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 ملخص البحث
اللغة ىي دور مهم ىف حياة اإلنسان. ألن اللغة ىي الوسيلة 
لإلتصال ىف حياة اجملتمع. إكتساب اللغة ينقسم على قسمان: اللغة 

ها األوىل واللغة الثانية.  اكتساب اللغة الثانية تشري إىل أي لغة يتعلم
الفرد بعد لغة األم. اللغة العربية ىي يتم دراستها ىف ادلدارس وادلعاىد 
واجلامعات. ونوع البحث ىف ىذا البحث ىو ادلنهج الكيفى ويستخدم 

 Library) الباحثون ىف ىذه الرسالة منهج الدراسة ادلكتبية 

Research )   الذي ينتفع الكتب ىف ادلكتبة، مع اجملالت العلمية
ت، والكتب األخر الذي يبحث عن اكتساب اللغة العربية. وادلقاال

اللغة العربية كاللغة الثانية وىي الدوافع يف تعليم اللغة نتائج البحث ىي 
العربية كاللغة الثانية يف ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دار العلوم ىي الدعم 

جراء من زعماء ادلدرسة وادلدرسني بتكوين جلنة تنشيط اللغة العربية، وإ
الربامج اللغوية من جلنة تنشيط اللغة العربية، وتنوع األساليب يف تدريس 
اللغة العربية، وعقد االحتفاالت والربامج وادلعاملة يف اإلدارة ابللغة 

 العربية.
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Abstract 
This research is about the acquisition of Arabic as a 

second language of high school students at Darul 

Ulum Islamic Boarding School Jombang East Java. The 
type of research in this research is the Qualitative Research, 

because the result obtained is in the form of description data 

in the form of a word, phrase, sentence, etc. Qualitative 
research is a research method that does not need to design 

research hypotheses, nor do researchers use numbers in 
interpretation to produce. The results of this research are: 

Factors that support their success in the Arabic language 
acquisition is divided into two: internal factors and external 

factors. Internal factors are factors related to mental and 

psychiatric students at Darul Ulum Islamic Boarding School 
Jombang. While external factors relating to full support 

from madrasah leaders and teachers with the formation of 
the Language Club (LC), implementation of language 

programs), the diversity of methods in teaching Arabic, 
organizing activities and programs in language. 

 

 مقدمة
كل اإلنسان الذي يعيش ىف العامل حيتاج اللغة. ألن اللغة ىي الوسيلة 
لإلتصال ىف حياة اجملتمع. اللغة ىي وسيلة التفاىم بني البشر واالخر، وىي 
أداة اليستغٌت عنها الفرد ىف تعاملو وحياتو، فهي األدة اخلاصة بتصريف شؤون 

  1اجملتمع اإلنسان.
وعند  2كل اإلنسان منذ والدتو حىت موتو  ال ديكن أن يبتعد عن اللغة.

إكتساب اللغة ىي  والدتو تنمو لغة اإلنسان حول بيئتو يسم أكتساب اللغة. 
.  إكتساب اللغة ينقسم على (  Psycolinguistics)من علم اللغة النفسي 

 قسمني، وىي إكتساب اللغة األوىل )لغة األم( و إكتساب اللغة الثانية. 
، جيب االنتباه إىل جهود ودراسات وأحباث وقبل البدء يف تعلم أي لغة

الرواد يف رلال اكتساب اللغة. فاجلهود سبهد الطريق لقبول اللغة الثانية، وكيفية 
                                                           

 3۲، الرايض : جامعة ادللك سعود. ص. علم اللغة النفسي (،۲۸۹۱ور،)عبد اجمليد سيد أضبد منص  1
2
 Alif Setiadi, “ Bahasa dan Berbahasa Perspektif Psikolinguistik” dalam at –Ta’dib 

Hurnal Kependidikan Islam, Volume 04  (Nomor 2 tahun 1492 H). Hlm. 96. 
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اكتساهبا، وذبعل من ادلمكن فهم ادلعوقات والعقبات اليت تقف يف طريقها. 
دراسة ىذه اجلهود والنظرايت تفيد اللغة العربية يف رلال التعلم والتعليم، وىذه ال

تسد بعض الثغرات اليت نتجت عن نقص البحث يف اللغوايت العربية، خاصة 
 يف اجملال التطبيقي.

