
 اجلامعي البحث 

 نجتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ مبال

 
 إعداد :

 (ٕٙٔٓٓ٘ٔٔ) أمحد نور اذلدل سلماس

 إشراؼ :

 رضواف ادلاجستَت

 ٖٜٜٜٜٜٓٔٔ٘ٓٔٚٔ/ ٕٓٓ:التوظيف  رقم
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 اجلامعي البحث 

 تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ مبالنج
  (Sٔ) سرجانا درجة على للحصوؿ االختبار شركط بعض إلكماؿ مقدـ

 كالتعليم بيةالًت  علـو لكلية

 إعداد :

 (ٕٙٔٓٓ٘ٔٔ) أمحد نور اذلدل سلماس

 إشراؼ :

 رضواف ادلاجسًت

 ٖٜٜٜٜٜٓٔٔ٘ٓٔٚٔ/ ٕٓٓ:التوظيف رقم
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 إهداء
 

 :إىل اجلامعي البحث ىذا أىدم

 

 سييت مسرية :احملبوبة أمي

 مند صغارم كبدكف رضاىا ك حبها ما كجدت النجاح( ربتٍت قد اليت اآلخرة يف يرمحها أف هللا عسى (

 

 سامل :الكرمي أيب 

 طواؿ العمر ك الصحة دائما(  كاآلخرة ك يعطيو الدنيا يف يرمحو أف هللا عسى (

 

 عزيزة سلماس مرسياـكإىل أخيت الكبَت األحباء : 

 آلخرة ك جيعلو ادلرأة الصاحلة كالنجاح يف ادلستقبل(كا الدنيا يف يرمحها أف هللا )عسى
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 استهالؿ

 الّرحيم الّرمحن هللا بسم
 

 (ٕ)سورة يوسف : ننا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ ُو قُػْرءَ  أَنَزْلنَ   ِإنَّا  
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 البحث مستخلص

تكوين البيئة العربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد . 6106سلماس.  أمحد نور اذلدل
. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية،كلية علـو الرتبية كالتعليم، الرمحن بن عوؼ مباالنق

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. ادلشرؼ : رضواف ادلاجستري

 تكوين البيئة، اللغة العربية :الرئيسية الكلمات

يؤكد أكثر العلماء أف البيئة ذلا دكر ىاـ ككبَت يف صلاح اكتساب اللغة الثانية. يف البيئة اللغة 
العربية أنواع من األنشطة اللغة العربية، إما احملادثة اليومية كإما األنشطة األخرل، مثل اخلطابة كالندكات 

معهد عبد الرمحن  ت اللغوية كاأللعاب اللغوية كاألنشطة ادلؤدية األخرل.كعملية التعلم كالتعليم كادلسابقا
بن عوؼ من ادلعاىد اإلسالمية احلديثة لو دكر كبَت يف تعليم اللغة العربية ك نشرىا. تدرس فيو ليست 
كسيلة جملرد فهم الكتب الدينية بل تعترب لغة يوميا بُت الطالب ك األساتذة ك لغة التفاىم يف إجراء 
التعليم ك التعلم. ذلدؼ ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ مهَتا طالبو يف علـو الدينية ك للغة العربية ك 

 استطاع طالبو أف يواصلوا دراستهم يف الشرؽ األكسط. 

( ىذا ٕ( ىذا ادلعهد مشهور بكالـ اللغة العربية، )ٔياختار الباحث ىذا ادليداف بأسباب : )
( األساتذة معهد ٖعليم يف مرحلة اعداد لغوية  ّتامعة بن سعود رياض ، )ادلعهد عنده النظاـ كالنظاـ ت

(الطالب يستطيعوف أف يوصلوف تعليمهم ٗعبد الرمحن بن عوؼ ادلتخرجوف من جامعة شرؽ األكسط  )
 إىل جامعة شرؽ األكسط بعد متخرجوف من معهد عبد الرمحن بن عوؼ. .

وصف   عن أساس تكوين البيئة العربية يف ( للٔيهدؼ ىذا البحث على ثالث  أىداؼ،مها )
( للوصف عن ادلشكلة ادلواجهة  لتكوين البيئة العربية يف معهد ٕ)ٓمعهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج 

( للوصف عن احللوؿ ادلشكلة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن ٖعبد الرمحن بن عوؼ ماالنج)
 بن عوؼ ٔتاالنج.
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ىو البحث الوصفي الكيفي. كمصادر البيانات منها ادلصادر األساسية كمنهح ىذا البحث 
ادلصادر الثناكية. كأما أدكات البحث ادلستخدمة ىي ادلالحظة ك ادلقابلة كالوثائق. كأما ٖتليل البيانات 
تتكوف  من مجع البيانات، كتصنيف البيانات، كعرض البيانات، كاخلالصة. كتأكيد صحة البيانات يعمل 

 ث بالتثليثي، كعمق ادلالحظة، ك مناقشة األصحاب.الباح

( أف ىدؼ تكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ىو ٔكنتيجة ىذا البحث ىي : )
للحصوؿ على صلاج تعليم اللغة العربية بالطرييق ادلباشرة ك منهج التعليم كادلنهج التعليم يف جامعة ابن 

احملاكالت اليت تعمل ادلدرس لتحقيف األىدؼ من تكوين البيئة العربية سعود رياض.أما االسًتاتيجية ك 
فيها تتكوف من تطبيق نظاـ، كاستخداـ طارئق ككسائل التدريس ادلناسبة، كإكثار األنشطة اللغوية، كبناء 

( إف ٕمسكن ادلعهد. أما احملاكالت اليت تعمل ادلدرس يسهل الطالب إلستخدـ اللغة العربية بطالقة. )
شكالت ادلواجهة لتكوين البيئة العربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتالنق ادل

جاء من ناحة رلتع ك الواسئل معهد ىي : بعض طالب ادلعهد ال يتكلم باللغة العربية خارج الفصل، 
صعبا ك حياتج كبعض طالب ادلعهد ال حيضركف يف تعليم اللغة يف الفصل ،كبعض الكاتب التعليم 

(كمن احللوؿ من ادلشكالت ادلواجهة ىي : يصنع اإلقاب للطالب أف يدفع ألف ربية من ٖلتقومي.)
كاحد مجلة كالطالب يدفعو ىذه العقاب إىل مجعية الطلبة، كاحللوؿ بعض الطالب ال حيضركف تعليم يف 

ك إذ الطاب ال حيضركف الفصل أكثر أسبوعُت بدكف إذف  فقسم الطالب تعطي ٖتظَت حىت ثالثة مرة 
بعد يعطي ٖتظَت مث الطالب موقوؼ من ادلعهد، كاحللوؿ من الكتب الصعبا ىي معهد ك مدرسوف أف 

 يقوموف بعض الكبت لكي الطالب ال يشعورف صعوبا.
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ABSTRACT 

Nurul Huda Ahmad Salmas. 6106. Establishment of Arabic environment at Mahad Rahman 

bin Auf Malang. Thesis. Department of Arabic Education, Faculty of Teaching and Education. 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ridwan M.Pdi. 

Keywords:  Establishment Environment, Arabic 

 

The Linguists say that the environment has an important role in second language acquisition. 

Arabic environment is a society in which there are many Arabic activities, whether it is a 

conversation in daily activities or other Arabic activities, such as practicing speech, seminars, 

teaching and learning in the classroom, Arabic competition, Arabic games, and other supporting 

activities. Mahad Abdurrahman bin ' Auf is one of Islamic and modern boarding schools which 

has a big role in Arabic learning and spreading. The learning in that Mahad (boarding school) is 

not just based on religion books learning but also applying Arabic into daily language between 

students and teachers in teaching and learning. Mahad Abdurrahman bin ' Auf aims to make its 

students master the science of religion, the Arabic, then they are able to continue their studies to 

the Middle East. 

 The researchers chose Mahad Abdurrahman bin ' Auf as a place of study for several 

reasons: (0) Mahad Abdurrahman bin ' Auf is famous with the Arabic (6) Mahad Abdurrahman 

bin ' Auf had a system of learning like in the level of language preparation at the University of 

Ibn Suud Riyadh (3) Teachers in Mahad Abdurrahman bin ' Auf are graduated from the 

Universities in the Middle East (4) Students can continue their studies to the Middle East after 

graduation 

The purpose of this research is to understand the establishment of Arabic environment 

and the obstacles that are faced in the process of that establishment at Mahad Rahman bin Auf 

and also describes the solutions that made Mahad Abdurrahman bin Auf deals with the problems 

of Arabic environment. 

This research uses the qualitative descriptive method and uses primary and supporting 

sources. The research instruments used by the researcher are observation, interviews, and 

documentaries. Analysis of the data in this research are; data collection, reduction or data 

classification, data presentation and conclusion. For the data's credibility and validity are; 

triangulation, observation in depth, and peer discussion. 

The results of this research are; (0) the purpose of the establishment of the Arabic 

environment is to success the Arabic learning by using direct methods such as the curriculum 

and the curriculum of University Ibn Su'ud Riyadh. The strategies and the efforts which have 

been done by the teachers in realizing the objectives of establishing the Arabic environment are 
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regulation implementation including the Arabic language; teachers use the Arabic language in 

the introduction of learning, the use of appropriate methods and media,  and applying more 

language and development activities in the dormitory for the students. (6) There problems occurs 

at Mahad Abdurrahman bin Auf in establishing Arabic environment comes from the students and 

the use of media, the students do not use the Arabic language outside the classroom, many 

students do not attend in the learning process and there are difficult textbooks used by the 

students so those books need to be evaluated (3) the solutions of the problems are making  

punishment by paying a fine one thousand rupiah in each sentence and give that money to the 

student organization , then the solution for students who are absent more than 6 weeks without 

any permission from the academic staff will be given warning until three times but if the student 

is still absent after the warning, that student will be expelled, and the solutions for the difficult 

books used by the students and the teachers is evaluating those books so that students will not 

feel any difficulty. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Nurul Huda Salmas. 6106. Pembentukan Lingkungan Berbahasa Arab dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Mahad Abdurrahman bin Auf Malang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ridwanm M.Pdi. 

Kata Kunci : Pembentukan Lingkungan , Bahasa Arab 

 

Para Ahli bahasa mengatakan bahwa lingkungan mempunyai peranan penting  dalam 

pemerolehan bahasa kedua. Lingkungan bahasa arab adalah sebuah masyarakat yang didalamnya 

terdapat bermacam-macam kegiatan berbahasa arab, baik itu percakapan sehari hari ataupun 

kegiatan bahasa yang lain, seperti latihan berpidato, seminar, proses belajar mengajar, lomba 

bahasa, permainan bahasa, permainan bahasa dan kegiatan pendukung lainnya. Mahad 

Abdurrahman bin ‘Auf  adalah salah satu Mahad Islami yang modern yang mempunyai peran 

besar dalam pembelajaran bahasa arab dan penyebarannya. Pembelajaran yang ada disana bukan 

hanya sekedar pembelajaran buku – buku agama saja tetapi juga tentang penerapan bahasa harian 

antara mahasiswa dan ustad – ustad mahad dalam pengajaran dan pembelajaran. Mahad 

Abdurrahman bin ‘Auf   mempunyai tujuan untuk membuat mahasiswanya menguasai ilmu 

agama, bahasa arab dan mampu melanjutkan studi nya ke Timur Tengah. 

Peneliti memilih Mahad Abdurrahman bin ‘Auf  sebagai tempat penelitian karena 

beberapa sebab yaitu : (0) Mahad Abdurrahman bin ‘Auf   terkenal dengan bahasa arabnya (6) 

Mahad Abdurrahman bin ‘Auf   mempunyai system pembelajaran seperti ditingkatan persiapan 

bahasa di Universitas Ibnu Suud Riyadh (3) Para pengajar di Mahad Abdurrahman bin ‘Auf  

merupakan lulusan Universitas Timur Tengah (4) Para Mahasiswa dapat melanjutkan studinya 

ke Timur Tengah setelah lulus 

Adapun tujuan penilitian ini untuk mengetahui pembentukan lingkungan berbahasa arab, 

menjelaskan masalah - masalah yang dihadapi dalam lingkungan bahasa arab di Mahad 

Abdurrahman bin Auf, menjelaskan tentang solusi yang dibuat  Mahad Abdurrahman bin Auf 

dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam lingkungan bahasa arab. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

sumber utama dan pendukung. Dan adapun instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah observasi, wawancara dan documenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : pengumpulan data, reduksi atau klasifikasi data, penyajian data dan kesimupulan. Untuk 

validitas dan krediblitias data adalah triangulasi, kedalaman pengamatan dan diskusi sejawat. 

Hasil penelitian ini adalah (0)Adapun tujuan pembentukan lingkungan bahasa arab disana 

adalah untuk keberhasilan dalam pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan metode 

langsung dan kurikulum seperti kurikulum di Universitas Ibnu Su’ud Riyadh. Adapun startegi 

dan usaha – usaha yang dilakukan pengajar untuk merealisasikan tujuan dalam pembentukan 

lingkungan bahasa arab diantaranya penerapan peraturan bahasa, guru menggunakan bahasa arab 
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dalam pengantar pembelajaran, penggunaan metode dan media yang sesuai, memperbanyak 

kegiatan berbahasa dan pembangunan asrama bagi mahasiwa.(6) Adapaun masalah – masalah  

yang dihadapi Mahad Abdurrahman nin Auf dalam lingkungan bahasa arab  berasal dari 

mahasiswa dan media yang digunakan yaitu mahasiswa mahad tidak menggunakan bahasa arab 

diluar kelas, mahasiswa banyak yang tidak hadir dalam proses pembelajaran dan ada buku ajar 

yang digunakan sulit dipahami oleh mahasiwa sehingga butuh untuk dievaluasi(3) Adapun 

Solusi dari masalah – masalah yang dihadapi adalah dibuatnya hukuman dengan membayar 

denda seribu rupiah dalam setiap kalimat dan membayar nya kepada organisasi mahasiswa, 

kemudian solusi untuk mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 6 minggu tanpa adanya izin dari 

bagian akademik maka akan diberi peringatan sampai tiga kali tetapi jika mahasiswa masih tidak 

hadir setelah diberikan peringatan maka mahasiswa akan diberhentikan, dan solusi dari buku 

yang susah dipahami yaitu dengan mahad dan ustad melakukan evaluasi bebarapa buku tersebut 

agar mahasiswa tidak merasa kesulitan. 
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 البحث حمتويات

 

 ....... أ................................................. الغالؼ  صفحة

 ................................................... بالبحث  عنواف صفحة

 ............... ت................................................ استهالؿ

 ث .................................................................إىداء 

 .... ج...............................................كالتقدير  الشكر كلمة

 ح................. .........................................ادلشرؼ  تقرير

 خ...................... .....................................الطالب  تقرير

 د.... ...................................العربية  اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 ذ....... ..............................كالتعليم  الًتبية علـو كلية عميد تقرير

 ر................... ...................................ادلناقسة  جلنة تقرير

 ........... ز............................................األشراؼ  مواعيد

 ........................................ش...بالعربية ....البحث  مستخلص

 ض...... ......................................البحث باإلصلليزية  مستخلص

 ظ..................... ....................البحث باإلندكنيسية  مستخلص

 ....... غ.................................................البحث  زلتويات
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 األكؿ الباب

 أساسية البحث

 

 

 ٔ.... .............................خلفية البحث ..............................

 ٖأسئلة البحث ............................................................... 

 ٗ........... .................................................. أىداؼ البحث

 ٗ................................ ..........أمهية البحث ..................... 

 ٘.................... ..............حدكد البحث ............................

 ٘.................. .................................ٖتديد ادلصطلحات ...... 

 ٙ.................................. ............................دراسة السابقة 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظارم

 

 ٓٔ. ...........ادلبحث األكؿ : البيئة اللغة العربية.........................

 ٕٛ...... ......................... ة العربية.......ادلبحث الثاين : تعليم اللغ 

 ٓٔ.... ...............................مفهـو البيئة. ............... -أ 
 ٕٔ.... .......................اللغة. .............................. -ب 
 ٗٔ..........................................البيئة اللغوية............ -ج 

 ٗٔ.....................................مفهـو البيئة............. .0
 ٘ٔ.............. ........................أنواع البيئة........ ... .6
 ٕٕ.............. اللغوية ..................العوامل ادلتعلقة بالبيئة  .3
 ٖٕ اكتساب اللغة األجنبية .......................... دكرالبيئة يف .4

 ٕٛ..............................اللغة العربية..................تعليم  -د 
 ٕٛ........................................ تعريف تعليم اللغة العربية .0
 ٖٓ........ .........................أىداؼ تعليم اللغة العربية .... .6
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 ٕٖ................... ............................ مدخل البحث كنوعو -أ 
 ٖٖالبحث. ...................................................  حضور -ب 
 ٖٗ.............................. ..............ميداف البحث ......... -ج 
 ٖٗ....................... ....................مصادر البيانات ........ -د 
 ٖٗ................ .............................طريقة اجلمع البيانات . -ٌ 
 ٖٙ........ ...............أسلوب ٖتليل البيانات ...................... -و 
 ٖٚتأكيد صحة البيانات..................................,,............ -ص 

 

 الفصل الرابع

 البيانات عرض

 

 ٜٖ... ...............ن عنبذة تارخية عن معهد عبد الرمحن ب ادلبحث األكؿ :

 ٜٖ....................تأسيس ك نشأة عن معهد عبد الرمحن بن عوؼ ماالنج . أ
 ٜٖ.....ك الرسالة من ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج .............. الرؤية . ب
 ٓٗ..... .................أىدؼ التعليم يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج .ج
 ٓٗ...........أحواؿ ادلعلمُت معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج............. .د
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 ٕٗ.......................ن عوؼ ٔتاالنجعدد الطالب يف معهد عبد الرمحن ب .ه
 ٖٗ.........قائمة ك منهج التعليم يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج........ .و

 ٓ٘.........ادلبحث الثاين : عرض البيانات.....................................

