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Abstract: The main issue in this research, it is how to apply the Arabic Club to 

improve the skill of speaking. The purposes of the research are to know how the 

Arabic language group is, to know the linguistic activity used in the Arabic club, and 

to know its effect on improving the skill of speaking. 

The research method, it is field research on the descriptive approach. In his 

writing, the researcher used a descriptive and analytical method, then collected data 

through observation and personal interview with the Arabic language teacher in the 

Arabic language group program and some students, and then made tests. 

As for the results of the research, they are the linguistic activity in this program. 

It consists of three types: conversation or dialogue, simulation and expressions. 

Among the highlights of the linguistic activity in this program are conversational 

activities and expressions. In its application it consists of what is related to 

vocabulary pronunciation, grammatical structures and expression of ideas. As for the 

highlight of the linguistic activity to upgrade students' speech skills, it is the 

pronunciation of vocabulary. 

The Arabic Language Group has the effect of improving the speech skills of 

students in this program. Speak Arabic with the teacher at 2 Padding High School and 

their friends when applying this program. One of the advantages of the program is 

that the pupils find ample opportunity to speak Arabic and practice speaking. As for 

her problem, it is the lack of time, the lack of interest of the teacher, and the lack of 

students' attendance for this program. 

 : مجموعة اللغة العربية، ترقية، مهارة الكالم يةاسسال الكلمات 
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 مقدمة  -أ

. وهي أهمية الثانية بعد مهارة االستماع لغة العربية وهي مهارةفي ال مهارة الكالم هي مهارة أساسية

اللغ التدريس  عند  التالميذ  يتعلموا  لتعليم  أن  للتالميذ  يمكن  ال  إنساني.  نشاط  الكالم  ألن  العربية  ة 

  املـحادثةهما    تشتمل مهارة الكالم على نوعين أساسيين،لذلك  اللغة العربية بدون تعليم مهارة الكالم.  

معين) موضوع  فردين حول  بين  تجري  التي  التلقائية  الحرة  املناقشة  الشفهيو   1( إنها  التعبير )   التعبير 

بإعدادها املعلم  يقوم  موضوعات  في  باملظاهرة  أو  بالوصف  النفس  الكلمة   2. (عن  هي  فيه  والوسيلة 

 3التي تتحرك بها الشفة.املنطوقية 

إن عملية الكالم تتم نتيجة وجود مؤثرات داخلية أو خارجية مرئية أم مسموعة، يستجيب لها  

إلى   أوامره  فيصدر  للمتكلم  العصبي  شكل الجهاز  على  األوامر  هذه  بدورها  فترسل  النطق  أعضاء 

وت الـموجات صوتية،  عند  السمع  أعضاء  فتلقاها  الهواء  في  املوجات  هذه  إلى  ـمض ى  ناقلة  إياها  متلقى 

 الجهاز العصبى، وقد يصدر أوامر بعد ذلك إلى أعضاء النطق، وهكذا تحدث عملية الكالم. 

برام تصنيف  أشكال  أحمد طعيمة ومن  رشدي  بحسب قال  تصنيفها  األجنبية  اللغات  تعليم  ج 

البرامج  هذه  وتنقسم  معينة.  اللغوية  مهارات  من  الجمهور  ذلك  يفرضه  وما  له  أعدت  الذي  الجمهور 

متنوع  لجمهور  فتوجه  العامة  البرامج  فأما  تخصصية.  وبرامج  عامة  برامج   : قسمين  الى  عام  بشكل 

لغوي مهارات  على  وتشتمل  االتجاهات  متعدد  ماألهداف  الحة  في  العام  النشاط  بأوجه  أما رتبطة  ية. 

 4البرامج التخصصية فتوجه لجمهور محدد. تتوحد وظائفه أو اتجاهاته أو أهدافه أو غير ذلك.

 
 492، )مكة املكرمة، جامعة أم القرى(، ص. املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدي أحمد طعيمة،   1
 6(، ص. 2009، )ماالنج: مطبعة الجامعة، البيئة اللغوية حليمي زهدي، 2
 204م(، ص.  2004 –ه 1420، )الرياض، مكتبة الرشد، فصول في تدريس اللغة العربيةحسن جعفر الخليفة،    3
ه   1406القرى،  ، )مكة املكرمة، جامعة أم  دليل عمل في إعداد املواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة،     4

 121م(،  ص.  1980 –
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أما النشاط اللغوى هو كل نشاط يقوم به املدرس أو التالميذ أو كالهما يقصد تدريس أو دراسة 

خا أم  الفصل  داخل  النشاط  هذا  كان  تمارس  العلوم سواء  التي  واألدبية  اللغوية  األنشطة  تعد  رجها. 