إكتساب اللغة العربية كاللغة الثانية لدى  الرسالة سنبحث عن ىذهىف 
 ج جاوا الشرقية.نتالميذ ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دبعهد دار العلوم جومبا

 
  النظرياالطار 

 غة العربيةمفهوم الل .أ 
أصل اللغة العربية ىى إحدى اللغات السامية، لغة أمة العرب 
القددية العهد الشائعة الذكرى الىت كانت تسكن اجلزيرة ادلنسوبة إليها ىف 

ويرى الدكتور أنيس فرحية أن اللغة رلموع  3الطرف العرب من آسيا.
ة الفكر وتعبريا عن عاطفطو. إذ ىى جزء من كيان األصات وتكون أدا

 Social)اإلنسان الروحى  وأهنا عملية فىزئية غجتماعية 
Physiologist ) .4بسيكولوجية على غاية التعقيد  

ووضوح، ببساطة  –من قبل  –وكان العالمة ابن خلدون قد عرفها 
حني قال: " اعلم أن اللغة ىف ادلتعارف ىى عبارة ادلتكلم عن مقصوده، 
وتلك العبارة فعل اللسان، فال بد أن تصري ملكة متقررة ىف العضو الفاعل 

                                                           

  11ص  دمحم عطية األبرشى، ادلرجع السابق، 7

 15ص  ،دار النفائس ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ،انييف معروف 4
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اللغة الكالمية و  5ذلا، وىو اللسان، وىو ىف كل أمة حبسب اصطالحتهم.
كل قوم عن أغراضهم وتتخذ أداة للفهم   ىى األلفاظ والًتكيب الىت يعربىا
. إذن ابللغة العربية يستطيع اإلنسان أن 6واإلفهام، والتفكري ونشر الثقافة 

يتكيف مع غريه ىف اجملتمع وأيضا وسيلة لطلب العلم للعلوم الدينية من 
 الًتاث العربية.

 العربية ىف حياة الفرد واجملتمعاللغة  وظائف .ب 
كانت وظيفة اللغة تنقسم إىل قسمني، وىى وظيفة نفسية ووظيفة 
اجتماعية. فالوظيفة النفسية )سيكولوجية( ألهنا يعرب عن األفكار 
واالنفعاالت والعواطف والرغبات. فالوظيفة اإلجتماعية ىى حينما تؤدى 

لبشرية قيما اجتماعية،  وظيفتها االجتماعية ذبعل للمعارف واألفكار ا
وربتفظ ابلًتاثى والثقاىف والتقاليد االجتماعية عرب األجيال. ويتخذىا 
اإلنسان وسيلة للتعليم فتساعده على ضبط سلوكو، وتكييفو ابلقدر الذى 
يناسب السلوك العام ىف اجملتمع الذى يعيش فىو، وىى الىت تزود الفرد 

للتعبري عن أدق ادلعاىن. وكانت أبدوات التفكري، فإن كانت غنية اتسعت 
عوان على حسن اإلنتاج األدىب والدقة ىف التعبري عن الفكرة. وابلعكس إذا  
كانت فقرية رليدة ضاق التفكري هبا. وعجزت عن تزويد أبنائها ابإلنتاج 
القيم. ويفسر ىذا ان ادلم ادلتأخرة الىت تزال تعيش ىف بداوة ال ديكن أن 

 7ك ضيق اللغة وعدم اتساعاعها.تنتج  فىلسوفا. وسبب ذل
                                                           

 16ص:  ،نفس ادلراجع 5

 15ص ،فن التدريس للًتبية ادللفوتة ،دمحم صاحل مسك 6

7
 6 - 5ص :  ،ادلراجع السابق  ،دمحم عطية األبرشى 
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 إكتساب اللغة مفهوم .ج 
اللغة ىي من علم اللغة النفسي  إكتساب

