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 البيئة اللغوية، معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات بليتار الكلمة الرئيسية:
البيئة هلا دور هام يف اكتساب اللغة. البيئة اللغوية فهي مجيع األشياء والعوامل املوجودة  

ة برتقية اللغة وتنميةها. وأما البيئة العربية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوعية حوالينا املتعلق
اليت تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف 

واإلمكانات احمليطة به  واقع حياهتم اليومية أو كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة
 املتعلقة باللغة العربية، واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعليم اللغة العربية.

( لوصف تكوين البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي 1ويهدف هذا البحث هو ) 
( 3معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات،) ( لوصف اسرتاتيجية لتكوين البيئة اللغوية  يف2للبنات، )

لوصف العوامل املساعدة والعائقة من تكوين البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي 
للبنات.ومنهج هذا البحث هو املدخل الكيفي باملنحاج الوصفي. أما طريقة مجع البيانات هي 

 بيانات هي طريقة حتليلية الوصفية.املالحظة واملقابلة والوثائق. وطريقة حتليل ال
( تكوين البيئة اللغوية يف معهد املودة الثانية اإلسالمي 1وأما نتائج البحث تدل على أن) 

للبنات تتكون من البيئة الصناعية. أما األنشطة اللغوية الدافعة لكفاءة لغوية التلميذات اللغوية  يف 
قاء املفردات، إصالح اللغة، احملاضرة، اإلنشاء، احملادثة، معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات هي: إل

( أما  اإلسرتاتيجيات يف تكوين البيئة اللغوية : تكوين ثقة النفس 2و احتفال اللغة العربية.)
التلميذات، هناك السبورة مكتوب عليها كتابة اللغة العربية يف كل الغرف، وهناك املراقبة جلميع 

ل مؤثرة تتكون من العوامل املساعدة والعائقة. ومن العوامل املساعدة، هي: ( أما عوام3التلميذات.)
املدرسات، أصدقاء، قسم اللغة يف منظمة التلميذات، األنشطة اللغوية خارج الفصل.و أما عوامل 
العوائق يف تكوين البيئة اللغوية هي: املدرسة اليت مل تتم يف تطبيق اللغة يف بيئة الفصل و كسالن 

 منظمة التلميذات املودة الثانية للبنات أن تعاقب خالفة اللغة.أعضاء 
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Lingkungan memiliki peran yang penting dalam pemerolehan bahasa. 

Lingkungan berbahas yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita dan 

berhubungan dalam peningkatan dan perkembangan bahasa. Sedangkan lingkungan 

berbahasa Arab merupakan segala unsur dan faktor baik materi maupun non materi 

yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan menjadikan siswa menjadi 

semangat, untuk meningkatkan bahasa Arab dan mendorong mereka untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, atau semua yang didengar dan 

dilihat oleh siswa dari pengaruh lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan yang 

erat hubungnnya dengan bahasa Arab serta dapat memberi pengaruh usahanya 

untuk mencapai kesuksesan dalam mempelajari bahasa Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan beberapa kegiatan yang 

berkaitan dengan lingkungan bahasa, khususnya bahasa Arab, di Pondok Pesantren 

Putri Al-Mawaddah 2 Blitar, mengetahui strategi dalam menciptakan lingkungan 

bahasa, dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

menciptakan lingkungan bahasa di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah 2 Blitar. 

Peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu meode pemaparan 

fenomena sebagaimana kenyataannya dan menarik kesimpulan dengan berdasarkan 

fenomena-fenomena yang nyata. Melalui metode ini, peneliti dapat memaparkan 

dan membahas tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan lingkungan 

bahasa Arab di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah 2 Blitar. Sumber data 

meliputi ungkapan, tindakan informan, dan diperkuat dengan sumber tertulis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (a) adapun beberapa kegiatan bahasa 

yang dapat menunjang terciptanya lingkungan bahasa diantaranya: (1) Pemberian 

kosa kata, (2) Ishlahul Lughoh, (3) Muhadhoroh (Pidato), (4) Insya’, (5) 

Muhadatsah, (6) Language Fair(Lomba Kebahasaan). (b) ada beberapa strategi 

yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah 2 diantaranya: 

menciptakan rasa percaya diri kepada santri dalam pembiasaan percakapan sehari-

hari, penempelan papan kosakata disetiap pintu ruangan, adanya pemberian 

hukuman bagi pelanggar disiplin kebahasaan. (c) adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi lingkungan bahasa di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah 2 

diantaranya: adanya pengajar yang kompeten, adanya sarana dan prasarana yang 

memadai, adanya dukungan teman sejawat, adanya kegiatan yang dapat menunjang 

lingkungan bahasa, adanya bagian bahasa yang bertanggung jawab terkait dengan 

aktifitas bahasa. Namun adapula faktor penghambat diantaranya: adanya guru yang 

kurang kompeten dalam bidang bahasa, adanya anggota bahasa yang kurang tegas 

dalam pemberian hukuman terhadap teman sebaya. 
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Environment has an important position to reach a language environment is 

a good material or non material factor that can influence learning process and to 

interest the student to increase the language ability, especially in arabic language. 

Besides, environment also can be used to practice the language everyday. 

 The research aims to explains some activities in language environment 

especially arabic language in female boarding house in Al-Mawadah 2 Blitar to 

know the strategy of language environment, to know the obstacle and the 

motivation in language environment in female boarding Al-Mawaddah 2 Blitar. 

 The researcher used qualitative and descriptive method. From this method, 

the researches can explan about language environment in female boarding house 2 

Blitar. The main data from the speech, activities, and the written text. The collacting 

data is from observation, interview and documentation. 

 The research shows a) there are some activities in language than can 

increase language environment, they are 1) give some vocabularies 2) ishlahul 

lughoh 3) speech 4) insya’ 5) muhadasah 6) language fair. There are some to make 

a language environment, they are: Creat a confidence by using a language every 

day, making a paper word in every board, giving a punishment for a student who 

don’t use a language. There are some factors in that boarding school, They are: 

professional teacher, friendly friend, there are some activities around language 

environment, but the obstacle factor is there is no some competend teacher for 

language lesson and some chairman who aren’t distinct when give a punishment. 
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 ولاِل فصلال
 اإلطار العام

 مقدمة (أ
ل مع اآلخرين. وللغة ماعاللغة هي أداة اإلتصال اليت يستخدمها اإلنسان للت

حىت اآلن.  موجودةخصائص لألمم القدماء . واللغة العربية إحدى اللغات السامية  اليت 
هلا مكانة عظيمة حىت اآلن ألهنا إحدى اللغات كلغة القرآن اليت قد اختارها اهلل تعاىل. 

ضافة إىل ذلك كانت اللغة العربية هي  لغة دين اإلسالم اليت يستخدمها املسلمون يف إو 
 1الصالة والذكر والدعاء.

اللغة العربية هي إحدى اللغات اليت تدخل إىل جماالت خمتلفة يف أحناء العامل. 
ضا ورغم أهنا كلغة وسيلة التعاليم اإلسالمية  وهي تدور يف دعم العلوم والتكنولوجيا أي

وزيادة دراسات الثقافة الوطنية وسيلة تغيري السياسة العاملية  يف هذا العصر. حبيث طورت 
النظام الشخصي   اللغة العربية سريعة. وإحدى خصائص اللغة أهنا  تنمو والمتوت إما يف

وإما يف النظام االجتماعي. وشخصيا ميكن أن تتطور اللغة مع منوة عمر صاحب اللغة 
تماعيا ميكن أن تتطور اللغة من خالل التفاعل والتواصل بني مستخدمي وخربته .  واج

 2.اللغة

ومن املعلوم أن بيئة اللغة وسيلة لرتقية نشاط اللغة وتطويرها، إضا فة إىل أن تكوين 
بيئة اللغة تؤدى إىل تطوير اللغة واكتساهبا الطالب من أجل أن فيها العوامل املاّدية و غري 

 تعليم اللغة وعلى هذا يشّجع الطالب أن يطّبق يف اليومية. املادية يف عملية 

لدى دارس اللغة أن البيئة بالغ األمهية يف اكتساب اللغة. تكوين البيئة لتجليخ 
كفاءة اللغة علميًة. ذهب املهيب يف دراسته أن تكوين بيئة اللغة يستطيع أن ينشط كفاءة 

                                                           
1 Abdul Wahab R. Dan Mamluatul Ni’mah. Memahami konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab(Bahasa Al-Qur’an).Malang: UIN Press.2011. Hlm.1 
2 A. Hidayat ,Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Pemikiran 

Islam. Vol. 37,  No. 1 (Januari-Juni 2012) 
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للغة تكوين طبيعة الطالب للتحدث والنمو اللغة وممارستها للمستقبل. ويف حني أن بيئة ا
  3وكثرة كفاءة اللغة وعلى هذا يستطيع الطالب أن يكافئ اللغة املرغوبة فيها.

تتكون أهداف تعليم اللغة  من املهارات األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
صول على ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وهلا عالقة وثيقة مع بعضها البعض ألن ح

 املهارات اللغوية  تبلغ من خالل الرتتيب املنهجي.

هناك عامالن يؤثران يف جناح تعليم اللغة ومها  العامل الداخلي والعامل اخلارجي. و 
وأحد العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف جناح تعليم اللغة هي البيئة اللغوية. وتدل نتائج البحث 

الذين يتعلموا اللغة خاصة اللغة العربية  لتلميذاتا لالعلى أن حالة البيئة اللغوية مهمة جد
. وحيتاج تعلم اللغة إىل تكرار حىت تكون العادة ألن 4ليكونوا ناجحني يف تعلم اللغة الثانية

 اللغة هي العادة.

أن البيئة  بليتار املودة الثانية اإلسالمي للبناتاملعاهد يف  أقامت البحثة باملالحظة 
أن البيئة هلا دور هام  ن مدير املعهد. ويؤكد أ5رة التلميذات يف أداء لعادةحمتاجة لتنمية قد

البيئة اللغوية هو منوذج تطوير تعليم اللغة الذي يركز . و 6وكبري يف جناح تعلم اللغة العربية
 يف تعلم اللغة سريعة. لتلميذاتوالبيئة اللغوية تؤثر اال .على استخدام اللغات األجنبية

 من ألنَ  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات، اخرتت الباحثة ويف هذا البحث
 يف تعليم متحانإلوهذا القول حبسب نتيجة ا ة يف مهارة اللغة.متخرجة فيه أكثر هن ممتاز 

 من املعاهد اليت تقوم بتكوين  بليتار املودة الثانية اإلسالمي للبناتمعهد  7.فيه اللغة العربية
ذا ه ذا املعهد من أجل استيعاب التلميذات ملهارات اللغوية. وي هيسع .العربية ةلغبيئة ال

                                                           
3 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan Lughowiyyah dan Pengembangan Keterampilan Bahasa 

Arab dan Epistimologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, . (Jakarta: Lembaga Penelitian 

Syarif Hidayatullah. 2008. Cet.I. Hlm.307 
4 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: 

Rosdakarya.2015. Hlm.104 
 باملعهد معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات بليتارالثانية هنار يف الساعة  2017يف السانة  يوليو 11قامت الباحثة باملالحظة يف التارخ  5
 نات بليتارمساء باملعهد معهد املودة الثانية اإلسالمي للب الثانيةيف الساعة  2017اغسطس يف السانة  14يف التارخ   رملةستاذة ألمقابلة مع ا 6
 مساء باملعهد معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات بليتار ةيف الساعة الرابع 2017اغسطس يف السانة  14ستاذة إيكا يف التارخ  ألمقابلة مع ا 7
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ومعهد املودة الثانية اإلسالمي املعهد يهيؤ بيئة اللغة العربية حىت تساعدة على ترقيتها. 
للبنات هلا أنشطة املتنوعة منها حماضرة لغوية )مثل املسراحية وتقدمي الشعر واخلطب وغريها 

اإلجنليزية( ولوحة املفردات واحلفظ الذايت والبيئة اللغوية. ومن هذا  باستخدام اللغة العربية و
 الربنامج يرجى من أن يتقنوا لغة أجنبية  صحيحة.