خارج الفصل، مجاال رحبا الكتساب خبرات جديدة، أو تدعيما لخبرات سابقة يجب تطويرها وتنميتها، 

يميز هذا النوع من النشاط أنه يوفر فرصة كثيرة لتدريب الطالب على ممارسة اللغة   ولعل من أهم ما

يصعب   طبيعية،  مواقف  في  جوانب  العربية  يتناول  انه  على  عالوة  املدراس ى،  الفصل  داخل  توفيرها 

وبذلك  املدراس ي،  الفصل  داخل  التدريس  طرائق  تفعل  كما  وليس  متكاملة،  مترابطة  بصورة  اللغة 

 5يسهم النشاط اللغوي غير الصفي في توطيد العالقة بين مختلفة فروع اللغة العربية.

ي هو األلوان املتنوعة من التحدث واالستماع والقراءة ت الركابي النشاط اللغوي واألدبقال جود

القيود   من  ش يء  يعقبها  وال  يسبقها  ال  متكلفة  غير  تلقائية  ممارسة  التلميذ  يمارسها  التي  والكتابة 

 6املفروضة. 

يتكلموا  يستطيع أن  بمتكلم   التالميذ  واملعاملة  اللغوية،  األنشطة  منها  بالعوامل  العربية  باللغة 

اللغة العربية، واستماعها، وتدريبها، وفهم املفردات، قراءة كلمات اللغة العربية. وتخصيص في املدرسة 

بادنج هناك البرنامج الخاصة لترقية مهارة اللغة العربية لتالميذها ويسمي هذه    2اإلسالمية الحكومية  

 (.Arabic Clubلبرنامج بمجموعة اللغة العربية )ا

إندونيسيا،  في  املدارس  بعض  في  العربية  باللغة  التحدث  أي  الكالم  مهارة  تدريس  مجال  وفي 

الذي  الـوجدت   املثال  ومن  املهارة.  هذه  والتعلم  تعليم  في  والتالميذ  املدرسون  يواجهها  التي  مشكالت 

الحكومية   اإلسالمية  املدراسة  في  التطبيق   2يوجد  لنقص  أفكارهم  ليعبر  التالميذ يصعبون  أن  بادنج 

 اللغة.

 
 194(، ص. 1979، )دار املعارف:تدريس العلوم والتربية العلميةابراهيم بسونى،   5
 233، ص. املرجع السابق الدكتور جورت الركابي،  6
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في    املالحظةحسب   الباحث  بها  قام  الحكومية  املبدئية  العالية  في بادنج  2املدرسة  الفشل  أن   ،

ة رغبة التالميذ  ومن أسبابه هي  مهارة الكالم باللغة العربية يواجهه أيضا التالميذ في هذه املدرسة،  
ّ
قل

ال عملية  العربيةفي  اللغة  م 
ّ
تعل بصعوبة  اعتقدوا  ملا  و دراسة  ال  ،  وهم  الكالم  مهارة  في  التالميذ  عجز 

يستطيعون التعبير عن األشياء البسيطة، قد ال يعطى املدرس  فرصة للتالميذ لتطبيق ممارسة الكالم 

إلى ذلك أن املدرس يميل إلى تعليم مها أكثر من تدريس  إال قليال. أضف  القراءة  الثقة الكالم، و رة  قلة 

م باللغة العربية و  
ّ
الخوف من الوقوع في الخطأ والخجل من ظهور اللكنة  بالنفس عند التالميذ في التكل

للتعبير   املناسبة  العبارة  أو  الصحيحة  الكلمة  الحصول على  باللغة، وصعوبة  الناطقين  أمام  األجنبية 

 7.عن فكرة معينة

الذالك   تلك  في  العربية  اللغة  لترقية  ملدر مدرس  البرنامج  يستعملون  لدى سة  الكالم  مهارة 

 Arabicيسمى بمجموعة اللغة العربية ) هي ما  التي توجد في هذه املدرسة    ةاألنشطة اللغويالتالميذ،  

Club.)    املظاهر م  السابقةفتدعو  الحكومية  يريد  املدرسة  في  العربية  اللغة  يقوم    2درس  أن  بادنج 

تدريس اللغة العربية بعد التدريس في الفصل. لذلك قام به البرنامج ألنشطة اللغوية. ويريد أن يقوم  ا

لترقية   لدى  الخاصة  الكالم  البرنامج  مهارة  هذا  يسمى  و  )   ـمجموعةبتالميذه  العربية   Arabicاللغة 

Club.)8 

بـوال )  ـمجموعةمراد  العربية  بمواد    هي(  Arabic Clubاللغة  مرتبط  املدرس ي  النشاط  من  نوع 

اللغة العربية يمارسه التالميذ ويتدربون من خالله على ممارسة أنواع متعددة من فنون اللغة، كالحوار  

 
م. يالحظ 2015أكتوبير    23بادنج في اليوم الجمعة في التاريخ    2الباحث في املدرسة العالية الحكومية    ااملالحظة املبدئية  قام به   7

