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 البحث ملخص

بن جؾلُم الؾشبُة له ؤهذاف وطشق مخصىصة خعب محؾلميها. فةنها ثخحلف باخحالف ألاشخاص الزًً هم ًحؾلمىن هزه 

فة كما ثخحلف ألاغشاض مً جؾلُمها. فلذ كام كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة بجامؾة داس العالم كىهحىس ببزل  اللغة الشٍش

 غاهم الشمال"" فىهىسوكى حاوي الششكُة  الزًً هم بةسادههم ي  دذ  الشغبة اإلاجهىد هدى حماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا

بلى جؾمم اللغة الؾشبُة التي ه  لغة اللشآن وفهمها.فةن هزا البدث صىس  مىضحة ؽً ثطبُم بشهامج جؾلُم اللغة الؾشبُة 

وهِعُة الزي ٌؾلذه بؾع مداطشي لجماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال""  فىهىسوكى حاوي الششكُة ؤلاهذ

دصش هزا الحؾلُم ؽلى ثىمُة 7107ظبحمبر  -كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة بجامؾة داس العالم كىهحىس خالل دهش فبراًش  .  ٍو

مهاس  الكالم والاظحماؼ واللشاء  لذي اإلاحؾلمين.رم ًإجي هزا البدث فيهذف بلى الكشف ؽً ثطبُم جؾلُم اللغة الؾشبُة 

اإلاىاد اإلالشس  لها وطشق جؾلُمها  والىحالج مً هزا الحؾلُم ختى ًدص" ؽلى الجىاب  "ه" له فؾالحه ؤو ؽكغ لهم  مث" 

 رلك".  

بة اإلاكثفة لحؾلُم اللغة الؾشبُة  الكلماث املفخاحيت : اللغة الؾشبُة  جؾلُم اللغة الؾشبُة  كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة  الحذٍس

ى  اإلاشكض ؤلاظالمي  البرهامج اللغىي.حامؾة داس العالم كىهحىس فىهىسك

املقدمت .أ

وماظعا ؽلى هزا الحؾٍشف  فاللغة الؾشبُة ه   0ما اللغة بال ؤصىات ٌؾّبر بها ك" كىم ؽً ؤغشاطهم.

والحؾٍشف منها لم ًحىكف ؽلى هزا الحذ بر ؤنها لِعد للؾشب  7 الكلمات التي ٌؾبر بها الؾشب ؽً ؤغشاطهم.

رلك الن اللشؤن كحاب اإلاعلمين اإلالذط مكحىب بها  وحُؿ ألامىس الؾبىدًة كلها  3فدعب ب" لجمُؿ اإلاعلُمً.

ُة  وغيرها مً الكثير. فمً هىا  فللغة الؾشبُة جعحخذمها ي  بحشاءها  ؽلى ظبُ" اإلاثال: الصال   الذؽاء  ك" الى

 ه  خم للمعلمين. 

                                                           
_  مىضىعاجه_  مفهىمه: اللغت فقه الحمذ  ببشاهُم مدمذ فله بلى اهغش(. الخصالص) كحابه ي  حني ابً الفحذ ؤبى ركشه كىل  هزا 0

اض)  قضاًاه مة  ابً مكحبة: الٍش    08.  ص(7115 خٍض

ة  اإلاكحبة: بيروت)  العربيت الدروس جامع الغالًُني  مصطفى7  9. ص  (7115 الؾصٍش

3  Suryadarma, Yoke. "الخدريباث اللغىيت املشىقاث في حعليم اللغت العربيت على ضىء املهارة الكخابت." LISANUDHAD 3.2 

(2016) p.54 
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فة ألمش بذه . فلذ كام بحؾلُمها ؽذ   وي  هزا الؾصش الحذًث  الاخحُاحات بلى هزا اللغة الشٍش

اإلااظعات واإلاذاسط والجامؾات ي  دتى البالد  ومنها بهذوهِعُا. فىحذت كثير مً اإلااظعات ؤلاظالمُة بةهذوهِعُا 

ي كامد وماصالد ثجتهذ مىز كُامها ي  جؾلُم اللغة الؾشبُة. فاللغة الؾشبُة بةهذوهِعُا لِعد لغة ألام  ب" ه  الت

اللغة ألاحىبُة. فمً رم بنها لجهذ كبير ي  جؾلُمها. وكذ ؤخبرها دكحىس ؤخمذ هذًة هللا ي  ملالحه  ؤن ثذَسغ اللغة 

 4هِعُا ثإجي مً حهىد اإلاذسظين وحّذًتهم.الؾشبُة ي  اإلاذاسط خكىمُة كاهد ؤم ؤهلُة بةهذو 

وبخذي مً هزه ا اإلااظعات ؤلاظالمُة بةهذوهِعُا التي كامد وماصالد ثجتهذ مىز كُامها ي  جؾلُم اللغة 