 ٓ٘......بن عو  الرمحنتكوين البيئة اللعربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد  .أ
 ٓ٘أسس تكوين البيئة العربية................................................. .0
 ٕ٘.................رلتمع من البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ....... .6
 ٘٘.....ن بن عوؼ......................الطريقة ادلستخدمة يف معهد عبد الرمح .3
 ٘٘.......ن بن عوؼ.....................نظاـ البيئة العربية يف معهد عبد الرمح .4
 ٙ٘..........اسًتاتيجية البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ............. .5
عبد الرمحن بن ى تعليم اللغة العربية يف معهد الوسائل ادلساعدة البيئة العربية عل .6

 ٓٙ .................................................................عوؼ
 ٔٙ.........اكتساب الطالب ادلهارات العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ.... .7
بن  ادلشكالت ادلؤثرة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن .ب

 ٗٙ.................................................................عوؼ

 ادلشكالت ادلؤثرة لتكوين البيئة العربية يفج. احللوؿ من 
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 األكؿ الباب

 أساسية البحث
 خلفية البحث .أ

تعترب قدرة لغة اإلنساف جيدة إذا كاف يستطيع أف يتكلم باللغة اليت يدرسها. ك صار 
ذالك األمر ىدفا بشكل عاـ يف تعليم اللغة كما قالو يوسف طيار: إف إحدل أىداؼ تعليم 

 ٔطالب ماىرا يف الكالـاللغة العربية بشكل عاـ ىي أف يكوف ال

ك يؤكد أكثر العلماء أف البيئة ذلا دكر ىاـ ك كبَت يف صلاح اكتساب اللغة. كيرل مرزكقي 
ء ك العوامل ادلادية ك ادلعناكية اليت من شأهنا تورث يف عملية التعليم ك أف البيئة ىي مجيع األشيا

. أما ٕترغيب يف ترقية اللغة العربية ك تدفعهم ك تشجيعهم على تطبيقها يف كاقع حياهتم اليومية
البيئة اليت نقصدىا ىنا فهي بيئة اللغة العربية. إذف الييئة ىنا مجيع األشياء ك العوامل ادلادية 
ادلعنوية اليت من شأهنا أف تؤثر يف عملية التعليم. إف البيئة اللغوية ىي كل مايسمعو ادلتعلم 

تشمل ىذه البيئة على األحواؿ يف ادلقصف ك كمايشاىده شلا يتعلق باللغة األجنبية ادلدرسية، ك 
اجلمعية التعاكنية ك الفصل كادللعب كاحملاضرة بُت األصدقاء خالؿ الدراسة ك النشاطت كغَتىا. 

 ٖكإف البيئة اللغوية من أىم األشياء لنجاح ادلتعلم يف تعليم اللغة األجنبية

ك يرل بشَتل لتنمية مهارات الطالب اللغوية األربع ) االستماع، الكالـ، كالقراءة، 
كالكتابة( ٖتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا كال تكفي الساعة أك الساعتُت داخل الفصل يف 

عرب األسبوع الواحدة. يقوؿ النيب صلى هللا عليو ك سلم : كل مولود يولد على الفطرة حىت ي
. لوكاف للبيئة تأثَت قوم ك كبَت يف ترسيخ ك ٗعنو لسانو فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك ديجسانو

                                                           
7 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, Cet.7, 7995, hlm: 797 

ت في جشكُت اللغت العشبُتمشصوقي،  2 ت ماالهج، ، في ملالخه التي اللاها في الجامعت إلاظالمُت الحكىمُدوس البِئت اللغٍى

 2، ص: 2777

3 Dulay, Language two, Oxport University Press, New York, 7982, Hlm: 73 

724ص:  3الهىاس، جفعير الهىاسي،بذون ظىت، ج 4  
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تزكَت األدياف يف نفوس اإلنساف، فما باؿ يف تأثَتىا سلوؾ اإلنساف اللغوية، فإنو ال خيتلف 
 جلي لتكوين لغة اإلنساف.فيو اثناف يف للبيئة تأثَت قول ك 

ك قسم كراسُت البيئة ادلدرسية إىل قسمُت البيئة الرمسية كالبيئة غَت رمسية. البيئة الرمسية 
تشمل على مظاىر الًتبية الرمسية ك غَت الرمسية، ك أكثر البيئة كانت يف الفصل ك ادلعمل 

 ٘ككذالك عفاؿ ىذه البيئتاف يف صلاح اكتساب اللغة األجنبية

إذف أف البيئة اللغوية ذلا دكر كبَت يف تعليم اللغة ك ال سيما يف تعليم اللغة العربية أك 
الو،  األجنبية، كذلا يد فاعلة يف تعليمها، ألف البيئة قد تأثَت يف كالـ الشخص ك صفتو كأعم

كما أف الصيب يستطيع أف يلقي الصوت بعد أف مسع من أمو أك أبيو أك من الذم يف حولو. 
إف البيئة تأيت أثرا عميقا، كٗتلق اتصاؿ اخلربات كاالنفعاؿ حلياتو األكالد ك ىذا ستشًتؾ 

م اشًتاكا حسنا حليتهم يف ادلستقبل. بل إف يدعو ادلعلم بالطلبة إىل البيئة اجلذابية يف تعلي
 اللغة العربية فطبعا أف يشجعهم على التكلم باللغة العربية

ك ادلعاىد اإلسالمي السلفي ك احلديثة ذلم دكر كبَت يف نشر اللغة العربية يف 
إندكنيسيا، ألف فيهم تدرس العلـو اإلسالمية من حديثة ك فقو ك توحيد ك أصوؿ ك غَتىا،  

  كلها مكتوبة باللغة العربية.

كيف البيئة اللغة العربية، ألف البئة يستطيع أف ينجح اكتساب   ىذا الباحث يبُت
اللغة الثانية. مهارة الكالـ يستطيع أف يناؿ بعتاذ الكالـ باللغة العربية. ككجود توعيد ىو 
تدربات تكرار.ك خلق البيئة اللغة العربية الذم يعتاذ أف يتكلموف باللغة العربية. كعوامل امهية 

 غة ىو شجاعة الطالب يف يتكلموف باللغة العربية.االخرل يف ترقية الل

فادلعهد اإلسالمية تدرس ك تتعّلم فيها اللغة العربية كسيلة لفهم ك ْتث الكتب 
الدينية خصوصا كتب الًتاث فقط دكف غَتىا حىت نقوؿ أف طلبها ضعفا يف احملدثة هبا. فأما 

ة العربية ٔتهارهتا األربع : مهارة الكالـ ادلعهد اإلسالمية احلديثة اليت كثرت انتشارىا فيها اللغ

                                                           
5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang, 2775, Hlm: 765 
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ك مهارة اإلستماع ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة. حىت نقوؿ أف طالهبا يستطيعوف أف يعربك 
 اللغة العربية ٖتريريا ك شفويا.

معهد عبد الرمحن بن عوؼ من ادلعاىد اإلسالمية احلديثة لو دكر كبَت يف تعليم اللغة 
درس فيو ليست كسيلة جملرد فهم الكتب الدينية بل تعترب لغة يوميا بُت العربية ك نشرىا. ت

الطالب ك األساتذة ك لغة التفاىم يف إجراء التعليم ك التعلم. ذلدؼ ادلعهد عبد الرمحن بن 
عوؼ مهَتا طالبو يف علـو الدينية ك للغة العربية ك استطاع طالبو أف يواصلوا دراستهم يف 

 الشرؽ األكسط. 

( ىذا ادلعهد مشهور بكالـ اللغة العربية، ٔالباحث ىذا ادليداف بأسباب : ) ياختار
( ىذا ادلعهد عنده النظاـ كالنظاـ تعليم يف مرحلة اعداد لغوية  ّتامعة بن سعود رياض ، ٕ)
( ٗ( األساتذة معهد عبد الرمحن بن عوؼ ادلتخرجوف من جامعة شرؽ األكسط  )ٖ)

ة شرؽ األكسط بعد متخرجوف من معهد عبد الرمحن بن يستطيع أف يوصل تعليم إىل جامع
 عوؼ.  

انطالقا شلا سبق، يرغب الباحث يف البحث العلمي يف ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ 
ماالنج لوصف تطبيق بيئة اللغة العربية كأثرىا يف ترقية مهارة الكالـ ك تقودييو. ك جذب الباحث 

 ".بادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ماالنج تكوين البيئة العربية يف اختيار موضوع " 

 أسئلة البحث .ب
 فبناء على خلفية البحث اليت شرحها الباحث فيما سبق، فإنو حدد أسئلة البحث مايلي:

 كيف تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمجن بن عوؼ ماالنج؟ .ٔ
 ن بن عوؼ ماالنج؟ما ادلشكالت ادلواجهة لتكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمح .ٕ
ما احللوؿ من ادلشكلة ادلوجهة لتكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ  .ٖ

 ماالنج؟
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  أهداؼ البحث   .ج
 للوصف   عن أساس تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج  .0
 معهد عبد الرمحن بن عوؼ للوصف عن ادلشكلة ادلواجهة  لتكوين البيئة العربية يف .6

 ماالنج
 للوصف عن احللوؿ ادلشكلة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج .3

 

 د.  أمهية البحث
 األمهية النظرية .0

األمهية النظرية اليت تتعلق بصيغاة تدريس الكالـ بوسيلة البيئة الغوية إلثراء ادلعارؼ 
 التدريس لًتقيق مهارة الكالـ  النظرية عن اچراء ٘تلية

 األمهية التطبيقية  .6
 دللعهد عبد الرمحن بن عوؼ .0

يرجو الباحث من نتائج ىذا البحث أف يعطي ادلعلومات لتصحيح ما أخطاء يف ترقية مهارة 
الكالـ اجلارم ك إ٘تا ينقص منو حىت ديحي شكل التدريس الذم يؤدم إىل التأخَت يف تقدـ 

 ربية.تعليم اللغة الع
 للمعلم .6

 أف يكوف مرجعا دلعلمي اللغة العربية بشكل العاـ يف تطبيق الطرائق التعليمية
 للطلبة .3

أف يشجعهم على التكلم اللغة العربية ك أف يعربكا عن أفكارىم باللغة العربية ٔتساعدة بيئة 
 اللغة العربية

 للباحث .4
 هارات اللغوية الوسائل ادلستخدمةأخذ ادلعلومات اجليدة يف تطبيق النظرية لتدريس ادل
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 ق. حدكد البحث
. احلدكد ادلوضوعة : يركز الباحث  على أساس تكوين اللغة العربية عند معهد عبد الرمحن ٔ

بن عوؼ ٔتاالنج  عن اذلدؼ، رلتمع البيئة أنشطة، نظاـ، كسائل معاكنة، ما كسائل بييئة 
 العربية 

االنج يركز الباحث يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔت. احلدكد ادلكانية : يف ىذا البحث ٕ
 يف ادلستول الرابع لإلخواف

 

 حتديد ادلصطلحاتك. 

كيستخدـ يف ىذا البحث عدد من ادلصطلحات، كليسهل البحث سوؼ تعّرؼ الباحث 
 ادلصطلحات ادلستخدمة كما يايل:

 التكوين ىو التأسيس ٔتعٌت اإلجادة كاألنشاء.  .0
األشياء كالعوامل ادلادية كادلعنوية اليت من شأهنا أف تؤثر يف  عملية تعليم  البيئة ىنا مجيع .6

كترغيب الطالب يف ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجيعهم على تطبيقها يف كاقع حياهتم 
اليومية أك كل ما يسمعو ادلتعلم كما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة كاالمكانات احمليطة بو 

لعربية ادلدراسة، كاليت ديكنها أف تؤثر يف جهوده للحصوؿ على النجاح يف تعّلم ادلتعلقة باللغة ا
 .ٙكتعليم اللغة العربية

ية يتم بواسكتها نعرؼ بُت أفراد اجملتمع، ٗتضع ىذه اللغة نظم من الرموز الصوتية األعتباتب  .3
األصوات من حيث ادلخارج أك احلركات اليت يكـو هبا جهاد النطق كمن حيث الصفات 

 ٚكالظواىر الصوتية ادلصاحبة ذلذه الظواىر النطقية

                                                           
6
ت  نها و دوسها في اكدعاب العشبُتحلمي صهُذي، البِئت اللغٍى  ،2779، ماالهج، مكخبت حامعت مىالها مالك إبشاهُم، ، جكٍى

 7ص : 

ت، ط  7  م7987، 7دلُل أحمذ عماسة، في الخحلُل اللغٍى
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عربية ىي الكلمة اليت يعرب هبا األعرب عن قاؿ شيخ مصطفى الغالبيٍت أف اللغة ال
 .ٛأغراضهم

 ز. الدراسة السابقة
ات إف البحوث اليت تتناكؿ الدراسة عن تكوين البيئة اللغة العربية كاكتساب اادلهار 

 العربية كثَتة، بل ىي ليست البحوث اليت ٗتتص هبا.

 كمن البحوث اليت تتعلق بالبيئة اللغوية ىي :

 دراسة السابقة ىذا البحث
(  ٕ( يبحث عن بيئة العربية ٔمتساكم : 

 يستخدـ مدخل الكيفي ك نوعو الوصفي
متفارؽ : الباحث يبحث عن كيف تكوين بيئة 

اية الرمحة تبحث عن يف تعليم اللغة العربية أـ هن
 بيئة ْتيث كفاءة مهارة الكتابة

البحث الذم قامت بو هناية الرمحة  .0
( ٖتت العنواف " البيئة العربية ٖٕٔٓ)

كدكرىا يف كفاءة مهارة الكتابة بداخلية 
 –باميكاسن  –خدجية اجلامعة بنجلهور 

مادكرا جاكا الشرقية )دراسة كصفية 
احلالة ك تقوديية(. كاف ىذا البحث دراسة 

ادلدخل ادلستخدـ ىو الوصف التحقيق. ك 
الباحث تصف البيئة العربية داخلبية 

خدجية اجلامعية أنشطة الطلبات دلهارة 
الكتابة علي صورة كصفية من حيث 

ادلعلومات ادلوجودة يف أثناء أنشطة التعليم 
كالتعلم يف الفصل كخارجو كالتقومي يلحق 

البيئة ( ٔذالك الكل. كمن نتيجة ْتثها )
العربية بداخلية  خدجية اجلامعة بنجلهور 

مادكرا جاكا الشرقية  –باميكاسن  –
                                                           
8 Anshor, Ahmad Muhtadi, , Pengajaran Bahasa Arab : Media dan Metode – Metodenya ,Yogyakarta 

Teras, 2779, Hlm 6 
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 دراسة السابقة ىذا البحث
تنتقسم إىل بيئتُت: البيئة داخل الفصل ك 

( أنشط الطلبة ٕالبيئة خارج الفصل. )
دلهارة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعة 

مادكرا جاكا  –باميكاسن  –بنجلهور 
، النشرة، الشرقية ٖتتول على اجمللة احلائطية

ادلسابقة الكتابة العلمية، تعليم اإلنشاء ك 
اإلمالء، الوظيفية، كتابة خطة البحث 

( دكر ٖالعلمي ككتابة البحث العلمي. )
البيئة العربية يف كفاء مهارة الكتابة 
 –بداخلية خدجية اجلامعة بنجلهور 

مادكرا جاكا الشرقية فطبعا  –باميكاسن 
ر تنتقسم ىناؾ الدكر كلكن دراجات الدك 

( دكر أكثر الطلبة ذلن ٔإىل قسمُت : )
( دكر ٕ)ٓالكفاءة اجليدة دلهارة الكتابة، 

القليل للطلبة ذلن الكفاءة غَت جيدة دلهارة 
 الكتابة.

 
(  ٕ( يبحث عن بيئة العربية ٔمتساكم : 

 يستخدـ مدخل الكيفي ك نوعو الوصفي
متفارؽ : الباحث يبحث عن كيف تكوين بيئة 

اللغة العربية أـ هناية الرمحة تبحث عن يف تعليم 
 بيئة ْتيث السًتاتيجية

البحث اللذم قاـ بو فطرية رمحة  .6
( ٖتت العنواف " تكوين ٕ٘ٔٓالنساء)

البيئة اللغوية يف معهد منبع الصاحلُت يف 
سوجي منيار كرسيك". أما ادلنهج ىذا 

البحث ىو ادلنهج الوصفي بادلدخل 
إف أساس  (ٔالكيفي. نتيجة ْتثها : )

تكوين البيئة اللغوية يف معهد منبع 
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 دراسة السابقة ىذا البحث
الصاحلُت يف سوجي منيار كرسيك قد 

بدئ يف أكؿ بناء ىذا ادلعهد. ألف الشيخ 
يريد أف يأخذ النظـو من معهد كونتور ك 

النغيتاف كىو ادلتخرج من ذالك 
ادلعهد.كالبيئة اللغوية تكوف احدل 

اخلصائص دلعهد منبع الصاحلُت. من 
بيق بالعربية يف أم مكاف الواجب، التط

سول احلماـ، فوجب أف تستخدـ فيو 
( كالسًتاتيجية لتكوين ٕاللغة النجليزية. )

البيئة اللغوية  دلعهد منبع الصاحلُت يف 
سوجي منيا كرسيك تشتمل على انشاء 

سكن الطلبة ك كجود التجسس يف ادلعهد 
كتكثَت ادلواد اليت تتعلق باللغة العربية ك 

علقة باللغة العربية ككذالك األنشطة ادلت
 ادلمارسة الكثَتة بالتكلم العربية.