وضوع " تكوين ومن البيانات اليت سبقت حقائقه، أحضرة الباخثة البحث عن امل
  .لضروريحسب ابليتار"، على  البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات

 أسئلة البحث (ب
 ؟ معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتالبيئة اللغوية  يف  تكوين كيف .1
كيف اسرتاتيجية لتكوين البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي  .2

 للبنات؟
عوامل املساعدة والعائقة من تكوين البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية الما   .3

 نات؟اإلسالمي للب
 أهداف البحث (ج

  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتالبيئة اللغوية  يف  تكوين وصف .1
معهد املودة الثانية اإلسالمي اسرتاتيجية لتكوين البيئة اللغوية  يف  وصف .2

 للبنات
معهد املودة  يفعوامل املساعدة والعائقة من تكوين البيئة اللغوية  ال وصف  .3

 .الثانية اإلسالمي للبنات
 أهمية البحث (د

 النظرية .1
عملية اكتساب املهارة  أوال: معطيات هذا البحث لزيادة النظرية يف معايري

 األربع البيئة العربية اجليدة.
 ثانيا: معطيات هذا البحث لرتقية تكوين البيئة العربية.
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ت األربع لتكوين البيئة ثالثا: اصدار االقرتاحات الرتبوية اكتساب املهارا
 .العربية اجليدة

 التطبقية .2
 مدرسة : ملعرفة ما نقصا يف تكوين البيئة اللغوية.لل

 حتسني البيئة اللغوية.للمدّرسة :  أن تكون عمالية يف 
 .العربيةأن تكون مستقة و واثقة يف نطق اللغة للطالبات : 

 حدود البحث (ه

ة معهد املودة الثانين تكوين البيئة اللغوية  يف عالباحثة  ركزتوضوعية: احلدود امل
 . اسرتاتيجية لتكوين البيئة اللغوية ،اإلسالمي للبنات

معهد املودة الثانية اإلسالمي  تركز البحثة يف ،هذا البحث كانية: يفاحلدود امل
 .للبنات

 2017/2018الدراسي  العاميف  يعقد هذا البحثزمانية:احلدود ال
 د المصطلحاتيحدت (و

نوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف واملعشياء والعوامل املادية ألالبيئة هنا مجيع ا .1
يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجيعهم على  التلميذاتعملية تعليم وترغب 

تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من 
باللغة العربية املدارسة، واليت مكانات احمليطة به املتعلقة إلاملؤثرات املهيئة وا

 ن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية.ميكنها أ
و اسرتاتيجيات اليت ينبغي أن يقام هبا. الشروط  اللغوية هناكتكوين البيئة يف  .2

املوقف والتقدير اإلجياِب للغة العربية من جهات  اململوءة، وهم:الشروط و 
تطوير البيئة العربية  الدليل الواضح عن شكل املتعلقة مثل الشخص املؤسسي؛

الشخص الذي يستطيع االتصال باللغة ة، ومنوذجه املرجو من املؤسسة الرتبوي
 .توفري التمويل الكايف، العربية بالنشاط
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 دراسة السابقات (ز
ست بتتناول الدراسة عن فعالية برنامج مركز اللغة قليلة بل هي لإن البحوث اليت 

 تس تتعلق بالبيئة العربية هي:البحوث التس ختتص هبا. ومن البحوث ال
( طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية 2013) أمحد رفقي النبيلالبحث الذى قام به  (1

البيئة العربية مبعهد القلم التابع للمدرسة العالية قام بالبحث الوصفي عن  ،ماالنج
في ل الكياإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج. استخدم الباحث يف هذا البحث املدخ

( إن النشاطات اللغوية 1على األمور لتالية: الوصفي. واكتشافات هذا البحث تنحوي 
طابة واحملادثة اليت تساعد يف تكوين البيئة العربية يف هذا املعهد هي: احملاورة واحملاضرة أو اخل

تشجيعات واحملكمة اللغوية والتحسس واإلذاعة واملسابقة اللغوية والوإلقاء املفردات 
( إن كيفية تكوين البيئة العربية يف املعهد القلم هي: املمرسة يف احملادثة 2الحات. واإلص

أما الفرق   و)إعطاء العقوبات( التعذير للطلبة ملن ال يشرتكوا النشاطات اللغوية.اليومية 
و الدراسة الباحث هي يف املوضوع. موضوع أمحد رفقي  بني الدراسة أمحد رفقي النبيل

ئة العربية مبعهد القلم التابع للمدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج النبيل هو البي
تكوين البيئة اللغوية  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات و موضوع الباحث هو 

اخلطابة واحملادثة وإلقاء املفردات والتشجيعات هي  يف املعهد القلم  البيئة اللغوية بليتار.
هي  يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات لكن اللغوية والتحسس واإلذاعة واحملكمة

 .واملسابقة اللغويةاللغة  إلصالحواواإلنشاء  احملادثةو  حملاضرةوا إلقاء املفردات
جلامعة اإلسالمية احلكومية  ة( طالب2009) نعمة كورنياالبحث الذى قام به  (2

يف املعهد  مشكالت البيئة اللغويةالوصفي عن قام بالبحث  ،سونان كاليجاكا يوكياكرتا
 البحث ا يهدف هذ.األلباب اإلسالمي للبنات يف تغال جوى الوسطى األويلالعصر دار 

معرفة األنشطة اللغوية يف إبداع البيئة اللغوية يف املعهد العصر دار األويل األلباب يعىن 
نافعا  ون هذا البحث سهمااإلسالمي للبنات ومعرفة دوافعها وحواجزها. فريجي أن يك

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي . يف تنمية فعالية األنشطة
ووقائع  الوصفي)احلقلي(. وحصل به الباحث الوصفي والبحث عن الظاهرات الطبيعية
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. املعهد العصر دار األويل األلباب اإلسالمي للبناتالسلوك املتعلقة بالبيئة العربية يف 
يف املعهد العصر دار ( البيئة العربية 1يف هذا البحث دالة على األمور اآلتية  واكتشافات

األويل األلباب اإلسالمي للبنات بوجب التكلم باللغة العربية على كل الطالبة يف املعهد 
التعليم الكتاب  ،الشهر اللغوي ،التسائل اللغوي ،املفردات ،احملادثة ،كان احملاضرة،وغريها
وأن هلا دوافع وحواجز. ( 2، واالمتحان الشفوي ،عملية التدريس ،تح الكتابيف ،الرتاثية

 ،التلميذاتأما دوافعها فهي إبداع البيئة اللغوية يف املعهد الذي جيب أن يشاركها كل من 
إجياب  ، ،خصوصا النشاط اللغوي املعهدكل الربامج يف يف   التلميذاتإجياب كل من 

كون   ،كون التعزير ملن جياوز احلدو   ،الرمسية فيه لغةأن يتكلم بال التلميذاتكل من 
وكون الوسائل اللغوية من  ،العرِب أو اإلجنليزية األساتذ واألساتذات املاهرين يف اللغة

البيئة العربية يف املعهد  هي نعمة كورنيا ثحبو  يهذا البحث الفرق بني و . املخترب واملكتبة
ة اللغوية كان احملاضرة، احملادثة، املفردات، التسائل األنشط هلا العصر دار األويل األلباب

اللغوي، الشهر اللغوي، التعليم الكتاب الرتاثية، يفتح الكتاب، عملية التدريس، 
 هلا يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتي و أما يف هذا البحث واالمتحان الشفوي

واملسابقة اللغة  إلصالحوا واإلنشاء ادثةاحملو  حملاضرةوا إلقاء املفرداتهي  األنشطة اللغوية
 .اللغوية
اجلامعة اإلسالمية  ة( طالب2014) إيكا روستكا يونيارالبحث الذى قام به  (3

السعي جلعل بيئة اللغوية قام بالبحث الوصفي عن  ،احلكومية سونان كاليجاكا يوكياكرتا
بية وتأهيل املعلمنب جبامعة بإمتام تعليم الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الرت 

قسم تعليم  لتلميذاتاإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكا يوكياكرتا )دراسة أجرائية ال
يعىن ليعرض إجتهاد  يهدف هذا البحث. 2012\2011اللغة العربية ملستوى 

إمتام تعليم الكالم  يف 2012\2011ب قسم تعليم اللغة العربية ملستوى  لتلميذاتاال
استخدم الباحث يف هذا البحث  حملاضر يف نشاطة العربية عند تعليم الكالم. وسعي ا

إلمتام  تعليم  لتلميذاتيعىن إجتهاد االوحصل به الباحث  املدخل الكيفي الوصفي. 
الذين يقدرون أن  لتلميذاتواألكثر من اال. لتلميذاتالكالم الذي أثرها خبلفية تربية اال
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الذين هم  لتلميذات. يعىن األول االالتعليم باإلجتهاديتموا تعليم الكالم وإشرتاك 
متخرجون من املعهد فيه لغة يومية والثاين ساعي احملاضر ألن جيعلوا حركة اللغوية عند 

تعليم الكالم. و واحملاضرين عند  لتلميذاتتعليم الكالم يعىن اإللتزام بالتحدث العربية لال
يف مهارة  لتلميذاتعن عملية اال يركز يونيارحبث  ،و هذا البحثيونيار الفرق بني حبث 

وحصل به الباحث يعىن إجتهاد  ة اللغوية يف الفصلساتيذ يف صناعة بيئالكالم وحماولة األ
اإللتزام بالتحدث  و االلتلميذات إلمتام  تعليم الكالم الذي أثرها خبلفية تربية االلتلميذات

يف عملية البيئة  يركز ي. و هذا البحثالمالعربية لاللتلميذات واحملاضرين عند تعليم الك
 احملادثةو  حملاضرةوا إلقاء املفرداتهي معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات اللغوية يف 
 .واملسابقة اللغويةاللغة  إلصالحواإلنشاء وا

 
 جدوال الدراسة السابقة

 مختلفات متساوي الموضوع البحث رقم
 ،(2013أمحد رفقي النبيل ) .1

يئة العربية مبعهد القلم الب"
التابع للمدرسة العالية 
اإلسالمية احلكومية الثالثة 

طالب اجلامعة "، مباالنج
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

(يبحث عن 1
( 2البيئة اللغوية،

يستخدم مدخل 
الكيفي 

 ونوعهالوصفي

يف املعهد   البيئة اللغوية
اخلطابة هي  القلم

واحملادثة وإلقاء املفردات 
شجيعات واحملكمة والت

اللغوية والتحسس 
يف معهد لكن  واإلذاعة

املودة الثانية اإلسالمي 
إلقاء هي  للبنات

 حملاضرةوا املفردات
واإلنشاء  احملادثةو 
اللغة  إلصالحوا

 .واملسابقة اللغوية
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، (2009نعمة كورنيا ) .2
مشكالت البيئة اللغوية يف 
املعهد العصر دار األويل 

لبنات يف األلباب اإلسالمي ل
 ةطالب، تغال جوى الوسطى

جلامعة اإلسالمية احلكومية 
 .سونان كاليجاكا يوكياكرتا

يبحث عن البيئة 
 يستخدماللغوية ،

املدخل الكيفي 
 الوصفي)احلقلي(.

 يهذا البحث و الفرق بني
 هي حبث نعمة كورنياو 

البيئة العربية يف املعهد 
العصر دار األويل 

األنشطة  هلا األلباب
ة كان احملاضرة، اللغوي

احملادثة، املفردات، 
التسائل اللغوي، الشهر 
اللغوي، التعليم الكتاب 
الرتاثية، يفتح الكتاب، 
عملية التدريس، 

و  واالمتحان الشفوي
يف ي أما يف هذا البحث

معهد املودة الثانية 
 هلا اإلسالمي للبنات
هي  األنشطة اللغوية

 حملاضرةوا إلقاء املفردات
نشاء واإل احملادثةو 
اللغة  إلصالحوا

 .واملسابقة اللغوية
 

يونيار إيكا روستكا  .3
السعي جلعل بيئة ، "(2014)

اللغوية بإمتام تعليم الكالم يف 

يبحث عن البيئة 
 اللغوية،

 الوصفييستخدم 

و الفرق بني حبث يونيار 
و هذا البحث، حبث 

عن عملية  يركز يونيار
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قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
علم الرتبية وتأهيل املعلمنب 
جبامعة اإلسالمية احلكومية 
سونان كاليجاكا يوكياكرتا 
)دراسة أجرائية اللتلميذات 

سم تعليم اللغة العربية ق
"، 2012\2011ملستوى 

اجلامعة اإلسالمية  ةطالب
احلكومية سونان كاليجاكا 

 .يوكياكرتا

االلتلميذات يف مهارة 
الكالم وحماولة األساتيذ 

ئة اللغوية يف يف صناعة بي
وحصل به  الفصل

الباحث يعىن إجتهاد 
االلتلميذات إلمتام  
تعليم الكالم الذي أثرها 
 خبلفية تربية االلتلميذات

اإللتزام بالتحدث  و
العربية لاللتلميذات 
واحملاضرين عند تعليم 
 الكالم. و هذا البحثي

يف عملية البيئة  يركز
اللغوية يف معهد املودة 

ي للبنات الثانية اإلسالم
 إلقاء املفرداتهي 

 احملادثةو  حملاضرةوا
 إلصالحواإلنشاء وا

 .واملسابقة اللغويةاللغة 
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 الثاني فصلال
 االطار النظري

 
 البيئة اللغوية تعريف المبحث اِلول :

 البيئة اللغوية مفهوم  -أ
 ورة يف تعريف البيئة واللغة بأن البيئة هي كل ماندرى التعريفات املتعددة املذك

كان حميطا حواىل الناس الذي يؤثر على نشأهتم. و اللغة هي ألفظ استعملها اإلنسان 
 للمعاملة بنهم ويعرب عن أغراضهم ومقاصدهم.

اللغوية فهي مجيع األشياء والعوامل املوجودة حوالينا  أما البيئة اليت حبثها هنا البيئة
ع األشياء والعوامل املادية والعنوية ة وتنميتها. وقال حلمي زهدى هي مجيغاملتعلقة برتقية الل

يف ترقية اللغة وتدفعهم وتشجعهم على  لتلميذاتاليت تؤثر يف عملية التعليم وترغب اال
هو كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة  ،تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية

للحصول على النجاح يف تعلم واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة املؤثر يف جهوده 
 8وتعليمها.اللغة 

 مرزقي يقول أن البيئة هي مجيع األشاء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أنّ 
يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على  لتلميذاتتؤثر يف عملية تعليم وترغب اال
 9تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

معه املتعلم نه يرى أن ما يقصد بالبيئة اللغوية هنا كل ما يسوأما هيدي دوالي فإ
وتشمل هذه البيئة األحوال يف املقصف  ،املدروسةو ما يشاهده من املتعلق باللغة الثانية 

ويف اجلميعة التعاونية ويف الفصل ويف امللعب واحملاورة بني األصدقاء خالل الدراسة 

                                                           
 39ص.  ,2009 ,ماالنج ,UIN PRESS ,حلمى زهدى. البيئة اللغوية تكوينها ودورها قي اكتساب العربية 8
)نقله حلمي 2001لتعليمية اللغة العربية، في مقالته التي القاها في لجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، ماالنج، مرزقي، البيئة ا 9

 6، ص UIN PRESSزهدي في كتابه، البيئة اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب اللغة، 
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جاح املتعلم يف تعليم اللغة ة من أهم األشياء لنوأن البيئة اللغوي 10والنشاطات وغريها.
 الثانية.

 ،أما التعريفات اليت ذكرنا سابقا خمتلفة يف ألفظها لكن ترتكز على هدف واحج 
وهو أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد واليت ميكنها أن تؤثر على 

 .جهوده للحصول على االستقرار النفسي والبدين

هتا الباحثة هنا هي البيئة العربية. إذن البيئة هنا مجيع األشياء أما البيئة اليت قصد 
يف  لتلميذاتوالعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب اال

 تطبيقها يف الواقع حياهتم اليومية أو هي كل ما شجعهم علىتترقية اللغة العربية زتدفعهم و 
يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة وإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية 

للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة  واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده ،املدروسة
 العربية.