لُم ي  هزه الجامؾة  كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة ؤخز كعطا كبيرا ي  جؾ 5بُة هى حامؾة داس العالم كىهحىس.الؾش 

ات  مث" الىذوسات  ش اللغة الؾشبُة داخ" الفص" وخاسحه. وكذ كام ؤًظا بكثير مً البرامج اللغٍى وثطٍى

بة اإلاكثفة لحؾلُم اللغة الؾشبُة لغير الىاطلين بها لطالب غير طالب الجامؾة داس  والعُمُىاسات  والذوسات الحذٍس

لال ؤنها مكثفة  ألن جؾلُم هزه اللغة ًيحفز ي  صمان العالم كىهحىس باإلاىاهج الخاصة خعب ملذاس كذسههم بًاها. ٍو

ا.   6مدذد ووكد غير مىظؿ  ؤظبىؽُا كان ؤم دهٍش

  الخىل   بإهه مً اإلامكً بحشاء جؾلُم اللغة وهزا الشك" مً الحؾلُم مطابم بلىل الذكحىس مدمذ ؽل

مة ي  اإلاذسظة  ؽلى 
َّ
الؾشبُة ؽلى دكلين  هما:  اإلاىهج اإلاذسس ي  وهى جؾلُم اللغة الؾشبُة كاإلاىاد الذساظُة اإلاؾل

اطُة  وهلم حشا. واإلاىهج اإلاكثفي  وهى بحشاء بشهامج جؾلُم اللغة الؾشبُة اإلاكث فة ظبُ" اإلاثال: ماد  الفله  والٍش

ة ألاسبؿ. ض هزا البرهامج بؾع اإلاهاسات اللغٍى
ّ
 7ؽلى وكد مدذد الزي ًتراوح بين ألاظبىؼ ؤو الشهش ؤو العىة  وكذ سك

بة اإلاكثفة لحؾلُم اللغة الؾ  شبُة لغير الىاطلين بها  التى ؽلذه بؾع مداطشي وبخذي الذوسات الحذٍس

كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة حامؾة داس العالم كىهحىس ؽلى دك"  اإلاكثفة  وي  صمان مدذد هى ثطبُم البرهامج 

اللغىي ي  جؾلُم الؾشبُة لجماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال"" فىهىسوكى حاوي الششكُة. وهى جؾلُم 

ظىة فإكثر.وهم بةسادههم ي  دذ  الشغبة بلى جؾمم اللغة الؾشبُة  ألنهم  31مهات الزًً بلع ؽمشهم آلاباء وألا 

ة.  م فهم اللشآن وألاخادًث الىبٍى ٌؾحلذون ؤنها مفحاح هزا الذًً اللُم )ؤلاظالم( وؤدا  وخُذ  لفهمه ؽً طٍش

  ومً هزا اإلاىطلم  كان الفهم والاظخُؾاب هزه اللغة ألمش بذه  لهم.

ظاس هزا البرهامج ؽلى دك" الخذمة الاححماؽُة التي ه  بخذي وعالف اإلاداطش الثالت بجاهب الحؾلُم 

والبدث الؾمل   كما ظاس ؽلى هغام خاص وغشض خاص ومىهج معحل"  لم ٌعبله ؤخذ مً الذوسات ي  حامؾة 

اس  ؽظى مً اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم ال شمال"" فىهىسوكى بلى كعم جؾلُم داس العالم كىحىس.فبذًء مً ٍص

ش  الحفاهم بين هاثين ماظعحين ووصىال بلى ثىفُز جؾلُم اللغة الؾشبُة 
ّ
اللغة الؾشبُة  ومشوسا بإداء الحىكُؿ إلازاك

                                                           
4 Zarkasyi, Ahmad Hidayatullah. "واقع حعليم اللغت العربيت في املعاهد واملدارس بإهدوهيس ي." LISANUDHAD 1.2 

(2014) p.126 

5 " باظم الجامؾة هزه ماسلد  Institut Studi Islam Darussalam (ISID) gontor  التربُة الىصٍش  مً اللشس  هضل  ؤن بؾذ بال  "

خ ففي ؤلاهذوهِعة والثلافة " فإصبدد  7104 ماسط 07 الحاٍس Universitas Darussalam (UNIDA)  الجامة هزه كامد وكذ". 

" باظم ثضل  ولم 0963 ظىة مىز Perguruan tinggi Darussalam  Pondok Modern Darussalam Gontor, Warta بلى اهغش". 

dunia Pondok Modern Darussalam Gontor (Wardun) , (Ponorogo: darussalam press, 2016). P. 8    
 7107\م\17:  الشكم كىهتر  العالم داس حامؾة الؾشبُة اللغة جؾلُم كعم سلِغ ظُخُادي  ثجهُا ؤلف ألاظحار مؿ اإلالابلة 6

  .31. ص  (7111 والحىصَؿ  لليشش الفالح داس: ألاسدن) العربيت، اللغت جدريس أساليب الخىل   ؽل  مدمذ7
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   8لجماؽة هزا اإلاشكض ؤلاظالمي. فمً رم هزا الحؾلُم ًخحلف ؽما كذ حشي ي  هفغ الجامؾة.