(  ٕ( يبحث عن بيئة العربية ٔمتساكم : 
 يستخدـ مدخل الكيفي ك نوعو الوصفي

متفارؽ : الباحث يبحث عن كيف تكوين بيئة 
يف تعليم اللغة العربية أـ هناية الرمحة تبحث عن 

 بيئة ْتيث مهارة الكالـ

قاـ بو أمحد فارس البحث اللذم  .3
(ىذا البحث ىو ْتث علمي ٕٗٔٓ)

مقدـ لنيل درجة ادلاجيستَت يف تعليم اللغة 
العربية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم 

اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج، ٖتت العنواف 
" بيئة اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالـ 
يف معهد النقاية االسالمي مسنب مدكرا 

مدخل ىذا البحث ىو   جاكا شرقية. إف
ادلدخل الكيفي، كىو ْتث للحصوؿ على 
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 دراسة السابقة ىذا البحث
النتائج أك الكشف عما ال ديكن حصولو 

بادلنهج الكمي. كاستخداـ الباحث ادلنهج 
الوصفي التقوديي. كأما نتائج البحث: أف 

البيئة العربية يف تعليم مهارة الكالـ ال 
ٕترم كما تقدمة يف الزماف ادلاضي لوجود 

وائب ادلتنوعة. كأف مركز ادلشكالت كالع
اللغة العربية يف معهد النقاية يسعى لتنمية 

قوة نفود العلومية يف اللغة العربية لكي  
كثَتا من الطالب كالطالبات يريدكف أف 
يتكلموا اللغة العربية جيدا يتطور تعليم 
اللغة العربية باألنشطة اللغوية ادلوجودة 

ل ٔتعهد النقاية االسالمي، كانت يف الفص
 كخارسجو.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظرم
 

 ادلبحث األكؿ: البيئة اللغة العربية

 مفهـو البيئة  .أ
 عرض الباحث ىنا تعريفات متعددة للبيئة كىي كما يلي :

( أف البيئة ىي الوسط أك ادلكاف الذم تتوافر فيو العوامل Busyairiyك يرل بشَت) .7
رلموعة كائنات حية خاصة، ك ذلا عوامل ك قوم خارجية  الكناسبة دلعيشة كائن حي أك

 تؤثر يف اإلنساف ك سلوكو
مرزكقي يقوؿ أف البيئة ىي مجيع األشياء ك العوامل ادلادية  كادلعنوية اليت من شأهنا أف   .2

تؤثر يف عملية التعليم ك ترغيب الطالب يف ترقية اللغة العربية ك تدفعهم ك تشجعهم على 
 اقع حياهتم اليوميةتطبيقها يف ك 

زلمد مجاؿ يقوؿ أف البيئة ىي كل ادلؤثرات ك اإلمكانات ك القوم احمليط بالفرد، ك اليت  .3
 ٜديكنها أف تؤثر على جهودىم للحصوؿ على الستقرار النفسي ك البدين يف معيشتو

البيئة ىي الطبيعة ٔتا فيها من أحياء ك غَت أحياء أم العامل من حولنا فوؽ األرض. ك علم  .4
البيئة ىو العلم الذم حياكؿ اإلجابة عن بعض التساؤالت عن كيف تعمل الطبيعة ك كيف 

خرين أك مع الوسط احمليط هبا سواء الكيماكم أك تتعامل الكائنات احلية مع األحياء اآل
 الطبيعي.

ك ىذا  الوسط يطلق عليو النظاـ البيئي. ذلذا صلد النظاـ البيئي يتكوف من مكونات 
حية ك أخرل ميتو أك جامدة. فعلم البيئة ىو دراسة الكائنات احلية كعالقتها ٔتا حوذلا تأثَتىا 
                                                           

ً ودوسها في اكدعاب العشبُت"حلمي صهذي 9 ت "جكٍى مالك إبشاهُم إلاظالمُت ، طباق حامعت مىالها ، البِئت اللغٍى

 .36م، ص 2779الحكىمُت بماالهج، 
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ل العوامل الغِت حية كاجملتمعات احلية لألنواع يف منطقة عالقتنا باألرض. ك النظاـ البيئي ىو ك
ما. ك الطبيعة تقـو تلقائها بعملية التدكير لألشياء اليت استعملت لتعيدىا ألشياء نافعة. ك 
سلسلة الطعاـ فوؽ األرض كىي صورة اإلظهار تدفق الطاقة الغذائية يف البيئة، ففيها تتوجو 

للحيواف الذم يهضم الطعاـ ك كل سلسلة طعاـ تبدأ  الطعاـ من كائن اآلخر ليعطي طاقة
 بالشمس. كاحليوانات ٔتا اإلنساف ال ديكنها صنع غذائها.

فلهاذا البد أف ٖتصل على طاقاهتا من النباتات أك احلياكنات األخرل. ذلذا تعترب 
ضا احليوانات مستهلكة. ك يف هناية حياة احليواف ٖتللو بواسطة ادليكركبات ك النباتات أي

ليصبحا جزءا من األرض بالًتبة ليمتصها النباتات من جديد لصنع غذاء جديد. كىذا ما 
 ٓٔنسمية سلسلة الغذاء

احمليط اليت تؤثر يف تنمية الفرد  أف البيئة ىي كل ما يتأخر يف تنمية الفرد أم اهنا األحواؿ .5
 ٔٔك سلوكية

البيئة التعلمية ىي كل العناصر اليت حيشدىا ادلريب من الكتاب ادلدرسي ك طريقة التعلم  .6
كأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي كقبلو كبعده، كاليت هتدؼ كلها إىل اسًتاتيجية تربوية 

 ٕٔتشكل استجابة ادلتعلم بالشكل ادلرغوبة فيوكاحدة 
ك أما البيئة اللغوية كما رأل ىيدم دكالم ىي كل ما يسمع ادلتعلم ك ما يشاىد شلا يتعلق  .7

البيئة اللغوية ىي األحواؿ يف ادلقصف أك  باللغة األجنبية ادلدركسة ك أما ما تشتملو
الدكاف، احملاكرة مع األصدقاء ك حُت مشاىدة التلفاز، كحُت قراءة اجلريدة، كاألحواؿ 

 ٖٔحُت عملية التعلم يف الفصل، كحُت قراءة الدركس كغَتىا

                                                           
77 Http://wikipedia.org/wiki, Diakses 23 Februari 27776 

 592ص ، 7996،التربُت و الخعلُمهُئت، 77

 77، ص:7987،، حعلُم اللغاث الحُت و حعلُمها، اللاهشة: مكخبت لبىانصالخ عبذ املجُذ العشبي 72

ت نها و دوسها في اكدعاب العشبُتحلمي صهُذي، البِئت اللغٍى ، 2779ىالها مالك إبشاهُم، ، ماالهج، مكخبت حامعت م، جكٍى

93ص 
03
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أما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا سلتلفة يف ألفاظها لكن تًتكز على ىدؼ كاحد 
كىو أف البيئة ىي كل ادلؤثرات ك اإلمكانات كالقوم احمليط بالفرد، كاليت ديكنها أف تؤثر على 

 جهوده للحصوؿ على االستقرار النفسي كالبدين.

تقصدىا الباحث ىنا ىي مجيع األشياء كالعوامل ادلادية كادلعنوية اليت أما البيئة اليت 
من شأهنا أف تؤثر يف عملية التعليم كترغيب الطالب يف ترقية اللغة العربية كخاصة مهارة 
الكالـ كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها لتكلم يف كاقع حياهتم اليومية باللغة العربية، أك ىي 

مايشاىد من ادلؤثرات ادلهيئة اإلمكانات احمليط بو ادلتعلقة باللغة كل ما يسمعو ادلتعلم ك 
العربية ادلدركسة كادلقصف، كادلكتبة، كالزراعة، ك اليت ديكنها أف تؤثر يف جهوده للحصوؿ 

 على النجاح يف تعليم اللغة العربية.

 

 اللغة .ب
 تعريف اللغة .1

 و من منظورين:إذا تكلمنا عن مفهـو اللغة فإننا أف جيب أف تناكل

ألف ادلعٌت اللغوم أساس للمعٌت  –ادلعٌت اللغوم لو، كذالك من خالؿ ادلعجمات اللغوية  .7
 اإلصطالحي.

ادلعٌت اإلصطالحي : كذالك من خالؿ اجتهادات الباحثُت يف اللغة الذم حاكلوا  .2
 جاىدين الوصوؿ إىل تعريف حيدد البعد احلقيقي دلعٌت اللغة.

حا لقد إختالؼ العلماء يف تعريفها ك مفهومها. ك ليس ىناؾ معٌت اللغة إصطال
اتفاؽ على مفهـو زلدد للغة ك يرجع سبب كثَتة التعريفات ك تعددىا إىل ارتباط اللغة بكثَت 

، منها :  من العلـو
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قاؿ عمود سليماف يعقوب اللغة ىي نظاـ الرموز الوحدة الذم يفيد ك يفهم للمجتمع  . أ
لرموز ادلنطوقة ك ادلكتوبة تستخدـ مجاعة معية من الناس هبدؼ )اللغة ىي نظاـ من ا

 ٗٔاإلتصاؿ كٖتقيف التعاكف فيها بينها(

٘ٔقاؿ سانطوسو : اللغة ىي مجلة األلفاظ من  أقواؿ الناس يقظف  

قاؿ ابن خلدكف اللغة : اعلم أف اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ ىي ملكات  .ج
يف اللساف للعبارة عن ادلعاين، كجودهتا كقصورىا ْتسب ٘تاـ ادللكة أك نقصاهنا كليس 

 ٙٔىل ادلفرادات، كإمنا ىو بالنظر إىل الًتاكبذالك بالنظر إ
 ٚٔكنا ابن جٍت عرفها بأهنا : أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم .د
 ٛٔقاؿ مصطفى الغاليب : ألفاظ يعربىا كل قـو عن مقاصدىم .ه

لفاظ اليت استعملها نستخلص من تلك التعريفات ادلتعددة أف اللغة ىي أ
 اإلنساف للمعاملة بينهم كيعربىا عن اغراضهم كمقاصدىم.

 خصائص اللغة  .2
 : ٜٔخصائصها

هجة يف اللغة ذلجات إجتماعية ٘تيز ادلستويات اإلقتصادية كالثقافية دلتكلمي اللغة، فالل . أ
اليت يتكلمها ادلثقفوف ٗتتلف عن ذلجة األمُت، كذلجة طالب اجلامعات ٗتتلف عن 

 ذلجة الفالحُت، كذلجة اساتيذ اجلامعة ٗتتلف عن ذلجة العامل.

                                                           
04

 27، ص 7997، داس املعشفت الجامعت، كلُت ألادبُت حامعت لخط،فله اللغت و علم اللغتعمىد ظلُمان ًأكىب،  

75 Kusno Budi, Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Bandung, Angkasa, 7997, Hal  :  7 

ت ماهُتها وطشائم جذَسعهاأحمذ فؤاد علُان،  76 اض، الكخاب املهاسة اللغٍى   75ص:  7992، داس املعلم، ٍس

( مزكىس في ، الكخاب املهاسة 33، ص 7952ي، بيروث، داس الكخاب العشب7أبي الفخح عثمان بً حني)الخصائص ج  77

عها. ت ماهُتها وطشائم جذَس  اللغٍى

 77، ص: 2776، داس الكخب العلمُت، بيروث، حامع الذسوط العشبُتمصطى غالبُني،  78

اض،  أظالُب جذَسغ اللغت العشبُت،دمحم علي الخىلي،  79    77 - 76 :، ص 7982الٍش
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يف اللغة ذلجات جغرافية ٗتتلف من منطقة جغرافية إىل أخرل. فللهجة العربية يف  . ب
سوداف كالسوريا كالعرلق. كاللغة اإلصلليزية اجلزائر ٗتتلف عن اللهجة العربية يف كل من ال

 يف إنكلًتا ٗتتلف عما ىي يف أمريكيا.
 يف اللغة تنوعات يف ادلستول، فهناؾ اللهجة الفصيحة كىناؾ اللهجة العامية. .ج

 ديكن التعبَت عن اللغة بالوسيلة الشفوية أم بالكالـ، كبالوسيلة ادلكتوبة أم الكتابة. .د
بلغتو باستخداـ الطريقة اخلاصة اليت ٘تيزه عن سواه. كتدل ىذه ذلجة فردية كل فرد يتكلم  .ه

 أك كطانية.
اللغة مستويات يف البناء. فهناؾ ادلستول الصويت، مث ادلستول الصريف. مث ادلستول ادلفردايت  .و

( أك Morfemمث ادلستول النحوم مث ادلستول الداليل. إذ تتجمع األصوات لتبٌت ادلورفيم)
حدة الصرفية كقد تتجمع ادلورفيمات لتبٌت ادلفردة أكالكلمة، كتتجمع ادلفردات لتبٌت الو 

 اجلملة.
 

 البيئة اللغوية .ج
 مفهـو البيئة اللغوية .1

ندرل من التعريفات ادلتعددة ادلذكورة يف تعريف البيئة ك اللغة بأف البيئة ىي كل ما  
نميتهم. كاللغة ىي ألفاظ استمعلها كاف زليطا حواىل الناس الذم يؤثر على نشأهتم كت

 اإلنساف للمعاملة بينهم كيعرب عن أغراضهم كمقاصدىم.

أما البيئة اليت ْتثها ىنا البيئة اللغوية فهي مجيع األشياء كالعوامل ادلوجودة حوالينا 
ادلتعلقة بًتقية اللغة ك تنميتها. كقاؿ حليمى زىدم ىي مجيع األشياء كالعوامل ادلادية 

ية اليت تؤثر يف عملية التعليم كترغيب الطالب يف ترقية اللغة كتدفعهم كتشجعهم على كادلعنو 
تطبيقها يف كاقع حياهتم اليومية، ىو كل ما يسمعو ادلتعلم كما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة ك 
اإلمكانات احمليط بو التعلقة باللغة ادلؤثر يف جهوده للحصوؿ على النجاح يف تعلم اللغة 

 ٕٓهاكتعليم

                                                           
ت27 نها و دوسها في اكدعاب العشبُتحلمي صهُذي، البِئت اللغٍى  2779، ماالهج، مكخبت حامعت مىالها مالك إبشاهُم، ، جكٍى
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 أنواع البيئة .2
يرل ىيدم دكالم أف البيئة اللغوية ذلا دكر كبَت للطالب الذم يتعلم اللغة لنجاح 

ذم يقـو بو ادلعلم يف الفصل يقرر عملية تعليم باىر يف تعليم اللغة احلديثة. تعليم اللغة ال
 ٕٔاللغة للطالب

 أف البيئة ينقطة كبَتة إىل قسمُت:

 البيئة االصطناعية .أ
 البيئة غَت االصطناعية )الطبيعية( .ب

 
 االصطناعية البيئة .أ

 : ٕٕأما البيئة االصطناعية ذلا دكر ىاـ الكتساب اللغة األجنبية كىي

 يكوف متعلم سلتلفا يف استخداـ لغتو على حسب الظركؼ. .0
 باعتبار القواعد.يكوف متعلم زلسنا يف استخداـ اللغة  .6
ىذا التعليم يشبع ادلتعلم الذم يريد استيعاب القواعد اللغوية أك نظاـ اللغة عن  .3

القواعد اللغة ادلدركسة. يف ناحية أخرل، أف سيطرل قواعد اللغة اذلدؼ التساعد  
 كثَت ادلهارات اللغوية للغة اذلداؼ.

 
 تعريف  البيئة االصطناعية كخصائصها .1

اعية ىي احدل البيئات اللغوية التيب تًتكز على سيطرة القواعد أك نظاـ البيئة االصطن
اللغة اذلداؼ مع التوعية، كالتوعية على قواعد  اللغة  اذلدؼ ديكن اقامها بادلنهج الستنتاجى 

كادلقصد بادلنهج اإلستنتاجى ىو أف يوضح ادلعلم للمتعلم عن قواعد   أك ادلنهج الستدالىل.

                                                                                                                                                                                     

  39ص: 

27 Sumarsanu’, Seluk – Beluk Belajar Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Udayana, 7985 ,Hlm : 73 

22 Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, Bandung, Sinar Baru, 7997 Hal :777 
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كاف ادلتعلم فامها كمستوعبا على القواعد فيحمل ادلعلم إىل التطبيق. يعٍت   اللغة اذلدؼ مث إف
 ٖٕحالة لعرؼ األشكاؿ )بنية( اللغوية مث بسوقة ادلعلم كاجد نفسو عن تلك القواعد.