 أنواع البيئة -ب
اللغة لنجاحة يرى هيدي دوالي أن البيئة اللغوية هلا دور كبري للطالب الذي يتعلم 

باهر يف تعليم اللغة احلديثة. تعليم اللغة الذي يقوم به املعلم يف الفصل يقرر عملية تعليم 
 اللغة للطالب
 ينقطة كبرية أىل قسمني: أن البيئة

  و خصائصها صطناعيةاإلالبيئة   (1
قال دوالى وإلياس يف رحيان أن البيئة اإلصطناعية هي احدى البيئات اللغوية اليت 

والتوعية على قواعد  ،نظام اللغة يف لغة اهلدف مع التوعية ز على سيطرة القواعد اوترتك
لغة اهلذف متكن إقامتها باملنهج اإلستنتاجي او املنهج اإلستدالىل. واملقصود باملنهج 
اإلستنتاجي هو أن يوضح املعلم للمتعلم عن قواعد فيفعله املعلم يف التطبيق. وأما املنهج 

                                                           
 هيديورأى  21بندون.ص.  سينار بارو، Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua-Dimensiنور هادي وريحان:  10

. نقله حلمي زهدي في كتابه، البيئة اللغوية  New York Language Two:Oxford Universitas Press ،1986دوالي 

 (38، صUIN PRESSتكوينها ودورها في اكتساب اللغة، 
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جدا نفسه عن تلك حالة ملعرفة األشكال اللغوية مث يسوقه املعلم ليكون وا اإلستدالىل هو
 11القواعد.

 ووضع كريسن من خصائص البيئة هي كما يلى:
يف تعليم  لتلميذاتأي أهنا جعلها املدرس قصدا ملساعدة اال ،قصدية صناعة .أ

 اللغة الثانية.
يت كانت فيها يوجه املعلم على املتعلمني لكي يعملوا األنشطة اللغوية ال .ب

القواعد اللغوية اليت قد تعلموها. ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو تصميم 
 األخطاء أو إصالح خطاء املتعلمني.

 12تعليم اللغة يف املدرسة.وهي جزء من جمموعات  .ج
 )البيئة غري اإلصطناعية )الطبيعية (2

ث ال يرتكز ية حالبيئة الطبيعية كما رأه علماء اللغة وهي ما يتعلق باكتساب اللغ
 وإمنا اإلهتمام يف حمتوي الكالم اإلتصاىل او فخو اخلطاب. ،يها يف قواعد اللغةفاإلهتمام 
العربية بغرض التفاهم ونقل املعلومات اى  يقصد بالبيئة الطبيعية استخدم اللغةو 

هذه احلالة اللغوية جتري طبيعية تدخل فيها ما نفعل عندما  ،مع تركيز على احملتوى
ث مستخدمو اللغة األوىل او األجنبية يف الشارع او امللعب مثال إن الرتكيز هناك يتحد

 ال يكون على الصيغ اللغوية بل على احملتوى.
كي جيدها يف بالدنا و لو ال   ،البيئة اللغوية ملتعلمها يعىن هبا الباحث بالد العرب

و لو كان من املستحيل  يسكن فسها العرب. بناء على هذا حيتاج اىل تكون البيئة اللغوية
 أهنا تشبه بالبيئة األصلية.

اللغة  ،البيئة اللغوية هي اللغة اليت استخدمها األصحاب يف نفس املرحلةتشمل 
اللغة املستخدمة يف األخبار املطبوعة او ايليكرتونيجيا واللغة  ،استخدمها املتعلمون
 13ة او غريه.يف عملية التعليم والتعلم يف فصل اللغ استخدمها األساتيذ

                                                           
11 Nurhadi,Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar Baru , 1990. Hal. 

117 
 50-48, المرجع السابق, صحلمى زهدى 12
 55, المرجع السابق, ص حلمى زهدى 13
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 نعرف أن خصائص البيئة الطبيعية هى كما يلي: ،ومن تعريف البيئة الطبيعية السابقة
 هي بيئة للنطق األصلي .أ

 بيئة اليت تستخدم اللغة دون وعي  .ب
 بيئة اليت تستخدم اللغة كاللغة االجتماعية .ج

 هناك بيئتان اللغة، مها:  
ري الرمسية، وأكثرها داخل الفصل أو البيئة الرمسية وهي مجيع جهات الرتبية الرمسية وغ .أ

املعمل. هي تعطي املداخلة إىل الدارس على شكل اكتساب اللغة )مهارات اللغة( أو 
نظام اللغة )معرفة عناصر اللغة(، اعتمادا على منط التعليم أو طريقته اللذين 

نظام يستخدمهما املعلم. بوجه عام، هناك امليل أن البيئة الرمسية تعطي املعرفة حول 
  14 اللغة أكثر من حديث اللغة.

. شكل 15البيئة غري الرمسية  وهي تعطي تكسب اللغة عامليا وأكثرها خارج الفصل .ب
اكتساب اللغة مأخوذ من املعلم، والطلبة، واملوظف، واألشخاص الذين يتعلقون 

 باألنشطة املدرسة والبيئة الطبيعية أو صناعية حول املؤسسة الرتبوية. 
 بيئة اللغة أهداف تكوين  -ج

 بيئة اللغة العربية هي: تكوينأهداف 
( تعويد الدارس يف استخدام اللغة العربية اتصاليا من خالل تطبيق احلوار، واملناقشة، 1 

 والندوة، واخلطبة، والتعبري الكتاِب،
 ( إعطاء التقوية الكتساب اللغة العربية احملصول داخل الفصل،2 
ة العربية متكاملة بني النظرية والتطبيق يف حالة غري ( تنمية االبتكار وأنشطة اللغ3 

 16رمسي مريح. 
 
 

                                                           
  14 Ibid., Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa.Hlm 38 
15 Ibid.,.Hlm 38 
16 Ibid.,.Hlm 38 
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 طريقة تكوين البيئة اللغوية -د

وليبدأ تكوين البيئة اللغوية البد أن يكون هناك شخص يبدأ به، وذلك أيضا يف 
 احلاجة إىل التأبيد مجيع األفراد املوجودين يف تلك البيئة. 

 هناك بعض الشروط اململوءة، وهم:  البيئة العربية غري السهل. تكوين  
املوقف والتقدير اإلجياِب للغة العربية من جهات املتعلقة مثل الشخص  (أ

املؤسسي؛ إما من الطلبة حىت املوظف. هاذان لدى التضمني الكبري إىل تدبري وتطوير 
( 1 املهارات اللغوية. فمن هاذين املوقفني الدافع واالحتياجات العالية. ذلك الدافع ينتج:

( احلاجة إىل 3( احلاجة إىل فعل يف بيئة فعالة وفعل التغيري، 2احلاجة إىل إجياد شيئ، 
( احلاجة ملعرفة 5( احلاجة إىل حتريك اآلخر كي تكون نشيطا يف اللغة، 4األنشطة، 

 ( احلاجة إىل إدراك النفس والتكييف بالبيئة اللغوية. 6املشكلة وحلها، 
ر البيئة العربية ومنوذجه املرجو من املؤسسة الدليل الواضح عن شكل تطوي  (ب

الرتبوية. هذا الدليل مهم جدا ألن توحيد الرؤية لتطوير البيئة العربية. وعند احلاجة، تشكيل 
النظام لتطوير "حمكمة اللغة" كاملشرف ومفتش نشاطة العربية وكذلك حاكم العقوبة خلالف 

 التقرير. 
لعربية بالنشاط. حضور املعلم الشخص الذي يستطيع االتصال باللغة ا (ج

بالناطقني بالعربية لديه الوظيفة والدور املهم يف تلوين تربية مهارات اللغو العربية وتطويرها. 
 البيئة العربية.  تكوينهم حمركون األساسية وفرقة االبتكار يف حتريك 

 توفري التمويل الكايف، إما يف توفري التسهيالت الدافعة وإما إعطاء الزيادة (د
   17العربية وفرقة ابتكاره. تكوينحملركي 

 ة ويستراتيجية في تكوين بيئة اللغاال المبحث الثاني :
 ستراتيجية في تكوين بيئة اللغة العربية اإلصطناعية.اال -أ

ملعرفة املهارات اللغوية يف الفصول الدراسية فيجب للمدرس أن يطبق املدخل 
 التواصلية املشرتكة والسياقية منها:

                                                           
 17 Ibid. ,Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Hlm 40 
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م اسرتاتيجية التفاعلية اليت تقوم على األنشطة التواصلية وال تركزعلى استخدا .أ
 شرح القواعد.

باستخدام جمموعة متنوعة من املواد مع التكثري على مواد أصلية واالنتباه إىل  .ب
 املبادئ من معناه، انطباق، وجاذبية.

اءة انتهاز الفرصة إىل الطالب ليعمل الشيئ من األنشطة اللغوية وأمره على قر  .ج
الكتب واجملالت والصحف العربية، واتباع البّث اإلذاعي والتلفزيوين املتعلق 

 بالعربية، ومشلهد األفالم العربية، وفتح املواقع العربية، وهلم جرا.

إعطاء دور ُمَهْيمين للطالب للتواصل. وأما املعلم ال يتحدث كثريا ولكن هو  .د
 يرشد طالبة ويسهلهم.

تخدام اللغة العربية على الرغم من استخدام حيثما كان ذلك ممكنا باس .ه
 االندونيسية يف ظروف معينة ليست من احملرمات.

باستخدام األساليب املناسبة والتقنيات املتنوعة ولكن ال يتعارض مع املنهج  .و
 أو املدخل الذي مت تعيينه.

تصميم وتنفيذ اجملموعة املتنوعة من األنشطة اليت تدعم، مثل: تدريب  .ز
تدريب اخلطابة واحملادثة وتدريب املقابلة وتعرض املفردات وما شلبه الكتابة، و 

 ذلك.

جبانب كون ما سبق من املدخل والطرق اليت ال بد للمدرس أن ينفذها فهناك 
أيضا املدخل األخرى الىت ال بد للمدرس أن يعرفها ويطبقها يف تعليم اللغة العربية وقت 

 18التعلم. وهي ما يلى:

 (Himanistic Approachاين )أ(. املدخل اإلنس

                                                           
18 Radliah, Dkk, Metodelogi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Pustaka Rihlah Group, 2005). Hal: 33-36. 
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يف هذا املدخل اإلنسان تركيز على اهتمام بالطالب أي البد للمدرس أن يعامل 
طالبه معملة حسنة. ألن الطالب ليست حيوانات أو مادة خادمة أو غريها. و على األقل 

 Transferingهبذه املنظور تسهيل للمدرس يف عملية التعليم أو يف نقل املعلومات )

Knowledge.إيل الطالب ) 

 .ب(. املدخل التقين

املدخل التقين هو مدخل الذي يستخدم وسيلة تعليمية وقت اتاتعملية التعليم. 
ومن املعلوم أن وسيلة تعلمية هي مهمة للغاية يف نقل املهارات وتغيريها من املهارة النظرّي 

يديو وتلفيزيوىن ومعمل إىل املهارة احملسوس أو امللموس. من الوسائل تعلمية هي كشريط وف
 اللغة وغريها يقصد هبا لنقل املعلومات من اللغة العربية.

 ج(. املدخل السمعي والشفوي.

يفرتض هذا املدخل أن اللغة ما مسع وما نطق، وانطالقا من هذا اإلفرتاض فللغة األوىل  
ة مث يأمر طالبه نطق. لذلك البد للمدرس اللغة العربية أن يبدأ دراستهه بتكلم اللغة العربي

 كي يقلدوا ما مسعوا منه ويعمل هذا قبل تعليم القراءة والكتابة.

 د(. املدخل التحليلي وغري حتليلي.
الفرق بني حتليل وغري حتليل يف هذا املنظور ما يأيت: املدخل التحليل هو املدخل الذي جيعل 

علم املعاين أي علم  علم اإلجتماع اللغوّي أساسا على التحليل. هذا احلديث يرتكز على
الداللة واحملادثة وحتليل الرتتيب ومعاين األفكار ويطلب يف حتليل حاجة علم اإلجتماع 
اللغوي وختطيط اللغة اجلديد وختطيط املهين أساسا على املواد. وأما املدخل غري التحليل 

العامّي هو املدخل الذي جيعل علم اإلجتماع اللغوّي وعلم الرتبية أساسا على التحليل 
والكامل والطبيعي. يطلب هذا املدخل لتعليم اللغة يف ظروف احليات الطبيعية ويرتكز على 

 املباحث الىت تتعّلق بنفس الطالب.

 ه(. املدخل اإلتصايّل.
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هو املدخل الذي يرتكز على قدرة على احملادثة فّعاال كان أو عمليا. جبانب كون 
فإنه يدبر على الطالب ليستخدموا أو يتحدثوا مفاجأة املدخل اإلتصايلّ تعليم القواعد اللغة 

 وابتكارياّ.

 ستراتيجية في تكوين بيئة اللغة العربية الطبيعية.اال -ب
البيئة الطبيعة احلقيقة لتعليم اللغة العربية يف البالد العربية. سوف لن جتد تعليم 

يف قرية العربية اللغة العربية يف إندونيسيا مثل هذا البيئة. على الرغم من أنه عاش 
(Kampung Arab لذلك يتطلب تكوين بيئة تعليم اللغة العربية. إذا جنح يف )

تكوين البيئة فليس هناك من املستحيل أن يكون البيئة مثل البيئة احلقيقة اليت تقع يف 
 البالد العربية.

ال بد من اإلعرتاف بأن تكوين بيئة اللغة العربية غري اإلصطناعية ليست شيئا 
ال. لذلك أن تكوين بيئة اللغة العربية يتطلب الصرب واملثابرة والتماسك الوقت الطويل. سه

وقد حاولت املؤسسات التعليمية خمتلف االسرتاتيجيات من قبل العديد لتكوين البيئة 
 اللغوية، حىت يكون هناك ناجحة ولكن فشلت اآلخرون. لالسرتاتيجية ما يأيت:

 أ(. املوارد البشرية.