ويهذف هزا البرهامج اللغىي بلى ثىمُة مهاس  الكالم والاظحماؼ واللشاء  لذي اإلاحؾلمين  كما يهذف بلى 

خ" اإلاشكالت ؽً الحدذدًات اإلاىحىد  التى ثحؾلم بحؾلُم اللغة الؾشبُة هزا اإلاشكض ؤلاظالمي. والشحاء مً هزا 

 لبرهامج هى الشغبة مً اإلاحؾلمين بها ي  جؾلم الؾشبُة. ا

كان ثصمُم هزا البرهامج اللغىي ملّذسا خعب معحىاهم مً الؾمش والخبر  الزاثُة  إلن مشتركي هزا 

البرهامج  هم حائوا مً ؤظىان مخحلفة  فمً رم  البذ له ثصمُم اإلاىهج الجذًذ خعب ملذاس ؽمشهم  كي ًكىن 

ة لذي اإلاحؾلمين هزا اإلاىهج مىاظب ا لهم. وهزا اإلاىهج الجذًذ وطؾه خادم البرهامج بهذف بلى ثىمُة اللذسات اللغٍى

بدُث ًحمكً مً مماسظتها ي  وعالفها الؾملُة مماسظة صحُدة وكذساههم ؽلى بللاء الكلمات والؾباسات دفهُا  

 مؿ فهمه ؤرىاء اإلاداوس  البعُطة. 

ة وسفؿ كفاءاه ات وثىمُة اللذسات اللغٍى بات اللغٍى ها لذي اإلاحؾلمين الًمكً ثمعكها بال بةكثاس الحذٍس

ات كام خادم البرهامج بىطؿ اإلا 9الكثير . بات اللغٍى ىاد اإلالشس  إلاشتركُه بصفتها بخذي ولىصىل بلى بًجاد الحذٍس

العب" لعهىلة جؾلم الؾشبُة ؽىذهم. فمً رم  جؾحبر هزه اإلالالة البعُطة صىس  مىحش  وثىطُدة ؽً ثطبُم 

مفهىمه وثطبُله  جؾلُم اللغة الؾشبُة لجماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال""  فىهىسوكى مً هاخُة

 تركُه. وثلُُمه ومذي فؾالحه لذي مش

 

 البحث  .أ

 مً اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال"" الحؾٍشف .1

اإلاشكض وكؿ . 7100اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال"" فىهىسوكى بذؤت خذمحه ي  ظىة 

ة كُىِحان فىهىسوكى حاوي الششكُة. وهى فشؼ مً اإلااظعة  ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال"" ي  كٍش

ً "بىاء ا إلاىخذًً ي  ظىساباًا حاوي الششكُة. ويهذف بىاء هزا اإلاشكض لغشض الذؽى  ؤلاظالمُة وثكٍى

مة  خفاظ  الصخصُة ؤلاهذوهِعُة التي لهم الاهجاصات الؾل  مث": الؾلُذ  الصحُدة  ألاخالق الكٍش

ؾة هللا باإلطافة بلى وحىد الهماظة ي  ثلذ   01م ؤلاهذوهِعُا.اللشآن  محلً ي  الؾباد   والاظحلامة ي  دَش

شكض دؽى  هزا اإلاشكض ؽلى حىاهب الحُا  الاححماؽُة والتربُة. ومً الجىاهب الاححماؽُة  كذ كام ث

عين اللشآن  بللاء اإلاىؽغة الحعىة  جؾلُم هزا اإلاشكض ي  ؤداء الحللات ؤلاظالمُة  ؽلى ظبُ" اإلاثال: ثد

التراذ ي  اإلاسجذ  ومجلغ جؾلُم ألامهات. وؤما مً الجىاهب الحبربُة  فىله اإلاذاسط هغمها هزا اإلاشكض 

بجاهب ثلك  00 مث": ثشبُة ألاطفال للطفىلة صباخُا  واإلاذسظة ؤلابحذالُة  وثشبُة اللشآن للطفىلة معالُا.

ؽى  ؽلى ظبُ" ألاهىاؼ مً الذوؽة ؤلاظالمُة  كام هزا اإلاشكض ؤًظا بصفحه اإلاىظعة ؤلاظالمُة بالذ

 لإلراؽة.   FM 7 97ؤلاراؽة الصىثُة جعمى كىا  الخير 

                                                           
بات ذوساتال مشكض مً اإلاكحىبة الىرالم بلى اهغش 8  . 7108 العىة كىهحىس  العالم داس حامؾة والحذٍس

9 Suryadarma, Yoke. "الخدريباث اللغىيت املشىقاث في حعليم اللغت العربيت على ضىء املهارة الكخابت." LISANUDHAD 3.2 

(2016) p.55 
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وبيعبة بلى جؾلم اللغة الؾشبُة وفظال ؽً جؾلُمها   لم ًكً هزا اإلاشكض ؽىذه اإلاىهح  واإلاذسط  