 ( Keagamaanالباحث العاملية عند تدريس اللغة العربية في الفصل الثالث القسم الوحدة الخاصة ) 
 م.  2015أكتوبير  23بادنج في التاريخ  2املقابلة بين الباحث و املدرس اللغة العربية الذي يدرس في املدرسة العالية الحكومية   8
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التها واملـحادثة والخطابة و الـمناقشة والقدرة على تجسيد الشخصيات، معبرين عن أحاسيسها وانفعا

 9.ميذ الفرصة ملمارسة العمل الجماعي وتحمل املسؤوليةيتيح للتال بوسائل التعبير املختلفة و 

 

 البحث منهج -ب

البحث  أما   افمنهج  البحث  الـمدخل    مليدانيهو  التكلفيالعلى  ألن وصفي  بالوصفي  ويسمي    ،

تطبيق   عن  يصف  )  مجموعةالباحث  العربية  لدى  Arabic Clubاللغة  الكالم  مهارة  لترقية    تالميذ ( 

الحكومية   العالية  ا  2املدرسة  كان  وصفية.  صورة  على  أو  بادنج  الواقعة  دراسة  على  يعتمد  لوصف 

 الظاهرة، ويهتم بوصفها وصفا دقيقيا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا.

ا هذا  فى  العدد  يوجد  ولو  اإلحصائ  الرموز  يستعمل  ال  البحث  ألن  بالكيفي  فهو ويسمي  لبحث 

الرائسيات كاملعلومات  الباحث  التى  ليس  الكيفي   سيحللها  واملدخل  األحصائى.  الرموز  استخدام  دون 

 10مناسبة في هذا البحث لوجود الخصائص التي تناسب بدراسة الحالة.

املتعلقة املعلومات  جمع  أولها  البحث  هذا  في  الباحث  بها  يجري  التي  الخطوات  باألنشطة   أما 

ب يتعلق  مما  ثم يصف  )  ـمجموعةاللغوية  العربية  يعنيArabic Clubاللغة  فى    (    العاليةاملدرسة  الحظ 

تطبيق  ليج  بادنج  2الحكومية   عن  البيانات  )  مجموعةد  العربية  فيه(  Arabic Clubاللغة   ااملوجودة 

املالحظة يحل  .واالختبارات  املقابلةو   املباشرة،  بطريقة  بالنظارية وثانيها  وقفا  املوجودة  البيانات  ل 

 . البياناتثها يلخص وثال  ،املناسبة

 

 نتائج البحث -ج

 
 بادنج( 2)املدرس اللغة العربية في املدرسة العالية الحكومية األستاذ رولي يندري   9

10 Moch. Ainim, Metodologi Penelitian Bahasa , (Surabaya: Hilal Pustaka, 2007),  h. 12 
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( العربية  اللغة  الفصل.  Arabic Clubمجموعة  داخل  الدراسة  بعد  يقام  الذي  البرنامج  هي   )

الحكومية   العالية  البرنامج    2املدرسة  البرنامج. هذا  التي تحمل هذا  في بادانج  الـمدارس  بادنج هي احد 

. والفكرة من وراء هذا البرنامج نظرا لنقص 2013مستمر منذ ثالث سنوات. نشأ هذا البرنامج في عام  

العربية. أما الكتاب املستعمل في هذا البرنامج هو كتاب "العربية بين يديك". أما  الوقت في تعليم اللغة  

الطريقة املستعملة في هذا البرنامج هي طريقة املباشرة وطريقة اإلتصالية. ويجري هذا البرنامج ساعة 

 واحدة في األسبوع وهي يوم اإلثنين بعد الدراسة. 

( في املدرسة Arabic Club)عة اللغة العربية  في هذا البحث سيصف الباحث عن تطبيق مجمو 

الحكومية   اللغة بادنج.    2العالية  مجموعة  بتطبيق  املتعلقة  الدقيقة  البيانات  درجة  على  للحصول 

 ، يستخدم الباحث مصدرين للبيانات. (Arabic Club)العربية 

اامل املباشرة يعني يشهد  البحث هي مالحظة  في هذا  الباحث  التي قام بها  لباحث مباشرا  الحظة 

تكون   أن  ويمكن  الدقيقة  البيانات  للحصول  هكذ  الباحث  قام  التعلم.  عملية  خالل  في  ماحدث  على 

مبررة. أما من خالل األسابيع املاضية، يشارك الباحث عند التعليم والتعلم في برنامج مجموعة اللغة 

 ربية. (. يعني أصبح الباحث املدرس في تدريس اللغة العArabic Clubالعربية )

إقامة   تاريخ  عن  عامة  لـمحة  أعطاء  الحكومية  بعد  العالية  الباحث بادنج  2املدرسة  فأراد   ،

( بحسب Arabic Clubاللغة العربية )  مجموعةعرض البيانات عن أنواع أنشطة اللغوية التي يدور فى  

 املالحظة. 