املوارد البشرية اليت هلا الكفاءة التواصلية يف اللغة العربية شفوية كون   
كنات أو كتابية فإهنا تصبح مناذج فضال عن سائق اللغة يف األنشطة 
املدرسية وعلى األقلكانت قادرا على أن تكون متكلما على الطالب 

 اآلخرين يف أنشطة االتصاالت.

 ب(. البيئة النفسية.
ة يف ترقية تعليم اللغة العربية. هذا ميكن أن تبدأ مع تكوين البيئة النفسي 

تشكيل صورة إجيابيةيف نظر اجملتمع املدرسى، وخاصة من جانب الطلبة بطريقة 
 اآلتية وهي: 
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. يبني الطالب بشكل موضوعي، واقعي، ال مبالغ فيه عن دور اللغة 1
لية العربيةكلغة دين اإلسالم والعلوم واللغة من لغة االتصاالت الدو 

 )اللغة الرمسية لألمم املتحدة(.

. شرح للطالب عن فوائد القدرة على التحدث باللغة العربية حلياهتم و 2
 االجتماعية وكذلك مع عامل العمل.

. تقدمي تعليم اللغة العربية بأحسن ممكن وحىت من جيعل صورة من 3
 دروس اللغة العربية كالدرس املتعة، ليس من الصعب وحمزية.

 ة الكالم.ج(. بيئ

تكون بيئة الكالم هو بيئة اليت يتحدث فيها الشخص باللغة العربية كل  
اليوم تدرجييا. هلذه البيئة أثر كبري يف اكتساب اللغة العربية على الطالب. بعض 
تقنيات اليت ميكن اختبار مدرس اللغة العربية أن يهتم بتعليم اللغة العربية وهي 

 مايلي: 

العربية أن يتحدث أو يستخدم اللغة العربية عند ال بد للمدرس اللغة   (1
احلديث مع الطالبه، طبعا أن يبدأ مدرس اللغة العربية مع األشياء 

 البسيطة.

 التعّود على استخدام العبارات العربية يف احلياة اليومية بالبيئة املدرسية. (2

تعيني يوم اللغة العربية. يف ذلك اليوم كل من مجيع االتصاالت بني   (3
الب و معلمه أو بني املدرس ورئيس املدرسة بل يف اخلدمات الط

 اإلدارية جيب أن يستخدموا أو يتحدثوا بعضهم لبعض باللغة العربية.

تشكيل الشيئ من الزقاق العربية. كل من ميشي يف ذلك الزقاق فال   (4
 بد له أن يتحدث أو يتكلم باللغة العربية.
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 مرهقة ملن خيالفها.تطبيق التعزير أو العقوبة الرتبوية غري  (5

 د(. بيئة النظر/ قراءة

تكوين بيئة النظر/ قراءة أسهل مما يكون، وإذا صممت بشكل صحيح 
وطيب فيمكن أن توفر تأثريا قويا الكتساب الطالب يف اللغة اهلدف مثل ما 

 يلي:

 تكوين الوح اجلداري للمفردات.  (1

لدينية مطتوبة باللغة اإلعالنات املتعلقة باملواد اللغة العربية أو املواد ا  (2
 العربية.

 عرض املفردات يف مساكن الطلبة أو الفصل دوريا يف األمكان املناسبة.  (3

تركيب ملصقات اخلائط اليت حتتوي على كلمات احلكمية املكتوبة   (4
 باللغة العربية.

 ه(. بيئة السمع

ية تكوين بيئة السمع ميكن أن ينفذها بتقدمي اإلعالنات اللفظية باللغة العرب 
 أو بتعليم الطالب باللغة العربية وبتشغيل األغاين العربية.

 و(. بيئة النظر والسمع.

ميكن إنشاء هذه البيئة من خالل استفادة تكنولوجيا املعلومات، مثل  
 التلفزيون أو الفيلم الناطق باللغة العربية مبساعدة اهلوائي املكافئ وما إىل ذلك.

 ة.ز(. مجاعة من عشاق اللغة العربي
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تكوين اجلماعة من عشاق اللغة العربية يكون األنشطة املتنوعةذو ظّل  
العربية مثل ممارسة األحاديث واخلطابة أو احملاضرات واملنافشات والندوات 

 وتشغيل األغاين واألفالم وهلم جرا.

 ح(. إقامة األسبوع العرِب.

ة العربية األنشطة يف هذا األسبوع العرِب متنوعة وكل منها ذو ظالل اللغ
كمسابقة اخلطابة والكتابة واملنافسة مسابقة كتابة الشعر واخلط العرِب، 
وجمموعة املتنوعة من االختبارات القصرية واملسابقة، وعرض من األغاين وما 

 أشبهها.

 ط(. مركز التعليم الذايت.
( فيه مركز للوصول إىل Self Access Centreمركز التعليم الذايت ) 

 لفة بشكل مستقل دون توجيه من املعلم.املعرفة املخت
 البيئة اللغة العربية  كوينستراتيجية تاال -ج

 البيئة اللغة العربية ميكن عقده يف بعض األمكنة اآلتية:  كوينت 
 أ. حول الديوان

مثل: ديوان  19يف الديوان، مجيع اإلعالنات للطلبة واحملاضر مكتوبة باللغة العربية 
عالنات األخرى بشرط لو كان اإلعالن يصعب املرسل القسم، مفتوح، مغلق، واإل

 إليه فكتابة اإلعالن باللغتني، اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 
  20حماضرو اللغة العربية واجب استخدام اللغة العربية كاللغة للمحادثة يف الديوان. 

عربية" اململوءة البيئة اللغة العربية يف املكتبة فيمكن استخدام "الزوية ال تكوينب. ل
بكتب العربية، وجمالت العربية، وجريدات العربية، وصور العربية. يف هذه الزوية 

 واجب لكل الطلبة حتدث اللغة العربية. 

                                                           
19 Ibid  Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa,. Hlm 41 
20 Ibid , . Hlm 41 
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 ج. حول معمل اللغة العربية
. فهو رمسي 21معمل اللغة العربية معترب إما كالبيئة الرمسية وإما كالبيئة غري الرمسية 

اضر للتعليم، وهو غري الرمسي إذا كان يستخدمه الشخص إذا كان يستخدمه احمل
البيئة العربية. من  تكوينخارج التعليم. ينبغي أن يكون هناك الوسيلة املمكنة لدعم 

الوسائل املمكنة فيه الوسيلة السمعية، والوسيلة البصرية، والوسيلة السمعية البصرية. 
 عمل يف استخدام الوسائل املوجودة. ففي هذا احلال متطلبة مهارة احملاضر أو عامل امل

 د. املقصف
. 22من إحدى األمكنة احملبوبة عند الطلبة لالجتماع خارج الفصل املقصف 

لذلك، من املمكن أن يكون فيه البيئة العربية بالتحدث حول احملادثة اليومية، وتعبري 
فيه.  الشراء والبيع، ومصطلحات العملة وغريهم. فمن الصعب أن يراقب احملادثة

 تكوينالبيئة فيه حمتاج إىل وعي الطلبة لتزييد وظيفة املقصف كوسيلة  تكوينلذلك، 
 البيئة العربية. اخلطوات املأخوذة مثل تعلق حائط املقصف بقائمة التعبريات. 

 ه. املسجد/املصلى 
البيئة العربية فعاال ألنه متعلق  تكويناملسجد أو املصلى من إحدى األمكنة ل 

عربية، نظرا من السيكولوجيا والدين. األنشطات فيه مثل اخلطبة بعد الصالة باللغة ال
  23بالعربية واإلعالن بالعربية.

 
 

 و. القاعة
البيئة العربية. عادة، البيئة ميأله األشخاص  تكوينالقاعة مكان معترب كالوسيلة ل 

تخدام هذا الكثرية، وهي مكملة باملرافق مثل مكرب الصوت ومنرب، وغريمها. ميكن اس

                                                           
21 Ibid , . Hlm 41 
22 Ibid , . Hlm 42 
23 Ibid , Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Hlm 42 
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املكان لألسبوع اللغوي أو اليوم العرِب. يف األسبوع اللغوي فيه األنشطات العربية مثل 
 .24اخلطابة بالعربية، شعر العربية، مسرحية العربية، مسابقة العربية وغريهم

 العوامل المؤثرة في تكوين البئية اللغويةالمبحث الثالث : 
ثرية العوامل، وكما ترقى اإلنسان اتسعت ا تأملنا يف بيئة اإلنسان وجدناها كوإذ

دائرة بيئته. وهي: إما مادية كاهلواء والضوء واحلرارة، واملساكن، واملالبس، واألغذية...أخل. 
 اإلذاعة واحملاضرات. وإما معنوية: كاملؤثرات الثقافية من الكتب واجملالت

بقعة من بقاء  ولو عرفنا أن الطفل يف مصر يستطيع أن يصغى إىل اإلذاعة يف أية
أن بيئته املعنوية تتعدى اآلن حدود الوطن اجلغرفية، وإن الصالت الثقافية بني   العامل لعرفنا

 أجزاء العامل جعلت بيئة املعنوية  تتسع حىت تشمل العامل أمجع.
ميكن ضبطها: كاملدرسة واألسرة واألصدقاء، فهذه وهناك عوامل بيئة مقصودة 

لدين، وميكن أن خنضع لرقابتهم. وحنن باعتبارنا مربني علينا أن ندرس العوامل هتم املرِب والوا
ؤثر يف النشئ، وإن نوجهها أونضبطها حبيث تنتج خري ما العومل البيئة املختلفة الىت ت

 25ميكن.
بل أن تستمري الباحثة عن البيئة اللغوية جتد أن من النظريات النشائية هي النظرية ق

( يرى اتباع هذه النطرية أن Environment Theoriesالبيئة، ويقال عادة ب )
تنشأ وتطور على حميطها وبيئتها االجتماعية وحني توجد مؤثرات خارجية حتصل  اللغة

 26املتعلم.ىل إىل تشكيل السلوك اللغوي تدفع إالتفاعل ويؤدي 
وكان التعلم عن اللغة وباحلصوص هي اللغة االجنبية هو عملية مرتددة بأنواع 

املعضلة حىت يكون غري معجب لنا إذا وجدنا تعريفات خمتلفة عند أهلها. وكان  املظاهرة
 27التعلم يف اللغة يؤثر على العاملني يعين العامل الداخلي والعامل اخلارجي.
كمهارة   لتلميذاتوالعوامل الداخلي كما قال نانا سوجانا هو العامل يف داخل اال

، والعادة النفسية واالجتماعية قدرةلعلم، واهلمة واه، وجبانب ذلك كانت الدوافع يف التفسنال

                                                           
24 Ibid ,  Hlm 42 

 128صاحل عبد العزيز، ص  25
26 Agus Sujanto Dkk, Psikologi Keribadian, Bumi Aksara . Jakarta. 2001. Hal.11 
27   Wahab. Abdul Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. UIN Press.2009. Hal. 25 
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واالقتصادية، احلالة اجلسمية والروحية تكوين من عوامل الدخلية، وأما العوامل اخلارجية 
. مثل املواد التعليمية والوسائل التعليمية والبيئة لتلميذاتما وجد خرج نفس االهي كل 

 ق ببحث الباحثة يعين بيئة اللغة العربية.وهذه العوامل الثاين تتعل 28اليت سكنوا فيها.
اللغة تؤيد البيئة اللغوية اليت وضعتها األساتذ. وإن  ميكل العوامل اليت تؤثر يف تعل
 29يف تعليم اللغة الغربية. لتلميذاتالبيئة اللغوية هلا دور كبري لنجاح اال

ودة الثانية املإن العوامل الفعالة اليت تساعد يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد 
ست العوامل على األقال، وهي: املدرسون واملدرسات واملتأهلون يف  اإلسالمي للبنات

اللغة العربية، منهج اللغة العربية واملناهج تعليم اللغة العربية، اجملال الواسع للممرسة واحلراكة، 
 والسكنية. ة اللغة املركزيةترقي تعددة، املواد الدراسية باللغة العربية، وهيئةالوسائل التعليمية امل

 اينفصل من تعليم اللغة وتأثريه يف اكتساب اللغة الثانية ومؤسسوكان تكوين البيئة ال
، يتضح أن العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية 30ذج على تعليم اللغة عند مكاىعلى من

 الرمسية منها:
رس وظيفة ودوره املدرس، وهو مسؤول عن العملية التعليم، وأن يعرف املد .1

ذلك أن يكون له الكفائة غب التعليم، ومن الظيفته حيب عليه أن يكون وك
 رّبا.ما ومديا معلّ مربّ 

الدراسية، هي خطة عامة شاملة للمواد الدراسية، ومناهج التعليم وهي هج ااملن .2
الطرق اليت يستخدمها املدرس يف تعليم املواد اللغوية، وأن تكون الطرق متنوعة 

 ب املواد املدروسة.على حس
إلدخال، وهو من أهم العوامل يف اكتساب اللغة، وهو مجيع املثريات اللغوية ا .3

 املهيئة لدى املتعلم.
 اجملال للممرسة أو ترديد واحملاكة. .4

 والعوامل املؤثرات يف تكوين البيئة اللغوية غري الرمسية هي:

                                                           
28  Sudjana Nana. Dasar-Dasar Proses belajar-mengajar, Bandung.Sinar Baru Al-Gesindo, Hal. 

39 
 40 , المرجع السابق, صحلمى زهدى 29

30 Nurhadi Roihan, Dimensi- Dimensi Bahasa Kedua. Bandung. 1990. Hal.133 
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 اإلدخال .1
 31طة اللغوية.األحوال الفعالة لتعيم اللغة كتكثري فيها األنش .2

وهذه العوامل توافقها النظرية احلسية السلوكية اليت ترى أن العوامل املطلوبة يف 
 اكتساب اللغة هي املدرس الذي ينظم ختيط عملية التعليم واملثرية اللغوية.

