطة األنشطة اللغوية .فالتصميم هو عملية ختطيط املنهجية تسبق
التنقيظ .و يف تصميم األنشطة اللغوية ينبغي لقسم اللغة مراعة جوانب النظرية و تطبيقها إبشراف األستاذات من هيئة اللغة .و من هذا
املنهج فبيئة اللغة العربية تكون ممارسة التلميذات يف الكالم ابللغة العربية و هذا فعالية مبالحظة الباحثة أن التلميذات تتكلمن ابللغة
العربية كل يوم.
تكتسب التلميذات الكالم ابللغة العربية يتأثر كثريا بوجود بيئة اللغة العربية اجليدة .لذلك معهد تعمري األسالم يقوي
األنشطة اللغوية لرتقية املهارة اللغوية .و األهداف بوجود تلك األنشطة.
و األهداف من بيئة اللغة العربية هي لرتقية مهارة اللغة العربية األربعة اإلستماع و الكالم ،القراءة ،الكتابة ،اكتساب الكالم
ابللغة العربية ،ملمارسة الكالم ابللغة العرب ية ،لسهولة تعلم املواد العربية ،لتزويد املفردات العريب ،ليستول العلوم الواسعة من الكتب
العربية.
من البياانت السابقة تلخص الباحثة أن أهداف األنشطة اللغوية هلا دور يف حتقيق رؤية املستقبل و الرسالة اليت وضعته
املؤسسة .لذلك ينبغي للمؤسسة أو ملن له مسؤول يف تكوين بيئة اللغة العربية ألن يهتم ابألهداف العامة و اخلاصة يف تصميمه .و
األهداف يف تكوين بيئة اللغة العربية هي:
 .1لرتقية مهارة لغوية و لتزويد املفردات العربية.
 .2اكتساب الكالم ابللغة العربية و ملمارسة احملادثة.
 .3لسهولة تعلم املواد العربية و ليستول العلوم الواسعة من الكتب العربية.
 .4لرتقية فهم علوم الدين و الثقافة اإلسالمية.
 .5تنمية احملبة يف تعليم القرآن و عمله.
املواد يف األنشطة اللغوية تتضمن من املواد فيما تتعلق بعلوم اللغة العربية و العلوم اإلسالمية .ينقسم اكتساب اللغة يف تكوين
بيئة اللغة العربية إىل أربعة أقسام ،األنشطة اليومية ،األنشطة األسبوعية ،األنشطة الشهرية ،و األنشطة نصف السنة.
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إن لتنمية بيئة اللغة العربية تطبق القيادة واألساتيذ األنشطة اللغوية املختلفة .هذا وفق ما قاله احملبيب و هو جيب برجمة
الفروق الدقيقة العربية ابنتظام .فاألنشطة اللغوية يف معهد تعمري اإلسالم ينقسم إىل أربعة أقسام و هي:
 .1األنشطة اليومية
تشمل األنشطة اليومية استماع اإلعالن من قسم اإلعالن ابللغة الرمسية يف كل وقت الصالة أو يف وقت الدعوات ،قراءة القرآن و
الكتب أو املطبوعات ابللغة العربية ،و املعاملة مع األستاذات و التلميذات ابللغة العربية .فاللغة اإلتصال يف الدراسة هي اللغة
العربية.
 .2األنشطة األسبوعية
تشمل األنشطة األسبوعية إلقاء املفردات اجلديدة ،احملادثة املعينة ،إصالح اللغة ،حماضرة ابللغة املعينة ،و ترقية اللغة.
 .3األنشطة الشهرية
تشمل األنشطة الشهرية تشجيع اللغة ،الندوة ،مسابقة اخلطبة.
 .4األنشطة لنصف السنة
تشمل األنشطة لنصف السنة مسابقة اللغة ،معروض الفنية و املسرحية.
و وزع قسم اللغة يف كل األنشطة اللغوية مسؤولة و ملقية و مالحظة األنشطة لرتقية املهارة اللغوية .و يشري األستاذات من
هيئة إشراف اللغة جلنة خاصة يف األنشطة لنصف السنة.
يرجي بوجود تلك األهداف تستطيع أن تناسب األنشطة اللغوية و تكون األهداف مقياس يف تنفيذ بيئة اللغة العربية يف
معهد تعمري اإلسالم.
االستعداد يف حماولة تنمية بيئة اللغة العربية فيخطط هيئة اللغة العربية حتليل احتياجات األنشطة اللغوية يعين بتعيني األنشطة
اللغوية اليت تؤثر بيئة اللغة العربية ،وهذا لرتقية مهارة الكالم .فاألنشطة اللغوية مثل إلقاء املفردات ،إصالح اللغة ،احملاضرة ،ترقية اللغة،
تشجيع اللغة ،احملادثة .خنططها عن طريقة تطبيقها ،أهدافها ،و تنفيذها .بتحليل احتياجات اللغوية فنعرف و نقدر للمقارنة و نقيم
التقومي لإلصالح.
يعقد كل قسم منظمة التلميذات اإلجتماع ملناقشة خطة األنشطة لسنة واحدة .مجيع أعضاء القسم جيتمع و يشاور و يناقش
بيهن عن خطة األنشطة حتت إشراف األستاذات و املشرفات.
مث لتحقيق املنهج الذي مازال بشكل عام ،فقامت هيئة إحياء اللغة بصناعة خطة األنشطة اللغوية ملساعدة تنفيذ األنشطة
اللغوية .قد ألزم املعهد لكل األنشطة اللغوية ابخلطة كل تنفيذه .و لكن ال يكتبه كل يوم بل كل أسبوع و كل شهر يناسب ابألنشطة
اللغوية .كما أن كل أسبوع جيتمع قسم املنظمة للمشاورة و املناقشة عن أحوال املعهد و مسي ابالجتماع األسبوعي .فيه يقرر قسم اللغة
عن خطة األنشطة اللغوية إىل أستاذات هيئة إشراف اللغة و تالحظ و تشرف بل تصلح.
اخلالصة

استناداً إىل نتائج البحث املتعلقة ابسرتاتيجية تنمية بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم للتلميذات مبعهد تعمري اإلسالم
سوراكرات ميكن ختليصها أن االسرتاتيجيات املستخدمة يف تنمية بيئة اللغة العربية هي صياغة الرؤية والرسالة واملبادئ التوجيهية لتعلم
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اللغة ال عربية ،والتزام قوي من القادة واألساتيذ بتغريات البيئة ،وسياسات القادة يف حتديد أايم اللغة العربية ،وتنفيذ األنشطة اللغوية
املختلفة ،وبرجمة الفروق الدقيقة ابللغة العربية ابنتظام.
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