والكحب اإلالشس   وطشق جؾلُمها. فمً رم  طلب هزا اإلاشكض مً كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة بجامؾة داس 

 س اللُام بحؾلُم حماؽحه اللغة الؾشبُة. العالم كىهحى 

 إلادة ؽً ثىفُز بشهامج جؾلُم اللغة الؾشبُة لجماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال"" .2

 البرهامج اللغىي مذ  ثىفُز  (أ 

ٍىؾلذ بن هزا البرهامج اللغىي هى جؾلُم اللغة الؾشبُة ؽلى دك"  اإلاكثفة  ووكد مدذد. و  

مؿ الغُاب مً الذساظة طىال دهش  7107ظبحمبر  9بلى  7107فبراًش  00 يناوح بش ًدهىس  6مذ  

للاء ي  الحؾلُم  بذءا مً الاخحباس اللبل    70وكذ بلع ؽذد الللاء  هـ. 0439سمظان بلى دىال 

ُله كما وثفص دكُلة 91ٌشحغشق ومشوسا بحذَسغ الؾشبُة ووصىال بلى الاخحباس البؾذي. فك" للاء 

 ًل :

 اءان لبذاًة البرهامج وخحامه لل (1

 للاءان الخحباسي اللبل  والبؾذي (2

 للاءا لحؾلُم اإلاىاد الؾشبُة اإلالشس  06 (3

 للاء واخذ إلاؾشفة ؽلم اإلاىاسذ.  (4

 

 ومشتركىه البرهامج اللغىي مؾلمى  (ب 

 ين بالحؾلُم  ؤواللك هم: كام  خمعة مذسظي  هزا البرهامج اللغىي 

 الفصل نياملدرسأسماء  الرقم

 ؤبى بكش الصذًم .M.Pdكال  ؤكبر  0

 ؽمش بً خطاب M.Pd.Iًىكي ظىسٍاداسما   7

 ؽثمان بً ؽفان M.Pd.I ؤغىط ًأظً  3

 ؽل  بً ؤبي طالب .M.Pdمدمذ وخُىدي   4

 ؽائشة .M.Pd ؽفة سدًفة  5

 

 طالبا. وثفصُلهم كما الحال  :  48وؤما مشتركى البرهامج فؾذدهم بلع ؽلى 

 عب الجيغ (. خ0

 

 

 

 

 

 (. خعب الؾمش7

 النساء الرجال

 ؤهفاس  6 ؤهفاس 47
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 (. خعب الفص" 3

 عدد الطالب الفصل

 هفشا  00 ؤبى بكش الصذًم

 هفشا  00 ؽمش بً خطاب

 هفشا 9 ؽثمان بً ؽفان

 هفشا 00 ؽل  بً ؤبي طالب

 ؤهفاس 6 شةؽائ

 

 الذسوط اإلاذسوظة (ج 

ؽلى وحه ؽام  الهذف ألاظاس ي مً هزا الحؾلُم هى ؤن ًمحلك ك" داسط هزا البرهامج 

اللغىي الفهم والاظخُؾاب ي  اللغة الؾشبُة ؽلى اإلاعحىي ؤلابذائي. ولىصىل بلى هزا الهذف  فىطؿ 

  ألن الحؾلُم ي  اللغة الؾشبُة اإلاصمم اإلاىاد اإلاخصىصة لهم. وك" مً هزه اإلاىاد لها كحاب خاص

 والبُان الحفصُل  منها  ه :   07ٌؾحمذ بشك" ؤظاس ي ؽلى الكحب.

 دسوط اللغة الؾشبُة  (1

ه اإلااد  بلى الحطبُم الفىسي ي  الىطم الؾشبي  والاثصال به  والاظحماؼ ههذف هز

ؽنها  وكشاءهها  وكحابتها بإخعً ما ًمكً مطابلا باإلاىطىؽات اإلاذسوظة ي  كحاب دسوط 

اللغة الؾشبُة اإلاكثفة لخصه مشكض اللغة حامؾة داس العالم كىهحىس ألغشاض خاص مً 

ف
ّ
اد  الكحاب "دسوط اللغة الؾشبِبة" ؤل ه كُاَي الحاج بمام صسكش ي وبمام ظباوي مؿ الٍض

لة جؾلُمها  03والحىاظب ي  بؾع مىادها. وُدسظد هزه اإلااد  كذس ؤخذ ؽشش للاء. وؤما طٍش

 فهي: 

    كام اإلاذسط بحؾلُم ي   الثالرين الذكُلة ألاولى مً خصة واخذ  مً الحؾلُم

لة اإلابادش  دون الترحمة  فالصم للمذسط خم" وظال"  04الؾشبُة باظحخذام الطٍش

  05ؤلاًظاح خعب اإلاىطىؼ لحىطُذ اإلاؾاوي مً ك" كلمة خذًذ  فيها.