تكوين البيئة ومن نتائج السابق، أخذت الباحثة االستنباط أن العوامل املؤثرة يف 
مواقفا باراء علماء اللغة، ألن  تكوين ودة الثانية اإلسالمي للبناتاللغوية  يف معهد امل

كامال مناسبا بشروط   معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتالعوامل اليت وجدت الباحثة يف 
 السابق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
م( 2003ة، ، البية اللغوية يف معهد العصري كونتور للبنات. رسالة املاجستري غري منشورة، )ماالنج، جامعة موالنا مالك ابرهيم االسالمية احلكوميكوناوان  31

 28ص 
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث

 نوعهو  البحث دخلم (أ
دخل الكيفي ، وهو البحث إّن مدخل البحث املستخدم هلذه الدراسة هي امل

للحصول على النتائج أو الكشف أما الميكن حصوله بطريقة اإلحصائية أو املنهج الكّمي، 
حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العمالية للتوضيح وينتهي اىل النظرية 

 32اجلديدة تؤيد ماقبلها أو تطلبها.
يث تطبيقي على الظاهرات اإلنسانية وأما منهج البحث هو البحث الوصفي من ح

أمر طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث األخر الذي له أساس لدراسة الظاهرات الطبيعية 
عن القدرة لتوصل اىل قياس رقيق صحيح للظاهرة اإلنسانية وهو املنهج الوصفي الوقائعي 

لباحثة هبذا املنهج . ختتار ا33كما هو متاما واستنتاج الدالالت والرباهن من وقائع املشاهدة
 ألن الباحثة سوف تصف عملية مركز اللغة ومن أعماهلا هي البيئة اللغوية.

 ميدان البحث (ب

يف العام  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتويتم هذا البحث يف 
 وهذا احدى املعاهد الذي يقوم بتكوين البيئة اللغوية .بليتار يف 2017/2018الدراسي
بيئة العربية يف معهد وكذلك ار الباحثة هذه ميدان ألن هذا املعهد يهيئ .  واختيف بليتار

و هذا املعهد لديه النظام الستخدام  ،يف املدرسة اليت تساعد الطلبة يف الكالم باللغة العربية
فمن كان ال يتكلة اللغة العربية  ،اللغة العربية إلتصال اليومي. والبيئة اليت صنع يف املعهد

 الشديد.  ية فينال العقاباو اإلجنليز 

 و مصادرها البيانات( ج

البيانات هي تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت حصلت من مصادر 
 البيانات. كانت حتصيلها بوسيلة املقابلة املباشرة بني الباحثة والطلبة. 

                                                           
32 Lexy.J.Meleong. 2000. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung ; Rosda Karya 

 217, مكتبة العبيكان ص ث في العلوم والسلوكية الرياضالمدخل الى البحصالح بن حمد, , العساف  33
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 34قال سوانارتو إن البيانات تشكل برهان لعالج مشكلة البحث.

 ها الباحثة تتكون من بيانتني، و مها :البيانات الىت جتمع
 البيانات األساسية (1

در البحث صاالبيانات األساسية هي البيانات الىت حتصل على مباشرة من م
در كمصدر من املعلومات املطلوبة. البيانات صاباستخدام مجع البيانات مباشرة على م
، نية اإلسالمي للبنات معهد املودة الثامالحظة يف األساسية يف هذا البحث مأخوذة من 

 .اجملالت و
 ليس ،حمصول عليها من أطراف أخرى ية هي البيانات اليتو البيانات الثان( 2

مقابلة حث مأخذة من البيانات الثانوية يف البا  35مباشرة حمصول عليها الباحث مدار حبثه.
 .والرمسية و غريها و الوثائق التلميذاتمع معلم و 

 جمع البيانات أسلوب (د
البحث الكيفى، يفهم املظهر حسنا إن كان يستعمل من التفاعل املقابلية  و ىف

العميقية واملالحظة ىف أي اخللفية مباشرة. ولذالك، كان آلة الكتابة الىت تتعلق بفاعل 
البحث يستعمل لتكميل البيانات من املالحظة واملقابلة والوثائقية، وهذا يسمى طريقة 

 يلي:يقة كما يستعمل الباحث بالطر . الوثائق

 مالحظة (1

املالحظة هي املراقبة املنتظمة وتسجيل األغراض اليت تظهر على الكائن من 
طريقة املالحظة املستخدمة  يف مجع  البيانات هي املالحظة املباشرة حيث يقوم 36البحث
معهد البيئة اللغوية يف مبالحظة كل العينات املبحوثة مباشرة عن  كيفية أنشطة  ةالباحث
 .الثانية اإلسالمي للبنات املودة

                                                           
34 Sunarto,Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa,2001).hal. 56 
35 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset) Hlm. 91 
36 Lexi Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 135 
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، و حالة  املعلمنيللحصول على البيانات حالة املعهد، حالة  مالحظةة ختتار الباحث
 .التلميذات

 مقابلة (2

املقابلة املسنخدمة هلذا البحث هي املقابلة احلرية املنهجية اليت أجريت أساس على األسئلة 
املقابلة عند أرى كونطا  االحتياجات.اليت مت إعدادها مسبقا. ويطورها الباحث موافقة على 

 : احملادثة حول احلدث املعني لنيل املعلومات من املستجبني.
 ويف هذه الدراسة، قام الباحثون مقابلة منظمة تشمل ما يلي:

 معهد مقابلة مع مدير بليتار. معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات مقابلة مع مدير (أ
 للحصول على البيانات املعهد.

 بليتار. معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتاللغة العربية يف ة مقابالت مع مدرس  (ب
اتيجية سرت عملية البيئة اللغوية، إ للحصول على البيانات مقابالت مع مدرسة اللغة

 و طريقة يف تكوين البيئة اللغوية.
الت مع مقاب بليتار. معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات التلميذاتمقابالت مع  (ج

عوامل املساعدة و العائقة يف تكوين البيئة  للحصول على البيانات التلميذات
 اللغوية.

 الوثيق (3
وهتدف هذه الطريقة للحصول على بيانات تتعلق اهليكل التنظيمي وحالة املعلمني 

 . لتلميذاتوحالة اال
 البيانات تحليل (ه

بتصوير  يل البيانات الذى ينال بالكيفى أى املنهجلهذا البحث ىف حت ةاستعمل الباحث
البيانات من الكلمات املتفرق لصنائف أو لنيل اإلختصار قصدا لذالك ليعرف شيئا كيفية 
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ه ميلس ى اقرتحذال يل البياناتلحتة أسلوب الباحثاستخدمت كانت أم كمية وغري ذلك. 
 : يعين 37(Miles & Hubermanوحوبرمان)
إىل ألنه حيتاج  ،بيانات اليت مت احلصول عليها مببلغ امليدانةال ،مجع الببيانات .1

 تسجيل ومفصلة بعينية. 
سواء كانت  البياناتة باحثاختارات ال ،ه احلالةذويف ه ،تصنيف البيانات .2

 تناسب أم ال تناسب بأهدف البحث.
 عرض البيانات .3

 (4يب، )( الرتت3( التقسيم، )2( التحقيق، )1طوة حتتو على العملية )ه اخلوهذ
 . ( تعيني املعين5بطريقة منتظمة وموضوعية وإمجالية ) البيانات ايضاح

 استخلص الباحثة بناء على النوع واملعىن املكتشف. ،اخلالصة .4

 & Miles)ى اقرتحه ميلس وحوبرمانذال يل البياناتلحت 1.1الصورة.

Huberman) 

 
 

                                                           
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm.337 

  مجع الببيانات عرض البيانات

 تصنيف البيانات

 اخلالصة

 عرض البيانات
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 تأكيد صحة البيانات (و
لكي أت تكون لبيانات تؤمن صدقها إىل اخرين حتتاح الباحث تأكيد صحة البيانات 

حاصل البحث. وكذلك الباحث بيانات مأخوذة من املقبلة مع جملس املدارس الداخلية 
 .لتلميذاتواال

حتتاح الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أت تكون لبيانات تؤمن صدقها إىل اخرين 
لبحث على جتربني حاصل البحث. وكذلك الباحث للخصول صحة البيانات يف هذه ا

 منها: 
 يعمل املالحظة حيزم ونظام ملعرفة صحة البيانات. ،عميق املالحظة .1
( هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي يستعمل من Triangulasiالتثليثى ) .2

 38البيانات. شيء اخر ملقارنة
 مث ميكننا احلصول على صحة تلك البيانات من: التثليثىمن 

 املقابلة واملالحظة مع نتائج املقابلةمقارنة نتائج البيانات  (1
 مقارنة نتائج املقابالت اليت أجريت مع حمتويات املتعلقة بالوثيقة (2
ما يقوله الناس يف األماكن العامة، وما يقوله الناس يف القطاع  مقارنة (3

 اخلاص.

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Lexy.J.Meleong. 2000. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung ; Rosda Karya hlm.330 
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات 

 

 المبحث اِلول: لمحة عن ميدان البحث

  لمحة عن المعهد .أ
 عن املعهدالبيانات  .1

 املودة الثانية اإلسالمي للبنات : اسم املعهد
 :  جنيوت، جنليكوك، بليتار املعهدعنوان 

 66181:  الرمز لربيدي
 081334286308:  رقم اهلائف
 : أهلية حالة املعهد

 املودة الثانية اإلسالمي للبناتهد عتاريخ امل .2
الرتبية اإلسالمية ختص يف تربية  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات مؤسسة

 1989أكتوبر  21ه. متفق ب  1409الفتيات. بناء املعهد يف التاسع من ذي القعدة 
م. هذا املعهد يبىن من فكرة احلاج أمحد سهل وأمله. هو مؤسس معهد كونتور العصري 

 ومربيته يف تربية النساء. 

كان احلاج أمحد سهل (،  1926بعض السنوات قبل بناء معهد كونتور العصري )
وهو يصبح  التلميذاتو  لتلميذاته تتكون من االالتلميذاتيبىن تربية األطفال، حيث كان 

، ولكن آمله لتقدم الرتبية التلميذاتمن  لتلميذاتمربيتهم. بعد شدة املشهور وكثرة اال
 نذاك. للنساء مازال يسري. "معهد للبنات معقد، ولكن مكانه منفصل مبعهد للبنني" قوله حي

لذلك، حينما يشرتي األرض من أسرة احلاجة سوحتة سهل )زوجته( يف قرية جوبري 
(، يقر أن سيستخدم األرض ملعهد للبنات. تلك اآلمال وصية وأمانة اليت 1957)سنة 

الذي ينظمه مؤسسة  1989حتققها احلاجة سوحتة سهل ببناء معهد املودة للبنات سنة 
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، مؤسسة األرحام تفتح 2003(. ويف سنة 1989سنة  12األرحام )ورقة التوثيق رقم 
معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات كعمل متابع من استالم وقف مؤسسة الشكرية يف 

 قرية جيووت دائرة نكليكوك بليتار. 
 واقع املعهد .3

 بليتار املودة الثانية اإلسالمي للبناتواقع املعهد ال 1.2الصورة 

 بعثةالرؤية وال .4

 الرؤية

 نيق سلوكها وعظيم علمها وقوية يف زمن كلوبال ونائلة رض اهلل.أ

 بعثةال

رائية صاحلة أمانة ضليعة خالقة مبرتكة مستقلة وتستطيع أن تقوم اعداد شبان اليوم لتكون 
 األخوة اإلسالمية هلل تعاىل

 املنهج الدراسي .5

( KMI) املعهدى ج الدراسي املستخدم يف هذا املعهد هو اجلمع بني املنهج الدراسياملنه
 39(.Kemenag) واملنهج الدراسي للشؤون الدينية

                                                           
 مساء باملعهد معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات بليتار الثانيةيف الساعة  1720اغسطس يف السانة  14يف التارخ   رملةستاذة ألمقابلة مع ا 39
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 هيكل التنظيم .ب
 المودة الثانية اإلسالمي للبناتالقيادة وتقسيم الوظيفة في معهد   تركيب

 ه1439-1438الدور 

 الوظيفة املعلم 
 مدير املعهد األستاذة سييت روملة

 األستاذة أري إيكا بوديريت
 ؤلؤ الكمليااألستاذة ل قسم املربية

 األستاذة نقية فوزية
 األستاذ احلاج أمحد مشسل 

 قسم التعليم

 األستاذة ميكا فرمياس 
 األستاذة إيفا فطريانا
 األستاذة إيلدا إيليتا

 األستاذة حارمسة احلسنة
 األستاذة الديين لبيكا
 األستاذة هريا فورويتا

 األستاذة لوكي نوفيتا ساري

 قسم اإلدارة
 األستاذة مرلينا إيكا رهايو

 األستاذة إصباط فوطنة
 األستاذة نور هداية الرمحة

 األستاذة فوفوت تري ريزا أومامي

 قسم اللغة
 األستاذة أري إيكا بوديريت

 األستاذة يوستيكا هارديانيت
 األستاذة إينتان زيدنا
 األستاذة نقية فوزية
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 األستاذة الديين لبيكا
 اذة إيسا استقامةاألست

 قسم مستلم الضيف
 األستاذة أنيوة املفيدة
 األستاذة إيلدا إيليتا

 األستاذة نور هداية الرمحة
 األستاذة أمي نفيعة النساء

 قسم النقابة التغاونية
 األستاذة لؤلؤ الكمليا

 األستاذة ليلنا رزقي
 األستاذة أيرنا تري زليحة

 األستاذة إيسا استقامة

 سم الصحةق
 األستاذة أولفا دوي مهاراين 

 األستاذة حارمسة احلسنة
 األستاذة خليفة الصاحلة

 األستاذة نور خليفة

 قسم مكتبة
 األستاذة نور هداية الرمحة

 األستاذة سييت فطيمة
 األستاذة إينتان زيدنا 
 األستاذة لوسي ليانا

 قسم مطبخ
 األستاذة فيكا نور عزيزة

 اذة سييت فطيمة األست
 األستاذة ليلنا رزق إميا ساري

 األستاذة حارمسة احلسنة
 األستاذة فيكا نور عزيزة قسم اإلتصاالت

 األستاذة أولفا دوي مهاراين
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 األستاذة فيكا نور عزيزة
 األستاذة ليلنا رزق إميا ساري قسم النظافة