 ( عن خصائص البيئة االصطناعية ىي كما يلي :Krasenسُت)ككضح كر  

 صناعية البيئة بقصد الذم فيو األىداؼ ادلرجوة .أ
يوجو ادلعلم على ادلتعلمُت لكي يعملوا األنشطة اللغوية اليت كانت فيها القواعد اللغوية  .ب

صحيح اليت قد تعلموىا. كيقدـ ذلم رد الفعل من ادلدرس كىو تصميم األخطاء أك ت
 ٕٗأخطاء ادلتعلمُت. كىي جزء من رلموعات تعليم اللغة يف ادلدرسة

كمعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب ُعرؼ بالتعلم الرمسي يف الفصل، أك من  
. كىذا ٕ٘ك من األخرين الذين ديلكوف الكفاءة عن معرفة القواعد اللغويةكتب القواعد اللغوية أ

يدؿ  على أف البيئة االصطناعية ذلا تعريف أكسع من العريف الذم عرفو "دكالل كإيليس" 
صطناعية بالفصل أك خارج الفصل. اخلطَت ىو توعيد البيئة على السابق. كهبذا تشتمل البيئة اال

 سيطرة القواعد الغوية للمتعلم بالتوعية.

 

 دكر البيئة االصطناعية يف اكتساب اللغة األجنبية .6

كقد كضح الباحث تعريف البيئة االصطناعية كعالمتها كيف ىذا الفصل يشرح الباحث 
 ين.عن دكر البيئة االصطناعية عند اللغو 

 يرل إيليس أ، أثر التعلم الرمسي )البيئة االصطناعية( ديكن نظره على ناحيتُت :

 ترتيب اكتساب اللغة األجنبية . أ
السرعة أك صلاح سيطرة اذلداؼ. أف ترتيب النمول يف اكتساب اللغة ىو ترتيب الطبقات  . ب

 اليت البد لطالب أف ديشيها الستعاب اللغة اذلدؼ.
                                                           
23 Elliys, Understanding Second Laguage Acquistions, ,New York,  Oxford Universty Press , Hlm 27 - 22 

24 Krashen, Second Language Acquistions, New York, Oxford Universty Press, 7987,Hlm : 47 

25 Terikhan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, Jakarta, Depdikbud – Dikti, Hlm : 777 
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 ا الًتتيب إىل نوعُت:كقد قسم إيليس ىذ

 ترتيب النمو . أ
 تركيب النمو . ب

ترتيب النمو ىو مفهـو النمو الذم دييل إىل ترتيب اكتساب اجلوانب القواعدية 
بصفة خاصة يف اكتساب اللغة األجنبية. كأما تركيب النمو ىو مفهـو النمو ادلستهدؼ إىل 

امة. يعٍت منو اكتساب اللغة األجنبية رلموعات بنية النمو يف اكتساب اللغة األجنبية بصفة ع
اليت ال تأثرىا خلفية اللغة األكىل، كحالة التعلم للمتعلم. كسرعة اكتساب ىو سرعة اكتساب 

 ٕٙادلتعلم يف السيطرة على اللغة األجنبية

ترل نظرية ادلراقبية لكرسُت، إف نتيجة التعلم بالتوعية تستخدـ للمراقبية فقط. كأف 
 مهارة استخداـ اللغة األجنبية ال حيصلو ادلتعلم باألمور التالية:

 الوصف االصطناعية اليت ديلكها ادلتعلم عن اللغة األجنبية . أ
 النظاـ الذم يتعلمو ادلتعلم يف الفصل . ب
 ٕٚالذم يتعلمو ادلتعلم من كتب قواعد اللغةأك النظاـ  . ث

عند نظرنا إىل ىذه النظرية ادلراقبة أف األساليب اليت استخدامها ادلتعلم يف احلوار 
ناعية عم قواعد اللغة بالتوعية زلصوؿ من نظاـ الذم قد اكتسبو. ك أما الوصف االصط

 التساعد كثَتا دلتعلم اللغة األجنبية يف احلوار.

 

 دكر البيئة االصطناعية يف سرعة أك جناح اكتساب اللغة األجنبية .3

ىناؾ البحوث يف اكتساب اللغة األجنبية اليت تدخيل إىل البحث عن دكر البيئة 
ىي دكر التصحيح )تصحيح األخطاء( يف االصطناعية يف صلاح اكتساب اللغة األجنبية. ك 

                                                           
26 Elliys, Understanding Second Laguage Acquistions, ,New York,  Oxford Universty Press , Hlm 277 

27 Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, Bandung, Sinar Baru, 7997,Hlm :98 
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اكتساب اللغة األجنبية ك دكر التوسيع يف اكتساب اللغة األجنبية ك دكر التكرار يف اكتساب 
 اللغة األجنبية.

 كالشرح عن ما سبق ذكره كما يلي:

 دكر التصحيح )إصالح األخطاء( يف اكتساب اللغة األجنبية .0

أسابيع. كبعض ادلقاالت  ٙشائية ٔتدة مقالة إن ٕ٘٘( ْٜٚٚٔتث حندير كسوف )
اإلنشائية تصحيح يف كل األخطاء كبعضها تصالح امجاال فحسب. ك احلاصل ذلذه البحث يدؿ 

 على أنو العالقة مهمة بُت التصحيح بنظاـ خاص كصحة استخداـ قواعد اللغة.

 دكر التوسيع يف اكتساب اللغة .6

لدراسُت باستعماؿ األمثاؿ ) ( ىو تقدـ قواعد اللغة لexpansion) التويسع
باستخداـ األمثاؿ النموذجُت( بنظاـ، إما يف حوار ادلتعلمُت صحيحا كاف أك اكمل بدكف طلبة 

 ٕٛادلتعلمُت لكي يهتموا على ذالك التوسيع

( للمتعلمُت اللغة متعلق بالتويسع يدؿ على أف التوسيع الذم ٜ٘ٙٔ) ْتث حاسدين
 اعطى ادلدرس للمتعلم ساعة كاحدة يف كل يـو بفًتة ثالثة أشهر ال يأثر كثَتا يف حوارىم.

( يف ْتثهم أف  األكالد الذم تقدـ اليهم الدراسة ٖٜٚٔك أما نتيجة نيلصاف كأصحابو )
أسبوعا يدؿ على أف من الناحية اللغوية أهنم يظهركف التقدـ يف  ٖٔادلتناسقة بتوسيع اجلمل دلدة 

مهارات اللغة أكثر من األكالد من فرقة ادلراقب. كيكاد متساكيا ْتيث  نلصاف ك أصحابو على 
( أنو قسم األكالد  إىل فرقتُت، فرقة للتجربة ٜٔٚٔماسبق ذكره كىو البحث الذم أقامو فلماف )

 ٜٕٕتربتو كجد أف ىناؾ فرقا قليال بُت ىاتُت الفرقتُت. كفرقة للمراقبة. كيف هناية

كاحلاصل من البحوث األعلى ذكرىا كجدنا أف التوسيع الذم قدـ ادلدرس لدارسُت ال 
 يتأثر كثَتا على ترقية لغتهم.

                                                           
28 Sumarsanu’, Seluk – Beluk Belajar Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Udayana, 7985, Hlm : 43 

29 Ibid, Hlm : 724 
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 دكر التكرر يف اكتساب اللغة األجنبية .3

يم قواعد اللغة( مع التكرار العديد يستطيع أكثر ادلدرسُت يظنوف أف التعليم الرمسي )تعل
أف يرقى مهارات الدراسُت يف اللغة. كلذا، أكثر ادلدرسُت يقدموف قواعد اللغة للدراسُت أكثر شلا  

( يف ْتثو على أف التكرار يف بنية لغوية لو عالقة مًتابطة ٜٙٚٔكاف. كجد الرسُت كفردياف )
غة. ككشفا مها "كلما يكثر يف استماع البنية اللغوية يكوف اجيابية يف سيطرة ادلتعلمُت يف قواعد الل

 سريعا يف سيطرة  البنية اللغوية"

كلكن يعارض الباحثوف اآلخركف على النتائج اليت كجدىا لرسُت كفردياف، بعض منهم 
غوت كحات يف ْتثهما لولد متعلم  -(. كاغنارٜ٘ٚٔغوت كحات ) -( ، كاغنارٜٓٚٔبركف )

كلغتو األجنبية خيرباف أف اجلملة اإلستفهامية اليت تظهر ىناؾ مًتابطة باستخدامها اللغة اإلصلليزية  
ادلتعددة. كىذا يدؿ على أف كثرة استماع بنية اللغة ادلعينة فكانت توعية ادلتعلمُت لتلك القواعد 
تزيد مرتفعة. كبتوعيتهم العالية تؤثر لغتهم. كنتيجتهما يف البحث يكوف ىناؾ سؤاؿ كاحد 

 .ٖٓالذم ال يدؿ على ارتباطو اإلجيايب كىو سؤاؿ الذم حصلو ذلك الولد نفسو فحسب

كجد بركف يف مالحظة منو لغة الولد أف األمناط )تطبيق القواعد( ادلكرىة لألكالد اّدت إىل 
كلها اصدار منط جديد خيتلف بأمناط ادلدرسوف. كىذا ألف األكالد اليقبلوف القواعد من ادلدرس  

 كلكنو أيضا ليست لو كفاءة كافية يف قواعد اللغة. كىذا أدل إىل اصدار البيئة الغربية.

 

 البيئة الطبيعية .ب

أما برينا برت كىايدم دكلية فًتياف أف البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل تقـو بدكر 
 مهم يف التعلم اللغة :

                                                           
37 Ibid,  Hlm : 725 
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إضافية حينما يكوف تركيز ادلتكلم على التواصل إف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات أمهية  .0
اللغوم ال على اللغة نفسها. ففي احلديث بُت شخصُت تكوف احملادثة طبيعية، ككذالك 
ينساب تبادؿ األلفاظ بشكل طبيعي. إف ادلشاركُت يف تبادؿ احلديث يهتموف بتبادؿ 

دث ذالك علميا دكف كعي ادلعلومات ك األفكار، كيف الوقت نفسو يستعملوف أبنية اللغة، كحي
 أك إدراؾ لبناء اجلمل الذم يستعملونو.

إف الكاتبتُت مصيبتاف فيما ذىبتا إليو، كيؤكد بنجامُت ككرؼ ذالك بقوذلما: إف الًتاكيب  .6
كالعالقة اليت نستعملها لكي نفهم العامل، تأيت من داخل لغتنا اخلاصة، كىكذا فإف ادلتكلمُت 

رؽ سلتلفة، كعليو فإف اكتساب اللغة، يعٍت التعلم كيف نفكر، للغات سلتلفة، يفهموف بط
 .ٖٔكليس كيف نتكلم

قدمي كتقوؿ مرينا بَتت كىايدم دكليو ، لقد حاكلنا أف نضع ادلتعلم كالبيئة معا لت
 حقائق حوؿ تعلم اللغة تكوف قابلة للتطبيق يف الغالب، كتوصلتا إىل النتائج اآلتية:

 البيئة الطبيعية ضركرية لالكتساب األمثل للغة .0
 جيب أف يكوف االتصاؿ اللغوم ٔتستول حصيلة الطفل اللغوية .6
 أف تكوف اللغة ادلستعملة مفهومة للمتعلم. .3

بن خلدكف رأم يف تعليم اللغة، فقد قاؿ يف معرض كالمو كالعامل االجتماع العريب ا
عن انتقاؿ األلسن كاللغات من حيل إىل جيل، كذالك يف فصل عنوانو : " إف اللغة ملكة 

 صناعية".

فادلتكلم من العرب حيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالـ أىل 
مقاصدىم كما يسمع الصيب استعماؿ جيلو كأساليبهم يف سلاطبتهم ككيفية تعبَتىم عن 

ادلفردات يف معانيها فيُػَلقَّنهها أكال، مث يسمع الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذالك، مث ال يزاؿ مساعو 
لذالك يتجدد يف كل حلظة ك من كل متكلم كاستعمالو يتكرر إىل أف يصَت ذالك ملكة 

                                                           
30

تمىس ى سشُذ،   اث اكدعاب اللغت الثاهُت وجطبُلاالتربٍى ص : ، 7998، لذساظاث العشبُت والاظالمُت، دبي، كلُت اهظٍش

23 
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من جيل إىل جيل ا تصَتت األلسن كاللغات كصفةن ك راسخةن كيكوف كأحدىم، ىكذ
 كتعلمها العجم كاألطفاؿ.

كىذا ىو معٌت ما تقولو العامة من أف اللغة للعرب بالطبع أم بادللكة األكؿ اليت 
أخذت عنهم كمل يأخذكىا عن غَتىم. مث إنو دلا فسدت ىذه ادللكة دلضر ٔتخالطتهم 

صد كيفيات األعاجم كسبب فسادىم أف الناشئ من اجليل صار يسمع يف العبارة عن ادلقا
 أخرل.

كيقوؿ يف مقاـ آخر: ككل  منهم متوصل  بلغتهم إىل تأدية مقصوده، كاالبانة عما 
يف نفسو، كىذا معٌت اللساف كاللغة، كفقداف اإلعراب ليس بضائر ذلم، كما قلناه يف لغة 

ف العرب ذلذا العهد، كأما أهنا أبعد عن اللساف األكؿ من لغة ىذا اجليل فألف البعد عن اللسا
 .ٕٖإمنا ىو ٔتخالطة العجمة

يرل ابن خلدكف أف ادللكة صفة راسخة، كال تتحقق كٖتصل ىذه الصفة إال بتكرار 
األفعاؿ. كمفهـو ادللكة عند ابن خلدكف ىو قدرة ادلتكلم على امتالؾ ناصية الكالـ. كمن 

على قواعد علمية صحيحة، كال تبتعد   ىذا النص البن خلدكف ندرؾ أف آراءه سليمة كترتكز
 .ٖٖكثَتا عن النظريات احلديثة

 ففي النص األكؿ عدة عوامل كتعترب أساسية يف تعلم اللغة كىي:

العامل األكؿ : التكرار كىو  مهم يف اكتساب اللغة كفهم تراكيبها كمفرداهتا. كجيب أف  .7
يف مواقف حيوية، كأف يبٌت على الفهم كاإلدراؾ يتم التكرار يف مواقف طبيعية، ك 

للعالقات كالنتائج ك إال أصبح من دكف الفهم مهارة آلية ال تساعد صاحبها على 
 مواجهة ادلواقف اجلديدة.

العامل الثاين: البيئة الصاحلة لتعلم لغة ما، ىي البيئة الطبيعية أم  الفصيحة االختالط  .2
 حىت يستقيم اللساف  بأصحاب تلك اللغة الفصيحة حىت

                                                           
36

 24ص:  ،7998املشحع العابم،  

33
 26املشحع هفعه، ص :  
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العامل  الثالث : االختالط بادلعاجم يفسد اللغة، لذالك اشًتط ابن خلدكف أخذ اللغة  .3
 باالعتماد على الًتاث اللغوم كاالختالط بأىل اللغة ككاف يقصد العرب الفصحاء.

عتماد العامل الرابع : كجوب التقليد كاالقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأيت مرحلة اال .4
 على ما كعاه كحفظو كاستعمالو يف مواقف جديدة.

كيف النص الثاين يقرر ابن خلدكف حقيقة علمية أخرل، كىي أف اللغة قد يصيبها 
التغَت، كتتبدؿ كتتطور تبدؿ الكائن احلي كتطوره سلبا أك إجيابا، كأف العوامل االجتماعية 

ع بُت اللغة كزليطها فإما أف تنتصر اللغة أك تتأثر بالبيئة كبالتايل تكوف عامال من عوامل الصرا 
.  تنهـز

 البيئة اللغوية تستطيع أف ٗتتلف بنوعُت بعضهما خيتلف عن بعض كىو:

 البيئة الصطناعية توجد يف عملية التعلم كالتعليم يف الفصل .0
البيئة الطبيعية. يرل كرسُت أف الطريقة لسيطرة اللغة األجنبية حيصل ادلتعلم  .6

(Learning)باستخدـ طريقتُت بالتعلم ك التعليم كعملية اكتساب(Acquisition) التعلم  .
ك التعليم ىو عملية بالتوعية يًتكز ادلتعلم على بنية اللغة كالقواعد. كاكتساب ىو عملية 
متناسبة كوجدنا يف اللغة األكىل. يسَت االكتساب يف عمل غَت توعية بًتسيب اللغة 

كىذه العملية هتتم كثَتا يف الوصيا)ادلعاين( ليست البنية، تسَت  األجنبية يف نفس ادلتعلم.
 ٖٗطبيعية بدكف التعليم الرمسي

تشتمل البيئة الطبيعية ىي اللغة اليت يستخدمها األصحاب يف نفس ادلرحلة، لغة 
شرفُت، اللغة يستخدمها قـو ادلتعلم، اللغة ادلستخدـ يف األخبار ادلطبوعة أك الوالدين أك ادل

 إيلكًتكنيا ك لغة يستخدـ األساتيذ يف عملية التعلم كالتعليم يف فصل اللغة أك غَته.
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 العوامل ادلتعلقة بالبيئة اللغوية .3
شائية ىن النظرية قبل أف يستمر الباحث البحث عن البيئة اللغوية صلد من النظاريات الن

 ٖ٘(Theories Environmentالبيئة ك يقاؿ عادة)

يرل إتباع ىذه النظرة أف اللغة تنشأ كتتطور على زليط كبيئتها اإلجتماعية كحُت توجد 
 ٖٙ تشكيل السلوؾ اللغوم يدفع إىل ادلتعلممؤثرات خارجية حيصل التفاعل كيؤدل إىل

ككاف التعليم يف اللغة العربية السيما اللغة األجنبية ىو عملية مًتددة بأنواع ادلظاىرة 
ريفات سلتلفة عند أىلها. ككاف التعليم يف اللغة ادلعضلة حىت كاف غَت معجبة علينا إذ صلد تع

