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ه

تمهيديةالكلمة 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا وحده ال شريك له محدا يقرّبنا إىل رضوانه وهو الذى عّلم اإلنسان 
مامل يعلم وخصنا باللغة العربية، ويسر لنا خدمتها ىف هذه الدنيا، والصالة 

الذى  و والسالم على سيدنا حممد النيب العريب املصطفى صالًة تُزّلفنا إىل جنته 
ا جوامع الكلم، وحفظها برسالته خالدة،  كان أفصح من نطق بالضاد، فبلغ 

وارض اللهم عن الصحابة الكرام الذين أوتوا مادام اإلنسان واستمرت احلياة،
احلكمة والبيان، وحفظوا السنة والقرآن، فجزا هم اهللا عنا، وعن لغة القرآن، وعن 

اإلسالم، خري اجلزاء.
انه وتعاىل على ما أعطاين من اهلداية والتوفيق حىت أمتكنمد اهللا سبححلأ

ا شرط من الشروط املطلوبة  من إكمال كتابة هذه الرسالة البسيطة، حيث أ
ة جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية ىف كلية الرتبييف للحصول على سرجانا 

بقسم  تدريس اللغة العربية. 
كة للذين بار امليم شكري وحتيىتة طيبة ألعّرب عن عظوهذه فرصة مهم

علموين وارشدوين وشّجعوين طوال عملي ىف طلب العلم، منهم:
نة صاحلة ذين قد ربياين تربية حسل) النور ليلةو حممد حييوالدي الكرميني (.١

منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل 
هلما الصحة والعافية.اهللا أن يطيل عمرمها وميد 

خھ



و

، م. س. إ. مدير جامعة عالء الدين مسافرجحلاارلدكتواذألستاافضيلة .٢
كنائب .أغ.مومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان حلكاإلسالمية ا
واألستاذ  الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، ،األولملدير  ا

قد بذلوا ، الذينةاملدير الثالثةواألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب
جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

مية.احلكو
بية عميد كلية الرت . الدكتور احلاج حممد أمرى، لس. م. أغاألستاذفضيلة.٣

وشؤون التدريس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، م.أغ. نائب 
و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س إ. كنائبة العميد العميد األول 

فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد والثانية
ة وشؤون يالثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتب

ين اإلسالمية احلكومية مكاسر.التدريس جبامعة عالءالد
يف كلية اللغة العربيةتدريسمحكا، م. تح.إ.كرئيس قسمفضيلة الدكتور .٤

ذوشؤون التدريسالرتبية  ه الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
الرسالة.

اللغة ستدريفضيلة الدكتورة سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم.٥
د قدمي بعض املواين بتتساعداليتوشؤون التدريسالعربية يف كلية الرتبية 

ذه الرسالة. املتعلقة 



ز

. املشرف , م.أغشريف الدين أوندينجحممدالدكتورالسيد الفاضل احملرتم،.٦
هذه الرسالة، والسيدة الفاضلةلذى أمد يل يد املساعدة حني شرعتاألول ا

يل عناية مى قدذالالثايناملشرف.أغم.س.س.,،احلاج مشسوري
ومالحظات قيمة. ومها قد بذال جهدمها واشرافهما حىت انتهيت من كتابة 

هذه الرسالة، وعسى اهللا أن يتم نَعًما عليهما إن شاء اهللا.
م ىف ترقية ما .٧ احملرتم كل األساتذة واألستاذات الذين بذلوا جهودهم وطاقا

معية.عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلا
ا و والشكر موجه للزمالء واألصدقاء يف قسم تدريس اللغة العربية الذين تكرم.٨

بقراءة بعض فصول هذه الرسالة.

سجل ىففقين دائما إىل مرضاته، وأن جيعلهوىف اخلتام وأسأل اهللا أن يو 
األعمال الصاحلة واملربات الكرمية واملآثر العلمية اخلالدة، وأن يكتبىن ويكتبه عنده 

املقبولني، فهو حسىب اهللا ونعم الوكيل. من 
م٩٢٠١يناير        مكاسر, 

ه١٤٤٠مجاد االول 
الباحث

خري االنوار
٢٠٢٠٠١١٢١٢٢رقم التسجيل: 
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تجريد البحث

خري األنوار:االسم

٢٠٢٠٠١١٢١٢٢:التسجيل رقم 

فعالية تطبيق نظام اللغة العربية يف ترقية قدرة التحدث باللغة العربية يف:موضوع الرسالة 
معهد النورية بونتوجيين, جينيبونتو.

اليتها يف اللغوية و فعتعريف كيف كان تطبيق األنشطة البحث هوالغرض من هذا 
بونتو. يين ، جالطالب باللغة العربية مبعهد النورية بونتو جيىنترقية قدرة التحدث 

ع مج، بطريقة النوعىهو البحث. امليداين باستخدام الوصوف ىف هذا البحث 
نورية التوثيق بأخذ خلفية الطالب وتدبري معهد الالبيانات على شكل املقابلة، واملراقبة، 

.و جيىن، جيىن بونتوبونت
بونتو الىت ىف معهد النورية بونتو جيىن جيينو نتيجة البحث على ان العملية اللغوية 

لعربية ااملفردات ووجود إبداع الطالب وجمال اللغة احملاضرة واحملادثة وإعطاء اتتكون من 
عالة يف ترقية فواملناظرة اللغوية قات اللغوية مثل احملاضرة الطالب فياملسابمشاركة وكذلك

لدى الطلب. باللغة العربيةقدرة التحدث
ما من أالباحث التىتجمع عند البحث،احلال مدربالبيانات البحث لدى على هذا 
بونتو جنيمبعهد النوريةعند الطالب و املدبر ، والتوثيق أو من املقابلة النتيجة املالحظة

بونتو.

التحدث.الكلمة : النظام اللغة، 



١

باب األولال
مقّدمة

ةيفخلال.أ
سالم دين اإلىفهااندونيسيا مع إدراجىفدخل تاللغة العربية هي لغة  

تسمى العربية غالبالذلكو. نفسهالق من دين االسالملن تطنأل،هلذا البلد

االسيم،الدينغةُ لحيت تُعترب.دينالكن فصلها عن متالعربية ال الن ،لغة الدين

ىفبالعربية. و كذالك شعائر كتوباملالقرآن و احلديث ومصادر دين االسالم ه

تستعمل العربية لوسائلهم. لذلك، ممكن ءدين االسالم مثل الصالة و الدعا

. اإندونيسيىفاالسالم إنتشارتوسَّع معاإندونيسيىفتدريس اللغة العربية 

نتشار إعمولكن.ال لقراءة القرآن فقطإليس اوال، تدريس اللغة العربية 

ىخر ألمعرفةِ مضمون القرآن و احلديث و كتب االسالم اىفمتشي باحتاج ،الزمان

،راءة اللغة العربية فقطجل تقدير قفَتدريس اللغة العربية أل،باللغة العربيةةاملكتبىف

ىفث عادة ما حتدَّ الىتتعاليم اإلسالم ىفق بل أكثر من ذلك لفهم و التعمّ 

املعهد.ىفسات التعليمية املؤسّ 



٢

،باإلضافة إىل الكتب النحوية العربية تدرس على وجه التحديد للطالب

يطلق عليه حتتوي على علوم العربيةالىتتدريس العربية من خالل الكتب يتمّ و

.ثارت الكتاب ال

من أجل .لةاآلّال إعي لتعليم العربية، ليس بوصفهااالو الالحقة، وةلتطور 

الفرتة خالل هذها أهل اإلسالم. وعن احلاجةشعورىفالتواصل األوسع تبدأ

ىفتدريس اللغة العربيةىفليتم تطبيقها )direct method(بدأ الطريقة املباشرة 

الوطن.