 األستاذة إصباط فوطنة
 األستاذ مشسل مدواري

 األستاذة لؤلؤ الكمليا كوريماب
 أيرنا تري زليحة األستاذة

 األستاذة أري إيكا بوديريت
 األستاذة مرلينا إيكا راهايو OSWAHمشريفة 

 األستاذة إينتان زيدنا
 تركيب مالحظة محظرة

 ه1439-1438الدور 

 الوظيفة اإلسم 
 رئيس وهد إكفينا أنفاء األمات

 نائب رئيس هليا ألفانيا
 ليال كميال

 كاتب السر
 نوفارينا إيرسافطري
 أشيفا رمحة الرشيدة

 امني صندوق
 رينا كوسوما ديوي

 سييت مراءة الصاحلة

 قسم األنشطة
 فينا دوي فطريانا

 أوليا ريفاداين سلسابل
 فائزة العملية زهر
 سييت تور أفعدة
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 أوليا كورنيا هدى
 دونكا أينتان ميالين

 ندرا سارييونيتا أي
 أماير األميري

 جيهان فريدا
 إنيت سرنادا فركاتا ساري

 قسم األمن

 رافيتا ديال أوليانا
 هنارين نور شعدية

 بنت حممودة
 نور ليليا هريمن

 صفي إينداه  جينتا أماندا
 نسوة العزيزة

 أوريليا فوتري أمانو
 ماياع أروم فوتري هفساري

 قسم التصوير
 ربيانا سلسابالأندي ف

 

 معهد المودة الثانية اإلسالمي للبناتلتالميذ  اليومية نشطةاِلل اجدو  .ج

 اليومية نشطةاِلل اجدو 
 الوقت أنشطة

 استيقظ من اليوم
 صالة الصبح وقراءة القرأن

04.00-05.00 

 استعداد النفس
 مطالعة الدراسة

05.00- 05.45 
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 تناول الفطور
 استعداد إىل املدرسة

06.00 – 06.30 

 07.00 – 06.45 قراءة القرأن قبل دخل الفصل
 13،10 – 07.00 تعلم يف الفصل

 14.30 – 13.10 اسرتاحة، صالة الظهر، تناول الغداء
 ستعداد النفسصالة العصر، 

 
15.30 – 17.00 

 17.45 – 17.00 تعلم القرأن
 18.30 – 17.45 صالة املغرب
 19.30 – 18.30 تناول العشاء

 20.00 – 19.30 العشاء صالة
 20.15 – 20.00 مفردة اجلديدة
 21.30 – 20.20 وجب التعلم
 22.30 اصالح اللغة

 04.00  - 22.00 نوم
 

 معهد المودة الثانية اإلسالمي للبناتلتالميذ  سبوعيةاِل نشطةاِلل اجدو  .د

 سبوعيةاِل نشطةاِلل اجدو 
 الوقت نشطةاِل

 صالة هتجد، صالة احلاجة، و صالة
 الصبح

03.00 – 05.00 

 05.30 – 05.00 حمادثة
 06.00 – 05.00 تشجيع اللغة
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 تعليم اللغة
 07.30 – 06.00 رياضة

 09.00 – 07.30 تنظيف العام
 15.30 – 14.30 حماضرة
 كشاف

Ekstrakulikuler 
14.30 – 15.30 

 19.00 – 17.00 ويستمر اجملاهدة   صالة املغرب
 معهد المودة الثانية اإلسالمي للبناتلتالميذ  يوميةال يةشهر ال ل أنشطةاجدو  .ه

 يةشهر النشطة اِلل اجدو 
 17.00 – 05.00 مساعا القران

 سنةالنشطة اِلل اجدو 
 خطبة العرشى

 مشروط

 سجود الشكور معهد املودة
 امتحان النسف واخري السنة

 املعرض
معرض ... )معرض إنتاح طالبات معهد 

 املودة(
Gebyar ekskul  

 معرض 
Pagelaran DA & PG  

 احتفال اللغة )أسبوع املسابقة اللغوية(
 التخييم

 ذكرى عيد اإلسالم
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 عند قرب رجوع نصف السنة وآخرها 
Etiket  

رحلة علمية للطالبات آخر السنة 
 باملدرسة العاملية

  خطبة الوداع
 بناتفي معهد المودة الثانية اإلسالمي للأحوال المعلمين  .و

دورا مهما يف مساعدة جناح  يف عملية التعليم والتعلم، صار املدرس شخصا ميلك
التلميذة يف التعليم على ما فعله املدرس أثناء التدريس. ويبلغ عداد املدرسني واملدرسات 

أستاذة. وبينهم أما املتخرجون من  29أستاذ و 4 معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتيف 
تولوعأغوع، ومن املودة األول والثاين، ومن جامعة اإلسالمية احلكومي مية جامعة اإلسال

مباالنق. ومرسا بعضهم يسكنون داخل املعهد و بعضهم يسكنون خارج املعهد ولكن 
 40قريب باملعهد.

  بليتار تكوين البيئة اللغوية  في معهد المودة الثانية اإلسالمي للبناتالمبحث الثاني: 
الثانية اإلسالمي للبنات  بليتار بتكوين البيئة اللغوية مند سنة  بدع معهد املودة 
 م. ويف تكوينه مياثل معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات  إىل معهد املودة األوىل2003

معهد املودة الثانية اإلسالمي اإلسالمي للبنات يف فونوروغو الذي يكون مركز األساسي 
ستاذة رملة وهي تقول "أن معهد املودة الثانية اإلسالمي . وأما قالت األللبنات  بليتار

اإلسالمي للبنات وألن يف معهد املودة  للبنات   يف بليتار هذا فرع من معهد املودة األوىل
اإلسالمي للبنات قد قام بتكوين البيئة اللغوية إذن يقوم معهد املودة الثانية اإلسالمي  األوىل

  41."ة كذلكللبنات  بتكوين البيئة اللغوي
وأما تطبيق هذه البيئة اللغوية املوجودة يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات   

بليتار أن كل الطالبات هن يطبقن بنفسهم وبعض املدرسات اليت تكون يف قسم اللغة هن 
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يرّقنب الطالبات يف تطبيق هذه البيئة اللغوية حىت جتري البيئة اللغوية جرية صحيحة. وهناك 
يضا املنظمة اليت تنظمها الطالبات ملساعد املدرسات يف مراقبة الطالب يف تكوين البيئة أ

 اللغوية.

هو فرع من معهد املودة للبنات املركزي يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات 
ليس فيه الفرق معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات فونوروكو، فتعليم اللغة املستخدم يف 

املركزي أي تطبيق البيئة اللغوية. يف كل األسبوع األول د املودة الثانية اإلسالمي للبنات عهمب
أن يستخدمن اللغة اإلجنليزية. ويف األسبوع الثاين والرابع  التلميذاتوالثالث وجب على 

  42.لغة العربية يف احملادثة اليوميةوجب عليهن أن يستخدمن ال

املعهد  أن املودة الثانية اإلسالمي للبنات ملعهددير ا، قال متكوين البيئة اللغويةيف 
غرس الشعار يف قلب .ة واللغة اإلجنليزية تاج املعهد"لدى املعهد شعار "اللغة العربيى

واألستاذات أنه أساس يف النفس لدوام استخدام اللغة يف أي مكان ويف أي  التلميذات
عربية واإلجنليزية مها تاجان عند وقت. ألن معىن الشعار أن اللغة هي تاج، فاللغة ال

 واألستاذات حيث كان التاج كامل اجلمالة من نفس الشخص.  التلميذات

فرع من معهد املودة معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات ألن 43األستاذة رملة  رأييف 
 معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتاألول حيث كان تطبيق بيئة لغوية يتيع كونتور، ف

واألستاذات ناشطات يف استخدام اللغة  التلميذاتيسعى يف هتييئ البيئة اللغوية. كانت 
 العربية واإلجنليزية يوميا. 

زيارة معهد معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات يف أسبوع التعارف، تتعود طالبات  
 التلميذات. لذلك، املودة األول للتعارف على أن يف معهد املودة األول يطبق البيئة اللغوية

 واألستاذات لديهن الدوافع لتهييئ البيئة اللغوية. 
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هناك االنضباط املطبقة يف معهد املودة خاصة انضباط اللغة. هبذا النظام بوجود 
  44االنضباط اللغوي فهناك النظم. كي تسري النظم فعالة فواجب هناك املراقبة.

املراقبة من الطالبة مأخوذة من أعضاء  املراقبة اللغوية من جهة الطالبة واألستاذة. 
املودة( وأستاذة قسم اللغة اليت عينتها  التلميذات)منظمة  OSWAHقسم اللغة من 

 املودة مثل منظمة طلبة املدرسة يف املدارس العامة.  التلميذاتاملربية. كانت منظمة 

 .معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتأهدف البيئة اللغوية يف 

 أهدف يف تكوين البيئة اللغوية يف هذا املعهد، هي:هناك 

 لكي يستطيع املتخرجيون أن يتكلموا باللغة العربية فصيحة وجيدة. -1
 45ليمارس التالميذ يف تكلم باللغة العربية. -2

يف تكوين البيئة اللغوية، هناك بعض األنشظة اللغوية الدافعة كفاءة لغة كل 
فحسب وإمنا كفاءة قواعد  التلميذاتكالم   . هذه األنشطة اليزيد مهارةالتلميذات
 . التلميذات

 املودة:  التلميذاتها هي األنشطة اللغوية الدافعة لكفاءة لغوية 

 . إلقاء املفردات1

إلقاء املفردات كل يوم بعد العشاء إال االثنني واألربعاء واخلميس. إلقاء املفردات  
. يف يوم، إلقاء املفردتني 46السادسمن الفصل األول إىل الفصل  التلميذاتجسب مستوى 

املودة. على قسم اللغة من منظمة  التلميذاتاليت قد أعدها قسم اللغة من منظمة 
املودة أن تفتشها أستاذة قسم اللغة كي تكون املفردات متعلقة باملفردات  التلميذات
الكتاب عند أخذ املفردات فقسم اللغة من منظمة طالبات معهد املودة لديها  السابقة.

فيه املفردات، واحلوار، وغريمها وهم قائدون للموضوع الذي ستلقيها املنظمة جلميع 
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عند أنشطة إعطاء املفردات كي تكون املفردات يف كل اللقاء سواء بني الواحدة  التلميذات
ست مفردات وجب عليهن حفظها وأودعتها إىل  التلميذاتيف األسبوع، لدت  .وأخرى

 املودة أن يودعها إىل أستاذة قسم اللغة.  التلميذاتللغة من منظمة قسم اللغة. ولقسم ا

 . إصالح اللغة 2

بعد أن ترن املنظمة اجلرس مرتني، مث أنشطة إصالح اللغة أنشطة يومية قبل النوم.  
جيمعن يف امليدان مث أحد  التلميذاتمجيع  جتمع يف امليدان ويستدرن. التلميذاتمجيع 

املودة املختار يرشد قراءة مفردة واحدة إىل  التلميذاتنظمة أعضاء قسم اللغة من م
 على سبيل املثال: يقلدن.  التلميذاتومجيع  التلميذات

 : إذا صدق العزم وضح السبيل قسم اللغة 

 : يقلدن ما قال قسم اللغة  التلميذات

 Where there is a will there is a way:  قسم اللغة 

 47قسم اللغة  : يقلدن ما قال التلميذات

يف أخذ الكلمة املرتادفة ال عشوائية، فقسم اللغة من منظمة طالبات معهد املودة تأخذ 
 املرتادفات من كتاب املرتادفات املصنفة وقد صححه أستاذة قسم اللغة. 

 . احملاضرة 3

هذه األنشطة تقام مرتني يف األسبوع، مها يوم الثالثاء )اللغة اإلجنليزية( والسبت  
ة العربية(. هذه احملاضرة طوال الساعة من الساعة الثانية هنارا إىل الساعة الثالثة مساء. )اللغ

إىل ست فرق وكل الفرقة مدبرة  التلميذاتاملودة يقسم  التلميذاتقسم اللغة من منظمة 
  48الفرقة لتنظيم أصحاهبن.
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حظة احملاضرة. يف احملاضرة هناك املدبرات املسؤولة على تنفيذ احملاضرة املسمى مبال 
مدبرات احملاضرة لديها املسؤولة إىل طالبات الصف اخلامس أو الثاين الثانوي. مالحظة 
احملاضرة لديها هيكل املنظمة يتكون من الرئيسة ووكيل الرئيسة، وسكريترية، وأمينة 

 الصندوق، وقسم الربنامج، وقسم األمن، وقسم التصوير.

 :ترتيب الربنامج يف احملاضرة هو 

 فتتاح، اال (1
 وقراءة القرآن،  (2
 إنشاد نشيد معهد املودة،  (3
 واخلطابة.  (4
 الدعاء (5

املختارة للخطابة معينة يف ثالث فرق املقرر جبدول يف اليوم املقرر.  التلميذاتكل 
أما الطالبة املختارة كل الفرقة املختارة عليها وفدة واحدة متبادلة للخطابة كل األسبوع. 

ألول املتوسطي واألول الثانوي اللتان ختطبان إلقاء نص افتتاح للخطابة هي الطالبة الصف ا
اخلطابة واختتام اخلطابة فقط. للطالبة الصف الثاين حىت الثالث املتوسطي والثانوي هن 

 خيطنب من االفتتاح، واملادة، واالختتام. 