به قام  التي  املالحظة  مرات.   ا أما  ثالث  عن  تتكون  البحث  هذا  في  الولى    الباحث  بدأ  املالحظة 

، عند التدريس في مجموعة اللغة العربية، رأى  2016يناير    18الباحث املالحظة األولى فى يوم اإلثنين،  

الباحث فعالية أنشطة التالميذ فى ترقية مهارة الكالم، ثم تستمر باملالحظة وتحليل البيانات وتحسينها. 
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ما الحظ الباحث عن أحوال التالميذ فى أثناء األنشطة من األول إلى األخر، بدأ الباحث باملالحظة   بعد

 فى في مجموعة اللغة العربية.  2016يناير  18األولى يوم اإلثنين، 

من   والحوار.  املحادثة  هي  األولى  برنامج هذه  مزايا  األنشطة  فى  التالميذ  أن  هي:  األنشطة 

اللغة   )مجموعة  فى   (Arabic Clubالعربية  صحيحا  نطقا  العربية  األصوات  ينطقوا  أن  يستطيعون 

التالميذ   ويستخدم  التكلم،  في  صحيحة  بطريقة  أفكارهم  عن  يعبروا  أن  ويستطيعون  الـمحادثة، 

العبارات املناسبة فى الـمحادثة، يستعمل التالميذ املفردات املناسبة فى الـمحادثة، ويستعمل التالميذ  

 دات املناسبة فى الـمحادثة، ويرغب التالميذ التحدث باللغة العربية في الـمحادثة.املفر 

املشكلة من هذه األنشطة فهي: اليستطيع التالميذ أن ينطقوا املفردات العربية صحيحا، وال و 

جيد بالتنغيم  العربية  الجمل  يلفظوا  أن  التالميذ  يلفظوا  ايقدر  أن  التالميذ  يقدر  وال  الـمحادثة،   فى 

عند  الصحيحة  اللغوية  التراكب  التالميذ  يستخدم  وال  الـمحادثة،  فى  الجيد  بالنبر  العربية  الجمل 

 التحدث في الـمحادثة، وال يقدر التالميذ أن يتكلموا لغة العربية مع أصدقائهم فى الـمحادثة.

هي  نشطةاأل منهااملحاكاة  الثانية  واملزايا  املو   ،  يحاكوا  أن  التالميذ  يستطيع  ضوعات فهي: 

أن  يستطيعون  الـمحاكاة،   فى  العربية  باللغة  العبارات  ينطقوا  أن  ويستطيعون  الجديدة،  والحوادث 

 .يفهموا العبارات لغة العربية فى الـمحاكاة

الـمحاكاة ترتيبا، و ال يستطيعون أن ينطقوا   املشكلة من هذه األنشطةو  التالميذ  هي: ال يتبع 

ع التالميذ أن ينطقوا املفردات العربية صحيحة فى الـمحاكاة، وال  األوات العربيىة صحيحة، وال يستطي

أفكارهم عند  أن يعبروا عن  املواقف املختلفة، وال يستطيعون  في  املاسبة  العبارات  التالميذ  يستخدم 

 الـمحاكاة. 
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و  التعبيرات،  الثالثة هي  فى منهامزايا  األنشطة  العربية نطقا صحيحا  التالميذ األصوات  : ينطق 

بطريقة التع أفكارهم  عن  التالميذ  ويعبر  التعبيرات،  فى  املناسبة  العبارات  التالميذ  ويستخدم  بيرات، 

 صحيحة فى التعبيرات.

وحركة و  الطويلة  حركة  يميزوا  أن  التالميذ  يستطيع  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة 

يستخد وال  التعبيرات،  عند  العربية  التراكيب  التالميذ  يستخدم  وال  املفردات  الصغيرة،  التالميذ  م 

يشجع   وال  التعبيرات،  فى  الصحيحة  العربية  بااألسلوب  التالميذ  يتكلم  وال  التعبيرات،  فى  صحيحا 

 . التالميذ عند التعبيرات، وال يتبع التالميذ التعبيرات بالترتيب

هذه  فى  التالميذ  عند  املشكلة  هنا  هي  الباحث  رأى  عند  الثالثة  األنشطة  هذه  من  الخالصة 

يميزوا   أن  التالميذ  يستطيع  ال  التالميذ  أن  امليدان  فى  الباحث  نظر  التى  الظواهر  من  األنشطة، هذه 

التعبيرات، وال العربية عند  التراكيب  التالميذ  الطويلة وحركة الصغيرة، وال يستخدم  يستخدم   حركة 

التالميذ املفردات صحيحا فى التعبيرات، وال يتكلم التالميذ بااألسلوب العربية الصحيحة فى التعبيرات، 

 وال يشجع التالميذ عند التعبيرات، وال يتبع التالميذ التعبيرات بالترتيب.  