ن آلة وْ لتكاملشاعر. نقل األفكار ومن لناس اتصال إلاملهمةاللغة هي آلة

ىفء شيمن الناس و هي أهمّ اللغةعلى فصلمكنةمن املليست تصالية،اإل

نسانعض، و اإلالتعامل بعضها لبىفحتياج اإلنساينإلهاتضمينتمّ تألن ،محيا

جتماعية".االهو "كائنات 

. واجودهوُ ةمطلوبيعوامل الدافعة ه،العربيةاللغةالتدريسعملية ىف

لتدريساتسريبوجودمها فو.ةيفكاوجود بيئة داعمة ويهقصودةمن عوامل امل

ما يرام.ك



٣

كن أن مياألنشطة اليوميةىفالعربية وجود بيئة داعمة الستخدام اللغة 

بيئة داعمة الجود و لسبب الايسَتِند هذهارات احملادثة. وملتقان اإلل حتقيق ُتسهّ 

اآلخرين من املزايا اخلاصة مل ُيشاركاألنشطة اليومية، وىفاستخدام اللغة العربية ب

ية دائما.ستخدام اللغة العربإيعتمد عليها الىتالبيئة ىفسوا قبل الذين لي

ياة اليومية احلىفألنه .التعلم هو الشرط األساسي،بالنسبة للبشر عموما

حتسني جودة ىفلتتطور دائما هالبطْ تَ الىتخمتلف األنشطة ىفإلنسانيوجه ا

شفويا وذلك اللغة العربية سواء كانىفاللغات األجنبية مبا الناستعلمسها. نف

وماردي  بشكل ستونيالدكتور ملجالسليم، كما قام بتأليفهاخطيا مع الصحيح و

جنبية األلغة اللم تعىفشخص حتقيقهيبه. "أيا كان الغرض املرادكتاىفصحيح 

اهلدف النهائي هو حىت يتمكن من استخدام اللغة سواء كان شفويا من قبل، و

١ه اللغة."الَتواصل مع الناس الذين يستخدمون هذىفتـََرتدد ة، بليغ وقَّ خطيا بدِ و

جيدا. اا إلتقاجدّ اتكون مهمّ تصال وإلدورها بوصف وسيلة لىفاللغة 

يدةً خرين جيدا. الغلبة اللغة جاآليتواصل بة جيدة، ميكن للمرء أن بغلبة اللغ

٥٩ص.)١٩٨٥، بولن بنتنج:جاكرتا(،Pengajaran Bahasa Asing. مسردي،نتوملج١



٤

الىتلغة خاصة إذا كانت الهي للتعلم،وعسَّ اللكنوليست شيئا يعطى بعيدا

.هي اللغة العربيةاتقنهاتريد 

ملدارس الدينية اىفتعليم اللغة العربية ج التدريس لاىل منها إذا استعرضنا 

سالمية  املدارس الثانوية اإلىف: "تعليم اللغة العربية هو، و١٩٩٤العاليه وفق عام 

ط لتمكني الطالب من إتقان بنشامتميزةاإلسالمياملدارس احلكوميةكما يهدف 

ىفكلمة مرتبة ٥٠٠سليب مع جمموعة كبرية من املفردات ما يقرب من الشكل و

ربجمًة، مُ اجلمل (عدد) فضال عن أمناط اجلملة ) وترقيبخمتلف هياكل خمتلفة (

من اهلدف املذكور أعاله ٢".فهم الكتبن تستخدم كأداة اتصال ولذلك ميكن أ

ميكن أن خنلص إىل أن عاليه الكاتب لديه هدف حىت أن الطالب لديهم مهارات 

الكتابية.التخاطب على حد سواء الشفوية و

مدير (جاكرتا: Kurikulum Madrasah Aliyah 1992 (GBPP)وزارة الدينية مجهرية اندونيسيا،٢
١) ص.١٩٩٣عام املؤسسات االسالمية، 



٥

املدارس منواملعهد. التعليم الرمسي الذي يوفر لغة أجنبية تعليمهم هو

بية ها هو نظام املعهد النورية باستخدام تدريس اللغات األجنيإلتستحق النظر الىت

عهد النورية املىفاإلجنليزية اإلجنليزية. اللغة  العربية وها اللغة العربية ويفمبا 

حدث السيطرة على إتقان التوللحصولهملمحادثة اليومية، فهذا ملتستخدم

ستخدام تلك ود على االتعباللغة العربية جيذة و بليغ واجب باملمارسة وبينها

كلما كان ممكنا.اللغة

ألخالق االسلوك وْوِقف وو مؤسسات التعليم فعالة لغرس املاملعهد ه

ا املؤسسة املدارس باعتبارهتعتربجمال اللغة، وىفللمتعلمني (الطالب) حىت 

٣إلجنليزية.امهارات اللغة األجنبية مثل العربية وحتسني األكثر فعالية ملمارسة و

ن لدراستها فىيتم تشجيع املؤلهذه احلقيقة، ومن هذه املشاكل واملغادر

نتوجيين"، ترقية مهارات احملادثة مبعهد النورية  بىفرفع عنوان "فعالية نظام املعهد و

التحدث.اراتحتسني املهىفالذي بدوره يشري إىل مدى دور بيعة اللغوية و

(فاملبانج: كنسئنس، ،Pesantren Dan Paradigma Pendidikan Multicultural.سحرودى،مجايل٣
٢١٣) ص.٢٠٠٦



٦

ت.مشكال.ب
بني الطالب؟معهد النورية بونتوجيينىفتطبيق النظام اللغة العربية كيف.١

بني معهد النورية بونتوجيينىفكيف قدرة التحدث باللغة العربية .٢

الطالب؟

اللغة العربيةفعالية يف ترقية قدرة التحدث بهل تطبيق نظام اللغة العربية .٣

؟بونتوجيينالنورية معهديف 

بيان الخاصوتخصيص البحث.ت
ختصيص البحث.١

ارة نظام املعهد لرتقية مههو فعالية العلميالتخصيص من هذا البحث

.النورية بونتوجيينة باللغة العربية لطالب مبعهد احملادث

بيان اخلاص.٢
،هو الطالب مبعهد النورية بونتوجيينالعلميثبيان اخلاص هلذا البح

املركز باتانج بناحية جيين بنتو.ىفخصوصا 



٧

وضيح معني الموضوعت.ث
.نظام اللغة.١

ا وفقا لألمر ُمْسَبقا النظام  يتعني الىتهو الشيء الذي جيب االلتزام 

ا من ِقَبِل الطالب، إذا سوف حتصل على مَعاقَبة املَخاَلَفة سلوك  االضطالع 

لغت ب"القاعدة النظام يأيت دائما مع بعض العقوبات، و،سوجنتوالطالب. قال 

ا  ن حتقيق هادئة، حبيث ميكالعقوبة". وجود قواعد لضمان حياة منظمة وىفُذرؤ

االستقرار االجتماعي.

ا:اإلندونيسياللغةعجموفقا مل

Peraturan n 1 tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yg dibuat
untuk mengatur: ~gaji pegawai; pemerintah; 2 kl hubungan
keluarga (kepada): bunda raja Ahmad itu ~saudara dua pupu kpd
ayahanda. 4

أن تطاع هينظام، فإنه ميكن أن خنلص إىل أن الالتايلاستنادا إىل فهم و

م كسر العقوبات. والطالب / الطالب لضمان حياة منظمة و مايفهادئة، لو ا

ة بني املدرسة هي القواعد املستخدمة لتنظيم العالقنظام، مث الصعود املعهديتعلق 

املعهد.ىفاألفراد 

١٠٤. ص. Kamus Bahasa Indonesiaفرقة املؤلف املعجم مبركز اللغة، ٤



٨

عليم. لذالك هام بنتيجة لتخلصائص النظام يف املدرسة أو يف التعليم عالقة 

يف حكمة النظام املدرسة و ال بد للنظام املوافقة من رئيس املدرسة و املدرس 

عقده يف التنظيم. أما املؤشر املقصود يعين:املوافقة اليت 

وافقة عن سلوك الطالب.هناك نظام مكتوبة امل.١

النظام.ترتيب يف الطالب طموح مشاركة .٢

رد سريع عن املخالفة النظام..٣

هناك التنشئة اإلجتماعية للطالب بأي طريقة كانت..٤

النظام املدرسة.موافقة األولياء لدي الطالب عن.٥

ة بقصد العقاب و احلجيف حتديد العقاب حيث تكون مصحوبة .٦

على حتديده

هناك إحرتام املتبادل بني املدرس و الطالب..٧

٥رس عن إجراء النظام للطالب.وجود اإلتساق بني املد.٨

(جاكرتا، ف.ت. بومي أكسارا، Kepala SekolahManajemen dan Kepemimpinan، ملياساإ٥
٨٠-٧٩) ص. ٢٠١٢



٩

اخنفاض اإلنتاجية ملوظفي التعليم يف املدارس سواء من خالل اتباع القواعد 

.أديبيةالقيام بعملهم يرتبط ارتباطًا وثيًقا باملشاكل التوالقواعد املدرسية أو أثناء 

يف النموذج اجلديد إلدارة التعليم يف املدارس ، جيب أن يكون هناك زيادة لذلك ،

يف االنضباط خللق مناخ مدرسي أكثر مالءمة وميكن أن حيفز العمل ، وكذلك 

.خلق ثقافة عمل وثقافة االنضباط ملوظفي التعليم يف القيام بذلك يف املدرسة

ا خاصة مني يف من قبل املقيتضع املدارس القواعد اليت جيب االلتزام 

تتضمن القواعد وقًتا منظًما .املدارس واملعلمني والطالب واملوظفني واملديرين

للدخول والعودة إىل املدرسة ، احلضور يف املدرسة ويف الفصل بعد عملية التعلم 

مع زيادة االنضباط ، من املتوقع أن تزيد .املستمرة ، وغريها من التخصصات

م وفًقا للوقت احملدد وحتسني مناخ التعلم األكثر مالءمة فعالية ساعات التعل

٦.بلتحسني الكفاءة املهنية ملوظفي التعليم وحتقيق نتائج تعليمية أفضل للطال

اإلندونيسي ، وفًقا لفهم كنظام للرموز الصوتية يتم استخدام اللغة يف قاموس

٨١-٨٠. ص، Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah، ملياساإ٦



١٠

تمع احمللي للتعاون والتفاعل تعريف و بشكل تعسفي ، بواسطة أعضاء ا

٧.أنفسهم

إعطاء معنيني للغة. التعريف األول ينص علىعند كرياف يف مساراديبا، 

تمع يف شكل رموز صوتية تنتجها األلفاظ  اللغة كوسيلة للتواصل بني أفراد ا

البشرية. ثانًيا ، اللغة هي نظام اتصال يستخدم رموز حروف متحركة عشوائية 

٨.(أصوات الكالم)