(Psycolinguistics) علم اللغة النفسي ىي فرع من فروع علم  .
للغة اللغة. يهتم ابلتفسري اللغوي للعمليات العقيلة ذات العالقة بفهم ا

واستعماذلا واكتساهبا . كما يهتمون ابالبحث ىف أثر القيود الفسية على 
  8فهم اللغة واستعماذلا، وخباصة ما يتعلق ابلذاكرة.

وأّما اللغة قد   9.ة كسب دبعٌت تناولإكتساب مأحوذ من كلم
اختلف العلماء ىف تعريف ومفهومها. وليس ىناك إتفاق شامل على 

 إرتباط. مفهوم زلدد اللغة، ويرجع سبب كثرية التعريفات وتعددىا إىل
 Vocal)التعريفات احلديثة ما أييت ابلنسبة اللغة: الطبيعة الصوتية 

Nature ،)  الوظيفة  اإلجتماعية(Social Function ) تنوع ،
، وذلك ىف (  Structural System)البنيو اللغوي واستخدسبها 

 Interpersonal)التعامل بني األفراد من رلتمع اإلنسان األخر 
Communication  .)10  

إكتساب اللغة ىي العملية اليت يكتسب البشر القدرة على استقبال 
واستيعاب اللغة، وكذلك القدرة على انتاج الكلمات واجلمل ألجل 

كتساب اللغة األوىل، واليت التواصل. اكتساب اللغة ىف العادة يرجع إىل إ
تدرس اكتساب األطفال للغتهم األم. وىذا خيتلف عن اكتساب اللغة 

                                                           
، الرايض : جامعة اإلمام دمحم بن سعود علم اللغة النفسي(،  ۱۲۲6عبد العزيز بن إبراىيم العصلي،  )   8

 .۲۲اإلسالمية. ص. 
9
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia (Surabaya : 

Pustaka Progresif, 1997). Hlm. 1206. 
 6۲، الرايض : جامعة ادللك سعود. ص. علم اللغة النفسي (،۲۸۹۱عبد اجمليد سيد أضبد منصور،)  11
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الثانية، واليت تتعاطى مع اكتساب اللغة إضافىة سواء لألطفال أو 
 Second Language) )للمبالغني. إكتساب اللغة الثانية 

Acquisition تساب ىي العملية اليت يتعلم فىها الناس لغة اثنية. إك
اللغة ىي اسم للحقل العلمي الذي يدرس ىذه العملية. اللغة الثانية تشري 
إىل أي لغة يتعلمها الفرد بعد لغة األم، سواء كانت اثنية أو اثلثة أو 

 11رابعة.
إكتساب اللغة ينقسم على قسمني، وىي إكتساب اللغة األوىل ) 

 اللغة األم( و إكتساب اللغة الثانية. 
 

 منهجية البحث
قال الصاوي دمحم مبارك أن منهج البحث ىو طريقة موضوعية يتبعها 
الباحثون لدراسة الظواىر، بقصد تشخيصها، وربديد أبعادىا، ومعرفة أسباهبا، 

رق عالجها، والوصل إىل نتائج عامة ديكن تطبيقها. فادلنهج فن تعظيم وط
األفكار، سواء للكشف عن حقيقة غري معلومة لنا، أو إلثبات حقيقة 

 12نعرفها.
، (Qualitative Research)لبحث ىو ادلنهج الكيفى نوع البحث ىف ىذا ا

ألّن النتيجة اليت مت احلصول عليها ىف شكل بياانت الوصف ىف شكل كلمة، 
عبارة، صبلة، وغري ذلك. البحث الكيفى ىو منهج البحث الذي ال حيتاج 