الثانية،   تاريخ  املالحظة  فى  اإلثنين  يوم  الثانية  باملالحظة  الباحث  عند    2016يناير    25بدأ 

العربية   اللغة  في برنامج مجموعة  الباحث املالحظة األولى يجد   ا. بعدم(Arabic Club)التدريس  الحظ 

 الباحث النقصان واملشكلة عند تطبيق األنشطة اللغوية في هذا البرنامج.  

ا الباحث  املرحلة الحظ  في برنامج  في هذه  التدريس  أثناء  التالميذ  املباشرة عن نشاط  ملالحظة 

العربية   اللغة  العالية    (Arabic Club)مجموعة  املدرسة  في  التالميذ  لدى  الكالم  .  بادنج  2لترقية مهارة 

وامل والحوار.  املحادثة  هي  األولى  هذه  زايا  األنشطة  العربية  من  األصوات  التالميذ  ينطق  هي:  األنشطة 

صحي أفكارهم  نطقا  عن  التالميذ  يعبر  صحيحا،  العربية  املفردات  التالميذ  وينطق  الـمحادثة،  فى  حا 
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التالميذ   يستعمل  الـمحادثة،  فى  املناسبة  العبارات  التالميذ  يستخدم  التكلم،  فى  صحيحة  بطريقة 

التالميذ أن   املفردات املناسبة فى الـمحادثة، يرغب التالميذ التحدث باللغة العربية فى الـمحادثة،  يقدر

 يتكلموا مع أصدقائهم باللغة العربية.  

أما املشكلة من هذه األنشطة فهي: ال يقدر التالميذ أن يلفظوا الجمل العربية بالتنغيم الجيد 

يستخدم  وال  الـمحادثة،  فى  الجيد  بالنبر  العربية  الجمل  يلفظوا  أن  التالميذ  يقدر  وال  الـمحادثة،  فى 

 ة الصحيحة عند التحدث فى الـمحادثة.التالميذ التراكيب العربي

وامل املحاكاة.  هي  الثانية  هذه  زايا  األنشطة  املوضوعات من  عن  التالميذ  يحاكي  هي:  األنشطة 

العربية   املفردات  ينطقوا  أن  التالميذ  ويستطيع  ترتيبا،  الـمحاكاة  التالميذ  ويتبع  الجديدة،  والحوادث 

 في الـمحاكاة، ويفهمون ما يعبر. يةصحيحة، ويستطيعون أن ينطقوا العبارات العرب

في  صحيحا  نطقا  العربية  األصوات  التالميذ  ينطق  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  أما 

يستخدم  وال  الـمحاكاة،  عند  املختلفة  املواقف  في  املناسبة  العبارات  التالميذ  يستخدم  وال  الـمحاكاة، 

الـمحاكاة، عند  الصحيحة  العربية  التراكيب  بطريقة    التالميذ  أفكارهم  عن  يعبروا  أن  يستطيعون  وال 

 صحيحة، وال يعبر التالميذ عن األفكار الجديدة فى الـمحاكاة. 

التعبيرات. وامل الثالثة هي  العربية    من هذه  زايااألنشطة  التالميذ األصوات  األنشطة هي ينطق 

فى  الصغيرة  والحركة  الطويلة  الحركة  األصوات  بين  التالميذ  ويميز  التعبيرات،  فى  صحيحا  نطقا 

فى  املفردات صحيحا  التالميذ  التعبيرات، يستخدم  فى  املناسبة  العبارات  التالميذ  التعبيرات، يستخدم 

أفكاره التالميذ عن  ويعبر  الشجاعة عند  التعبيرات،  التالميذ  ولدى  التعبيرات،  في  م بطريقة صحيحة 

 التعبيرات.
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العربية  التراكيب  يستخدموا  أن  التالميذ  يستطيع  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  أما 

الصحيحة عند التعبيرات، وال يتكلم التالميذ باألسلوب العربي فى التعبيرات، وال يتبع الطالب التعبيرات 

  يستطيع التالميذ أن يتكلموا جيدا عند التعبيرات. بالترتيب، وال

الثالثة،   عن  املالحظة  النقصان  الباحث  وجد  السابقتين،  املالحظتين  الباحث  الحظ  بعدما 

التالميذ عند تطبيق النشاط اللغوي. لذلك أراد الباحث أن يقوم املالحظة الثالث لبحث البيانات عن  

( على الخاص  Arabic Club)ين في برنامج مجموعة اللغة العربية  مهارة اللغوية لدى التالميذ املشتشرك

 مهارة كالمهم. 

. املالحظة التي قام بها الباحث هي  2016  فبراير  01يجري هذه املالحظة يوم اإلثنين في التاريخ  

الفصل داخل  املباشرة  )  املالحظة  العربية  اللغة  مجموعة  برنامج  في  التدريس  أما  Arabic Clubعند   .)