قدم تعريفني للغة. أوال ، اللغة هي نظام منهجي ، بل هو كرأي تاريكان، 

ثانًيا ، اللغة هي جمموعة من الرموز اليت تعين الرموز . أيضا حالة لألنظمة املولدة

٩.شبه التامة أو التعسفية

هو قواعد استخدام اللغة العربيةبحثالااللغة يف هذنظامإن تعريف 

م اللغة استخدباي إذا كان األسبوع األول واإلجنليزية يف احملادثات اليومية، أ

فإن هذه ومع ذلك ،. م اللغة العربيةاستخدبااإلجنليزية، فإن األسبوع الثاين 

٣٦ص. .Kamus Bahasa Indonesiaفرقة املؤلف املعجم مبركز اللغة، ٧
٢٠١٧من مايو ٢٣فتح بالتاريخ http://www.rayakulturaمساراديبا، كاليح.٨
٤.) ص١٩٩٠(بندونج: أجنكاسا، ،Berbicara Sebagai Suatu Keterampilanتريكان، حندريك كنتور. ٩



١١

األطروحة مكرسة لدراسة اللغة العربية. يف استخدام هذين النظامني مت حتديد 

.تثقيفالإىلتم ت، وبالنسبة ألولئك الذين ينتهكون العقوبات اليت نظامال

قدرة التحدث..٢

فوروادرمينتاملعىنوفقا" قادرة"كلمةمنالقدرةتأيت،املفرداتحيثمن

مايءشفعلعلىالقدرةتعينالقدرة. مابشيءالقيامعلىالقدرة،القوة،

،ا(فوروادرمينتوالتحدثالقراءة. القدرةمعالعالقة،احلالةهذهيف. يقال

. التحدثأوقولعلىالقدرةهوللكالماملعجمىاملعىن. )١٩٨٥:٧٢٣

لبشكاملستمععنتعربأداةهوالكالم)١٩٩٧:٨٩فتماوايت (يفتاريغانيقرتح

املتكلموهاملتحدثكانسواء،الأميفهماملتحدثكانسواء،تقريباً مباشر

وما،بأفكارهيتصلعندماالأمضبطهعلىوقادرهادئهوهل،املتحدثأم

١٠.الأممتحمساً أومتنبهاً كانإذا

كالم اللغة العربيةىفمهارة .٣

١٠“Kemampuan Berbicara”, Kata Ilmuمواقع الرمسيhttps://www.katailmu.com/2013/03/

kemampuan-berbicara.html)١٧-٠٨-٢٠١٧(
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األصوات بشكل،العربيةاللغةمن هذا النشاط هو أن ينطق الغرضو

ناقشة، مميكن هلذه املهارات ستكون حمادثة وصحيح وفقا للخرباء اللغة. و

قصص أو خطب. بينما كان يتحدث اللغة هو القدرة على نطق األصوات التعبري 

١١املشاعر.األفكار وأو الكلمات على إفراز أفكارهم، و

دة صحيحة.ة بقاعفاملهارة الكالم عند املؤلف هي القدرة على النطق العربي

.األبحاث السابقة.ج
بقدر املالحظات املؤلف، كثرة من بعض البحوث يسوي هذا البحث،كما  

لم اللغة العربية ترقية حافز التعىفباملوضوع فعالية بيئة اللغوية كتبت موؤسر

مع البحث عن نشاط ١٢ميّ القبالطالب كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد إبن

الدافعية للتعلم اللغة ةو مدى فعالية تطبيق بيئة اللغوية لزيادالتطبيق بيئة اللغوية

ترقية ىفو كذالك زيادة العلم و املعرفة خصوصا املتعلقة بإنشاء بيئة اللغوية العربية

ة مع ذلك، فإن هذه الدراسة تركز على دراسة فعاليحافز التعلم اللغة العربية. و

١٥ص. ...Berbicara Sebagai Suatu Keterampilanتريكان، حندريك كنتور. ١١
Efektifitas Bi’ah Lughowiyyah Terhadap Peningkatan Motivasiبنت.مؤسرة،١٢

Belajar Bahasa Arab Santri KMI Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim : قسم التدريس اللغة (الرسالة
٢) ص. ٢٠١٠العربية، كلية الرتبية والتعليم، جبامعة االسالم احلكومية سنن كلجاغا، 



١٣

اللغة ابية لرتقية نعومة احملادثة الطالب بنظام املعهد عن واجبة تكلم باللغة العر 

العرابية.

و حبث االخر كتب ناجب، أأن، مسعود و زينل باملوضوع تطبيق طريقة 

ل الثالث مدرسة الفصىفترقية مهارة الكالم باللغة العربية: تطبيق ىفاملباشرة 

طريقة بتبحث عن ترقية التكلم باللغة العرابيةالىتا الثنوية أمانة االمة سورابي

١٣املباشرة.

خلص الباحث إىل أن هناك العدد أعالمها، ومن الدراستني املذكورتني

ستجرى من قبل صاحب الدراسة الىتنطاق األحباث ىفمن أوجه التشابه 

ىففعالية نظام املعهد هذه الدراسة سوف تركز على ىفمع ذلك، األخرى. و

١٤بنتوجيين.ترقية  مهارات احملادثة مبعهد النورية  

Efektifitas Penerapan Metode Mubasyarah dalam Meningkatkan. و اصحابجنيب١٣

Kecakapan Berbicara Bahasa Arab (Penerapan di Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Amanatul
Ummah Surabaya،١) ص. ٢٠١٤(سورابايا: كلية الرتبية والتعليم، جبامعة االسالم احلكومية سنن أمبل، الرسالة

Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Menggunakanمبارك، ألف زكي،١٤

Metode Bermain Peran atau Role Playing pada siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah
Ianatussibyan،Mangkang Kulon Tugu Semarang Tahun Ajaran 2008-2009.:مسارانج: كلية الرسالة)

٣) ص. ٢٠١٠اللغة والفنون، جبامعة احلكومية  مسارانج، 



١٥

باب الثانيال
دراسة المكتبية

.نظام اللغة العربية بمعهد النورية.أ
نظام املعهد.١

على  وجيبقررميطلب به الطاعة املناسبة بأمر الذىشيء النظام هو 

إذا فيه املخالفة عن النظام. ةبو طاعته، مبا كان متابع بالعقىف كل من يتعلق به

هزة كما ذكر سوجنتو أن النظام  بالعقوبةاخلاصة فيما كان هو ترتيب ا

معجم صولضمان احلياة آمنة ترتيبة.وىفقمته باجلزاءات. وجود هذا النظام حل

تمع، يستعمل فىألزم كل املواطنني الذىاإلندونيسية، النظام هو ترتيب  ا

ه.يعلالنزوة املناسبة واملقبول على للدليل، الرتتيب، السيطرة

يطلب للمواطنني الذىهو شيء ة بتعريف التايل، خلصنا اّن النظام مناسب

ه حلصول ضمان احلياة ترتيبة آمنة، مبا كان متابع بالعقوبة إذا فيه عليبالطاعة 

املخالفة عنه.  

املعهد ليس من الرتتيبات القياسية العامة ىفصيغات الرتتيبات 

تقرير النظاموهو حق ىفلتكون مراجعا ، ألن للمعهد ثقافة املختلفة هداعميعاملجل



١٦

النظام  ىفضبط مؤسسته. ولذلك من مجيع املعاهد التستوي ىفخاص للمعهد 

ا ماملعهد، ىفمن عموم الرتتيبات كله.  والنظام للطالبعلقة بضبط املعهدأ

النظام تقريرىفالغرض أهمّ ا. والضبط املقصودة متعلقة بإدارة املعهد، وأما نفسه

املعهد هو لرتبية وتعويد الطالب باإلنضباط واإلنتظام وكل شيء إجيايب ىف

١٥فس الطالب.نفى

هوعناصري املعهدتعريفال.٢
يعهد، واملعهد إسم املكان –معىن كلمة املعهد لغة أخذ من كلمة عهد 

املعجم العريب العامة،  املعهد هو ىفو منها باملعىن حمضر الناس ومشهدهم.

Pesantrenعهد يلفظ بِـــــــاملوباإلندونيسية ١٦م أو البحث.عليمكان يؤسس للت

باملعىن مسكن -anوتأخري pe-بتأويل ،santriأخذ من 

باملعىن الفاقه عن كتاب shastri،نديأخذ من اهلالتارخييPesantren١٧للطالب.