يف احملاضرة، أحد أعضاء قسم الربنامج تعطى اإلعالن حول تنفيذ احملاضرة من 
واألستاذات جيمعن يف مسجد معهد  التلميذاتمكرب الصوت اإلعالن. مث مجيع خالل 

املودة الثاين. بعد ذلك، الطالبة اليت تكون مرتبة الربنامج تفتتح احملاضرة. مث قراءة القرآن 
ينشدن نشيد معهد املودة حتت قيادة قائدة جوقة. مث اخلطابة من الطالبة  التلميذاتومجيع 

لفرقة. قبل احملاضرة، على اليت تكون خاطبة احملاضرة تسلم نص اخلطابة املختارة يف كل ا
األخرى تشجعن هبتاف.  التلميذاتإىل أستاذة قسم اللغة. لكل من تقدم اخلطابة فعلى 

عند احملاضرة، تقوم األستاذة بتقومي اخلاطبة وإعطاء االقرتاحات. فتصلح األستاذة اخلاطبة 
اإللقاء. بعد أن تقدم اخلاطبة خطبتها فأستاذة تطرح  مباشرة عندما ختطئ اخلاطبة يف
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األسئلة حول مادة اخلطابة. هذه األسئلة حول رأي اخلاطبة ملعرفة هل اخلاطبة تفهم اخلطابة 
 49أم ال.

 . اإلنشاء4

يوم األربعاء بعج العشاء، هناك التقومي من املفردات اليومية على شكل اإلنشاء.  
ب املستوى مث عليهن أن يقوم باإلنشاء من املفردات تدخل الفصل حس التلميذاتكل 

  50اليومية يف األسبوع طوال مخسة عشر دقائق.

 جبانب إنشائ، اختبار اللغة يف كون البنود مثل تكمل الفقرة وترمجة املفردات. 

 . احملادثة5

يف امليدان مث يتحدثن  التلميذاتاحملادثة كل يوم تبادل اللغة يف يوم اجلمعة. جتمع  
يذهنب إىل امليدان  التلميذاتبعد صالة الصبح،  بالعربية أو اإلجنليزية املقررة كل األسبوع.

مباشرة مث يصففن مواجهة اآلخرين. بعد القيادة من قسم اللغة مبنظمة طالبات معهد املودة 
يتكلمن بالعربية يف األسبوع الثاين والرابع، واإلجنليزية يف األسبوع األول  التلميذاتف

ثالث. هذه األنشطة تستغرق ثالثني دقيقة من الساعة اخلامسة صباحا حىت الساعة وال
فيسألن إىل األصدقاء أو  التلميذاتاخلامسة والنصف. إذا كانت املفردات اليت مل تفهمها 

 إىل من فوقه فصال.      

 . احتفال اللغة العربية6

 التلميذاتة والعربية عند هذه األنشطة سنويا. هدف األنشطة تعزيز كفاءة اإلجنليزي 
 اجلاهزة على شكل املسابقة. أنواع املسابقات على حنو التالية: 

 خطابة ثالث اللغات )العربية، اإلجنليزية، واإلندونيسية( •
 املناظرة  •
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 شعر العرِب واإلجنليزي  •
 مسرحية املطالعة  •
 سفرية اللغة كل مستويات الفصول  •
 نشيد شعيب بالعربية واإلجنليزية •
 51القصة تقدمي •

استراتيجية لتكوين البيئة اللغوية  في معهد المودة الثانية اإلسالمي المبحث الثالث: 
 بليتار للبنات

معهد املودة الثانية اإلسالمي ة، هناك اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف وياللغ بيئة يف تكوين
 وهي: للبنات 

لغوية كانت ثقة النفس . يف تطبيق البيئة الالتلميذات. تكوين ثقة النفس يف نفس 1 
لتعويد أنفسهن يف تكلم اللغة العربية واإلجنليزية. وجب على مجيع  التلميذاتحمتاجة عند 

 استخدام اللغة العربية واإلجنليزية مع أن بعض قواعد لغتهن خاطئة.  التلميذات

تأخذ البيانات من املدّرسة إيكا يف املقابلة تقول أن االسرتاتيجية اليت يقومها 
عهد املوّدة الثانية أن تكوين بيئة اللغة هي ثقة النفس. على املدّرس" أن ينمو ثقة النفس امل

. فيما "على الطالب وعلى الرغم يفعل اخلطيأت فيجب أن يفعل اللغة العربية يف االتصال
 عدا تقارن البيانات باملالحظة يف الفصل عند يستخدم الطالب اللغة العربية بثقة النفس. 

ك السبورة مكتوب عليها كتابة اللغة العربية واإلجنليزية يف كل الغرف. هي . هنا2 
تذكر اللغة العربية من املرافق العامة مثل املكتوب على باب اإلدارة  التلميذاتتساعد 

 "ديوان". 

البيانات مأخوذة من مقابلة املدّرسات تقولني أن يف كل الغرفة لوحة املفردات 
 رة املأخوذة مادام تقومها الدراسة.على الباب. وزادها الصو 
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. املراقبة يوميا. لو هناك الصعوبة من جهة التلميذاتهناك املراقبة جلميع  .3
اجلدد فعليهن أن يسألن إىل األستاذة عن الكلمة اليت اليعرفن معناها. وكان  التلميذات

ل الغرف اجلدد طوال مرحلة واحدة. يف هذه املراقبة، ك التلميذاتالعقاب مل يسري على 
األخرى. إذا  التلميذاتلديه جاسوسة اللغة. جاسوسة اللغة ختتارها األستاذة دون معرفة 

كانت الطالبة مل تستخدم اللغة اإلجنليزية أو العربية فعليها العقاب حسب خمالفتها اللغوية 
 52املودة. التلميذاتاليت قد قررها قسم اللغة من منظمة 

، تنقسم OSWAHة الثانية فيه املنظمة يسمى تدل البيانات أن املعهد املودّ 
OSWAH  عّدة األنواع ومنها اللغوية. تنقسم اللغوية إىل عدة األنواع. تساعد املدّرسة

لرياقب أنشطة الطالب خاصة يف ناحية اللغوية يف تكوين بيئة اللغوية.  OSWAHأعضاء 
عدة القواين اللغوية يف ناحية اللغوية، أن  OSWAHتتضح هذه البيانات مبقابلة أعضاء 

    وعدة جرائم اللغوية وبالتايل يرسل إىل املدّرسات إلعادة الرمسلة. 

عوامل المساعدة والعائقة من تكوين البيئة اللغوية  في معهد : رابعالمبحث ال
 المودة الثانية اإلسالمي للبنات

ا عوامل يف تكوين البيئة اللغوية عوامل، منها عامل الدافع وعامل العوائق. وأم
 الدافع هي:

  ة. املدرس1 

يف تكوين البيئة اللغوية عند املدرس دور مهم جدا، خاصة يف تعليم اللغة. يعطى  
. جبانب ذلك، يدافع املدرس كي لتلميذاتاملدرس املعرفة اللغوية جيدا وصحيحا إىل اال

يف معهد املودة  بالعربية أو اإلجنليزية يف حياهتم اليومية. على املدرس لتلميذاتيتكلم اال
الثاين استيالء اللغة األجنبية )إجنليزية وعربية( كي تكون عملية تكوين البيئة جيري فعاال. 
وللمتخرجة يف هذا املعهد اليت قد تتخرج يف البكلرييوس يطلبها املعهد أن يعلم املادة يف 
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ة والعربية دافعة املدرسة هبذا املعهد. وبذلك، فتكون املدرسة املتأهلة يف اللغة اإلجنليزي
 يف استخدام اللغة األجنبية يف حياهتم.  لتلميذاتلال

 . أصدقاء2

البيئة اللغوية يف بيئة واحدة فنحتاج إىل  تكوينيف احملادثة فهناك شخصان. كي  
الصاحب الذي يريد ويستطيع يف تكلم اللغة األجنبية. حضور األصدقاء دافع يف دوام 

يزية يف حياهتم. لوال األصدقاء فعملية تكوين البيئة اللغوية ال تكلم اللغة العربية أو اإلجنل
 تسري كما يرام ومستمرا. 

 . األنشطة اللغوية خارج الفصل4

تعليم اللغة يف معهد املودة الثاين للبنات ال يستخدم الفصل فحسب، وإمنا أنشطة  
رج الفصل مثل لغوية خارج الفصل وهو يدافع عملية تكوين البيئة اللغوية. األنشطة خا

احملادثة واخلطابة وإلقاء املفردات واإلنشاء وإلقاء املرتادفات واملسابقة اللغوية. كون األنشطة 
الستخدام اللغة العربية واإلجنليزية جيدا وصحيحا حسب قواعد  التلميذاتاللغوية تساعد 

 ية واإلجنليزية.بتعويد تكلم العرب التلميذاتاللغة. جبانب نيل املعرفة، فستظهر ثقة النفس 

 التلميذات. قسم اللغة يف منظمة 5

هناك منظمة طالبات معهد املودة الثاين  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبناتيف  
ولديها دور يف تكوين البيئة اللغوية. ومن  معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات للبنات

اللغوية خارج الفصل باألنشطة اللغوية.  برنامج قسم اللغة هبذه املنظمة يساعد تكوين البيئة
 عند األنشطات اللغوية يف املعهد.  التلميذاتجبانب ذلك، املنطمة لديها الوظيفة يف مراقبة 

 هي: عهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات مبأما عوامل العوائق يف تكوين البيئة اللغوية 

فصل. هذا بسبب املدرسة اليت تأيت من . املدرسة اليت مل تتم يف تطبيق اللغة يف بيئة ال1
يف املعهد. وهن مل يستيلني اللغة العربية واإلجنليزية  التلميذاتخارج معهد املودة اليت تعلم 
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وعددها ال يعادل باملدرسات املتخرجة يف هذا املعهد. فلذلك، فتجد الباحثة أن يف بعض 
 جنليزية.األحيان كان تعليم داخل الفصل ال يستخدم العربية أو اإل

قسم  53املودة الثانية للبنات أن تعاقب خالفة اللغة. التلميذات. كسالن أعضاء منظمة 2
اللغة هبذه املنظمة لديه الوظيفة األساسية يف تكوين البيئة اللغوية. يف الواقع، كان بعض 

 أعضاء قسم اللغة مل يعاقب اليت ختالف النظام اللغوي.
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 الفصل الخامس

 شة البحثمناق

 

 المبحث اِلول: تكوين البيئة اللغوية

يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات أهداف تكوين البيئة اللغوية   منها تعويد 
طالبات املودة الثانية استخدام اللغة األجنبية خاصة العربية أو اإلجنليزية يف األنشطة اليومية 

شاء. والثاين تنمية كفاءة العربية حيث ال تفهم من خالل احملادثة واملناقشة واخلطابة واإلن
 الطالبات نظرية فحسب بل إمنا تطبقها يف احلياة اليومية.

اهلدف مكون مهم يف تنفيذ األنشطة. مثلما يف تكوين البيئة اللغوية. حبضور 
اهلدف يف البيئة اللغوية فاألنشطة جتري موجهة ومناسبة مبا يهدف. هذا مناسب بقول 

ت أن يف تكوين البيئة اللغوية   خاصة البيئة العربية يف املؤسسة هناك اهلدف. أمحد هدايا
( تعويد املتعلم يف استفادة 1قال هدايات يف مقالته هناك ثالثة أهداف هتييئ البيئة العربية: 

( 2اللغة العربية اتصاليا من خالل احملادثة واملناقشة والندوة واخلطبة والتعبري التحريري، 
( تنمية ابتكار اللغة 3لتعزيز يف اكتساب اللغة العربية املدروسة داخل الفصل، إعطاء ا

  54العربية وأنشطاهتا املتكاملة بني النظرية والتطبيق يف حالة العادية ومرحية.
معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات لديه بعض األنشطة اليت تدفع هتييئ البيئة 

ل التعليم يف املدرسة على شكل النحو والصرف اللغوية. األنشطات داخل الفصل مث
واإلنشاء والبالغة واإلمالء. يف تلك األنشطة التعليم يهدف نيل هدف تعليم اللغة العربية 
وأن اللغة العربية لغة اهلدف من معهد املودة نفسه. وأما األنشطة اليت تدفع هتييئ البيئة 

ة ثبل النوم فيه احملفوظات، واحملاضرة خارج الفصل إعطاء املفردات كل يوم، وإصالح اللغ
بعد الظهر حىت العصر اليت تركز يف اخلطابة. يف اخلطابة تراقب الطالبات وهناك التعليم لو 

                                                           
54 Ibid.,.Hlm 38 
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هناك اخلطأ يف كتابة اخلطابة. مث عند احملادثة سرتاقب األستاذات الطالبات اليت نقصت 
 يف القواعد. 

سالمي للبنات تتكون من البيئة الصناعية البيئة اللغوية يف معهد املودة الثانية اإل
والبيئة الطبيعية. يف هذا القول هناك اإلشارة إىل األنشطات يف معهد املودة الثانية للبنات. 
من تلك األنشطات، فأنشطة معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات اليت تعد من البيئة 

ربية وقواعدها. جبانب ذلك، فالبيئة الصناعية أنشطة داخل الفصل ألن هناك تعليم اللغة الع
الصناعية ال تعد من أنشطة داخل الفصل فحسب، بل إمنا األنشطة خارج الفصل اليت 
فيها هدف اكتساب اللغة باهتمام قواعد اللغة اهلادفة. على سبيل املثال اخلطابة اليت هتتم 

مي زهدي أن يف كتاب حلي 55بقواعد اللغة يف إلقائها. هذا مناسب بقول ديل وإيليس
أن البيئة الصناعية تستهدف قواعد اللغة حيث يف معهد املودة الثانية تستخدم البيئة اللغوية 

 اللغة العربية كلغة لتهييئ البيئة اللغوية.

كما سبق ذكره أن خصائص البيئة الصناعية إعطاء املدرسة الطالبات املثري كي 
راجعة على سبيل األسئلة البسيطة إىل يفهم الطالبات اللغة وتعطى الطالبات التغذية ال

األستاذات عند التعليم. جبانب ذلك، تراقب املدرسة الطالبات وتوجهها كي يكون التعليم 
يوجه أن  56جيرى مناسبا هبدف معهد املودة الثانية للبنات. هذا مناسب بقول كراشني

لقواعد اللغوية اليت قد املعلم على املتعلمني لكي يعملوا األنشطة اللغوية اليت كانت فيها ا
 . تعلموها. ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو تصميم األخطاء أو إصالح خطاء املتعلمني

قال عبد احلميد أن دور البيئة كمصدر جميئ احلافز تكون غالبة ومهمة يف مساعدة عملية 
غة التعويد. لذلك، إذا تعودت الطالبات يستجنب احلافز فمن املمكن أن يكتسب الل

 57أكثر.