 ٖٚيؤثر على العاملُت يعن العامل ك الداخلي كالعامل اخلارجي

كالعامل الداخلي كما قاؿ ننا سوجانا ىو العامل يف داخل الطالب كمهارة نفسو. 
انب ذالك الدكافع يف التعلم، ادلهنة كالقدرة، العادة النفسية، اإلجتماعية ك اإلقتصادية، كّت

احلالة اجلسمية ك الركحية ىي اليت من العوامل الداخلية. ك أما العامل اخلارجي ىي كل ما كجد 
 ٖٛخارج نفس الطالب مثل ادلواد الدراسية كالوسائل التعليمية أك البيئة اليت سكنوا فيها

كل العوامل اليت تؤثر يف تعليم اللغة يؤدم البيئة اللغوية اليت كضعها األساتذ. ك إف 
 ٜٖالبيئة اللغوية ذلا دكر كبَت لنجاح الطالب الذين يتعلموف اللغة

 

 دكر البيئة يف اكتساب اللغة األجنبية .4
البحث عن ترتيب اكتساب اللغة األجنبية يبداء باكتشاؼ الًتتيب ادلتشابو بُت ترتيب 

كاف عاصلليحاف كتوشُت اكتساب اللغة األكىل )األـ( ك اللغة األجنبية ) اللغة اذلدؼ(. ك  

                                                           
35 Agus sujanto, Halim Lubis,dkk, Psikologi Kepribadian, Jakarta, Bumi Aksara,2777 

نها ودوسها في اكدعاب العشبُتحلُمى صهذي،  36 ت جكٍى  72ص  2779، ماالهج، UIN PRESS،البِئت اللغٍى

37 Wahab, Abdul Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Press, Malang. 2779 
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( يف البحث عن األطفاؿ الذين يتعلموف اللغة اإلصللزية كلغتهم األجنبية، ك اجلاىل ٜ٘ٚٔ)
يدؿ على أف ىناؾ تشاهبا بُت نوع منو بيئة اللغة الكلية كاللغة اإلصللزية يف متعلمي اللغة األجنبية 

 ٓٗمع نوع النمو يف متعلمي اللغة األكىل )األـ(

ىذا االكتشاؼ يهيج اللغوين لبحث اكتساب الوحدات الصرفية يف اكتساب اللغة 
كلدا من  ٔ٘ٔالوحدات الصرفية اللغة اإلصللزية يف  ٛاألجنبية. دكالم كبورث يف ْتثها عن منو 

لزية كللغة اذلدؼ )اللغة األجنبية( كيقسم األكالد إىل ثالث أسبانُت الذين يتعلموف اللغة اإلصل
 الوحدات الصرفية يدؿ على أهنا مساكمة يف الًتتيب ٛفرؽ كبعد ْتثها على اكتساب 

قاـ دكالم ك بركت البحث اإلستمرارم عن ترتيب اكتساب تلك  ٜٗٚٔيف السنة 
كلدا متعلموا  ٘ٔٔنجلزية يف الوحدات الصرفية للغة ال ٔٔالوحدات الصرفية، كمها ْتثا عن 

اللغة اإلصللزية كلغتهم األجنبية، ككانت لغتهم األكىل ىي لغة الصُت كاإلسبانية. كنتائج البحث 
تدؿ على ادلساكة يف الًتتيب. كىذا البحث يؤكد بالبحث الذم إقامة فتحاف، انليجاف كتوجار 

 ية.يف ترتيب اكتساب الوحدات الصرفيىة يف اكتساب اللغة األجنب

البحوث اليت ذكرىا ىي البحوث متعلقة بًتتيب اكتساب اللغة األجنبية بصة عامة. 
كلذالك ديكن إظهار األسئلة يف فكرتنا "كيف ترتيب اكتساب اللغة األجنبية ٓتلفية البيئة 

( يف ْتثو عن ترتيب اكتساب الوحدات ٜ٘ٚٔاالصطناعية" تلك األسئلة اجاهبا فتماف )
يف عمرىم( كخلفية لغتهم األكىل سلالفة. كينقسم  ٘ٔ-ٙكلدا ) ٕٓٓلزية يف الصرفية اللغة اإلصل

األكالد إىل صفُت، الصف األكؿ كاف األكالد ال يتناكلوف زيادة يف القواعد، كيف الصف الثاين 
يتناكلوف األكالد تعليم قواعد اللغة. على القواعد، أف فرقتُت ادلذكرتُت اليبعد كثَتا يف ترتيب 

 .ٔٗمنو

طالبا  ٕٔ( على البحث الذم اقامو فتماف. مها ْتثاف ٜ٘ٚٔقد أكد فركُت كلرسُت)
 يف اجلامعة فينوزيال الذين يتعلموف اللغة يف تلك اجلامعة على فًتة شهرين. قدـ ذلم باختبارين:

 الًتمجة .أ
                                                           
47 Krashen, Second Language Acquisition, New York, Oxford University, Hlm 47 

47 Ibid,Hlm 722 
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 تصويف سينيما غَت احلوار. .ب

ترتيب اكتساب اللغة تدؿ على أف ىناؾ على الواقع، النتيجة يف اإلمتحاف األكؿ يف 
كاحلالة  ٕٗفرقا كبَتا قبل تعلم اللغة بعده، ك يف اإلمتحاف الثاين اليبعد كثَتا يف اكتساهبا.

متعلم اللغة  ٖ(. ْتث تورانار ٜٛٚٔادلتساكية من البحث قبلو ىو البحث الذم اقامو تورنار)
تعليم الوحدات الصرفية الذم علمو ادلعلم يف الفصل اليدؿ  األجنبية، احلاصل يف ْتثو أف ترتيب

على أف ىناؾ عالقات قوية يف ترتيب اكتساب متعلم الوحدات الصرفية )مرفُت(. كيرل أف 
التعليم السمي ليس ىو كحده يف ترتيب اكتساب الوحدات الصرفية )مرفُت القواعد( عندما 

 ية زلتول اللغة.يًتكز ادلتعلم على عادية استخداـ اللغة كناح

نتائج البحث الثاين اآلخرين الذين سبق ذكرمها مقبولتاف منطقيا، ألف معرفة التوعيد اليت 
ملكها ادلتعلم، يف األساس من إحدل أدكات ادلراقبة. يف عملية ادلراقبة يستطيع ادلتعلم أف يعملها 

 بأحسن ما ديكن:

 مىت ىناؾ الفرصة الكافية . أ
 يف ناحية البنية مىت يًتكز ادلتعلم . ب
 مىت ديلك ادلتعلم الوصف الكافية يف قواعد اللغة. . ث

كلذالك فرؽ الًتتيب الذم اكتسابو الباحثوف )تورنَت كفاركيس ككرسُت( على اإلمكاف 
 ٖٗبتأثر ىذه ادلراقبة.

 
 اسرتاتيجية لتكوين البيئة يف تعليم اللغة  .5

 ٗٗغوية حيتاج إىل السًتإتيات كىي كما يليكيرل بشَت أف تكوين البيئة الل

                                                           
42 Ibid, Hlm 723 

43 Ibid, Hlm 724 

44
 47بشير، املشاحع العابم، ص :  
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انشاء سكن الطالب كذلك ليكوف الطالب مركزين يف مكاف كاحد كيسهل على  .0
 ادلشرفُت كادلدرسُت مراعتهم كإرشادىم كغقامة أنشطة عربية خارج كقت الدراسة.

ـ بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف ك مكاتب تعُت األماكُت احملظورة فيها التحدث كالكال .6
 ادلدرسة.

عقد لقاءات عربية حيث تتاح الطالب ادلناقشة األكضاع ادلدارسية كاإلختماع كالسياسية  .3
فيما بينهم على ضوء الكلمات كادلفردات كادلصطلحات احملفوظة كادلدركسة كذالك 

دث كالتعبَت الشفهي عن لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي على االستماع كالتح
 انطباعتهم باللغة العربية ٕتاه األكضاع ادلعاشة كاستماع ذلك من أصحاهبم.

إقامة أنشطة عربية يف يـو معُت من أياـ األسبوع ْتيث أف يتصرؼ الطالب ميوذلم  .4
النفسية كالفنية من مسرحية كخطابات كمباريات ككل ىذه األنشطة أجَتت ٖتت ضوء 

 كٖتت رعاية كارشاد ادلشرفُت ادلدرسُت يف اللغة العربية.اللغة العربية 
إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة الصطناعية كذالك لسد ثغرات نامجة  .5

عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي كذلك لتزيود الدراسُت بثورة لغوية اكثر 
 كن ذلك(من الثورات ادلوجودة داخل الفصل )إف ام

 تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة اجلماعة. .6
هتية عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تليب حاجات الدارسُت حسب مستوياهتم العلمية  .7

كيقـو ادلدرسوف بتشجيع الدارسُت كدعوهتم إىل القراءة كٗتصيص أكقات خاصة خارج 
لقراءة الكتب العربية يف ادلكتبة )أك إقامة النشط ادلكتيب( كتعويدىم على كقت الدراسة 

 قراءة اجملالت كالدكريات كاجلرائد العربية.
إصدار اجملالت أك منشوراف الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من اإلنطباعات  .8

ألفصل كاألحسن منها كالتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار ا
 لغويات كفكريات.

إصدار اإلعالنات كادلعلومات من قبل ادلدرسُت بالعربية ككذالك كتابة اللوحات  .9
 ادلدرسية.
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تعويد الطالب على استماع كمتابعة برامج الفصحي اإلذاعية كنشرات األخبار العربية  .01
ك بالتعاكف مع سفارات كامساع احملاضرات كاألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم كذل

 الدكؿ العربية باعتماد كزارة الشؤكف الدينية كاجلهاز الرمسي اآلخر.
التعاكف مع مدرسي مواد العلـو الدينية على أف تكوف ادلواد الدينية ادلدركسة باللغة  .00

 العربية سهلة العبارات.

 رلاؿ للغة العربية أك خلق احلوافز ضلو اللغة العربية سواء كاف ٔتنح اجلوائز للمتفوقُت يف
 بتأديب ادلخالفُت باجلزاءات ادلناسبة حسب سلالفتهم.

أف هتيئة البيئة اللغوية تتعلق بتعليم اللغة كتأثَتىا يف اكتساب اللغة األجنبية، ككاف 
التعليم كتعلم اللغة ىو األنشطة ادلربرلة لتكوين األحواؿ أك البيئة التعليمية للمتعلم كتكوين 

عليمية غَت زلدكد على األسئلة التعليمية يف الفصل فحسب كلكن خارج الفصل البيئة الت
 أيضا.

بناءا على النظرية السلوكية ألكاردثورنايك كسكَت، تكمل البيئة التعليمية اللغوية 
 االصطناعية بالقياـ على اخلطوات التالية:

د أف يقـو غرس ادلشجع كالدافع يف نفوس الدارسُت، إف كجود ادلشجع حيث الفر  .0
باستجابات. معينة)نشاط( كيدكنو سواءا كاف أكليا أك ثناكيا اليقوؿ الفرد بأم سلوؾ 
كال يباشر أم نشاط. فوجود ادلدرس يكوف مهما للقياـ هبذا العمل، كىو الذم يقـو 
أيضا بتخطيط العملية التعليمية كجعل األكحواؿ التعليمية فعالة حية تدفع ادلتعلمُت 

 .على أف يتعلموا
 كجود الناطق األصلي للغة كاألصدقاء حىت يقلد الدارس من لغتو .6
 إقامة الثواب أك التعزيز كالعقاب دلا إهنا تؤدم إىل كجود االستجابات. .3
هتيئة اجملاؿ للتكرار كادلمارسة أم أنو البد أف يتهيأ الدارس رلاال كاسعا من األنشطة  .4

حىت ديارس كل على التكلم هبا كيقـو باحملاكة  اليومية اليت تستخدـ فيها اللغة العربية
 من لغة ادلدرس.
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 ادلبحث الثاين: تعليم اللغة العربية

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

قاؿ شيخ مصطفى الغالبيٍت أف اللغة العربية ىي الكلمة اليت يعرب هبا األعرب عن 
 .٘ٗأغراضهم

كقاؿ ابن جٍت أف اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم، ك ىذا التعريف فيو 
لتعبَت كنقل الفكر، كأهنا ثالثة جوانب اللغة : الطبعية الصوتية اللغة، كالوظيفة االجتماعية يف ا

 .ٙٗتستخدـ يف رلتمع فلكل قـو لغتهم

التالميذ ك تغيَت  اف التعليم ىو فن من الفنوف ايصاؿ ادلادة الدراسية من ادلعلم إىل أذىاف
أعماذلم, من السيأت إىل احلسنات, ك من اجلهل إىل العلم, ك من الظلمات إىل النور بأنشطة 
تعليمية معينة ك بطريقة مناسبة ك بأقل اجلهد ك النفقات حىت حيصل على أغراض التعليم الكافية ك 

 ٚٗالكاملة.

ك قد اتفق علماء الًتبية ك التعليم أف التعليم نظرية كاحدة اليت تتكوف من العوامل ترابط 
بعضها ببعض. ك من عواملو ىي معلم ك متعلم )طالب( ك رلتمع ك دكلة ك منهج دراسي ك غرض 

 .ٛٗادة دراسية ك تقومي ككسائل تعليمية ك غَتىاالتعليم ك طريقة ك م

. إف تعليم اللغة ٜٗالتعليم ىو عملية استكشاؼ كحفر كتبُت مث اختيار الكتساب ادلعرفة
وف الفرد قادرا على استخداـ لغة غَت لغتو األكىل اليت تعلمها العربية كتعليم لغة أجنيبة يعٍت أف يك

                                                           
45 Anshor, Ahmad Muhtadi, , Pengajaran Bahasa Arab : Media dan Metode – Metodenya Yogyakarta, 

Teras, 2779, Hlm 6 

46
ت لغير الىاطلين بهاهىسهادي  ، مطبع حامعت إلاظالمُت الحكىمُت مىالها مالك إبشاهُم ، الىحه لخعلُم املهاسة اللغٍى

 4ص : ،2777ماالهج، ، 

معهذ بشوفعىس الذكخىس دمحم ًىوغ العالى إلاظالمى  , )باجىظىجكش:طشق حعلُم اللغت العشبُتعبذ الحلُم حىفى,  47

  2(، ص 2775االحكىمى, 

 7مشحع ظابم, ص 48

49 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Bandung, PT. Rosda Karya Hlm.9 
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يف صغاره أك كما يطلق عليها اللغة األـ، أم قادرا على فهم رموزىا عندما يستمع إليها، كمتمكنا 
من شلارستها كالما كقراءة ككتابة، كبعبارة أخرل نقوؿ، إف تعلم اللغة يتم على مستويُت : أك ذلما 

 غة، كثانيهما: توظيف ىذه اللغة، على سبيل التفصيل ديكننا القوؿ : استقباؿ ىذه الل

إف ادلتعلم اجليد للعربية كلغة أجنيبة ىو ذلك الذم يصل بعد جهد بيذلة يف تعلم ىذه 
 ٓ٘اللغة إىل ادلستول الذم ديكنو من :

يألف األصوات العربية، كالتمييز بينها، كفهم دالالهتا، كاالحتفاظ هبا حية يف ذاكرتو،  .0
كيتطلب الوصوؿ إىل ىذا ادلستول أف يكوف الدراس ذا قدرة على تعريف التمييز الصويت  

 القدرة على الرموز الصوتية.كما يسميها كاركؿ 
فهم العناصر ادلختلفة لبنية اللغة العربية كتراكيبها، كالعالقات اليت ٖتكم االستخدامات  .6

ادلختلفة لقواعد اللغة، كيتطلب كالوصوؿ إىل ىذا ادلستول أف يكوف الدارس قادرا على فهم 
ا يسميها كاركؿ باحلساسية الوظائف ادلختلفة للًتاكيب اللغوية، كإدارؾ العالقة بينها، كم

 النحوية.
جيب استقراء القواعد العامة اليت ٖتكم التعبَت اللغوم، كالتمييز بُت الدالالت ادلختلفة  .3

 للكلمة الواحدة، كادلعٌت ادلتقارب للكلمات ادلختلفة.
أف يألف االستخداـ الصحيح اللغة يف سياقها الثقايف، أم أف يدرؾ الداللة الصحيحة  .4

مة العربية يف ثقافتها، كأف يستخدمها استخداما كاعيا بالشكل الذم يستخدمو الناطق للكل
 هبا.