رأي أخرى، ىف. و santriــــ اإلندونيسية وألفظ بِ ىفالكلمةوضعتي. مثسنداهل

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhanاجلمهورية اإلندونيسية،قسم الدينية١٥
dan Perkembangannya :٩) ص. ٢٠٠٣(جاكرتا

alma’had/ar/-http://www.almaany.com/ar/dict/ar. ٢٠١٧من يناير ٣ها بالتاريخ اىل املعاين، وصل١٦
(جاكرتا: :Studi Tentang Pandangan Hidup KyaiTradisi Pesantrenافر، زخمشري.ض١٧

LP3ES ،١٨) ص.١٩٨٢
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فيدى الكتاب ، باملعىن الفاقه عن  cantrikيأخذ من santriيقال أّن 

(Buddha) .Pesantren إصتالحي يأخذ من كلمةsantri بإختالف

أو dayahـــــ ، وبأجتيه  يقال بِ pesantrenـــــ األلفاظ، جباوى يقال بِ 

rangkalanـــــ بائو يقال بِ ، وأما مبناجنكsurau.١٨

عموماً. االول، املعهد هو استمرار اجلهاز املعهدهناك رأيان عن أصل 

جبهاز الرتبية اهلندسي املشرتكةهازاجلمبا لديهندونيسيايةباإلة اإلسالميالرتب

والثاين، إستدالل أّن املعهد يأخذ من جهاز الرتبية اإلسالمية ١٩املوجودة من قبل.

ضة املعهد عموماً، متعلقة بوجود األنصورية اخلمس. ٢٠بالعرب. وكان منو و

ه البيان ما يأيت:يعلو 

الشيخ / األستاذ.أ
املعهد. جبانب ذلك صرأو مدبر املعهد هو أهّم من أنا(Kyai)الشيخ 

النهضة إمناء وبذلك أحيانًا يأخذ من مدير املعهد املتعلقة، (Kyai)الشيخ 

١) ص. ٢٠١٠(نشر األول: جاكرتا، مركز س.أ.س، ،Dari Pesantren Untuk Bangsaسراج، سعيد عقيل.١٨
٢ص. . KyaiHidupPandanganTentangPesantren: StudiTradisiضافر، زخمشري. ١٩
tradisi Islam di-Kuning, Pesantren Tarekat: TradisiKitabبروئنسني، مرتني فان.٢٠

Indonesia ،٢٤) ص. ١٩٩٥(سورابايا: ميزان
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ىفمشهورات الشيخ يكون من إعتبار الطالب حىت،املعهد متعلق بالشيخ

٢١إختيار املعهد.

بلاالط.ب
ىفن يطلبون العلم الذىمعىن العام من الطالب هو كل شخص 

ومها الطالب على املعهد، ومن هذه اجلهة فينقسم الطالب إىل قسمني

ن جييئون من مكان الذىاملقيم وغري مقيم. الطالب املقيم هو كل طالب 

املعهد (فندوق). وأما الطالب غري مقيم ىفهم ليسكنوا يعلبعيد حىت يلزم 

هم ليسكنوا علين يسكنون حول املعهد حىت اليلزم الذىهو كل طالب 

٢٢.الطالب اجلديدوقبول . فاملعهد أجيانًا يْعرف بتشجيلداخل املعهد

فندوق.ت

ليسكنوا الطالب فيها يعّد الفندوقالذىكون من املدرسة املعهد هو  

تسهيل املدبر م. الفندوق للطالب يتمكن داخل املعهد لعليوأحيانًا يستخدم للت

قع الفندوق مو ، كاناملعهد.بداخل املعهدىفم عليإشراف الطالب وتعظيم التىف

Masa Depan Pesantren: Dalam tantangan modernitas danحيداري، آمن وعبد اهللا حنيف.٢١
tantangan kompleksitas Global.٢٨) ص. ٢٠٠٤د بريس، (نشر األول: جاكرتا، إ.ر

٥٢ص..KyaiHidupPandanganTentangPesantren: StudiTradisiضافر، زخمشري. ٢٢
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املعهد املتقدمة، للمعهد جممع ىفللطالب والطالبات وجممع الشيخ منفصلة.

ار إلشراف الطالب وتنفصلهم سو منفردة للطالب والطالبات وحبوله تدور األ

تمع حوله. من عموم املعهد يبين الفندوق لطالبه أربعة حجج، على مبسكن ا

يعين:

ملشهوراته (Kyai)م من الشيخ عليإحتياج الطالب إىل الت.١

ىفك ميكنهم ويسكنوا ه برت عليوفهمه عن الدين حىت يلزم 

املعهد.

ضة ومنو املعهد لفص.٢ تمع حوله حىت كثري من  له من ا

مسكنه.ىفاليوجد من املواطنني يزرب الطالب 

عالقة هناك عالقة بني الشيخ والطالب كعالقة القرابة. .٣

املقصودة إلجادة الود املستمر بينهم.

إذا كان تسهيل إشراف وتربية الطالب املكشف، وهذه ميكن .٤

٢٣جممع واحد.ىفالطالب واملدبّر يسكنوا 

Masa Depan Pesantren: Dalam tantangan modernitas dan.حيداري، آمن وعبد اهللا حنيف. ٢٣
tantangan kompleksitas Global..٣١ص
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املسجد.ث

مكان الرتبية الطالب –جزء األخر املهم من املعهد هو املسجد 

أو أي شيء م الكتب الرتاثعليم الدينية أو التعلي، واخلطبة، والتلصلواةل

كما وظيفته مبركز الرتبوي، هو مظهر العاملي املعهدىفموقف املسجد .آخر

ه وسلم وأصجابه عليكما فعل رسول اهللا صلى اهللا من الرتبية اإلسالمية

، فعل رسول اهللا من قبل حمفوظ عند املعهدالىتومن بعده. هذه العادة 

م  املسجد. ويعتقدون أن املسجد هو املكان لتضمني ىفعّلم األستاذ طّال

سالم إىل الطالب، خصوصا لتضمني الطاعة واإلنضباط. معيار الدين اإل

املسجد  ىففرضية تضمني اإلنضباط لدي الطالب نفذ بنظام الصلوات ال

بناء املعهد، ىفولذالك ٢٤كل وقت، واإلستيقاظ عند الصبح وشيء أخر.

فيكون املسجد أول بناء قبلما بين األخر، كالفندوق أو الفصل.

tantangan modernitas danMasa Depan Pesantren: Dalam.حيداري، آمن وعبد اهللا حنيف. ٢٤
tantangan kompleksitas Global. .٣٣ص
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معليتال.ج

بالتاريخ، قد عّلم املعهد كتب الدينية العربية بال حركة أو احياناً متعلق 

الغرض من هذا -املعهدىف اليعلَّم إّال الذىم عليالت-٢٥مسي بكتب الرتاث،

ىف ن يسكنونيالذأّما الطالب م هو تربية الطالب ليكونوا الفقهاء. وعليالت

العلوم الدينية. لتسهيل درسا لتوسيع الفهم عنفيكون املعهد لوقت غري بعيد، 

املواد املعهد، فينقسم ىف م من مجيع الكتب الرتاسعليفهم الطالب عن مواّد الت

إىل تسعة أقسام، يعين: التجويد، التفسري وعلومه، علم العقيدة، 

األخالق/التصّوف، الفقه وأصوله، النحو والصرف، املنطق والبالغة، والتاريخ 

اإلسالم.

ثة باللغة العربيةترقية مهارة المحاد.ب
مهارة. املراد فيها االستطاعة . واما -ميهر-املهارة هي مصدر من مهر

هي أداء مهمة ما أو نشاط معني بصورة مقنعة ةاملهار .الكالم فهو القول

كتاب الرتاث هو كتاب األصفر باللغة العربية بال حركة حىت مسي بكتاب الرتاث لدي الطالب. لقراءة هذا الكتاب ٢٥
ن وهي علم النحو والصرف.لتىالطالب لفهم العلمني االعلى وجب
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ئمة وبطريقة صحيحة.وهي التمكن من إجناز مهمة الجراءاتاملإلساليب وااألوب

٢٦التنفيذ.ىف معينة بكيفية حمددة، وبدقة متناهية وسرعة

ىل اللغة األجنبية من أهم إوالكالم هو تعترب من أمهية املهارات بالنسبة 

. فالكالم يعترب ملتعلمألن الكالم جزء عملي الذي ميارسه ااملهارات اللغوية.