                                                           
 41 ص ,2009 ,ماالنج ,UIN PRESS ,حلمى زهدى. البيئة اللغوية تكوينها ودورها قي اكتساب العربية 55
 50-48جع السابق, ص, المرحلمى زهدى 56

57 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik, Perenalan awal,(Jakarta: Rineka Cipta, 1995, 

hlm.23 



50 
 

 

عند عملية التعليم يف املعهد، املدرسة يستخدم اللغة العربية يف إلقاء املادة مع أن 
املادة ال تتعقلق بالعربية. كل يوم، وجب على الطالبات التكلم بالعربية يف أي حني ويف 
أي مكان داخل الفصل أو خارجه. عند إلقاء اإلعالن، على الطالبات استخدام العربية. 

تكلم العربية دون اهتمام القواعد. يف هذا احلال، املهم تطبيق اللغة العربية من جهة عليهن 
الطالبات واألستاذات يف االتصال مع ثقة النفس ويكون تكلم العربية التعويد حيث تكوين 

 البيئة اللغوية الفعالة. 
واألستاذات البيئة الطبيعية يف املعهد منظور من األنشطة اليومية حيث تتكلم الطالبات 

العربية اتصاليا. أنشطة البيئة الطبيعية حينما تلقى الطالبات اإلعالن بالعربية، مث احملادثة 
تشمل البيئة أن  58اليومية مع أن ال يهتمن بالقواعد. هذا مناسب بقول حليمي زهدي

اللغوية هي اللغة اليت استخدمها األصحاب يف نفس املرحلة، اللغة استخدمها املتعلمون، 
اللغة املستخدمة يف األخبار املطبوعة او ايليكرتونيجيا واللغة استخدمها األساتيذ يف عملية 

البيئة الطبيعية كما رأه علماء اللغة وهي ما يتعلق و . التعليم والتعلم يف فصل اللغة او غريه
يها يف قواعد اللغة، وإمنا اإلهتمام يف حمتوي فث ال يرتكز اإلهتمام يباكتساب اللغة ح

 .الكالم اإلتصاىل او فخو اخلطاب

ومن تعريف البيئة الطبيعية السابقة، نعرف أن خصائص البيئة الطبيعية هى كما  
 يلي:

 هي بيئة للنطق األصلي (د
 بيئة اليت تستخدم اللغة دون وعي  (ذ
 .بيئة اليت تستخدم اللغة كاللغة االجتماعية (ر

يف معهد املودة أن فيه مجيع من هذه الثالثة فالشيئ الذي يشري إىل البيئة الطبيعية 
االتصال بالعربية أو اإلجنليزية. هبذا التعويد فتستطيع الطالبات استخدام اللغة اهلادفة وهي 
العربية. وتكون العربية لغة اجتماعية بني الطالبات ألهنم يستخدمون كثريا يف بيئة املعهد. 

                                                           
 55, المرجع السابق, صحلمى زهدى 58
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دامها الفعالة خارج الفصل التكامل بني عملية التعليم اللغة األجنبية يف الفصل باستخ
 يصاعف مهارة االتصال التعليم اللغة األجنبية. 

 المبحث الثاني: استراتيجية تكوين البيئة اللغوية

يف تكوين البيئة اللغوية، لدى معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات اسرتاتيجيات، 
 منها: 

، ثقة النفس حمتاجة لتعويد . جعل ثقة النفس عند الطالبات. يف تطبيق البيئة اللغوية1
 النفس يف استخدام العربية واإلجنليزية. 

. حضور لوحة مكتوبة عليها العربية واإلجنليزية يف كل الغرفة اليت تساعد الطالبات ذكر 2
 العربة من املرافق العامة املنشودة. على سبيل املثال على باب الديوان مكتوب ديوان. 

املراقية يومية. حينما تواجه الطالبات الصعوبة يف تكلم العربية  . املراقبة جلميع الطالبات.3
فجائز عليهن أن يسألن إىل األستاذة حول املعىن الذي ال يعرفهن وكان العقاب ال جيرى 

 حىت املرحلة الواحدة. 

من الشرح السابق فنعرف أن ثقة النفس شيئ مهم عند الطالبات يف تكوين البيئة   
والفعالة. وأن ثقة النفس موقف إحياِب لدت الطالبات ألهنا عاملة تؤثر اللغوية   النشاطة 

إىل عملية التعليم. مراقبة املدرسات للطالبات مهم جدا ألن ذلك سرتاقب الطالبات جيدا 
أن عملية تؤثر عملية  59فتجرى البيئة اللغوية فعالة. هذا مناسب بقول دميايت وموجيونو

ع التعلم، وتركيز التعلم، وتنظيم مصادر التعلم، وحفظ التعلم موقف عند التعلم، ودواف
اكتساب نتيجة التعلم، وتعمق نتيجة التعلم احملفوظة، واستطاعة اإلجناز الفوقي لنتيجة 
التعلم، وثقة النفس الطالب، والذكاء، تعويد التعلم، أمل الطالب، واملدرس، ومرافق 

 التعليم، والتقييم، ومنهج املدرسة، والبيئة.
انب ذمل، استخدام اللوحة لكل الغرفة باللغة األجنبية تساعد الطالبات تعويد جب  

اللغة األجنبية. كانت اللوحة وسيلة بصرية وهي مكون مهم عند عملية التعليم. ولكن يف 

                                                           
59 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran. Rieneka Cipta:Jakarta.2006.hlm.238 
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أن اللوحة وظيفتها  60املعهد ليس مجيع الغرف عليها اللوحة. هذا مناسب بقول سري أنيتة
تعطى الشرح أو اإلعالن على شكل الكتابة والصورة ورسم بياين  وسيلة التعليم بصريا وهي

 وصورة فوتوغرافية كوسيلة اليت تساعد التعليم. 
يف هذا املعهد، تكوين البيئة اللغوية   ال ينحصر يف الفصل، ولكن يف كل البيئة   

من  املوجودة يف املعهج. وحب على الطالبات تكلم العربية أو اإلجنليزية لالتصال. هذا
اسرتاتيجية تكوين البيئة اللغوية   يف هذا املعهد مثل يف الديوان ومعمل اللغة واملقصف. 
ولكن ال تستخدم الطالبات اللغة األجنبية يف املطبخ ألن موظفته تأيت من خارج املعهد 

أن اسرتاتيجية تطوير  61وليس لديها الكفاءة العربية جيدا. هذا مناسب بقول أمحد هدايات
( 3( معمل اللغة، 2( الديوان، 1العربية مطبق من خالل بعض البيئات منها: البيئة 

 ( القاعة.   5( املسجد، 4املقصف، 

 عوامل المساعدة والعائقة من تكوين البيئة اللغوية  المبحث الثالث: 
املودة الثانية إن العوامل الفعالة اليت تساعد يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد  

ست العوامل على األقال، وهي: املدرسون واملدرسات واملتأهلون يف  بناتاإلسالمي لل
اللغة العربية، منهج اللغة العربية واملناهج تعليم اللغة العربية، اجملال الواسع للممرسة واحلراكة، 

 ة.الوسائل التعليمية املتعددة، املواد الدراسية باللغة العربية، وهيئة ترقية اللغة املركزية والسكني
يف تكوين البيئة اللغوية عند املدرس دور مهم جدا، خاصة يف تعليم اللغة. على املدرس 
يف معهد املودة الثاين استيالء اللغة األجنبية )إجنليزية وعربية( كي تكون عملية هتييئ البيئة 
جيري فعاال. وللمتخرجة يف هذا املعهد اليت قد تتخرج يف البكلرييوس يطلبها املعهد أن 

 لم املادة يف املدرسة هبذا املعهد.يع
املدرس مسؤول عن العملية التعليم، وأن يعرف املدرس أن  مكىبقول  مناسب هذا

ذلك أن يكون له الكفائة غب التعليم، ومن الظيفته حيب عليه أن يكون وظيفة ودوره وك
 62مربّيا معّلما ومدرّبا.

                                                           
60 Sri Anitah, Media Pembelajaran. Yuma Pustaka. Surakarta. 2009. Hlm. 26-28 
61 Ibid. ,Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Hlm 41-42 
62 Nurhadi Roihan, Dimensi- Dimensi Bahasa Kedua. Bandung. 1990. Hal.133 
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اإلجنليزية يف حياهتم. لوال حضور األصدقاء دافع يف دوام تكلم اللغة العربية أو 
جوهن بقول  مناسب األصدقاء فعملية تكوين البيئة اللغوية ال تسري كما يرام ومستمرا. هذا

الذين مها كالبيئة الرئيسية اليت تؤثر  دور الوالدين واملعلماتجبانب ، كما رأه علماء، 63
 نفسه. سيعلى حتصيل الدراسي، يف الدور األصدقاء أثار كبرية يف حتصيل الدرا

تعليم اللغة يف معهد املودة الثاين للبنات ال يستخدم الفصل فحسب، وإمنا أنشطة  
لغوية خارج الفصل وهو يدافع عملية هتييئ البيئة اللغوية. األنشطة خارج الفصل مثل 
احملادثة واخلطابة وإلقاء املفردات واإلنشاء وإلقاء املرتادفات واملسابقة اللغوية. كون األنشطة 

للغوية تساعد الطالبات الستخدام اللغة العربية واإلجنليزية جيدا وصحيحا حسب قواعد ا
 اللغة. جبانب نيل املعرفة، فستظهر ثقة النفس الطالبات بتعويد تكلم العربية واإلجنليزية.

والعوامل املؤثرات يف تكوين البيئة اللغوية غري يف حبثه  كوناوانبقول   مناسب هذا 
 64حوال الفعالة لتعيم اللغة كتكثري فيها األنشطة اللغوية.األ الرمسية هي

أما عوامل العوائق يف هتييئ البيئة اللغوية مبعهد املودة الثاين للبنات هي كسالن أعضاء 
منظمة الطالبات املودة الثانية للبنات أن تعاقب خالفة اللغة. قسم اللغة هبذه املنظمة لديه 

ئة اللغوية. يف الواقع، كان بعض أعضاء قسم اللغة مل يعاقب الوظيفة األساسية يف هتييئ البي
 اليت ختالف النظام اللغوي.  

نانا سوجانا هو العامل يف داخل االلتلميذات كمهارة بقول  مناسب هذا  
النفسه، وجبانب ذلك كانت الدوافع يف التعلم، واهلمة والقدرة، والعادة النفسية واالجتماعية 

اجلسمية والروحية تكوين من عوامل الدخلية، وأما العوامل اخلارجية  واالقتصادية، احلالة
هي كل ما وجد خرج نفس االلتلميذات. مثل املواد التعليمية والوسائل التعليمية والبيئة 

 65اليت سكنوا فيها.
 

                                                           
63 John W. Santock, Psikologi Pendidikan Jilid 3 (Educational Psychology, ed th), Penerjemah: 

Diana Angelica. Jakarta: Salemba Humanika.2009. Hlm. 109 
م( 2003احلكومية، كوناوان، البية اللغوية يف معهد العصري كونتور للبنات. رسالة املاجستري غري منشورة، )ماالنج، جامعة موالنا مالك ابرهيم االسالمية  64

 28ص 
65  Sudjana Nana. Dasar-Dasar Proses belajar-mengajar, Bandung.Sinar Baru Al-Gesindo, Hal. 
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 الفصل السادس
 ملخص البحث والتوصيات

 ملخص البحث .1
ئة اللغوية يف معهد املودة الثانية وبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تكوين البي

 اإلسالمي للبنات يف بليتار، وصلت الباحثة إىل اإلستتاج األخري. وهذه اخلالصة:
تكوين البيئة اللغوية يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات تتكون من البيئة  .1

ءة لغة هناك بعض األنشظة اللغوية الدافعة كفاالصناعية. يف تكوين البيئة اللغوية، 
، احملادثة، اإلنشاء، احملاضرة، إصالح اللغة، إلقاء املفردات، وهي: كل التلميذات

 .احتفال اللغة العربية و
املودة الثانية اإلسالمي  عهدم يف تكوين البيئة اللغوية املستخدمة يف ةسرتاتيجيوا .2

هناك السبورة ( 2،)تكوين ثقة النفس يف نفس التلميذات (1: )وهي للبنات
ب عليها كتابة اللغة العربية واإلجنليزية يف كل الغرف. هي تساعد التلميذات مكتو 

، على جلميع التلميذات يوميا هناك املراقبة (3،)تذكر اللغة العربية من املرافق العامة
 املخالفة نظام اللغوية التعزير.

 للبنات املودة الثانية اإلسالمي عهديف م تكوين البيئة اللغويةالعوامل املؤثرة يف  .3
( 1: )وهيتتكون من العوامل املساعدة والعائقة. ومن العوامل املساعدة، 

( قسم اللغة يف 4( األنشطة اللغوية خارج الفصل،)3( أصدقاء،)2،)املدرسات
( املدرسة اليت مل تتم يف تطبيق 1: )وهيعوامل العوائق، المنظمة التلميذات. و أما 

منظمة التلميذات املودة الثانية للبنات  ( كسالن أعضاء2اللغة يف بيئة الفصل،)
 أن تعاقب خالفة اللغة.

 توصياتال  .2
 :التالية اعتماد على نتائج البحث يقدم الباحثة التوصيات

 عليهم أن يهتمون النظام حق اإلهتماملطالب:   .1
 أن يطبق اللغة العربية كلهمرجى على معلمي تللمعلم:  .2
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ث التايل أن ينظر إىل الناحية دور حمرك ترجو الباحثة إىل الباحللباحث التايل:   .3
 املودة الثانية اإلسالمي للبنات عهدم اللغة يف

للمعهد: ترجو الباحثة أن املعهد يعطي لوحة احملفوظات لزينة احلائط ودافع  .4
 التلميذات ليحبوا اللغة.
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