الباحث عن املالحظة املقصودة  البي التي وجد  الثالثة انات  املرحلة  فى  الـمحادثة  النشاط  الباحث  وجد 

 أحسن من املرحلتين السابقتين، رأى الباحث اإلرتفاع لدى التالميذ عند تطبيق الـمحادثة.

فى  العربية نطقا صحيحا  األصوات  ينطق   أن  التالميذ يستطيعون  أن  هي:  األنشطة  مزايا  من 

مثيل، ويستطيعون أن ينطقوا املفردات العربية صحيحا، يقدرون أن يلفظوا الجمل العربية بالنبر الت

أن   ويستطيعون  التكلم،  فى  صحيحة  بطريقة  أفكارهم  يعبر  أن  ويستطيعون  الـمحادثة،  فى  الجيد 

ويقدرون   العربية،  باللغة  التحدث  التالميذ  ويرغب  الـمحادثة،  فى  املناسبة  العبارات  أن  يستخدم 

 .يتكلموا باللغة العربية  فى الـمحادثة

فى أم جيدا  بالتنغيم  العربية  الجمل  يلفظوا  أن  يقدرون  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  ا 

الخالصة من هذه   الـمحادثة، وال يستطيعون أن يستخدم التراكيب العربية الصحيحة عند الـمحادثة.

الـمحا تطبيق  أن  الباحث  وجد  الثالثة  مهارة  املالحظة  لترقية  التالميذ  تساعد  الكثيرة  باألوقات  دثة 

 لغويتهم خصوخا لترقية مهارة كالمهم. 
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امل أن  املحاكاة  هي  الثانية  هذه  زايا  األنشطة  محاكة من  التالميذ  يستطيع  أن  هي:  األنشطة 

نطقا   العربية  األصوات  وينطقون  بالترتيب،  الـمحاكة  يتبعوا  و  الجديدة،  والحوادث  املوضوعات 

العبارات  صحي العربية صحيحا، ويستطيعون أن يستخدم  املفردات  التالميذ  الـمحاكاة، وينطق  فى  حا 

باللغة العربية في الـمحاكة، ويقدر  املناسبة فى املواقف املختلفة، ويقدر التالميذ أن ينطقوا العبارات 

 التالميذ أن يفهموا العبارات املنطوقة. 

ال   فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  العربية أما  التراكيب  يستخدموا  أن  التالميذ  يستطيع 

فى  بطريقة صحيحة  أفكارهم  عن  يعبرو  أن  التالميذ  يقدر  وال  الـمحاكاة،  في  التحدث  عند  الصحيحة 

 الـمحاكاة، وال يعبر التالميذ عن األفكار الجديدة فى الـمحاكاة. 

ينطق التالميذ األصوات العربية األنشطة هي:  من هذه  زايا  شطة الثالثة هي التعبيرات. واملاألن

فى  الصغيرة  والحركة  الطويلة  الحركة  األصوات  بين  التالميذ  ويميز  التعبيرات،  فى  صحيحا  نطقا 

التالميذ   ويستخدم  التعبيرات،  فى  املناسبة  العبارات  يستخدموا  أن  التالميذ  ويستطيع  التعبيرات، 

التالميذ شجاعة عن ولدى  التعبيرات،  فى  يتبعوا املفردات صحيحا  أن  التالميذ  التعبيرات، ويستطيع  د 

 التعبيرات بالترتيب، ويستطيع التالميذ أن يتكلموا فى التعبيرات جيد. 

أما املشكلة من هذه األنشطة فهي: ال يستطيعون أن يستخدموا التراكيب العربية الصحيحة  

 عبيرات. عند التعبيرات. وال يستطيع التالميذ أن يتكلموا باألسلوب العربية فى الت

الحوار  أو  الـمحادثة  يعني  الثالثة  الرئيسية  األنشطة  عن  يتعلق  مما  الباحث  الحظ  بعدما 

املـحادثة   والـمحاكاة والتعبيرات، عرف الباحث أن من أبراز النشاط اللغوي في هذا البرنامج هي نشاط 

ناحية  من  أما  الكثيرة.  املفردات  التالميذ  وجد  النشاط  هذا  من  ألن  الحظ    والتعبيرات.  التي  النقاط 

مهارة   لترقية  أبراز  من  املفردات  أن  البيانات  وجد  والنطق  واملفردات  النحوية  تراكيب  يعني  الباحث 

 الكالم لدى التالميذ. 
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( لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ في املدرسة العالية Arabic Clubتأثير مجموعة اللغة العربية )

 بادنج. 2الحكومية 

( لدى التالميذ في Arabic Club)في هذا البحث سيصف الباحث عن تأثير مجموعة اللغة العربية 