ويعتربه القائمون على هذا امليدان ،يف منهج تعليم اللغة األجنبيةأساسيًاًاجزء

ميثل يف الغالب اجلزء العلمي ذلك أنه ،من أهم اهداف تعليم اللغة األجنبية

٢٧.والتطبيقي لتعليم اللغة

مهارة وهيعلى ،لقد عرفنا ان ملهارة اللغوية تتكون من اربع مهارات

الكالم ومهارة االستماع ومهارة الكتابة ومهارة القراءة. ومهارة الكالم تعترب 

من اهم املهارات اللغوية ألن كثريا ممن يتعلم اللغة األجنبية اول مايهدف اليه 

اللغة وتعترب أيضا اكثر احتياجا من الوسائل واملعينات ألن ذهالكالم هو 

٨٩٥) ص. ٦١٩٧، (بريوت: دار املشرف، واألعالماللغة فى المنجدلويس.معلوف،٢٦
(المملكة العربية السعودية : جامعة أم القري)ص. م اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىعليتمحمود كامل الناقة,٢٧

١٥١
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اخلجل والتردد واخلوف من ارتكاب االخطاء تلعب على املتعلم وتعوقه على 

٢٨.االشتراك ىف النطق واحلديث

نللتكلم مث مضمورة عن عملية ادراكية تتضمن دافعًاان الكالم عبا

اجتماعية مث بني الطرفني هم احلديث. كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية 

املتحدث والسامع حبيث يتبادالن االدوار من وقىت اخرى فيصبح 

واحلقيقة انه ،املتحدثسامعا والسامع متحدثا. والغرض من الكالم نقل املعىن

ن تتوافر يف أوالمعىن حقيقى دون ،ليسهناك اتصال حقيقى دون املعىن

تعطيان للرسالة الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية ومها ناحيتان

٢٩.امهيتها ومعناها

ىل أن يتحقق ىف تعليم اللغة إومهارة الكالم بعض من كفاءة اللغة 

التعبري ،املعاشرةكيبالكالم وسيلة مهمة للترالعصرى او اللغة العربية. و

٣٠.بالتبادل وباستعال اللغة

(باندونج: أجنكاسا، .BerbahasaKeterampilanSuatuSebagaiBerbicaraتاريكان، حندري كنتور. ٢٨
١) ص. ١٩٩٠

٥٣١ص. .BerbahasaKeterampilanSuatuSebagaiBerbicaraتاريكان، حندري كنتور. ٢٩
٩٩) ص. ٢٠٠٣(ماالنج: مشكاد Pengajaran Bahasa ArabMetodologiإيفندي، أمحد فؤاد. ٣٠
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تعريف الكالم هي الشكل الرئيسى التصال ،ىف علم اللغة النفسية

. هم جزء ىف ممارسة اللغة واستخدامهاوهلذا يعترب أ،االنساناالجتماعى عند 

٣١.أو ميثل جانب التحدث ىف اللغة

نسان من مصادر القوة والتفرد، ومن املتفق إلتعد اللغة أرقى ما لدى ا

الذىهو –اململكة احليوانية ىف دون غريه–نسان وحده إلن أن االه اعلي

تصال بأبناء جنسه، لتحقيق اإلدنظام حمدىف وات املنطوقةصأليسدختدم ا

، ونسب إىل اهللامتيز هذا الكائن عن غريه من خملوقات الىتفاللغة وحدها هي 

ولعل املقصود من هذا الوصف ".نسان حيوان ناطقإلإن ا:"هأرسطو قدميًا قول

ترمجة أفكاره ومشاعره إىل ألفاظ وعبارات على نسان وحده هو القادرإلأن ا

٣٢.جمتمعه وعشريتهمفهومة لدى أبناء 

لة مجعية قات ذات دالهي جمموعة من عال)Morris(تعريف موريس 

ا كافة، وهي ذات ثبات نسيبة النمشرتكة ممكن تمع املتكلم  دق بني أفراد ا

، عمادة شؤون المكتباتجامعة ملك السعود،:الرياض(علم اللغة النفسي، عبد المجيد سيد أحمد منصور٣١
٢٤٠. ص)١٩٨٢

١٣.ص)١٩٩٧(طبعة الثانية، القاهرة: دار غريب،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. مجعةيوسف،٣٢
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كل موقف تظهر فيه، ويكون هلا نظام حمدد تتألف مبوجبه حسب أصول ىف  

٣٣.مات أكثر تعقيداً ال، وذلك لرتكدب عمعينة

ا جمموعة من الرموز متثل املعاين املختلفة أما  حامد زهران فيعرف اللغة بأ

ا ا يلة ، وهي وسةواللغة نوعان لفظية وغري لفظي.اننسإلوهي مهارة اختص 

جتماعي والعقلي وهي إحدى وسائل النمو العقلي والتنشئة إلال اتصإلا

العقلي واحلسي نفعايل، ومظهر قوي من مظاهر النمو إلق اجتماعية والتوافاإل

٣٤.واحلركي

رد عادة وسيلة للتعبري يتخذها الفالىتمات و الذا اللغة هي نظام من العإ

م والكتابة.الخرين وذلك بواسطة الكألتصال مع اولتحقيق اإلعن أغراضه،

لسان أمتنا العربية املمتدة،فهي لغة الضاد:أما عن تعريف اللغة العربية 

أو جمرد رموز ملا ،فكارألست وسيلة للتعبري عن ايواللغة ل،أعماق التاريخىف 

ا عقالً ،ذهانألاىف يدور ٣٥.وشعوراً وفكراً إمنا اللغة هي املتكلمون 

١٣ص.)١٩٨٨(طبعة األوىل، الرياض: دار الفيصل الثقافية،اللغة تدريسا واكتساباحممود.السيد،٣٣
١٧٠ص.)١٩٩٠الكتب،(طبعة الرابع. القاهرة: عامل نمو الطفولة والمراهقةعلم  النفس الحامد.زهران،٣٤
٩.ص)مطابع الوحدة العربية الزاوية(اعلياللغة العربية لطلبة الجامعات والمعاهد ال.وآخروناهللاعبد سويد، ٣٥
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باب الثالثال
العلمي.البحثةقيطر 

مكان البحث.أ
ىف يقعالذى عهد النورية،مباملدرسة العاليةمكان هذا البحث هو

بنتوجيين مبنتقة باتانج، جينيبونتو.

أنواع البحث.ب
ج نوعي. النوعي هو هذا البحث هو العمل امليداين و هو باستخدام 

شكل الكلمات ىف وصفيةتنتج البيانات النوعية الىت إجراءات البحث

السلوك املالحظ.املكتوبات من األشخاص و

طريقة النهج .ت
هذا البحث هي االسالب الرتبوية و ىف طريقة النهج الليت تستعمل

النفسية.

فكرة إلنتاج نظرية أو تطويرهو وسيط إدارة وب الرتبويةياالسال.١

.٣٦.النتائج لنقل رؤية التعليم على غرضه

) ١٩٩٦(جاكرتا: بومى اكسارا، Metodologi Pengajaran Agama Islamدراجت، زكية واصحاب. ٣٦
٣٦-٣٥ص.
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أن حيدد على وجه الذى علم النفس خاصاً هو النفسيةاالسالب .٢

التحديد أنشطة أو فعاليات اإلنسان فيما يتعلق حالة التعليم، مثل كيفية جذب 

هكذا دواليك.كيفية التعلم وميكن قبوله بسهولة، والىت انتباه حبيث الدروس

جمع البياناتةقيطر .ث
واضعي استخدام تقنيات هذه الدراسة ىف للحصول على البيانات املطلوبة

:على النحو التايل

املراقبة.١

على باعتبار املنهج العلمي املراقبة عادة تعين املالحظة و التسجيل

التسجيل املوقع هذه الطريقة تستعمل للمالحظة و٣٧الظواهر التحقيق.

املعلمني، واألنشطة، واهليكل التنظيمي، وحالة الطالب، واجلغرايف، و

بيئة اللغوية.العملية عن ىف خصوصالغة المدير 

املقابلة.٢

املستجبني إىل لؤ احد من هذه الطريقة باملقابلة و هي بتناول املعلومات بتسا

١٠٤) ص. ٢٠٠٤(جاكرتا: رينكا جتيفتا، Metode Risetضوان، ر ٣٧
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هذه الطريقة تستعمل  لتناول املعلومات من رإيس املدرسة لَتعريف ٣٨.مباشرة

ىف عن الوجود مكان املدرسة، املدرس اللغة العربية، كيفية تعليم اللغة العربية

املدرسة، املنظمة من قسم اللغة العربية للمعهد النورية و الطالب املعهد مع 

هد.املعىف احلياة اليوميةىف العلم حول تنفيذ اللغة

التوثيق.٣

هو حبث املعطيات عن حول األشياء أو املتغريات مثل املالحظات، 

ل األعمال. و هذه الطريق اجدو جتماع، واإلحمضر الكتب، والنصوص و

البنية املرافق وتستعمل للحصول على معلومات عن اهليكل التنظيمي و

يُرد أو الالىت غريها من البياناتبيانات الطالب والتحتية، فضال عن

املستمدة من املقابالت أو املالحظات.