                                                           
11

 David Lighfoot, Language acquisition and language change, Wiley 

Interdiciplinary Review Cognitive Science 2010. Page 677. 
. القاىرة : ادلكتوبة األكاديكية. البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو(. 1992دمحم الصاوي دمحم مبارك. )  12

 26ص.
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 13تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحثون األرقام ىف التفسري عن إلنتاج. 
  ( Library Research) يستخدم الباحثون ىف ىذا ادلقالة منهج الدراسية ادلكتبة

 الذي ينتفع الكتب ىف ادلكتبة. 
 زلل البحث .1

الثانوية ادلتفوقة دبعهد زلل البحث ىف ىذا البحث ىو ادلدرسة 
دار العلوم جاوا الشرقية. وتصف ىذه الدراسة مهارات القراءة 

لقسم العلوم للطالب، مع زبصص التالميذ ىف الصف احلادي عشر 
. اختار الباحثون زلل البحث ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دبعهد 3الدينية 

بعة لوزارة الشؤون ألهنا من ادلؤسسات الًتبية اإلسالمية التا دار العلوم
الدينية الىت تقوم بتعليم اللغة العربية وىذه كاللغة الثانية لدي التالميذ 

 ىف ىذه ادلدرسة.

 طريقة استفادة ادلعلومات  .2
فىحصل عليها من  (library research) 14الدراسة ادلكتبية، ( أ

 الكتب والواثئق ادلتعلقة بكتابة البحث العلمي.
فىحصل عليها من االستقصاء  (field research)الدراسة ادليدانية  ( ب

 ىف ادلكان ادلتعلق بكتابة البحث العلمي.
  أنواع البياانت ومصادرىا .3

تنقسم البياانت إىل قسمني، ما تصدر من الناس وما تصدر 
طلبها الباحثون منو مباشرة.  ادلخربمن  تصدرمن غريه. فاألوىل ما 

                                                           
13

 Suharismi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta : Rineka Citra. hlm.12 
14

 Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Penerbit 

Rake Sarasisn, h. 168. 
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 15والثانية ما تصدر من الواثئق من صور وتسجيالت ومالحظة.
أهنا تتكون  (Lofland)ما قال لو لوفالن  (Moleong)واقتبس موليونج 

من البياانت الرئيسية اليت تشمل على األشياء ادللفوظة أي األقوال 
وأفعال الشخص، والبياانت اإلضافىة اليت تشمل على الرسائل 

 يت توافق على مسائل البحث.وكشف احلضور والبياانت اإلحصائية ال
 طرق صبع البياانت  .4

طريقة صبع البياانت اليت استعملها الباحثون ىذا البحث ثالثة 
 طرق وىي:

 ( Interview) ادلقابلة   -أ 
واستعمل الباحثون ىذه الطريقة لنيل البياانت اليت تتعلق 

حالة  مثل دلدرسة الثانوية ادلتفوقة دبعهد دار العلوم جاوا الشرقيةاب
كاللغة تدريس اللغة العربية، وأنواع تطبيق تعليم اللغة العربية  

، والدوافع وادلوانع ىف تطبيقها ىف ىذه ادلدرسة، واقًتاح الثانية
 احلل ىف تنشيط تطبيقها فىها.

 ( Observation) ادلالحظة  -ب 
واستعمل الباحثون ىذه الطريقة دلقارنة البياانت احملصولة 

ىف   كاللغة الثانيةتطبيق تعليم اللغة العربية   من ادلقابالت عن
 .دلدرسة الثانوية ادلتفوقة دبعهد دار العلوم جاوا الشرقيةاب

 
 

                                                           
15

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), h. 131 
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 (  Dokumentasi) الواثئق  -ج 
ىى منهج عن الشئ يبحثها الباحثون ومصادر  الواثئقإن 

الواثئق وربتوى على البحوث ادلوجودة وادلقاالت واحلكاايت 
وىف ممارة ادلالحظة  16ادلنهج ابلتاريخ أيضا. وغريىا ويسمى ذلك