تعليم اللغة العربية كلغة األجنبية البد أف تكوف لدل الدراس حصيلة ىائلة من ادلفردات 
فقط أك كعي كبَت بًتاكبيها فحسب، كإمنا القدرة على استخداـ ىذؿ كلو استخداما إجيابيا يف 

اليت يتعرض الدارس ذلا يف لقائو ديتحدثي العربية أك يف اتصالو بثقالو بثقافتهم، كلعل أقصى  احلياة
ما يطمح إليو غَت الناطقُت باللغة العربية أف يصلوا إىل مستول الناطقُت هبا من حيث االستخداـ 

من مستويات الواعي كالتلقائي لعناصر اللغة فهما كإفهاما، كىذ ما يوضح ذلا الفرؽ بُت مستويُت 
                                                           

، ميشىساث املىظمت هاطشائم جذَسغ اللغت العشبُت لغير الىاطلين بمحمىد كامل الىاكت وظششذي أحمذ طعُمت، 57

 79، ، ص 2774إٌععكى -إلاظالمُت للتربُت والعلىم والثلافت
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تعلم العربية كلغة أجنبية، يعرب كل منهما عن درجة من درجات الكفاءة يف استخدامها، أك ذلا 
 ٔ٘يسمىى بالكفاءة اللغوية، كثانيهما يسمى بكفاءة االتصاؿ

 

 أهداؼ تعليم اللغة العربية .2

رل يف ثالثة أىداؼ رئيسية ديكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخ
 : ٕ٘ىي

ذه اللغة. أك بصورة أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الناطقوف هب .أ
تقرب من ذلك. كيف ادلهارات اللغوية األربع ديكن القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانية 

 يستهدؼ ما يلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها .0
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة ك التحدث مع الناطقُت بالعربية  .6

 معربا يف ادلعٌت سليما يف األداءحديثا 
 تنمية قدرة الطالب  على قراءة الكتابات العربية بدقة كفهم .3
 تنمية قدرة الطالب على الكتابات باللغة العربية بدقة كطالقة .4

 
أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دييزىا عن غَتىا من اللغات أصوات كمفردات  .ب

 كتراكيب كمفاىيم.

أف تعريف الطالب على الثقافة العربية كأف يُلم ٓتصائص اإلنساف العريب كالبيئة اليت يعيش ج. 
 فيها كاجملتمع الذم يتعامل معو.

 

                                                           
 27املشحع هفعه، ص : 57

52
حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاطلين به : مىاهج و أظالُب، الشابط ، ميشىساث املىظمت إلاظالمُت سشُذ أحمذ طعُت،  

 49، ص 7989إٌععكى،  – للتربُت والعلىم والثلافت
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تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إذف أف نعّلم الطالب اللغة، كأف نعّلمو عن اللغة، كأف 
 ٖ٘يتعرؼ على ثقافتها

 

 االعربيةمهارة اللغة  .3

 :  ٗ٘تنوع ادلهارات اللغوية إىل أربع مهارات رئيسية ىي

 مهارة االستماع .أ
 مهارة الكالـ .ب

 ج. مهارة القراءة 

 مهارة الكتابة .د

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 57املشحع هفعه، ص  53

اض، داس أظغ إعذاد الكخاب لخعلُمُت لغير الىاطلين بالعشبُتهاصش عبذ هللا الغالي و عبذ الحمُذ عبذ هللا،  54 ، الٍش

 9الاعخصام، ص : 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ك نوعه .أ

استخدـ الباحث ىذا البحث اجلامعى نوعا من أنواع البحث كىو دراسة كصفية ألف 
البيانات يف ىذا البحث عبارة عن األخبار كاألراء كمن الكلمات باستخداـ اساليب مجع 

 .٘٘ة فيستخلص شلا ْتثالبيانات من ادلالحظة كادلقابلة كالوثائق ادلكتوب

كيسمى بالوصفي ألف الباحث سوؼ يصف البيئة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية 
 ٔتعهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج.

ادلدخل الكيفي، كىو البحث للحصل كأما مدخل البحث ادلستخدـ ذلذه الدراسة ىو 
على النتائج أكالكشف ما ال ديكن حصولو بطريقة اإلحصائية أك ادلنهج الكمّي، حيث يبدأ 
الباحث من البيانات كقد يستخدـ النظرية العمالية للتوضيع كينتهي إؿ النظرية اجلديدة تؤيد ما 

 ٙ٘قبلها أك تبطلها

 ىناؾ األسباب دلاذا تستخدـ الباحث هبذا ادلدخل، كأما ألسباب كمايايل:

 هتدؼ الباحث .0

طلب ادلعلومات الصحيحة الضابطة عن البيئة العربية كغَتىا من الوسائل كاألنشطة يف  
 د الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج.معهد عب

                                                           
55 Sukudin dan Mundir, Metode Penelitian, Surabaya, Insan  Cendikiwan, 2775, Hal : 73 

56 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung, PT. Rosda Karya Offset, 2777 , 

Hal 2 
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يقصد الباحث عرض ادلعلومات كاحلصوؿ على النتائج مؤسسا على الظاىرة ادلوجودة  .6
 يعٍت موافقا على الواقع يف ميداف البحث. 

أما منهج البحث ىو البحث الوصفي من حيث تطبيقي على الظاىرات اإلنسانية أمر 
أساس لدراسة الظاىرات الطبيعية عن القدرة طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث األخر الذم مهم 

لتتوصل إىل قياس رقيق صحيح للظاىرة اإلنسانية كىو ادلنهج الوصفي الواقائع كما ىو ٘تاـ 
. كيسمى بالوصفي، ألف الباحث يصف بيئة ٚ٘كاستنتاج الدالالت كالربىاف من كقائع ادلشاىدة

اللغة يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج على صورة كصفية من حيث ادلعلومات ادلوجودة يف 
أثناء اكتساب اللغة. ك يستخدـ الباحث بطريقة كصفية ألف الطريقة الوصفية هتدؼ إىل كصف 

ومات كادلالحظة عنها كصف الظركؼ اخلاصة الظواىر أك األشياء ادلعينة يف مجع احلقائق ك ادلعل
 هبا كتقدير حالتها كما توجد عليو يف الواقع.

 

 حضور  الباحث.ب
األدة األساسية يف البحث الكيفي ىي البحث نفسو، يف ىذا البحث  يكوف الباحث  
كاآلة األساسية للبحث عند مجع البيانات كما يستخدـ الباحث أيضا آلة أخرل يساىده على 

البيانات، بل أنو مل يكن من األدة األساسية بل اإلضافة. كأكد ناسوتيوف تعترب ىذه الطريقة مجع 
صحيحة. من حيث كوف الباحث كاآلة أساسية يف البحث أمر ضركرم كمناسب لنوع البحث 
الكيفي، كصرح ناسوتيوف أف اإلنساف الباحث ىو اآللة الوحيد اليت ٘تلك قدرة حاكمة األخذ 

 .ٛ٘القرار فيها

 

 

 
                                                           

57
اض،مكخبت العبُكان، ص:  ، املذدل إلى البحث في العلىم والعلىكُتالععاف، صالح بً حمذ   277، الٍش

58 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Alfabet, , 2778Hal : 67 



34 
 

 ميداف البحث  .ذ
  كاف ميداف البحث يعٍت يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج جاكا شرقية. كىذا

عبد احدل ادلعاىد يف جاكا شرقية الذم يقـو بتكوين البيئة اللغوية. اختار الباحث يف معهد 
الرمحن بن عوؼ يف مستول الرابع لإلخواف. كيقع يف مسجد عبد الرمحن فخر الدين ّتامعة 

 ماالنج جاكا شرقية.  ٕٙٗزلمدية ماالنج يف طريق طاالغمس رقم 

 

 مصادير البيانات .د
 ادلصادر األساسية  .1

ادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىو رئيس ادلعهد، ادلدرس، الطالب ك ادلوظفوف 
الذين  يقابلهم الباحث للحصوؿ ادلعلومات عن تكوين بيئة اللعربية ك احملاكالت يف تعليم 

 اللغة العربية

 ادلصادر الثناكية .2
يأخذ الباحث  ادلصادر  الثناكية من الوثائق ادلكتوبة  كالكتب ادلتعلقة بتكوين بيئة العربية 

 ك خلفية تأسيس الدكرة.

 ق.  طريقة مجع البيانات
 على ادلبيانات احملتاجة إليها، يستخدـ الباحث أدكات مجيعو كما يلي: للحصوؿ

ادلالحظة ىي ادلشاىد ك ادلراقبة لسلوؾ ما أك ظاىرة معينة يف ظل ظركؼ كعوامل بيئة معينة  .7
بغرض احلصوؿ على معلومات دقيقة لتشخيص ىذا السلوؾ أك ىذه الظركؼ. طريقة 

 . ٜ٘بة عن ظواىر اجملتمع ك ظواىر  العامل األخرلادلالحظة  ادلقصود يف ىذه البحث مرك

                                                           
59

  Sugiyono, 2777.  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,  Kualitatif,  R&D,  Bandung  :  Alfabeta.  Hal 

: 737   
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كادلراد هبذه الطريقة أف الباحث يتأمل كيسجل ادلظاىر يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ 
 ٔتاالنج

الباحث ادلالحظة من الناحية، كىي : أشكاؿ النشاطة كيفية تكوين البيئة ك سيبالحظ 
 ادلشكالت ادلوجهة ك احللوؿ من ادلشكلة يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج.

ادلقابلة، ىي عملية احملاكرة باألىداؼ ادلخصوصة شلا الطرفاف أحدمها ادلقابل كىو من يقـو  .2
. استخدمو الباحث  ٓٙل بو كىو من جييب األسئلة ادلطركحية عليومقاـ األسئلة ك ثانية ادلقاب

ىذه الطريقة لتحصل على البيانات اليت تتعلق بتكوين البيئة العربية لتعليم اللغة العربية كعن 
تنفيذ النظاـ من ال يستخدـ اللغة العربية، كما أشبو ذلك. كسأؿ الباحث إىل مدير ادلعهد ك 

 سم إحياء اللغة منها: إىل مدرس ق
 كيف نبذة التاريخ تأسس معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج؟ .أ

 ما النشاطات اللغوية يف تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج؟ .ب

 ج. كيف زلاكلة ادلعهد يف تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج؟

 ت ادلوجهة يف تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج؟د. ما ادلشكال

ق. ما احللوؿ من ادلشكالت ادلوجهة يف تكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ 
 ٔتاالنج؟

الوثائق ىي طريقة عملية جلمع البيانات كادلعلومات على طريقة نظر الوثائق ادلوجودة يف  .3
. كىذه ٔٙمن الكتب أك الصورة أك التسجيالت أك قائمة اجلدكاؿ كغَت ذالكمكاف معُت 

الطريقة اليت يستخدمها الباحث الجابة  السؤاؿ األكؿ كالثاين كالثالث عن أساس لتكوين 
بن عوؼ البيئة العربية،  مع النشاطات يف  تكوف بتكوين البيئة اللغوية يف معهد عبد الرمحن 

 ٔتاالنج.
 
 

                                                           
67Ibid Hal 786 

60
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 أسلوب التحليلك . 

استخدـ الباحث أسلوب ٖتليل البيانات الذم اقًتحو ميلس كحوبرماف كما يف الرسم  
 ٕٙالبياين التايل: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 لبيانات ىي كما يلي :اخلطوات اليت اٗتذ الباحث يف ٖتليل ا

 مجع البيانات ك فصح التسجيل ادليدانية .0
تصنيف البيانات ك يف ىذه احلالة، اختار الباحث البيانات سواء كاف يناسب أـ ال يناسب  .6

 بأىدؼ البحث. أما البيانات اليت تناسب بأىدؼ لبحث فحللتها الباحث
( ٗ( الًتتيب ٖ(التقسيم ٕالتحقيق ( ٔعرض البيانات ، ىذه اخلطوة ٖتتوم على عملية  .3

 ( تعُت ادلعٌتٗإيضاح البيانات بطريقة منتظمة كموضوعية ك إمجالية 
 اخلالصة ، استخلص الباحث نتائج البحث بناء على النوع كادلعٌت ادلكتشف .4

                                                           
66

 Ibid hal : 337 

 حمع البُاهاث

 الخالصت

جصيُف  عشض البُاهاث

 البُاهاث
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 . تأكيد صحة البياناتز
. كمن ٖٙكحبث الباحث أف تفحص صدؽ نتائج ْتثو قبل أف ٖتليل ك تفسَت البيانات

 بعض الطرائق لفحص صحة البيانات فاختار الباحث كما يلي:

 (Triangulasiالتثليثي) .0
ىو احدل الطرؽ لتحصيص البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث. الستخدـ الباحث ىذه 

ندما كجدت االختالفات بُت البيانات ادلوجودة من ادلالحظة كادلقابلة. يف ىذا الطريقة ع
 البحث استخدـ الباحث بادلقارنة بُت نتائج ادلالحظة كادلقابلة.

 (Kedalaman Pengamatanعمق ادلالحظة) .6
 لكشف اخلصائص يف الظركؼ ادلالئمة بادلشكالت اليت أردت حّلها ك دلعرفة صحيحة. 

 (Diskusi Sejawatاألصحاب)مناقشة  .3
استخدـ الباحث طريقة مناقشة األصحاب للحصوؿ على صّحة البيانات. كهبذه ادلناقشة 

. يف ىذا البحث يعمل الباحث ادلناقشة ٗٙسيكّشف فيو عن ادلعلومات الصحيحة الضابطة
 ج.مع األساتذ علي كاىف مدير ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالن

 
أما الباحث سيستخدـ مناقشة األصاحب لتأكيد البيانت ألف يرأل الباحث ىذا الطريقة  

 ليسهلو حلوصل عن صحيح البيانات.

 ز. مراحل تنفيذ الدراسة

 كتقومي الباحث بينفيذ البحث يف اخلطوات األتية :  

أف  –إستأذف الباحث إىل اساتيذ ك استذات يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ماالنج  .0
 يقـو بالوصفي بيئة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية.

 ٖتديد كتعُت الفصل يف بيئة اللغة العربية .6

                                                           
63 Lexy, J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosda Karya, 2774,  Hal : 324 

64 Ibid, Hal :377 - 374 
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 قامت الباحث ادلالحظة يف بيئة اللغة العربية .3
 تابع الباحث انشطة احملادثة يف بيئة اللغة العربية .4
عمل طريقتو ككسائلو كنظمو يف كاألخر، تابع الباحث فيي تعليم اللغة العربية الذم يست .5

 ادلعهد عبد الرمن بن عوؼ.
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 الباب الرابع

 عرض البيانات 
  

يف ىذا الفصل الرابع يبحث الباحث عن أربعة مباحث. ادلبحث األكؿ ىو نبذة التاريخ عن 
لث ىو معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج، كادلبحث  الثاين ىو عرض البيانات، ك ادلبحث الثا

 ٖتليل البيانات.

 معهد عبد الرمحن بن عوؼ مباالنج ادلبحث األكؿ : نبذة تارخية عن
 تأسيس ك نشأة عن معهد عبد الرمحن بن عوؼ ماالنج .أ

ق  يف ك أنشأه  ٕ٘ٗٔـ / شعباف  ٕٗٓٓأنشأ معهد عبد الرمن بن عوؼ يف سبتمرب 
حاؿ ادلسلمُت يف إندكنيسيا ألهنم  على زلسنُت من اإلمارة العربية ادلتحددة بسبب سلاكؼ عن

قليل يفهم اللغة العربية. بذلك يريدكف أف ينتشركف العلـو اإلسالمية ك اللغة العربية  يف مسلمُت 
 اندكنيسيا. 

موسسة مسليم جنوب  بعد ذالك يبيوف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج بادلشًتؾ
جامعة حممدية مع ( (Asian Muslim Charity Foundationشرؽ أسيآ )

مباالنج. موقع معهد عبد الرمحن بن عوؼ   يف جامعة حممدية ماالنج مبسجد عبد الرمحن 
 جاكل شرقية 646دين طريق تلوغماس فحرال

 الرؤية ك الرسالة من ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج  .ب

 الرؤية من ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ىي :

 العربية ك اإلسالمية مزية ك زلًتةأف تكوف مؤسسة تربية اللغة  .7
 أف تكوف موضع لتعليم اللغة العربية ك العلـو اإلسالمية سهال، فائقا، تكامال ك راعيا .2
 أف تكوف مؤسسة تربية اللغة العربية ك اإلسالمية فاعال ك حديثا .3
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 ك أما الرسالة من ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ ىي :
 ك التبصر اإلسالمية لشباب ادلسلمُت يف إندكنيسيايزّكد كفاءة اللغة العربية  .0
 يعلم القرآف ك السنة الرسوؿ بالعقيدة الصحيحة من الكتب السلف الصاحل ادلكتربة  .6
 ينم الصفة الصاحل ك األخالؽ الكربيمة ليجعل ثقافة اإلسالمية  .3
 كالما ك كتابتا.  يطبع داعي ادلبصر بالقرآف الكرمي كالسنة الرسوؿ ماىرا اللغة العربية .4
 
 أىداؼ التعليم يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج  .ج

 ىناؾ أىدؼ يف تكوين اللغوية  يف ىذا ادلعهد، ىو :
يقـو تعليم اللغة العربية موجو على الدراسة اإلسالمية بنظاـ ك منهج تعليم فاعال رعيا ك  .0

 إسالميا
 لعربية يعٍت أف يكوف طالب عنده كفاءة ك مهارة اللغة ا .6

 فهم ادلسموع .أ
 زلادثة .ب
 قراءة .ج
 كتابة .د
أف يكوف طالب عنده كفاءة اللغوية ليبحث القرآف ك السنة الرسوؿ مصدر الدنية، ك  .3

 جييد أصولو ّتيدا ك يعملو بتواصة
 يزكد طالب بالكفاءة دعوة ك عنده عهد بدعوة إىل هللا ك رسولو .4

 
 عبد الرمحن بن عوؼ مباالنجأحواؿ ادلعلمني معهد  .د

 
يف عملية التعليم ك التعلم، صار ادلدرس شخصا ديلك دكرا مهما يف مساعدة صلاح طلبتو، 
حيث يتوقف صلاح الطلبة يف التعليم على ما فعلو ادلدرس أثناء التدريس. ك يبلغ عدد 

 ذاة.أسات ٙأساتذا ك  ٚادلدرسُت ك ادلدرسات يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج 
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 اجلدكؿ  األكؿ
 عدد ادلدرسني