طريقة التحليل البيانات .ج
املقابالت ومت مجعها من خالل املالحظة والىت بعد كل البيانات

هي ،حتليل البياناتاالستمارات، مث تكون اخلطوة التالية هي إدارة والوثائق و

ط األساسي الوحدة املُخطّ مجع البيانات إىل أمناط، فئات وعملية تنظيم و

١٣٦) ص. ٢٠٠٠جغجاكرتا: (Metode Penelitian Surveiأندي مأسري سنجارمنب، ٣٨
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حتليل ىف اقرتحه البيانات.الذى حبيث ميكن صياغة فرضية العمل على النحو

االسالب اإلحصائية و غريها. للبيانات البيانات تستخدم املؤلف إستعمال

مع أمناط التحليل غري اإلحصائي والنوعية باستخدام املنهج الوصفي، و

ي.االستقرائالتفكري االستنباطي و

ستنباطياملنهج اإل.١

يقوم على أساس البيانات العامالذى ستنتاجاتأخذ اإلالىت هو الطريقة

األشياء اخلاصة. إىل 

املنهج االستقرائي .٢

الواقعات الواضحة . إشرتاح األمثلة وضد من تعريف املنهج االستنباطي

أو تعميم الشيء اخلاص. ، مث مجعها لتكون إستنتاجاً أوالً 
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الباب الرابع
بحث المشكلة

النظر عن المعهد النورية بونتوجيني جينيبونتو.أ
فأخذ الباحث تعريفا جيدا، املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتولتعريف 

بعض األشياء املتعلقة مبوقف املعهد، فالبيان ما يأيت:

موقف المعهدخلفيات .١
برنامج العمل وجودا على املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتوبناء 

ميالدية ٢٠٠٠من يوليو التاسعللمؤسسة املركز النورية مكاسر بالتاريخ املوقف 

على هذه املؤّسسةوقف هجرية. ١٤٢١من ربيع األّول ٢٦موافق بالتاريخ

طموح احلاج حممد حييا أمحد و احلاجة نورليلة عبّاس لوقف املؤّسسة املكافحة 

مع. إسم املؤّسسة "نورية" أخذ من إسم ، و الدعوةيف الرتبية ، و إقتصادية و ا

املدير: نورليلة و حييا.

، ولكن له هو ألسرة احلاج حممد حييا أمحدسة يف أوّ وضع هذه املؤسّ 

ميالدية موافق بالتاريخ ٢٠٠٨من يوليو ٣٠اإلعتبارات، ففي التاريخ ضبعب

إىل املؤسسة املوقفية لألّمة نقل وضع املؤسسةهجرية١٤٢٩من رجب ٢٧
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٣٩.ملعهد منظماحىت تكون تنظيم ا

تمع ليشاور عن إقامة املؤسّ ،و طريقة بعد املؤسسة س دعا بعض قادة ا

تمع التعليمية الدينية ( تمع خصوصًا ا املعهد) يرجو يف تغرية عن منط احلياة ا

احملكم املخطط للمعهد. أخريا بعض من كذالك يف حبث إسمو  ،يف بونتوجيين

تمع  اقبرتاح اسم املعهد املبين باسم "معهد النورية بونتوجيين". االسم  قادة ا

للمؤسس. إسم النورية أخذ من االختصارات من إمسني تنصهرين هو الليت مؤبد 

نرليلة و حيي. 

نظام و اللوائح المعهد النورية بونتوجيني، الرؤى، المهمة، ال.٢
ينيبونتوج

الرؤى المعهد النورية بونتوجيني، جينيبونتو:

حتقيق اجليل اإلسالم اجلديد إسالميا و ممتازا

المهمة المعهد النورية بونتوجيني، جينيبونتو:

لتحقيق الذكاء و العاطفيالشاملةبتقدمي الرؤية اإلسالمية -

Piagam Peralihan Nama & Status Yayasan Wakafمدير املؤّسسة النورية املركز مكاسر،٣٩
Nuryah Centerرقم ال:YNC/PY-006/VII/2008
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من جهة املعريف تعليم املواد الرتبوية باإلستقامة لتحقيق اإلنسجام-

)Kognitif) و األثري (Afektif) و النفسي (Psikomotorik.(

تأسيس األخالق الكرمي على الدين، و أساس املنطق على العلم لتجنب -

على انشطار العلم عموما و الدين خصوصا.

حمافظة القيمة اإلجابية و أخذ القيمة اجلديدة املتعلقة باإلسالم.-

النورية بونتوجيني، جينيبونتو:(فيه نظام اللغة)نظام المعهد

البرنامج المميز

كل يوم بنظام احلجر ٠٨:٣٠إىل ٠٧:٢٠حتفيظ القرآن من الساعة )١

الصحي يف املسجد

ليزية ترقية اللغة العربية و اإلجن)٢

البرنامج التعلم

الربنامج اليومية، األسبوعية و الشهرية جبدول كما يأيت:
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ليزية، الربنامج اليومية: زيادة املفردات اجلديدة من اللغة العربية و اإلجن)١

حفظ القرآن، تنظيف العام، التعلم املسرتشد يف الليل، الدورات (الدورة 

عليك البيان ما يأيت:.اللغوية، الدورة الفّنية و الدورة املهارة)

املالحظةاألنشطةالوقت
٠٤:١٥–٠٣:٠٠
٠٤:٣٠–٠٤:١٥
٠٥:٣٠–٠٤:٣٠
٠٦:٤٥–٠٥:٣٠
٠٧:١٥–٠٦:٤٥
٠٨:٢٠–٠٧:١٥
١٢:١٥–٠٨:٢٠
١٣:٠٠–١٢:١٥
١٦:٠٠–١٣:٠٠
١٧:٠٠–١٦:٠٠
١٧:٣٠–١٧:٠٠
١٨:٣٠–١٧:٣٠
٢٠:٣٠–١٨:٣٠
٢١:٠٠–٢٠:٣٠
٢٢:٣٠–٢١:٠٠

صالة التحجد، صالة احلاجة
صالة الصبح باجلاماعة

و إلقاء املفرداتاملعهدعليم املريب ت
تناول اإلفطار و اإلستعداد

املراسم
حتفيظ القرآن

باملنهج الوطينالتعلم 
تناول الغداء، صالة الظهر

التعلم باملنهج الوطين
صالة العصر باجلماعة

يزية)الدورة اللغوية (العربية و اإلنكل
صالة املغرب باجلماعة
تعليم الكتب الرتاث

العشاءصالة العشاء، تناول
التعلم املسرتشد

يف املسجد
يف املسجد
يف املسجد
يف املطعم
يف امليدان
يف املسجد
يف الفصل

يف املطعم، يف املسجد
يف الفصل
يف املسجد
يف الفصل
يف املسجد
يف املسجد

يف املسجد، يف املطعم
يف املسجد



٣٤

يف املسكنالراحة٠٣:٠٠–٢٢:٣٠
احملاضرة بثالث لغات-:الربنامج األسبوعية)٢

ممارسة اإلجبارية الكشافية-
الركض باجلماعة-
احملادثة (باللغة العربية أو اإلجنليزية)-

اإلجتماع اإللزامي-:الربنامج الشهرية)٣
اللقاء التنسيقي-
اللقاء التولية الدينية-
إستماع إىل نصيحة املريب-

اإلحتفاالت اإلسالمية-:الربنامج السنوية)٤
عقد األسبوع الرياضة و الفنّ -

التعليم المعهد

الوقت
اليوم

الصبح المغرب / العشاء
حتفيظ القرآن التمرين الكتابة اجلمعة

احلسن احلميدية رياض الصاحلني السبت
بلوغ املرام خمتار احلديث األحد

مناقشة العربية / 
اإلجنليزية

مناقشة العربية / 
اإلجنليزية

اإلثنني

شرح إبن عقل التفسري اجلاللني الثلثاء



٣٥

(النحو و الصرف)
جواهر البخاري كفاية األخيار ءااإلربع
تعليم املتعلم شرح احلكام اخلميس

اللغة

لغات، يعين اللغة العربية و ٢وجب على كل طالب أن يستعملو .١

جنليزية.اإل

و الساعة ١٧:٠٠إىل ١٥:٣٠التعلم املخصص الطالب بني الساعة .٢

٢٢:٠٠إىل ٢٠:٠٠

مفردات من األقّل يف اليوم (املفردات ٢٠طالب حلفظ وجب على كل .٣

العربية أو اإلجنليزية)

وجب على كل الطالب أن يستعمل لغة العربية و لغة اإلجنليزية يف كل .٤

أسبعني متابادال.

وجب على كل الطالب أن يستعمل لغة االجنبية يف أي مكان كان .٥

حول معهد. 

فحق عليه العقاب.بوقت معّني إذا كان الطالب ال يطيعون النظام اللغة.٦



٣٦

العقوبات

ممنوع على الطالب للخروج من املعهد بغري إذن..١

ممنوع على الطالب للرجوع إىل البيت بغري إذن املدبر املعهد..٢

إذا كان الطالب ال يستعملون اللغة املقررة بوقت معني، فحق عليهم .٣

العقاب.

:فيفالعقاب اخل.٤

حتذير اللسان-

:العقاب الوسطي.٥

برسالة التحذير-

:العقاب الصرمي.٦

خمرج من املعهد النورية بونتوجيين.-

معهد النورية بونتوجينيالالترتيب

حقوق الطالب

إستحق الطالب على خدمة الرتبية و التعليم..١



٣٧

إستحق الطالب على إستعمال املرافق / البنية التحتية للمعهد النورية .٢

بونتوجيين وفقا بأحكام املوجودة.

الطالب على إشرتاك األنشطة املَؤقدة يف املعهد النورية إستحق.٣

بونتوجيين.

إستحق الطالب على التقارير إىل مدبر املعهد لو شعره بغري أمٍن..٤

واجب المناهج الدراسية

وجب على كل طالب إلشرتاك األنشطة املؤقدة يف املعهد النورية .١

بونتوجيين.

و الكتيب بالتصنيف املقرر وجب على كل طالب إلشرتاك التعليم القرآين.٢

برئيس املعهد املعهد النورية بونتوجيين.