أخذت ىذه الوسيلة حلصول احلقائق ادلتصلة ابلتاريخ التأسيسى 
من قبل ىذه ادلدرسة واحلقائق ادلتصلة هبا من ىيكل ادلدرسة 

واستعمل الباحثون ىذه الطريقة لنيل  ا وغريىا.التنظيمية وأىدافه
ادلعرفة اليت تتعلق بعدد التالميذ، وحالة الوسائل، وادلواد 

 الدراسية، وغري ذلك.
 أسلوب ربليل البياانت .5

طريقة ربليل البيــاانت ىف ىذا البحث العلمي ىي طريقة اإلجياز 
(reduksi). لدراسة وىي تعيني بياانت حصل عليها الباحثون من ا

 17ادليدانية وتركيزىا إىل عدة نقاط مكتوبة ىف قضية البحث.
 

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
 إكتساب اللغة األوىل .أ 

للغة األوىل )اللغة األم(، ىي اللعملية اليت من خالقها إكتساب ا
احلصول على لغتهم األم ابتداء من مرحلة الطفولة. ىف ىذا اإلكتساب 

، وتسمى (Noam Chomsky)مبادئ مشهورة، اليت قواىا نعوم تشومسكي 
                                                           

16
 Winarno Surahmad, Dasar Dan Teknik Research, CV Tarsito Bandung, 1975, hal. 

132  

17
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 242. 
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. ىذه ادلبادئ ذلا فكرة (Innateness Hypothesis)ابالبادئ  الفرسية الضمرية 
أن لكل طفل بشر ادلولود، لديو قدرة ابلفعل خاصة ىف اللغة  تسري على

 18وال يشارك هبا ادلخلوقات األخرى.
ويقصد ابللغة األم اللغة األوىل اليت اكتساهبا الطفل من أسرتو  

وأقاربو كولديو أو أي شخص بينو وبني الطفل اتصال مباشر، بدأ من 
مفردات لغوية تعرضها األم على طفلها عند شعورىا حبجتو إىل شيء 

  19ما.
 إكتساب اللغة الثانية .ب 

لو  –كحقل العلمي   –أن أصل علم اكتساب اللغة الثانية  
جذوره ادلـتأصلة  ىف ادلدرسة السلوكية اليت سيطرت على ىذا احلقل من 

ات حىت الستينيات من القرن ادلاضي، كما أنو مرتبط بشكل األربعيني
واضح ابلتحليل التقابلي الذي كان لو أثر الواضح ال على نظرية اكتساب 
اللغة الثانية فحسب بل وعلى تدريس اللغة الثانية داخل الفصل الدراسي 

 (.  ۲۸، ص. ۱۲۲4) جونسون، 
العملية ىي Second Language Acquisition) )إكتساب اللغة الثانية 

اليت يتعلم فىها الناس لغة اثنية. إكتساب اللغة ىي اسم للحقل العلمي 
الذي يدرس ىذه العملية. اللغة الثانية تشري إىل أي لغة يتعلمها الفرد بعد 

 21لغة األم، سواء كانت اثنية أو اثلثة أو رابعة.
                                                           

18
  Ana Adelstein etc, First Language Acquisition in Adolescene : Evidence for a 

Crictical Period  for verbal Language Development, the article taked from University 

Waterloo Canada, 1998. Page 7. 
( األنساق اللغوية والسباقات الثقافة يف تعليم اللغة العربية. 2۲۲4 زلمود دمحم قدوم و دمحم حسني السمانية، ) 19

 3۹2. ص.  اجلامعة األردية -مركز اللغات
20

  David Lighfoot, Language acquisition and language change, Wiley 

Interdiciplinary Review Cognitive Science 2010. Page 677. 
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العربية كاللغة الثانية لدى تالميذ ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة  اللغة إكتساب .ج 
 ج جاوا الشرقيةندبعهد دار العلوم جومبا

إن تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدف إىل الدفع و   
رشاد والتطوير ىف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية أو سببية.  إل

كانت ىف تعليم اللغة العربية أربعة مهارات، وىي مهارة اإلستماع ومهارة 
 الكالم ومهارة اقراءة ومهارة الكتابة. 