                                                           
ىكي ظُخُادي  ثجهُا ؤلف 07  للطباؽة داسالعالم حامؾة: فىهىسوكى)  الجامعت لطلبت مقرر  العربيت القراءة في كخاب ظىسٍاداسما  ٍو

 ج. ص  (7107واليشش 

بات لغشض ووششه كىهحىس  العالم داس حامؾة اللغة مشكض  صذسه حذًذ كحاب هى الكحاب هزا بن 03  للغة اإلاكثفة الذوس  ي  ثذٍس

 داس حامؾة اللغة مشكض: بلى اهغش. مخصىص وحه لىؽ جؾلمها لعهىلة الؾشبُة اللغة جؾلُم بلعم محؾاوها اإلاشكض هزا ؽلذه الؾشبُة

 (.7106واليشش  للطباؽة العالم داس حامؾة: فىهىسوكى)  املكثفت العربيت اللغت دروس كىهحىس  العالم

 ًىوغ  مدمىد بلى اهغش(. ألاولى) ألاصلُة اللغة واظطة بال مبادش ( الؾشبُة) ألاحىبُة اللغة جعحؾم" فيها ألن كزلك  وظمُد 04

 47. ص  (دط واليشش  للطباؽة العالم داس:  فىهىسوكى) الثالث  الجضء  والخعليم التربيت

 فصاعدا  – 74  73 – 63  52 – 56

 ؤهفاس  7 هفشا  30 ؤهفاس 01
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  رم ي  الثالرين الذكُلة الثاهُة  كشؤ اإلاذسط الىص اإلاذسوط وطلب مً الذاسظين

اإلاالخغة بليها  وبؾذ كشاءهها  طلب مً الذاسظين كشاء  مظمىن الكحاب حملة 

 فجملة. 

  ىات ي  وي  الثالرين الذكُلة ألاخير   طلب اإلاذسط مً الذاسظين كحابة الحمٍش

ً اللغة سثبه مشكض اللغة حامؾة داس العالم كىهحىس وحمؾها بلى اإلاذسط  كحاب ثمٍش

ً اللغة للذاسظين ي  الللاء الحال  بؾذ  ي  ؤخش الحصة. رم خم" اإلاذسط كحب ثمٍش

 ثفحِشها.       

 اإلاطالؾة  (2

خفغا ثاما. ههذف هزه اإلااد  بلى فهم الىصىص وكشاءهها كشاء  صحُدة وخغفها 

عحخذم فيها كحاب "اإلاطالؾة الحذًثة" ؤلفه ألاظحار مدىد ًىوغ. وُدسظد هزه اإلااد   06َو

لة جؾلُمها فهي:   كذس رالرة للاءات ي  هزا الحؾلُم. وؤما طٍش

 ذسوط وطلب مً الذاسظين اإلاالخغة بليهاكشؤ اإلاذسط الىص اإلا 

   .طلب اإلاذسط مً الذاسظين واخذا فىاخذا كشاء  الىص  واإلاذسط ًالخػ كشاءههم 

  بؾذ اللشاء   دشح اإلاذسط اإلاؾاوي مً الىص بالؾشبُة  فةن لم ًفهمىها فششح

 اإلاذسط باإلهذوهِعة.

  س اإلاذسط كشاء  طلب اإلاذسط مً الذاسظين خفػ الىص حماؽة. بطشبلة: كش

الكلمات والجملة اإلاكحىبة ي  الىص  واإلاشتركىن ًللذونها مشات ؽذًذ  ختى نهاًة 

 الىص.   

فةرا سؤي اإلاذسط ؤن الذاسظين كذ خفغىا الىص  فطلب منهم واخذا فىاخذا لحفغها مً 

 غير هغش الىص.  

 

 

 

 فهم اإلالشوء (3

شاء  صحُدة مً غير ههذف هزه اإلااد  بلى فهم مظمىن الىصىص وكشاءهها ك

عحخذم فيها "اإلادادرة الحذًثة" ؤلفه ألاظحار ظىثاج  ثاج الذًً. بالحلُلة  07خفغها. َو

                                                                                                                                                                                
 بلى اهغش. الذاسظين ؽىذ الصؾبة اإلافشدات بُان ي  ؤو الذساس ي الفص" ي  جؾلُمه ي  اإلاذسط بها لِعاؽذ ؤدوات ه  ؤلاًظاح وظال" 05

 ؽً الفهم ولحدلُم.  75. ص  (دط واليشش  للطباؽة العالم داس:  ىهىسوكىف) الثاوي  الجضء  والخعليم التربيت ًىوغ  مدمىد

لة  هزه بحشاء  دساظة) بغيرها للىاطلين الؾشبُة اللغة جؾلُم مىهج. "Setiyadi, Alif Cahya, and Agung Prawoto  بلى اهطش الطٍش