 
 إخواف  .أ

 مهنة اسم  رقم 
 مدير ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ األستاذ علي كاىف  
 نائب ادلدير األستاذ زلمد توفيق ادلاجستَت ٕ
 مدرس األستاذ زلمد لطيف ٖ
 مدرس األستاذ صفياف صايف ٗ
 مدرس األستاذ كوكة ستياكنا ٘
 مدرس ماألستاذ محزة أسرر  ٙ
 مدرس األستاذ إماـ رافع ٚ

 أخوات. ب

 مهنة اسم  رقم 
 نائب ادلدير لألخوات األستاذة ليلس نور اذلداييت  ٔ
 مدرسة األستاذة  إيتك شللؤة الكردية ٕ
 مدرسة األستاذة ماىي نوفىت ادلاجستَت ٖ
 مدرسة األستاذة إنتاف جهيات ٖ
 مدرسة األستاذة نور عوؼ ىدايات ٗ
 مدرسة تاذة تاتك خسنياتاألس ٘

 

 كىم يتكونوف من عناصر  

 ادلتخرجوف من جامعات يف الشرؽ األكسط ك جنوب آسيا .0
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 ماىركف اللغة العربية كالما ك كتابة .6
 ناجحوف بنتيجة جيدا .3

 

 معهد عبد الرمحن بن عوؼ مباالنج ق. عدد الطالب يف

دكنيسيا ك أكثرىم من ماالنج كاف الطلبة يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ من أضلاء إن
نسمة.  ٕٚٔـ  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓكيوجد أيضا من جارج البالد. ك عددىم يف العاـ الدراس 

 كيضع الباحث عدد الطلبة كفق الفصوؿ كما يلي: 

 الدجواؿ الثاين

 عدد الطالب

 إخواف .1

 عدد فصل رقم
 ٘ٗ ادلستول التمهيدم ٔ
 ٕٖ ادلستول األكؿ ٕ
 ٖٚ ادلستول الثاين ٖ
 ٙٔ ادلستول الثالث ٗ
 ٕٔ ادلستول الرابع ٘

 

 أخوات .6

 عدد فصل رقم
 ٖٗ ادلستول التمهيدم ٔ
 ٕٛ ادلستول األكؿ ٕ
 ٖٗ ادلستول الثاين ٖ
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 ٖٗ ادلستول الثالث ٗ
 ٙٔ ادلستول الرابع ٘

 

يف البياف السابقة، بُت الباحث عدد الطلبة  حسب الفصل يف معهد عبد الرمحن بن 
 فصوؿ لإلخواف ك لألخوات يعٍت : ٘ج.  ىناؾ عوؼ ٔتاالن

 فصل ادلستول التمهيدم  .0
 فصل ادلستول األكؿ .6
 فصل ادلستول الثاين .3
 فصل ادلستول الثالث .4
 فصل ادلستول الرابع .5

 
 معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج ك. قائمة ك منهج التعليم يف

 جدكؿ التعليم .0
بن عوؼ من يـو إثنُت إىل يـو مجعة.ك أما كقت التعليم يف  بدأ تعليم يف معهد عبد الرمحن

 معهد عبد الرمحن بن عوؼ ينقسم على كقتاف، كىو :
 ) لألخوات(ٓٓ.ٕٔ – ٓٓ.ٛيف الصبح :  .أ

 )لإلخواف( ٘ٔ.ٚٔ – ٘ٗ.ٕٔيف ادلساء :  .ب
 
 منهج التعليم  .6

معهد علـو طبق منهج التعليم يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج يسوم يف 
اإلسالمية ك العربية جاكرت يف قسم إعداد لغوية بالكتاب سلسلة تعليم اللغة العربية. ك ىذا 

 ٘ٙالكتاب طباعتها من جامعة بن سعود رياض. ىذا منهج التعليم :

 
                                                           

65
 وثائم بمعهذ عبذ الشحمً بً عىف  



44 
 

 اجلدكؿ الثالث

 ادلواد الدراسية

 ادلستول التمهيدم 

 

 

 ادلستول األكؿ 

 ادلقرر
عدد 
 احلصػة

 ادلػػادة
 ـ

دركس من القرآف الكرمي 
لمستول األكؿ )كتاب ل

 السلسلة(

 ٔ القرآف الكرمي ٖ

. التعبَت للمستول األكؿ ٔ
 )كتاب السلسلة(

 ٕ فهم ادلقركء ٛ

 ادلػػػػػػادة ـ
 عدد

 احلصة
 ادلقرر

 القرآف الكرمي ٘ ٖتسُت التالكة ٔ

ٔالعربّية بُت يديك  ٙٔ اللغة العربّية ٕ  

 مذكرة احلديث ٖ الثقافة اإلسالمّية ٖ

 - ٔ زلمدية ٗ

  ٕ٘ اجملموع 

  ٗ عدد ادلواد 
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. كتاب الصور للمستول ٕ 
 األكؿ )كتاب السلسلة

. القراءة كالكتابة للمستول ٖ
 األكؿ )كتاب السلسلة(
تدريبات على األمناط 

 للمستول األكؿ
 ٖ التدريبات ٗ

وجو للمبتدئُتالتعبَت ادل  ٗ التعبَت الشفهي ٗ 
 التعبَت التحريرم ٕ التعبَت ادلوجو للمبتدئُت

 ٘ األصوات  ٖ األصوات للمستول األكؿ
 ٙ اخلط ٔ كراسة اخلط

  اجملموع 65 

  عدد ادلواد 6 
 ادلستول الثاين

عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

دركس من القرآف الكرمي 
للمستول الثاين )كتاب 

لسلسلة(ا  

 ٔ القرآف الكرمي ٖ

احلديث للمستول الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 ٕ احلديث ٕ

القراءة  للمستول الثاين )كتاب 
 السلسة(

 ٖ فهم القركء ٙ
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. النحو للمستول الثاين ٔ
 )كتاب السلسلة( 

. الصرؼ  للمستول الثاين ٕ
 )كتاب السلسلة(

 ٗ التدريبات ٙ

الكتابة للمستول الثاين )كتاب 
سلسلة(ال  

 ٘ اإلمالء ك اخلط ٕ

التعبَت للمستول الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 ٙ التعبَت الشفهي ٗ

التعبَت للمستول الثاين )كتاب 
 السلسلة(

 التعبَت التحريرم ٕ

  اجملموع 65 

  عدد ادلواد 6 
 

 ادلستول الثالث 

عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

دركس من القرآف الكرمي للمستول 
لث )كتاب السلسلة(الثا  

القرآف  ٕ
 الكرمي

ٔ 

احلديث للمستول الثالث )كتاب 
 السلسلة(

 ٕ احلديث ٕ

الفقو للمستول الثالث )كتاب 
 السلسلة(

 ٖ الفقو ٔ
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عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

صور من التاريخ اإلسالمي للمستول 
الرابع )من أكؿ الكتاب حيت كفاة 

 الرسوؿ(

التاريخ  ٔ
 اإلسالمي

ٗ 

لثالثقافة اإلسالمية للمستول الثا  ٘ الثقافة ٔ 
القراءة للمستول الثالث )كتاب 

 السلسلة(
 ٙ فهم ادلقركء ٖ

األدب للمستول الثالث )كتاب 
 السلسلة(

 ٚ األدب ٖ

التعبَت  ٖ التعبَت للمستول الثالث )كتاب السلسلة(
 الشفهي

ٛ 

التعبَت  ٖ التعبَت للمستول الثالث )كتاب السلسلة(
 التحريرم

ث )كتاب السلسلة(الكتابة للمستول الثال  ٜ اإلمالء ٔ 

. النحو للمستول الثالث )كتاب ٔ
 السلسلة(

. الصرؼ للمستول الثالث )كتاب ٕ 
 السلسلة(

 ٓٔ القواعد ٗ

التوحيد للمستول الثالث )كتاب 
 السلسلة(

 ٔٔ التوحيد ٔ

  اجملموع 65 



48 
 

عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

  عدد ادلواد 00 
 

 ادلستول الرابع 

عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

كس من القرآف الكرمي للمستول در 
 الرابع )كتاب السلسلة(

القرآف  ٕ
 الكرمي

ٔ 

احلديث للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٕ احلديث ٕ

الفقو للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٖ الفقو ٔ

صور من التاريخ اإلسالمي 
للمستول الرابع )من اخللفاء 
 الراشدين حيت آخر الكتاب( 

التاريخ  ٔ
المياإلس  

ٗ 

 ٘ الثقافة ٔ الثقافة اإلسالمية للمستول الرابع
 ٙ أصوؿ الفقو ٔ أصوؿ الفقو )الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت(

البالغة ك النقد للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٚ البالغة ٕ

 ٛ األدب ٕ األدب للمستول الرابع )كتاب السلسلة(
 ٜ التعبَت الشفهي ٖ التعبَت للمستول الرابع )كتاب السلسلة(
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عدد  ادلقرر
 احلصػة

 ـ ادلػػادة

التعبَت للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

التعبَت  ٖ
 التحريرم

الكتابة للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٓٔ اإلمالء ٔ

التوحيد للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٔٔ التوحيد ٔ

القراءة للمستول الرابع )كتاب 
 السلسلة(

 ٕٔ فهم ادلقركء ٕ

لرابع )كتاب . النحو للمستول أ
 السلسلة(

. الصرؼ للمستول الرابع )كتاب ٕ 
 السلسلة(

 ٖٔ القواعد ٖ

  اجملموع 65 

  عدد ادلواد 03 
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 ادلبحث الثاين : عرض البيانات

تكوين البيئة اللعربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ  .أ
 مباالنج 

 
 أسس تكوين البيئة العربية .1

ف البيئة ىي مجيع األشياء ك العوامل ادلادية ك ادلعنوية من شأهنا أف تؤثّر يف عملية إ
التعليم ك ترغيب الطالب يف ترقية العربية ك تدفعهم ك تشجعهم على تطبيقها يف كاقع 
حياهتم اليومية. أك ىي البيئة العربية إذف ىي كل ما يسمعو ادلتعلم كما يشاىده من ادلؤثرات 

االمكانات احمليط ادلتعلقة باللغة العربية  ادلدركسة، ك اليت ديكنها أف تؤثر يف جهوده ادلهيئة ك 
للحصوؿ على النجاح يف تعلم ك تعليم اللغة العربية. كإهنا الوسط أك ادلكاف الذم تتوافر فيو 
العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن حية أك رلموعة كائنات حية خاصةػ ك ذلا عوامل ك قوم 

 تؤثر يف اإلنساف كسلوكو.خارجية  

إف أساس البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج من زلسنُت من اإلمارة 
العربية ادلتحددة بسبب سلاكؼ عن حاؿ ادلسلمُت يف إندكنيسيا ألهنم قليل يفهم اللغة 

اندكنيسيا.  العربية. بذلك يريدكف أف ينتشركف العلـو اإلسالمية ك اللغة العربية  يف مسلمُت
كبعده زلسن امسو الشيخ زلمد خورم من اإلمارة العربية ادلتحددة يبٍت معهاد يف إندكنيسيا 
ْتيث منهج التعليم يف قسم إعداد لغوية   ٔتعهد علـو اإلسالمية ك العربية ّتاكرت. ك معهد 

 عبد الرمحن بن عوؼ ىو بعض ادلعاىد الذم بٌت الشيخ زلمد خورم

الرمحن بن عوؼ األستاذ علي كاىف : ىدؼ معهد عبد الرمحن بن  قاؿ مدير معهد عبد
 عوؼ ىو معهد أف يعيد ك يطبع داع ماىر كفقيو عن علـو اإلسالـ ك اللغة العربية
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أما سبب خيتار معهد عبد الرمحن بن عوؼ بيئة اللغوية على تعليمو ألف اللغة ىي 
 ٙٙ.شلارسة ك بيئة اللغوية يسهل طالب ليحصل لغة الألجنبية

الربنامج التعليمية اليت تنظمها معهد عبد الرمحن بن عوؼ للجمهور على ىاتُت 
 ٗلربنامج من الدراستُت الرئيسية كىي اللغة العربية كالدراسات اإلسالمية. كيتألف ا

مستويات، كل مستول لفصل دراسي كاحد، حىت يف ىذا الربنامج الطالب الدراسة دلدة 
سنتُت أك أربعة فصوؿ دراسية )أم ما يعادؿ دم(. ك ديكن أف يتابع الطالب ىذا الربنامج 

 .بدءان من مستول معُت كفقا لنتائج اختبار التحديد
راسية للجمهور العاـ الذم  مل  معهد عبد الرمحن بن عوؼ أيضا يفتح فصوؿ د

عنده القدرة على التحدث باللغة العربية على اإلطالؽ، كىو ادلستول التمهيدم )قبل إعداد 
اللغة(. ادلقصود فئة ادلستول التمهيدم كإعداد لفئات الطالب من أجل متابعة احملاضرات يف 

تعلم الطالب يف ادلستول الدكرات العادية معهد اليت ىي مستول زلاضرة الفعلية يف معهد. 
 التمهدم  مرحلة كاملة.

الطالب الذين أكملوا الدراسات يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ديكن تابع دراستو يف 
بعض اجلامعات احملمدية يف مجيع أضلاء إندكنيسيا، الكلية  الدينية اإلسالمية يف قسم الًتبية، 

ة الًتبية كقسم العلـو الًتبوية لتدريس دكرات كالشريعة، كالدعوة، أك األدبية العربية أك يف كلي
الطالب يف السؤاؿ تشغيل األشياء أعاله كفقا دلا ينطبق على اختيار جامعة  .اللغة العربية اللغة

 ٚٙاحملمدية.
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 رلتمع من البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ .6
ر كادلدرسوف ك ادلوظفوف ك الطالب يتكوف بعضو بعض دلساعدة رلتمع ىو مجيع من ادلدي

 ٛٙلتعليم ىذه اللغة العربية. سينب الباحث عن رلتمع يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ كما يلي
: 

 اجلدكؿ الرابع
 عدد ادلدرس

 إخواف .أ
 مهنة اسم رقم

 مدير ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ األستاذ علي كاىف 

 نائب ادلدير ستاذ زلمد توفيق ادلاجستَتاأل ٕ

 مدرس األستاذ زلمد لطيف ٖ

 مدرس األستاذ صفياف صايف ٗ

 مدرس األستاذ كوكة ستياكنا ٘

 مدرس األستاذ محزة أسررم ٙ

 مدرس األستاذ إماـ رافع ٚ

 

 أخوات .ب
 مهنة اسم رقم

 نائب ادلدير لألخوات األستاذة ليلس نور اذلداييت ٔ
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 مدرسة تاذة  إيتك شللؤة الكرديةاألس ٕ

 مدرسة األستاذة ماىي نوفىت ادلاجستَت ٖ

 مدرسة األستاذة إنتاف جهيات ٖ

 مدرسة األستاذة نور عوؼ ىدايات ٗ

 مدرسة األستاذة تاتك خسنيات ٘

 

 اجلدكؿ اخلامس
 عدد ادلوظف

 إخواف .أ
 مهنة اسم رقم

 عامل التعليم جوتا أمرهللا 

 زلاسب أمحد جونئدم ٕ

 عامل اإلدارة سيف الدين ٖ

 عامل اإلدارة أمحد مفتاح اذلدل ٗ

 عامل اإلدارة يوغع فراتاـ أبريليا 

 
 أخوات .ب

 مهنة اسم رقم

 عاملة اإلدارة صاحلة ٔ
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 اجلدكؿ السادس

 عدد الطالب
 إخواف .أ

 عدد فصل رقم

 ٘ٗ ادلستول التمهيدم ٔ

 ٕٖ ادلستول األكؿ ٕ

 ٖٚ ادلستول الثاين ٖ

 ٙٔ ادلستول الثالث ٗ

 ٕٔ ادلستول الرابع ٘

 
 أخوات .ب

 
 عدد فصل رقم

 ٖٗ ادلستول التمهيدم ٔ

 ٕٛ ادلستول األكؿ ٕ

 ٖٗ ادلستول الثاين ٖ

 ٖٗ ادلستول الثالث ٗ

 ٙٔ ادلستول الرابع ٘
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 الطريقة ادلستخدمة يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ .3
الطريقة ادلباشرة يف إحياء ك ٖتسُت اللغة كشلنوع من معهد عبد الرمحن بن عوؼ تستخدـ 

 استخداـ اللغة األـ )إندكنيسيا(،
كقاؿ األستاذ محزة أسرارم كىو نائب تعليم  أف طريقة تستخدـ يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ 
 ىي طريقة مباشرة ألف  تعليم  اللغة العربية أك اللغة األجنبة أحسنو بطريقة مباشرة ك منهج تعليم

 ٜٙيف معهد عبد الرمحن بن عوؼ حيتاج طريقة ادلباشرة.
 