حكومة إندونيسيا ىف تعليم اللغة العربية اثبتة ومل تتغري  سياسةإن 
ء اللغة العربية ضمن مواد اللغة األجنبية. ديثل حىت اآلن وىي إببقا

مليون  251من سكان إندونيسيا الذين بلغ تعدادىم  88:ادلسلمون 
نسمة، وتدرس العربية ىف ادلدارس اإلسالمية والعامة حصة واحدة ىف 

  21األسبوع.
كانت ىف إندونيسيا ادلدرسة العامة وادلدرسة اإلسالميية. ىف مدرسة 

ىناك درس اللغة العربية. أما ىف ادلدرسة   (MI, MTs,MA) اإلسالمية
مدرسة اإلسالمية )ادلدرسة  ىف العربيةالعامة ليس ىناك اللغة العربية. اللغة 

دلتوسطة وادلدرسة الثانوية اإلسالمية( أو ىف معهد اإلبتدائية وادلدرسة ا
اإلسالمية كل التالميذ يتعلم درس اللغة العربية، وتعليم القران و تعليم 

 (SD, SMP , SMA)اكتب الدينية ابللغة العربية. ولكن ىف ادلدرسة العامة 
ليس ىناك درس اللغة العربية. كانت ىف ادلدرسة العامة درس الدينية 

 .واحدة ىف األسبوعة اإلسالمي

                                                           
 Volume 01)دونيسيا. ( . واقع تعليم اللغة العربية يف معاىد وادلدارس إبن2۲۲4أضبد ىداية هللا زركشي )  21

No. 02) .۲۲ص. 
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بناء على البحث درس اللغة العربية ىف ادلدرارس اإلندونيسييا،  
حىت اللغة العربية كاللغة الثانية وىي ىف ادلدرسة اإلسالمية. ألن ىف 
إندونيسيا ادلدرسة العامة وادلدرسة اإلسالميية. ىف مدرسة اإلسالمية ىناك 

 ليس ىناك اللغة العربية. درس اللغة العربية. أما ىف ادلدرسة العامة
يذكر ىف ادلنهج الدراسي من وزارة الشؤون الدينية أن حصة اللغة 
العربية ثالث حصص ىف األسبوع. وىف ىذه ادلدرسة يكون الوقت لتدريس 

حصص،  4حصص ىف األسبوع، ولدرس النحو والصرف  4اللغة العربية 
 12وعة دقيقة، فاجملم 45حصص، وكل حصة  4ولقراءة كتب الًتاث 

دقيقة ىف األسبوع. وتوظيف الطلبة ابلتعلم ىف بيوهتم أو  541حصة أي 
ىف ادلعهد وخاصة درس اللغة العربية ألن طريقة إجابة التدريبات ىف ىذا 

 الدرس إبجابة شفوية، فيحتاج الطلبة إىل االستعداد ابدلطالعة والقراءة.
الثانية لدى تالميذ الطرق ادلستخدمة يف تدريس اللغة العربية كاللغة  .د 

 ادلدرسة
واستخدم مدرس اللغة العربية الطريقة ادلباشرة بشعار "انظر وقل"، 
وطريقة السمعية الشفوية، وطريقة األسئلة واألجوبة. فادلدرس قبل أن 
يعطي ادلفردات يشري إىل ما قصده أو حيملو أمام الطلبة، فهم ينظرون إليو، 

مثال، أراد ادلدرس إعطاء مفردة مث يشرح ذلم أن ما حيملو كذا كذا. 
"كتاب"، فهو حيمل الكتاب على يده ويشهده إىل الطلبة، مث يقول "  
كتاب"، "ىذا كتاب". مث يلفظونو ويفهمون أن ما حيملو ادلدرس كتاب. 
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مث بدأ ادلدرس سؤاال "ما ىذا ؟"، "ىل ىذا كتاب ؟" وغريىا من 
  22 ادلفردات.