بُة للذوس  وصفُة  .p.97 LISANUDHAD 3.1 (2016)(." كىهحىس  العالم داس حامؾة اللغة بمشكض الؾشبُة اللغة ي  اإلاكثفة الحذٍس

 (. فترا دط العؾذًة مكحبة: حاكشثا) ألاول  الجض  الحدًثت املطالعت ًىوغ  مدمىد بلى بهغش 06

 واليشش  للطباؽة العالم داس:  فىهىسوكى)  الحدًثت الطريقت على العربيت اللغت في املحادثت الذًً  ثاج ظىثاج :  بلى اهغش 07

7117)  
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لفص" ألاول ي  مؾهذ داس العالم كىهحىس  لكً ي  هزا الكحاب معحخذم إلااد  اإلادادرة ل

هزا البرهامج اللؾىي  هزا الكحاب معحخذم لفهم مظمىن الىصىص فدعب  ختى ًحؾىد 

اإلاشتركىن كشاء  الىص كشاء  صحُدة. وُدسظد هزه اإلااد  كذس للاءًً فدعب. وؤما 

لة جؾلُمها فهي:   طٍش

 إلاالخغة بليها.كشؤ اإلاذسط الىص اإلاذسوط وطلب مً الذاسظين ا 

   .طلب اإلاذسط مً الذاسظين كشاء  الىص واخذا فىاخذا  واإلاذسط ًالخػ كشاءههم 

  بؾذ اللشاء   دشح اإلاذسط اإلاؾاوي مً الىص بالؾشبُة  فةن لم ًفهمىها فششح

 اإلاذسط باإلهذوهِعة.

  طلب اإلاذسط مً الذاسظين كشاء  الىص مؿ فهمه  فةن ثىحذ اإلاشكلة لِعإلها بلى

 اإلاذسط. 

  طلب اإلاذسط مً الذاسظين كحابة مظمىن الىص ؽلى كشاظاههم  واإلاذسط ًالخػ

 كشاءههم.  

 

 ثشثِبات البرهامج   (د 

 ظاس هزا البرهامج اللغىي ؽلى الترثبُات آلاثُة  ه : 

 ( Surveyاإلاالخغة ) (1

 الخسجُالت (2

 الاخحباس اللبل   (3

 افححاح البرهامج سظمُا  (4

 لفص" خعب ثىالج اخحباسهم اللبل  ثلعُم ا (5

 للاء( 07جؾلُم الذاسظين ي  الفص" خعب الجذول اإلالشس ) (6

 الاخحباس البؾذي (7

 ثىصَؿ دهاد  الحلذًش (8

 

 
 

 

شها فُما ًل  :   وثلك الترثِبات  ًمكً ثصٍى

 

 

 

 

 

 الخسجُالت (Surveyاإلاالخغة )

 الاخحباس اللبل 

ثلعُم الفص" خعب 
 ثىالج امحدانهم اللبل 

 سظمُا  افححاح البرهامج
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  ُُمالحل .3

جى الحلُُم ي  هزا البرهامج اللغىي  إلاؾشفة مذي فؾالُة جؾلُم اللغة الؾشبُة للمشتريها  باإلطافة ؤ

فاظحخذم خادم البرهامج ألاظئلة  08بلى ثدعين اظتراثُجُة الحؾلُم وجؾُين هجاح ؽملُة الحؾلُم.

ً ظابلين. والبُان الكل   ة ؽلى هىؼ الاخحباسي اللبل  والبؾذي.رم كاسن هحالج اإلاؾذل مً اخحباٍس الاخحباٍس

 ؽنهما ؽلى الىدى الحال : 

 

 الاخحباس اللبل  (أ 

ىفز كب" بذاًة بحشاء ؽملُة  ًُ الحذَسغ الخحباس اإلاشاسكين ؽً مؾلىماههم ومهاساههم وهى الاخحباس الزي 

ة العابلة كب" دخىل الفص"  خُث ًكىن هزا الاخحباس اظحؾذادا لهم لحؾلم اللغة الؾشبُة مً اإلاىاد  اللغٍى

حظمً مً بؾع اإلاىاد اإلالحبعة مً اإلاىاد  09الجذًذ . شي ٍو ًحمث" هزا الاخحباس ؽلى دك" دفهي وثدٍش

 اإلالشس  لهزا البرهامج. 

ويهذف بحشاء هزا الاخحباس بلى ثصيُف الطلبة بلى الفصىل خعب كذساههم ي  اللغة الؾشبُة.كما يهذف 

مىاد اإلالشس  ختى ًكىن هزا البرهامج اللغىي بلى معاؽذ  خادم البرهامج ي  ثصمُم خطىات الحذَسغ لل

 مىصىال بلى ؤهذافه.  