الحكومية   العالية  بتطبيق مجموعة  بادنج.    2املدرسة  املتعلقة  الدقيقة  البيانات  على درجة  للحصول 

 .، يستخدم الباحث ثالثة مصادر، وهي: املالحظة، واملقابلة، واالختبارات(Arabic Club)اللغة العربية 

مباشرا املو  الباحث  يعني يشهد  املباشرة  البحث هي مالحظة  في هذا  الباحث  بها  قام  التي  الحظة 

من مزايا األنشطة هي: أن يستطيع التالميذ نطق  األصوات العربية ملية التعلم. خالل ع على ماحدث في

يلفظوا  أن  يقدرون  صحيحا،  العربية  املفردات  ينطقوا  أن  ويستطيعون  التمثيل،  فى  صحيحا  نطقا 

التكلم،  فى  أفكارهم بطريقة صحيحة  يعبر  أن  الـمحادثة، ويستطيعون  فى  الجيد  بالنبر  العربية  الجمل 

العربية، ويستطيع باللغة  التحدث  التالميذ  ويرغب  الـمحادثة،  فى  املناسبة  العبارات  يستخدم  أن  ون 

 ويقدرون أن يتكلموا باللغة العربية  فى الـمحادثة. 

فى  جيدا  بالتنغيم  العربية  الجمل  يلفظوا  أن  يقدرون  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  أما 

الخالصة من هذه  و   يب العربية الصحيحة عند الـمحادثة.الـمحادثة، وال يستطيعون أن يستخدم التراك

التالميذ لترقية مهارة لغويتهم خصوصا  الـمحادثة باألوقات الكثيرة تساعد  الثالثة أن تطبيق  املالحظة 

 11لترقية مهارة كالمهم. 

املحاكاة،   هي  الثانية  والحوادث    منهازايا  واملواألنشطة  املوضوعات  التالميذ محاكة  أن يستطيع 

ة بالترتيب، وينطقون األصوات العربية نطقا صحيحا فى الـمحاكاة، وينطق  ا الجديدة، و يتبعوا الـمحاك

 
، في الفصل البرنامج مجموعة  2016فبراير    01  –يناير    18املالحظة املباشرة قام بها الباحث داخل الفصل، فى يوم اإلثنين،     11

 بادنج 2( في املدرسة العالية الحكومية Arabic Club) اللغة العربية 
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التالميذ املفردات العربية صحيحا، ويستطيعون أن يستخدم العبارات املناسبة فى املواقف املختلفة،  

ا ينطقوا  أن  التالميذ  العبارات  ويقدر  يفهموا  أن  التالميذ  ويقدر  الـمحاكة،  في  العربية  باللغة  لعبارات 

 املنطوقة. 

العربية  التراكيب  يستخدموا  أن  التالميذ  يستطيع  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  أما 

فى  بطريقة صحيحة  أفكارهم  عن  يعبرو  أن  التالميذ  يقدر  وال  الـمحاكاة،  في  التحدث  عند  الصحيحة 

 ، وال يعبر التالميذ عن األفكار الجديدة فى الـمحاكاة. الـمحاكاة

أن   الخالصة من هذه املالحظة الـمحاكاة رغبة التالميذ فى التكلم. ألن الـمحاكاة تساعد التالميذ 

يجربوا لغة العربية ويمارس التالميذ أن يعبروا العبارات العربية صحيحة. ولكن هناك النقصان يعني  

أ التالميذ  يستطيع  يقدر ال  وال  الـمحاكاة،  في  التحدث  عند  الصحيحة  العربية  التراكيب  يستخدموا  ن 

التالميذ أن يعبرو عن أفكارهم بطريقة صحيحة فى الـمحاكاة، وال يعبر التالميذ عن األفكار الجديدة فى  

 12الـمحاكاة. 

التعبيرات هي  الثالثة  هذه  زايا  وامل،  األنشطة  األصو من  التالميذ  ينطق  هي:  العربية األنشطة  ات 

فى  الصغيرة  والحركة  الطويلة  الحركة  األصوات  بين  التالميذ  ويميز  التعبيرات،  فى  صحيحا  نطقا 

التالميذ   ويستخدم  التعبيرات،  فى  املناسبة  العبارات  يستخدموا  أن  التالميذ  ويستطيع  التعبيرات، 

التعبيرات، ويستطي التالميذ شجاعة عند  ولدى  التعبيرات،  فى  يتبعوا املفردات صحيحا  أن  التالميذ  ع 

 التعبيرات بالترتيب، ويستطيع التالميذ أن يتكلموا فى التعبيرات جيد. 

العربية  التراكيب  يستخدموا  أن  التالميذ  يستطيع  ال  فهي:  األنشطة  هذه  من  املشكلة  أما 

 الصحيحة عند التعبيرات. وال يستطيعون أن يتكلموا باألسلوب العربية فى التعبيرات. 