الطلبة، مث  معوقد شاىد ادلدرس الفيلم أو النطاق ابللغة العربية 
يقطعو فيلقن الطلبة لتمثيل ما يستمعون. وقد يظهر الشرائح أو الصورة مث 
يوظف لطلبة لوصف ما ينظرون بلغتهم. وقد يعطي ادلدرس فرصة للطلبة 

 اطالع نص، ويفضلهم بسؤال ما مل يفهموا من النص من مفردات يف
وعبارات. مث يعطي ذلم فرصة إلبداء أسئلة عما يفهمون. ويف آخر الدرس 

 يصحح ادلدرس ما يفهمون.
الوسائل ادلستخدمة لتدريس اللعة العربية ىف ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دار  .ه 

 العلوم
تدريس اللغة العربية. منها: شرائح، واستوعب ادلدرس عدة الوسائل ل
. واستخدم مدرس LCD Proyektor وصور، والفيلم، وتسجيالت احلوار، و

اللغة العربية يف تدريسها كتاب اللغة العربية "العربية للناشئني اجلزء 
 الثالث".

 العوامل ادلؤثرة ىف اكتساب اللغة .و 
ىف  ح أو الفشلالعوامل وادلتغريات والقيود ادلختلفة النجا  ستحدد

تعليم واكتساب اللغة الثانية. العوامل اليت تؤثر على جناح تعليم اللغة الثانية 
( 3( وعامل العمر، 2عوامل التحفىز،  ( 1 23ما يلي: (Choer)عند خري 

                                                           
أكتوبر  14وذلك يوم األربعاء ، دمحم مغفور، ادلاجستري، ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية  22
 م. 2121

23
 Abdul Chaer, 2009. Psikolinguistik Kajian Teoritik, Cet. Pertama, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, h. 251. 
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اخلربة و ( والعوامل البيئية.5( وعامل اللغة األوىل، 4وعوامل العرض الرمسية، 
ىي شبرة التفاعل بني الفرد والبيئة، ودفعت االختالفات الكبرية بني 

وديكن  24األطفال ىف سرعة تطور اللغة اليت تؤثر على اكتساب اللغة،
 حصرىا ىف رلموعتني رئيسيتني:

رلموعة من العوامل التكوينية )الوراثة( أو األفراد اليت أتيت من داخل  .أ 
 اإلنسان.

رلموعة من العوامل البيئية اليت تنشأ من فرحة األفراد اآلخرين حول  .ب 
 الشخص.

اب اللغة الثانية إىل أن ىف مقالتو بعنوان اكتس Cakrawalaذكر و 
ىناك عدة جوانب جيب مراعاهتا عند ازباذ قرار بتعليم اللغة الثانية، ىي: 

( 4( اإلسًتاتيجية ادلستخدمة، 3( عمر الشخص، 2القدرة اللغوية، ( 1
 25 التحفىز.
 

 حتليل البياانت
استخدم الباحثون طريقة اإلجياز يف ربليل البياانت اليت حصل عليها من 
الدراسة ادليدانية. ومن ادلقابالت وادلالحظة والواثئق اليت قام هبا الباحثون يف 

ثون على البياانت، فأوجزىا إىل ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دار العلوم حصل الباح
 عدة نقاط كما يلي:

تطبيق تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية يف ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دار  - أ
 العلوم

                                                           
  .55، 2111مة السورية للكتاب، معمر نواف اذلوارنة، اكتساب اللغة عند األطفال، دمشق: اذليئة العا24

25
 Cakrawala , 2007. Artikel yang berjudul pemerolehan bahasa kedua, www. 

Artikel Cakrawala TNI AL.com, diakses 20 Maret 2020. 
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يكون تطبيق تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية يف ادلدرسة الثانوية 
 ادلتفوقة دار العلوم ما يلى:

 غة العربية يف االحتفاالت وعدة الربامجإلقاء الكلمة واخلطابة ابلل .1
تقدمي ادلسرحية ابللغة العربية يف ادلسابقة بني الفصول  .2

(lassmeetingc) 
استخدام اللغة العربية يف مقدمة التدريس جلميع الفنون سوى اللغة  .3

اإلجنليزية، واستخدام اللغة العربية يف تدريس الدروس الدينية أكثر 
 من اللغة الوطنية.

 upacara)استخدام اللغة العربية يف مراسم اللواء  اإلندونيسي  .4

bendera) 
الدوافع والعوائق يف تطبيق تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية يف ادلدرسة   - ب

 الثانوية ادلتفوقة دار العلوم:

 الدعم من زعماء ادلدرسة .1
 (.LC) إجراء الربامج اللغوية من رجال إحياء اللغة العربية .2
 تنوع األساليب يف تدريس اللغة العربية .3
 عقد االحتفاالت والربامج وادلعاملة يف اإلدارة ابللغة العربية .4
 

 اإلختتام
إكتساب اللغة ىي العملية اليت يكتسب البشر القدرة على استقبال  .أ 

واستيعاب اللغة، وكذلك القدرة على انتاج الكلمات واجلمل ألجل 
 اب اللغة ىف العادة يرجع إىل إكتساب اللغة األوىل.التواصل. اكتس

إكتساب اللغة األوىل )اللغة األم(، ىو اللملية اليت من خالقها احلصول  .ب 
 على لغتهم األم ابتداء من مرحلة الطفولة إىل مرحلة ادلراىقة.
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ىي العملية اليت Second Language Acquisition) )إكتساب اللغة الثانية  .ج 
فىها الناس لغة اثنية. إكتساب اللغة ىي اسم للحقل العلمي الذي يتعلم 

يدرس ىذه العملية. اللغة الثانية تشري إىل أي لغة يتعلمها الفرد بعد لغة 
 األم، سواء كانت اثنية أو اثلثة أو رابعة. 

الدوافع يف تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية يف ادلدرسة الثانوية ادلتفوقة دار  .د 
لعلوم ىي الدعم من زعماء ادلدرسة وادلدرسني بتكوين جلنة تنشيط اللغة ا

العربية، وإجراء الربامج اللغوية من جلنة تنشيط اللغة العربية، وتنوع 
األساليب يف تدريس اللغة العربية، وعقد االحتفاالت والربامج وادلعاملة 

  يف اإلدارة ابللغة العربية.
 
 املراجعقائمة 

 لعربيةمراجع اب .أ 

( . واقع تعليم اللغة العربية ىف معاىد 2۲۲4زركشي، أضبد ىداية هللا )
 (Volume 01 No. 02)وادلدارس إبندونيسيا. 

( األنساق اللغوية 2۲۲4السمانية، زلمود دمحم قدوم و دمحم حسني ، ) 
 -والسباقات الثقافة ىف تعليم اللغة العربية. مركز اللغات

 اجلامعة األردية .
( .  رسالة ماجستري . إكتساب اللغة العربية  2۲۲۰، إمساعيل )عبد هللا

كاللغة الثانية لدى طالب معهد دارالسالم كونتور. ماالنح: 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية .
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، علم اللغة النفسي(،  ۱۲۲6العصلي، عبد العزيز بن إبراىيم ،  ) 
 اإلسالمية. الرايض : جامعة اإلمام دمحم بن سعود

البحث العلمي أسسو وطريقة  (. 1992مبارك، دمحم الصاوي دمحم. )
 . القاىرة : ادلكتوبة األكاديكية.كتابتو

، الرايض : علم اللغة النفسي (،۲۸۹۱منصور، عبد اجمليد سيد أضبد ،)
 جامعة ادللك سعود.
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