وبؾذ حمؿ البُاهات مً الىرالم اإلاكحىبة مً الاخحباس اللبل   اثطحد ؤن هحالج الاخحباس اللبل  كما  

 ي  الجذول الحال :  

                                                           
18 Zaid, Abdul Hafidz Bin. "ثكىىلىحُا الحؾلُم اإلالترخة لحؾلُم مهاس  الكالم لطالب اإلاعحىي  اإلاحىظط ي  بهذوهِعُا." 

LISANUDHAD 1.2 (2014). p.163 

ذ 09  094. ص  (العىة دون : اإلاعير  داس(.والخطبيق النظريت بين الخدريس جصميم. الحىامذ  فااد ومدمذ الؾذوان ظلُمان ٍص
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 الاخحباس البؾذي   (ب 

بن هزا الاخحباس ؤحشاه خادم البرهامج ي  نهاًة الفص" الذاسس ى مً هزا البرهامج اللغىي. كما هى ي  

شي مً اإلاىاد اإلاذسوظة التى كذ جؾلمىها الاخحباس ا للبل   كذ ثظمً هزا الاخحباس ؽلى دكله دفىي وثدٍش

الذاسظىن ي  فصلهم طىال فتر  مؾُىة. فهى يهذف بلى مؾشفة مذي اكخعابهم الكفاء  ألاظاظُة مً اإلاىاد 

ى هجاح هزا البرهامج اإلالشس  التي هم ي  جؾلمها. كما يهذف بلى وطؿ الذسحات ؤو الحلذًشات لهم لىصىل بل

 اللغىي ؽلى دك" دهاد  الحلذًش. 

وبؾذ حمؿ البُاهات مً الىرالم اإلاكحىبة مً الاخحباس البؾذي  اثطحد ؤن هحالج الاخحباس البؾذي كما 

 :71ي  الجذول الحال 

 معدل النديجت
مجمىع 

 النديجت
 الرقم الفصل عدد الدارسين

 0 ؤبى بكش الصذًم 00 89 8,0

 7 ؽمش بً خطاب 00 60 5,5

 3 ؽثمان بً ؽفان 9 5 70 7,9

 4 ؽل  بً ؤبي طالب 00 5 44 4,1

 5 ؽائشة 6 5 44 7,4

                                                           
 .البرهامج خادم كب" مً اإلاكحىبة الىرالم 71

معدل 

 النديجت

مجمىع 

 النديجت
 الرقم الفصل عدد الدارسين

 0 صذًمؤبى بكش ال 00 79 7,7

 7 ؽمش بً خطاب 00 41 3,6

 3 ؽثمان بً ؽفان 9 57 6,3

 4 ؽل  بً ؤبي طالب 00 5 77 7,5

 5 ؽائشة 6 31 5,1

 املجىع  74 566،8 7,2
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 املجىع  74 643،8 9,8

 

 مىاكشة الحلُُم  (ج 

 : 70مً خالل اإلالاسهة بين هحالج الاخحباسي اللبل  والبؾذي  وهى ؽلى الىدى الحال 

 البيان
درجت 

 الاهفصال

هديجت الامخحان 

 البعدي

هديجت الامخحان 

 القبلي
 الفصل

 ؤبى بكش الصذًم 7,7 8,0 9 1 اسثفؾد

 ؽمش بً خطاب 3,6 5,5 9 0 اسثفؾد

 ؽثمان بً ؽفان 6,3 7,9 6 0 اسثفؾد

 ؽل  بً ؤبي طالب 7,5 4,1 5 0 اسثفؾد

 ؽائشة 5,1 7,4 4 7 فؾداسث

 معدل النديجت 7,2 9,8 4،9 ارجفعذ

 

لؾشف خادم البرهامج ؤن جؾلُم اللغة الؾشبُة لجماؽة اإلاشكض ؤلاظالمي "ؽبذ هللا غاهم الشمال""  

فىهىسوكى له فؾال  لذيهم. ورلك بالىغش بلى فشق ملمىط بين الىحالج ي  الاخحباسي اللبل  والبؾذي. كان مؾذل 

. وللذ 4,9. وهزا ؤكبر بيعبة بلى مؾذل الىخُجة ي  الاخحباس اللبل  وهى 6,5ي  الاخحباس البؾذي هى الىخُجة 

 بؾذ جؾلُمهم اللغة الؾشبُة باخحُاس اإلاىاد اإلالشس  مً البرهامج اللغىي.  6 0سثفؿ مؾذل الىخُجة كذس ا

تركُه  لكً برا ؤؽذها الىغش ؽلى وحه ؽام  سؤي خادم البرهامج ؤن هزا الحؾلُم هاجح وله ًذ فؾال إلاش

بلى وحه مخصىص  لىحذها ؤن بؾظهم لم ًبلغىا بلى الحذ ألاوى ي  هجاخه هدى هزا الحؾلُم. ؽلى ظبُ" 

مؾذل الىخُجة   كما بلع 5,5ؽمش بً خطاب بلع ؽلى اإلاثال : كان مؾذل الىخُجة ي  الاخحباس البؾذي لفص" 

ُلة لم ًصلىا بلى دسحة اإلالبىل ي  هزا البرهامج  هم بالحل. مؾىاه ؤن4,1ؽل  بً ؤبي طالب ؽلى ؽلى  لفص"

وؤما الباق  مً الفصىل  فلهم خم لىُ" دهاد   6.1.77مً خُث بن الحذ ألادوى لىصىل بلى دسحة اإلالبىل هى 

 الحلذًش مً هزا البرهامج. 