 
، في الفصل البرنامج مجموعة  2016براير  ف  01  –يناير    18املالحظة املباشرة قام بها الباحث داخل الفصل، فى يوم اإلثنين،     12

 بادنج 2( في املدرسة العالية الحكومية Arabic Club) اللغة العربية 
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الباحث املالحظة السابقة، أن التعلم بالطرق املختلفة التي يستخدمها املدرس عند بعدما الحظ  

مهارة    تطبيق الـمحادثة والـمحاكاة والتعبيرات تساعد التالميذ على ترقية مهارة لغويتهم خصوصا لترقية

تطبي التالميذ عند  لدى  اإلرتفاع  الباحث  الثالثة، وجد  السابقة  املالحظة  بناء على  النشاط كالمهم.  ق 

  13على الخاص مهارة كالمهم.  (Arabic Club)اللغوي في البرنامج اللغة العربية 

االختبارات التي اعطى الباحث هي االختبارات املتعلقة بما يتعلم التالميذ في واألنشطة الرابعة هي 

ليجد البيانات عن املعطيات التالميذ، وليعلم تأثير هذا البرنامج لترقية مهارة الكالم لدى  هذا البرنامج.  

االخ أما  العربيىة.  اللغة  بمجموعة  املستشركين  للتالميذ  االختبار  الباحث  يجري  التي  التالميذ،  تبارات 

 .اعطى الباحث تتكون من ناحية النطق ومفردات اللغوية وتراكيب النحوية

( لدى Arabic Clubبناء على اإلختبارات وجد الباحث البيانات عن تأثير مجموعة اللغة العربية )

ومن   كالمهم.التالميذ. هناك تأثيرات كثيرة لترقية مهارة اللغوية لدى التالميذ على الخاص لترقية مهارة  

دائما. بخالف  زيادة  لها  الثالثة  اإلختبارات  األولى حتى  اإلختبارات  التي حصل من  التالميذ  قيمة  ناحية 

( العربية  اللغة  مجموعة  فمن  Arabic Clubذلك،  كالمهم.  مهارة  ملمارسة  أيضا  التالميذ  يساعد   )

ومع ذلك، التزال هناك النقصان   ( هناك تأثير كثير.Arabic Clubاملعروف أن مجموعة اللغة العربية )

والضعف لـمهارة الكالم وهي ال يستطيع التالميذ أن ينطقوا لفظ العربية بالفصيحة وهناك النقصان 

  أيضا من ناحية التراكيب النحوية.

الحوار  أو  الـمحادثة  يعني  الثالثة  الرئيسية  األنشطة  عن  يتعلق  مما  االختبارات  اعطي  بعدما 

املـحادثة  والـمحاكاة والتعبي رات، عرف الباحث أن من أبراز النشاط اللغوي في هذا البرنامج هي نشاط 

والتراكيب  النطق  ناحية  من  أما  الكثيرة.  املفردات  التالميذ  وجد  النشاط  هذا  من  ألن  والتعبيرات. 

 
، في الفصل البرنامج مجموعة  2016فبراير    01  –يناير    18املالحظة املباشرة قام بها الباحث داخل الفصل، فى يوم اإلثنين،     13

 بادنج 2العالية الحكومية ( في املدرسة Arabic Club) اللغة العربية 
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لد  الكالم  مهارة  لترقية  النقاط  أبراز  من  املفردات  أن  البيانات  وجد  والتعبير  واملفردات  ى  النحوية 

 التالميذ. 

 

 الخالصة -د

( Arabic Clubالنشاط اللغوي في مجموعة اللغة العربية ) فهي السابق البحث من الخالصة أما

تتكون من ثالثة أنواع وهي الـمحادثة أو الحوار والـمحاكاة والتعبيرات. أما من أبراز النشاط اللغوي في  

 والتعبيرات.هذا البرنامج فهي األنشطة املـحادثة 

تراكيب و  نطق املفردات( تتكون مما يتعلق عن  Arabic Clubالتطبيق مجموعة اللغة العربية )و 

أما  و النحوية   األفكار.  نطق تعبير  فهي  التالميذ  لدى  الكالم  مهارة  لترقية  اللغوي  النشاط  أبراز  من 

  املفردات.

لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ املستشركين ( لها تأثير Arabic Clubمجموعة اللغة العربية )أما 

. في هذا البرنامج. تتكلموا باللغة العربية مع مدرس اللغة العربية وأصدقائهم عند تطبيق هذا البرنامج

أما  التكلم.  وممارسة  العربية  باللغة  للتحدث  كثيرة  فرصة  التالميذ  وجد  هي  البرنامج  هذا  من  الـمزايا 

 .املدرس ونقص حضور التالميذ لهذا البرنامج اهتمامونقص  املشكلتها هي نقص الوقت
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