و الال منهاجي موافقة بنظام وجب على كل طالب إلشرتاك التعليم.٣

املعهد املعهد النورية بونتوجيين.

وجب على كل طالب لإلستئذان (بتصريح الرمسي من املدبر) لو غاب .٤

بأحد األنشطة يف رقم الثاين و الثالث.



٣٨

منهاجيغيرالواجب 

وجب على كل طالب بالتمسك يف العقيدة األهل السنة و اجلماعة..١

وجب على كل طالب بالطاعة على النظام املعهد النورية بونتوجيين .٢

مكتوبا أو لسانا.

وجب على كل طالب باللباس املسلم أو املسلمة وفقا مبا قرر..٣

بونتوجيين وجب على كل طالب باحلفظ على مسعة املعهد النورية .٤

جينيبونتو.

وجب على كل طالب بالطاعة إىل املدرس و املدبر..٥

وجب على كل طالب باإلحرتام على الضيوف، و العسرة، و اإلخوان أو .٦

األصدقاء.

وجب على كل طالب بالصالة اجلماعة مخسة أوقات، و القراءة القرآن، .٧

و الدعاء مع اإلمام.

لصالة التحجد ٠٣:٠٠وجب على كل طالب باإلستيقاظ يف الساعة .٨

مث اإلستمرار بصالة الصبح و التعليم الكتب الرتاث.و احلاجة



٣٩

وجب على كل طالب باحلفظ على النظافة و األمن و الرتتيب مبعهد .٩

النورية بونتوجيين، جينيبونتو.

وجب على كل طالب باإلستئذان قبل ترك أو اخلروج من املعهد..١٠

ف النظام.املدبر عند وجود اخلالوجب على كل طالب بالتقرير إىل .١١

.بوقت معنيلى كل طالب للتحدث باللغة األجنبيةوجب ع.١٢

العقوبة

أنواع العقوبات

:العقاب اخلفيف.١

الدعوة إىل املكتب-

القراءة القرآن و احلفظ األدعياء-

التحذير-

:العقاب الوسيط.٢

العمل اجلسمية-

التعذير-



٤٠

التعليق-

الدعوة الوالد-

:العقاب الصرمي.٣

اخلروج من املعهد-

الصوان إىل األستاذ-

:العقاب اآلخر.٤

الغرامة بالشيء أو النقود-

إعتمادا على سياسة املدبر-

املالحظة :

:العقاب اخلفيف.١

الدعوة إىل املكتب.أ

التهديد على اآلخر-

الشجار-

القراءة القرآن و احلفظ األدعياء.ب



٤١

ترك الصالة اجلماعة-

ترك اإلنشطات التعليم-

املعهدترك اإلنشطات-

التحذير.ت

إستعمال اللباس غري معهدية-

الفعل و التحدث بغري أدب-

الدفع اإلستحقاقات متأخر-

:العقاب الوسيط.٢

العمل اجلسمية.أ

ترك احلفظ على النظافة و الرتتيب و األمن-

ترك الصالة اجلماعة مراراً -

ترك اإلنشطات املعهد بغري مالحظة ثالث مرات-

التعذير.ب

عقد العرض خارج املعهدلعب بالي ستيشن أو -



٤٢

الشجر أو وضع األشياء اإلباحي-

التعليق.ت

ترك الدفع اإلستحقاقات ثالثة شهور-

تلوث مسعة املعهد-

الرجوع إىل البيت ثالثة أيام بغري إذن-

ترك التعليم املعهد مراراً بعد التحذير ثالث مرات-

الدعوة الوالد.ث

خالف النطام مراراً بعد التحذير-

إهانة و ضد املدبر-

ترك التعلم يف الفصل مراراً -

:العقاب الصرمي.٣

اخلروج من املعهد.أ

السرقة-

اإلختالط بني الطالب و الطالبة غري حمرم-



٤٣

شرب اخلمر-

غري منقاد و طاعة املدبر-

ضد النظام املعهد-

الصوان إىل األستاذ.ب

فعل النقطة األوىل-

خالف اآلخر مراراً -

:العقاب اآلخر.٤

املقرربالغرامة عند اخلالف النظام.أ

عند اخلالفعتمادا على سياسة املدبرإ.ب

الرؤية الطالب بمعهد النورية بونتوجيني، جينيبونتو..أ
مائات املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو منذ أول ينائه يف السنة

الطالب و الطالبات، إما من املدرسة اإلبتدائية، املدرسة الثانوية أو املدرسة 

فتخصيص هذا البحث هو الطالب و الطالبات من املدرسة العلية، و العلية.

العدد كما يأيت: 



٤٤

الفصل
العدد

الطالبةالطالب
X MIA ١١١١٦
X MIA ٢٧٢٠
X IIS ١١٥٨
X IPA ١٩١٨
XI IPA ٢٩١٥
XI IPS ١١١١٤
XII IPA ١٣١٧
XII IPA ٢٨١٢
XII IPS ١١٠٢٠

٨٣١٤٠الجميعالعدد 
و من العدد اجلميع الطالب من املدرسة العلية مبعهد النورية بونتوجيين 

بوسيلة اإلختبار جينيبونتو، هناك العديد من الطالب و الطالبات املختار 

لدخول الفصل التخصص. يف ما كان هذا الربنامج هو الربنامج املتميز يف 

ورية بونتوجيين جينيبونتو. و العدد كما اإلنشطات اللغوية مبدرسة العلية مبعهد الن

يأيت :



٤٥

الفصل
العدد

الطالبةالطالب
X MIA ١١٢
X MIA ١-٢
X IPS ١--
X IPA ١٢٢
XI IPA ٢١٣
XI IPS ١--
XII IPA ٣-١
XII IPA ٢٢-
XII IPS ١--

٦١١العدد الجميع

النتائج  و األبحاث.ب

اجلهد. هلذا جيعل التعلم اللغة العربية ممل، التعلم اللغة األجنبية حيتاج إىل 

و أحيانا جيعل الطالب أو املدرس حمبط. التعلم اللغة األجنبية، خصوصا للغة 

يف العربية ال يكون مستويا بالتعلم املادة األخرى. ألن األفضلية التعلم اللغة

لقراءة، و الكتابة، و اإلستماع.املهارات األكثر، كمهارة الكالم، و ا



٤٦

احملاولة لتحصيل البيئة دعم النظام اللغوية  يف معهد النورية بونتوجيين 

جينيبونتو مساعد باملدبر. فالبحث عن النظام هلذا البحث هو:

العوامل يف النظام اللغة العربية.١

يف النظام اللغة العربية هو:املو الع

العامل الغرض.أ

أراد احلصول الغرض من النظام اللغة العربية هو التوجيهي و اهلديف ما 

إليه. قبل تنظيم اإلنشطات للطالب، فال بد للمؤسسة الرتبوية يف تنظيم الغرض 

ما أراد احلصول إليه من النظام املتعلق.

ة سوف مطابقة بالوقت املوفر، املرافق و البنية ماملنظاالغراض الرتبوية

إستعداد الطالب. فالغرض ما أراد احلصول إليه من النظام املقرر بالتحتية، و 

معهد النورية بونتوجيين جينيبونتو يعين:

فهم الكتابة العربية و إستعماهلا يف حمادثة اليومية.)١



٤٧

فهم القرآن و احلديث و الكتب العربية كمصدر األحكام )٢

اإلسالم.

فهم الكتابة العربية و إستعماهلا يف اإلنشاء.)٣

أو املشرفلعامل املدرس أو املدبرا.ب

املدرس هو عامل املهم يف حطة، و مباشرة، و ضجة، و تنفيذ عملية 

التعلم املتقارب يف حماولة اإللقاء املعرفة إىل الطالب يف املعهد. جبانب ذلك، 

العلم عن شخصية الطالب، و املادة الدرس ما أراد املدرس حممل مبهارة التعلم، 

الب، و القدرة على صناع التعلم اإلبداعي.اإللقاء إىل الط

نشطات املقررة شرف املعهد نائبا عليه لتنظيم األاملدبر هو املعلم املعني مب

يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو. املدبر متعاون باآلخر يف تنظيم 

، كمثل:اإلنشطات، و ال سيما يف األنشطة اللغوية

اإللقاء املفردات، يعين إلقاء املفردات العربية او اإلنكليزية )١

اجلديدة إىل الطالب إلستعماهلا يوميا. اإللقاء املفردات 

مستعمل خبمس مفردات كل يوم، هذا ليكون الطالب لديهم 



٤٨

املفردات األكثر و قادرة على التحدث باللغة العربية أو 

اإلنكليزية جيداً.

التدرييب للطالب يف صناع احملادثة اليومية أو احملاورة هو الربنامج )٢

اجلملة و التحدث باملفردات ما ألقي يف إلقاء املفردات.

احملاضرة هو الربنامج يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو )٣

مهارة اخلطبة عصمة للمجتمع. يف ما كان لتدريب الطالب يف 

لغات، تعين اللغة العربية، و هذا الرنامج مستعمل بثالث 

اإلنكليزية، و اإلندونيسية.