  :وبؾذ ؤن كام خادم البرهامج باالهكؾاط هدى هزه الىاكؾة  لىحذ الىلط ألاسبؿ الهامة  ه

فة  لللُ". هزا ألهه ًىظمً ؽلى بن ؽذد لللاء ي (1 للاء فدعب. وؤما  71  جؾلم هزه اللغة الشٍش

 اإلافشوض لحؾلم اللغة ألاحىبُة فةن لُدحاج بلى خصص غير كلُ". 

                                                           
 .البرهامج خادم كب" مً اإلاكحىبة الىرالم 70

ات الذوسات مشكض وطؾها الىخُجة بحلذًشات مطابم هزا 77  .الىجاح ثلذًش جؾُين ي  كىهحىس  العالم داس حامؾة والحذٍس
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ة بن الللاء ي (2 فة   ًدحىي ؽلى للاء واخذ ي  ك" ؤظبىؼ مؿ ؽذم البُؾة اللغٍى   جؾلم هزه اللغة الشٍش

ة بال ي  داخ" الفص" الذساس ي.   الكافُة لهم كحطبُم كفاءههم اللغٍى

ذم ًطبلىا ما دسظىاها ي  فصلهم  وهزا ألامش ٌعبب بلى ؽ  لم ُىههمبن ؤكثر الذاسظين بها إلاا سحؾىا بلى ب (3

بات بإكثر ما ًمكً  بخذي منها الىطم بها ك" ًىم.    ثملك اللغة  ألنها مدحاج بلى الحذٍس

ؽمش بً خطاب وفص" ؽل  بً ؤبي طالب  هم ي  بذاًة جؾلمهم هدى اللغة بن ؤكثر الذاسظين ي  الفص"  (4

لعهلة كما  الؾشبُة.ؤكثرهم كادسون ؽلى كشاء  اللشآن  لكنهم طؾُفىن ي  كشاء  الىصىص الؾشبُة ا

 طؾُفىن ي  الىطم بها. 

 

 الاخححام  .ب 

ُم ألمش حذًذ بيعبة بلى كعم جؾلُم اللغة الؾشبُة  بر ؤن هزا الحؾلُم ًىظمً فُه بن هزا الحؾل

ظىة. وكذ خاول خادم البرهامج ثصمُم اإلاىهج  31كثير مً آلاباء وألامهات الزًً كان ؽمشهم بلع ؤكثر مً 

ىفُزه مً بذاًة هزا البرهامج اللغىي بذءا مً الاخحباس اللبل   ومشوسا بحذَسغ اإلاىاظب لهم وكام بةداء ث

الؾشبُة خعب اإلاىاد اإلالشس  كشسها خادم البرهامج ووصىال بلى الاخحباس البؾذي واخححامه. ووص" هزا الحؾلُم 

بُم ًكىن صىس  بلى ؤهه له فؾال  لذي مشتركُه  باإلطافة بلى وحىد الاهكؾاط له.والحاص"  لؾ" هزا الحط

اد  بؾع الخطط الذساظة خعب (  role model)مثالُة  إلاً ظُلىم بثم" هزا الحؾلُم فُما بؾذ مؿ ٍص

 اإلالحض ى الحال. 

 

 الاكتراخات  .ج 

وبؾذ بحشاء هزا البدث ًلذم خادم البرهامج بؾع اإلالترخات  واهطالكا مً هزه الىلطة مً البُان 

 آلاثُة:

ي فُما بؾذ ؽلى رالرة للاءات ي  ألاظبىؼ ؤو ؤكثر  البرهامج اللغى ٌؾلذ هزا  خادم البرهامج ؤنًلترح  (1

 ي ما دسظىا مً اإلاىاد اإلاذسوظة لهم. البرهامج اللغى  ختى ثمشط مشتركى 

ي ي  حمُؿ اإلاعاظعات ؤلاظالمُة داخلة فيها البرهامج اللغى ًىخشش هزا خادم البرهامج ؤن ًلترح  (2

بة مجحمؿ البشش ؤلاهذوهِعُا مً غير ؤكادًمة سظمُة ي   الجامؾة ؤلاظالمُة  ختى ثمعك باللغة الؾٍش

 داخ" الفص" الذاساس ي.    

  ؤن ًكىن دوس  مكثفة معحلبلة لحؾلم اللغة صالح ي ي هزا البرهامج اللغى خادم البرهامج ؤن ًلترح  (3

     ه خعب اإلاشتركين.   الؾشبُة لغير الىاطلين بها ؽلى معحىاي آلاباء وألامهات مؿ جغير ما ًلضم جغُير 
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