وضع الفتة املفردات يف مكان معني يف كان هذا املكان معمور )٤

بالطالب.

الغرض من هذه احملاولة هو لصناع البيئة اللغوية، حىت كان الطالب 

يتعلموا عامليا أو طابعيا.



٤٩

العامل الطالب.ت

الطالب هم املقدمات بوالديهم إىل املعهد إلشرتاك اإلنشطات يف املعهد 

لتجعلهم عاملني، ماهرين، هلم طابعا معني، و مستقل. كما كان املدرس، 

املهارة، و البيئة، و احلافز، و العوامل املهمة سوف تكون من اإلختالف اخللفية

ة الطالب مرئى من الطبيعة، و األصول األسرة، و العادة. فإختالف اخللفي

املوقف و مظهر الطالب يف الفصل يؤثر عملية التعلم. فالطالب الذين لديهم 

الواجبة يف إشرتاك اإلنشطات اليومية هم الطالب املعهد النورية بونتوجيين 

جينيبونتو الساكنني يف املعهد.

العامل الطريقة.ث

املقصودة الطريقة هي عملية منهجية كأداة يف حتصيل الغرض. فالطريقة 

مستعملة باملدبر يف تسهيل النظام املقرر. و ما عدا ذالك، فالطريقة ال بد 

مطابقة بقدرة الطالب.

و الطريقة املستخدمة يف نظام املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو، هي:



٥٠

الطريقة القواعد، هذه الطريقة مستخدمة يف األنشطة اإلصالح )١

قاعدة و الرتمجة بني الاللغة لتصحيح األخطاء اللغوية يف 

الطالب.

الطريقة املباشرة، هذه الطريقة مستخدمة عند اإلعالن إىل )٢

الطالب باللغة العربية.

، هذه الطريقة (phsycological method)الطريقة النفسية )٣

مستخدمة يف مجيع اإلنشطات اللغوية. ألن قبل بدع األنشطة، 

و النفسية، و وجب على املدبر يف مطابعة الطريقة باملادة، 

املهارة الطالب.

phonetic)الطريقة الصوتية )٤ method) ، هذه الطريقة

مستخدمة يف إلقاء املفردات اليومية.

، الطريقة املستخدمة يف األنشطة احملاورة. تعين الطريقة القراءة)٥

و ما عدا اخلميس.قراءة احملاورة بإستعمال اللغة العربية كل يوم 

، هذه الطريقة مستخدمة يف إلقاء املفردات كل يوم. يعين ذالك



٥١

إلقاء املقردات اجلديدة إىل الطالب املؤول بالقراءة املفردات مث 

يوميا.احلفظ و إستعماهلا 

الطريقة التحديدية اللغوية، هذه الطريقة مستخدمة يف حتديد )٦

ا. إستعمال املفردات و مكا

الطريقة مستخدمة ، هذهmimicry memorizationالطريقة )٧

كل يوم يف احملاورة. يعين التقليد و احلفظ احملاورة اللغة العربية

و ما عدا ذلك، هذه الطريقة مستخدمة يف إلقاء الثلثاء.

املفردات.

إختبار هذه الطريقة مستخدمة يف التقييم بالطريقة اجلمعية، )٨

املفردات، و احملاورة، و املسابقة اللغوية.

العامل البيئة.ج

البيئة يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو هي أحد األمكنة الرتبوية 

رؤي من بعد البيئة، هناك عامالن مؤثران الذي يؤثر لو للطالب و الطالبات.
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عملية التعلم اللغة العربية، مها التنظيم و املناخ النفسي. يف حماولة التنظيم 

ى املدبر إىل سيطرة النظام اللغوي.املقصود فيما لديه القدرة املختلفة، فوجب عل

املعهد جيداً. سوف رؤي يفقد شّكل داخليو أما للمناخ النفسي ال

م، أو بني الطالب و املدبر، و  هذا احلال من العملية بني الطالب و أصحا

. لو وجد الطالب مشكلة يف التعلم اللغة العربية، ساتذالتشاور بني املدبر و األ

م. بيئة املعهد النورية  فجاز عليه السؤال إىل املدبر أو األساتذ أو أصحا

ب على ساعة و الطالب واج٢٤بونتوجيين جينيبونتو قد ُتطّبق النظام املسكن 

اللغة العربية يف التحدث، هذه تؤثر الطالب يف فهم اللغة العربية إستعمال

لتعودهم يف اإلستماع و التحدث و القراءة و الكتابة.

للمناح النفسي اخلارجي، كل هذا الوقت قد أعطي تأثريا إجيابيا يف 

عملية اإلنشطات اللغوية يف املعهد. سوف رؤي هذا احلال عندما سؤل الوالد 

تمع، كل هذا الوقت ليس فيه اعن الرتقية للغة لولده إىل األساتذ. و أما من ا

شكوى عن اإلنشطات املقبوضة يف املعهد.
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نظام يف ترقية قدرة التحدث اللغة العربية لدي الطالب باملعهد دور ال.٢

.النورية بونتوجيين جينيبونتو

قية القدرة النظام كأداة يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو ملساعدة الرت 

التحدث اللغة العربية مبا يلي:

األنشطة غري رمسية، كإلقاء املفردات، احملادثة و احملاورة.)أ

احملافظة عن النظام اللغوي.)ب

تطبيق النظام و العقوبة للمخالفة.)ت

الغرض من هذه هي لتنظيم الطالب من جهة اللغة العربية يف نفس 

الوعي و اإلرادة يف طاعة النظام ُمجعت النظام دقيقة و حكمة لنمو الطالب.

املقرر.

أحد النظام اللغوي يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو هو وجوب 

التحدث باللغة الغربية كما طبق. و العقاب للمخالف فال بد أن يكون تربويا و 

غري مشددة يف نفس الطالب. و ما عدا ذالك، هناك املكافأة للمنضبط يف 

اللغوية.نشطةاأل
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فالغرض من عقد هذان النظام و العقوبات للمخالف هو لرتقية املهارة 

اللغوية لدي الطالب، خصوصا يف التحدث. كوجوب التحدث عند الطالب 

باستعمال اللغة العربية اسبوعني و باإلجنليزية أسبوعني بعده، و أيضا احملاضرة 

باللغة العربية أو اإلجنليزية و أنشطة اللغوية األخرى.

عد حبث الباحث عن هذه املشكلة، وجد أّن النظام اللغة كاحملادثة، و ب

و احملاضرة، و إلقاء املفردات، و وجوب التحدث باللغة الرمسية، و غريها قادرا 

ب من جهة التحدث باللغة العربية ترقية هامة.على أن يرقي مهارة الطال

وجيين جينيبونتو.املشكلة يف ضبط النظام اللغة العربية مبعهد النورية بونت.٣

يف ضبط النظام اللغة العربية مبعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو هناك 

مشكالت. و املشكالت املقصودة هي نقصان املوارد البشرية من املدرس و 

املدبر يف اللغة العربية، و كذالك نقصان الوعي و املصاحل بني الطالب يف تعلم 

اللغة العربية.
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دفع الطالب يف تعلم اللغة العربية مرقى. و ما عدا بوجود النطام،

ذالك، البيئة املوجودة مبعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو تسهل الطالب 

.باملمارسة و العملية اللغة العربية
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خامسالباب ال
اإلختتام

خالصةال.أ
العوامل يف النظام اللغة العربية هو:.١

العامل الغرض)أ

العامل املدرس أو املدبر أو املشرف)ب

العامل الطالب)ت

العامل الطريقة)ث

العامل البيئة)ج

التحدث اللغة العربية لدي الطالب دور النظام يف ترقية قدرة .٢

باملعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو.

األنشطة غري رمسية، كإلقاء املفردات، احملادثة و احملاورة.)أ

احملافظة عن النظام اللغوي.)ب

تطبيق النظام و العقوبة للمخالفة.)ت
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العربية عوامل التالية و الدور النظام يف ترقية القدرة التحدث باللغة و من 

الطالب مبعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو، فخلص الكاتب أن النظام اللغة 

العربية على حمو الفعال قادرة على ترقية القدرة التحدث باللغة العربية لدي 

الطالب مبعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو.

اإلقتراح.ب
ملدير املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو.١

نظام واألنشطة، فاملدير املعهد كمشرف يف حماولة الرتقية مبعلقا بضبط ال

القدرة التحدث اللغة العربية للطالب. رجاء إليه يف ترقية نوعية األساتذ و املدبر

يف عملية الصناعية البيئة اللغوية جيدة.

و املدبرةلألساتذ.٢

يف التعون للصناع األنشطة و الضبط النظام فيما كان ةرجاء إىل األساتذ

قادرة على ترقية القدرة اللغة العربية الطالب و الطالبات عموما و التحدث 

خصوصا.

للطالب.٣

رجاء إىل الطالب يف الضبط عن النظام و اإلشرتاك كل من اإلنشطات اللغوية 
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ا ترقي قدرة اللغة العربية اليت معقدة يف املعهد النورية بونتوجيين جينيبونتو  أل

تكون طريقة عموما و التحدث خصوصا. و ما عدا ذلك، الضبط سوف

للصناع البيئة اللغوية اجليدة.
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