 نظاـ البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ .4
 : ٓٚيف تكوين البئة العربية كىيمعهد عبد الرمحن بن عوؼ لو نظاـ صارمة ك ملزمة 

 نظاـ األكاكدديية 
 كاجب للطالب :

 احلفاظ على األنظمة األكادديية اليت ديكن تطبيقها .أ
 متابعة احملاضرة كاملة كاللغة العملية، فضال عن الواجبات الدراسية األخرل .ب

 حوؿ معهد عبد الرمحن بن عوؼ ج . استخداـ اللغة العربية لالتصاؿ
 د. عنده كتب التعليم لكل مستول 

 .دقائق قبل بدء احملاضرة ٘ق. جاء على األقل 
 

 شلنوع للطالب : 
 يًتؾ الدراسية قبل انتهاء  بدكف احلصوؿ إذف  من األستاذ .أ

 مغادرة قاعة احملاضرات عندما احملاضر غَت موجودة أك متأخران جدان  .ب
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دقيقة ما مل يسمح بو احملاضر، التأخَت أعاله  ٘ٔل فئة التأخر يف أقل من ج .  جيم أدخ
 دقيقة رىنا ٔتوافقة "مكتب ادلساعدة" كيسمح الدخوؿ يف منعطف ساعة ادلقبلة؛ ٘ٔ
 داؿ الغش يف االمتحانات كالواجبات الدراسية األخرل؛ .د
 ٖتدث حوؿ معهد بدكف اللغة العربية  .ه

 

 البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ اسًتاتيجية لتكوين .5
سيبُت الباحث عن اسًتاتيجية لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ، كىي كما 

 يلي : 
 مسكن الطالب .أ

لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ، بٍت معهد ادلسكن ليسهل ادلدرس على 
ارج كقت الرداسة. كاف الطالب يستخدموف اللغة  العربية يف مراعاهتم كاقامة األنشطة خ

زلادثة إما داخل الفصل ك خارج الفصل، ألف بالستخداـ اللغة العربية يكوف عادة عند 
الطالب يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ. جيب الطالب أف يتكلموف اللغة العربية  يف 

 قبل الظهر ادلسكن. كل األنشطة يف ادلسكن يعملها يف الصباح حىت
 األنشطة يف ادلسكاف كىي: 

 ٖتسُت القرآف  .0
 تعليم الكتاب التوحيد .6
 تعليم عن النحوم كالصرؼ .3
 زلاضرة التعليم حوىل ادلسكن مع اجملتمع .4
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 الفصل  .ب
يعرض الباحث ىنا عن ادلواد الدراسية العربية. يف الفصل كاجب على الطالب ك 

ة العربية يف التعلم ك العليم بدكف اللغة األـ. كادلواد الدراسية األساتذة أف يستخدموف  اللغ
 ٔٚبالكتاب سلسلة تعليم اللغة العربية  اليت سيعرضها الباحث ىي:

 احملادثة ) التعبَت ك الشفوم( .7
نصوص بادلوضوع عامة. هبذا الكتاب الطالب يقرء النصوص ىذا الكتاب يبحث ال

 كبعده أف يعترب معٌت من ادلوضوع باللغتو أك يعترب بالكتابة.
 األصوات .2

ىذا الكتاب يبحث عن حركؼ اذلجائية ك نظرية عن العلم األصوات. يطبق 
 الطالب نظرية العلم األكصوات مباشرة.

 اإلمالء .3

الطالب من النصوص بادلوضوع عامة ك بعده يكتب الطالب هبذا الكتاب، يلقن ادلدرس 
 ما ينطق ادلدرس.

 النحو الصرؼ .4
ىذا الكتاب يبحث علم القواعد. األكال ادلدرس يقراء النصوص من الكتاب ك بعده 
يّوضح القواعد الذم عنده عالقة بالنصوص قبلو. يطبق الطالب نظرية القواعد 

 بادلتحاف.
 الكتابة .5

 ،يركز ادلدرس  لكي الطالب ماىر عن مهارة الكتابة.هبذا الكتاب
 القراءة .6
 األداب .7
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 البالغة .8
التعليم ك التعلم يف الفصل يبدء يف الساعة الواحدة بعد الظهر حىت الساعة اخلامسة مساء. 

 درس أف يتكلموف باللغة العربية.يف الفصل كاجب للطالب ك ادل
 
 خارج الفصل  .ج

األحواؿ الدراسية العربية يف خارج الفصل متعالقا بادلواد  يعرض الباحث ىنا عن
 الدراسية اليت قد عرضها الباحث كىي من البيئة كتلك األحواؿ كما يلي:

 لوحة ادلفرادت .0

كمن بعض التطبيقات دلهارة الغوية خاصة دلهارة الكبتابة ، هتية الفصل اجملالت 
 ة ليقرئوا الطلبة سهال سهوال.ادلفردات اليت تصع يف ميكن اللغة كالسًتاتيجي

اجملالت ادلفردات ىي من كسائل  اإلتصاؿ اليت بواسطتها ديكن للطالب أف يعرب عن 
أفكارىا، كأف يقف على أفكارىا غَته، كأف يربز مالديو من مفهومات كمشاعر، كيسجل مايود 

سي، كيًتكز يف تسجيلها من حوادث ككقائع. كتدريب الطلبة على الكتابة يف إطار العمل ادلدر 
العناية بأمور ثالثة : قدرة الطلبة على الكتابة الصحيحة إمالئية، كإجادة اخلط، كقدرهتم على 

 التعبَت عما.
ىذه اجملالت توجد يف الفصل كخارج الفصل، ككاف ادلوضوع سلتلفا يف كل أصدار، 

 ٕٚحسب اإلتقاؼ بُت أعضاء التحرير.
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 ادلسابقة اللغوية .6
كمن برامج نشاطات اللغة ادلسابقة اللغوية، كخصت ىذه ادلسابقات اللغوية دلستول األكؿ إىل 

 مستول الرابع. ككقت عقدىا كفق احلاجة
كىذه عقد ادلسابقات اللغوية لتعريف ترقية لغة الطلبة كلتقوديها، حىت يستطيع مسؤؿ اللغة يف 

ئها إف كحدت النقصاف إما يف طريقةة التعليمها أك موادىا كغَتىا من األدكات تنميتها كأحيا
 الدراسية يف تعليم اللغة العربية.

 كأما بعض ادلسابقات اللغوية اليت عقدت يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ كما يلي:
 اخلطابة .أ

ت إحتيار اذلدؼ من ىذه ادلسابقة الطالب ادلبعوث من كل صف أك فريعة من كل حجرة ٖت
السهل، كيلق ادلسابقة موضوعا كفق تعُت الذم عينو جلنة ادلسابقة  أك موضوعا يفوض إىل 
ادلشًتؾ. كنتيجة  مأخوذة من زلتويات ادلادة كاللغة كتغَت الوجو كاحلراكة كضبط  الوقت كتأثَت 

 ادلستمعُت.
 اجملادلة .ب

أف تنفيذ هبذه اجملادلة، األكؿ خيًت كجد يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ اجملادلة كالبد الطالب 
 األستاذ ادلوضوع ثي يدع األستاذ الفرقُت ليجادؿ هبذه ادلادة حىت جيادلوف الطالب كلهم.

 ج . ادلناقشة

إف اإلنساف سللوؽ األجتماعية كسللوؽ اإلجتماعية جيب ادلناقشة ككذالك يف معهد عبد الرمحن 
 ٖٚوطاف، ك الدكؿ ك األخرل.بن عوؼ ىم ينقشوف، أحيانا عن الًتبية ك ال
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 الوسائل ادلساعدة البيئة العربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ .6
 : ٗٚئة العربية يف معهد عبد الرزلن بن عوؼ كىوىناؾ موجود الوسائل ادلساعدة  البي

 اإلدارة .أ
معهد عبد الرمحن بن عوؼ إدارتُت ىي إدارة لإلخوف ك إدارة لألخوات. يف اإلدارة 
احلسوب ك اخلزائن كاجلدكاؿ حيث أهنا مركز بيانات ادلعهد. ك يف إدارة أيضا ىناؾ غرفة لألساتذ 

ت الراحة عند الدراسة.  كل األنشطة تتعلق  كيساعد  بالتعليم ك التعلم مثل يصنع يف كق
 الرسـو كغَته مكانو يف اإلدارة  جدكاؿ الدرسية، تسجيل طالب اجلديد، يدفع

 الفصوؿ .ب
تستخدـ ىذه الفصوؿ لتعليم الطالبات يف ادلعهد من ادلستول التمهيدم حىت ادلستول 

شرة هنارا إىل خامسة عشرة مشاء. ك موقع ىذه الفصوؿ يف طبقة الرابع من الساعة إحدل ع
الرابع مسجد عبد الرمحن فحر الدين. يف الفصوؿ ىو ادلكاف التعلم كالتعليم إلكتساب الطالب 
ادلهارة اللغوية. التعليم كالتعلم داخل الفصل يبدء من الساعة الواحدة بعد ظهرم حىت الساعة 

 خامسة مساء.
 ادلكتبة .ج

كتبة ىي مكاف الكتب ادلتنوعة. يبحث الطالب أنواع العلـو كادلعارؼ يف الكتب. ادل
كىناؾ ادلكتبة يف طبقة الثانية مسجد  عبد الرمحن فحر الدين أكثر الكتب  يف ادلكتبة  عن 

 ي كقتو ليقرء الكتب يف ادلكتبة .علـو الدين ك علـو العاـ. كثَت من الطالب ينته

 ادلعمل اللغوية .ه
ـ ىذه الوسيلة خدمتها تسهيال للطالب عن تدريسهم. يعمل األنشطة يف ادلعمل اللغوية  كتقد

 كشاىد األفالـ، ادلناقشة مع األىل اللغة أك ادلسابقة اجملادلة.
 ادلسكن الطالب .ح
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حجرة. ك ادلسكن ادلعهد رلانا  ٚكاف ادلسكن يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ تتكوف من 
و ادلكاف للطالب أف يطبق زلادثة أك احملاكرة خارج الفصل. كىناؾ للطالب ادلعهد. ادلسكن ى

 األنشطة تتعلق ٔتهارة اللغوية.

 اكتساب الطالب ادلهارات العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ. ٚ

 ىناؾ عامالف أساسياف الكتساب الطالب على ادلهارات العربية ىي :
 العوامل الداخلية .أ

عوامل اليت تكوف يف داخل الطالب )اجلوانب النفسية اخلاصة بالدارس( العوامل الداخلية كىي ال
كٖتتوم العوامل الداخلية على التشجيع، كالذكائية. كتلك العوامل كجدىا الباحث يف معهد عبد 

 الرمحن بن عوؼ كىي كما يلي  :
 الدافعة .0

، كىذا الدافع يؤثر  يكتسب الطالب ادلهارات العربية على كجود الدافعية الذم صدر من انفسهم
 كثَتا على ترقية لغتهم العربية كإحيائها.

الطالب الذم يتعلموف يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ يتأكدكف أف الدافعية ذلا دكر مهم يف 
تنمية لغتهم، كإف التوجد فعلى اإلمكاف ليست ذلم اذلمة القوية يف تعلم اللغة العربية كالديكن أف 

 ٘ٚيكتسبوا ادلهارات اللغوية
الدافعية اليت صدرت من أنفسهم تدافعهم على القياـ باألعماؿ كتقوية رغبة كترقيات ادلهارات 
اللغوية. كإذا ضعفت اذلمم كنقضت الرغبتو فلم يقم باألنشطة اللغوية إالبكسل، كالكسل يسبب 

 عدـ اكتساب ادلهارات اللغوية.
معهد عبد الرمحن بن عوؼ بالدكافع كالتشجيعات كل يـو اخلميس بعد صالة العصر  كلذا خيطط

 يعٍت مناقشة مع أىل اللغة كىو يعطي الطالب الدكافع كالتشجيعات.
 الذكائية .6
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الذكائية تؤثر كثَتا على اكتساب ادلهارات اللغويةػ كما كانت الذكائية تسرع على العمل األخر. 
مهم يف تنمية العقل كالفكر كمن يعقل كيفكر على شيئ فيناؿ شيئا على ألف الذكائية ذلا دكر 

قدر التفكَت. إف كانت فكرتو جيدة فاحلاصالت مجيلة كشلتازة كإف كانت سيئة فنتيجتها قبيحة 
 كمفسدة.

كما قاؿ الطالب يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ أف الذكائية يف تعلم اللغة العربية تؤثر كثَتا يف 
فإف كاف جاىلة أك قليل الفهم أك سوء احلفظ حيجب على اكتساب اللغة العربية االكتساب، 

 ٙٚالمسا الطالب جاىل كليس لو إرادة قوية يف فتعلم اللغة فال يكتسب ادلهارات اللغوية إال قليال.
 العوامل اخلارجية .ب

وامل  اليت تكوف يف خارج الطالب، كٖتتوم العوامل اخلارجية ىي : العوامل اخلارجية كىي الع
على البيئة، كادلعلم، كادلواد الدراسية، كالوظيفة، كالسائل التعليمية. كلتصبح تلك العوامل اخلارجية 

 سيعرض الباحث البيانات كما يلي :كاضحة كجلية 
 البيئة .0

بيئة العربية، ىم يتكلموف يف أيامهم اللغة الطالب يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ يسكنوف يف ال
( أف ٕ٘العربية كيسمعوف هبا كيكتبوف هبا كيقرؤكف هبا. كما ْتث الباحث يف بيئة السابق) الرقم 

البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن يؤثر الطالب الكتساب اللغة العربية ألف ىم خيالط باللغة 
 العربية.
 ادلعلم .6

ستخدمة للمعلم يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتالنق حىت يكوف الطالب ىناؾ اخلطوات ادل
 يكتسب ادلهارات اللغوية كىي كما يلي :

 تزكيد ادلفردات كاالصطالحات .أ
 تعليم مهارات اللغوية .ب
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 ادلواد الدراسية .3
و عامل من العوامل يف اكتساب ادلهارات اللغوية الذم يكوف يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ كى

 ادلواد الدراسية، كقصد الباحث ىنا ادلواد الدراسية ادلدركس باللغة العربية ,
كىذه ادلواد تؤيد على اكتساب اللغوية بُت الطالب كتؤثر كثَتا يف اكتساب ادلهارات اللغوية) 

 ٚٚاالستماع كالكالـ كالكتابة كالقراءة( ك أما ادلواد الدراسية العربية ىي :
 

 جدكاؿ السابع
 ادلواد الدراسية

 
 ادلواد الدراسية رقم

 القرآف ٔ

 التفسَت ٕ

 احلديث ٖ

 تاريخ اإلسلم ٗ

 ثقافة اإلسالمية ٘

 فقو ك أصوؿ الفقو ٙ

 األدب ٚ

 البالغة ٛ

 ضلول ك صرؼ ٜ
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 القراءة ٓٔ

 تعبَت كشفوم ٔٔ

 إمالء ك اخلط ٕٔ

 

 البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼب. ادلشكالت ادلؤثرة لتكوين 

بعد مالحظ ك ادلقابلة مع ادلدير ك ادلدرس ك الطالب معهد عبد الرمحن بن عوؼ، كجد 
الباحث بعض ادلشكالت ادلؤثرة لتكوين البيئة العربية. كىذا ادلشكالت جائت من رلتمع ك 

تكوين البيئة العربية ك نظاـ ك الوسائل  التعلم ك التعليم ك ليس ىناؾ ادلشكالت من حيث أسس 
 طريقة ك اسًتاتيجية ك التعلم ك التعليم.

 ادلشكالت من رلتمع ك الوسائل  يعرض الباحث كما يلي :

 رلتمع معهد عبد الرمحن بن عوؼ .0
قاؿ األستاذ على كاؼ أف مشكلتاف من الطالب ىي بعض الطالب  ال يتكلم باللغة العربية 

الطالب يف تعليم اللغة العربية بسسب مشغوؿ خارج معهد. خارج الفصل ك الحيضر بعض 
 ٛٚألف أكثر من الطالب ىم عامل أك طالب اجلامعة يف ماالنق.

محن بن عوؼ ال يستخدـ اللغة العربية كىو  ك كجد الباحث بعض رلتمع معهد عبد الر 
 ك ىذه ادلشكالت كبَتة ٜٚالطالب.بعض الطالب ال يستخدـ اللغة العربية خارج الفصل.. 

 الوسائل ادلؤثرة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ .6
اؿ األستاذ محزة أسرارم أف ادلشكالت ادلؤثرة ٕتيئ من الكتاب. ألف بعض الكتب صعبا ق

للطالب. ك ىذا الكتب ىو الكتاب األدب للمستول الثالث حيتاج لتحليل ك تقومي 
 كمن ادلالحظ الباحث كجد بعض طالب صعبا أف يفهم كتابو. ٓٛادلدرس.
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احللوؿ من ادلشكلة ادلوجهة لتكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ  .ج
 ماالنج

بعد من ادلقابلة مع األستاذ علي كاؼ أف احللوؿ من ادلشكلة ادلوجهة لتكوين البيئة 
 : ٔٛبن عوؼ ىي العربية يف معهد عبد الرمحن

احللوؿ من ادلشكلة عن بعض الطالب ال يتكلموف اللغة العربية خارج الفصل كىو معهد  .0
ف ربية من كاحد مجلة. ك الطالب عبد الرمحن بن عوؼ يصنع اإلقاب للطالب أف يدفع أل

 يدفعو ىذه العقاب إىل مجعية الطلبة
احللوؿ من ادلشكلة عن بعض الطالب ال حيضركف تعليم يف الفصل أكثر أسبوعُت بدكف  .6

إذف  فقسم الطالب تعطي ٖتظَت حىت ثالثة مرة، إذ الطاب ال حيضركف بعد يعطي ٖتظَت مث 
 الطالب موقوؼ من ادلعهد.

من ادلشكلة عن بعض الكتب الصعبا ىي معهد ك مدرسوف أف يقوموف بعض احللوؿ  .3
 الكبت لكي الطالب ال يشعورف صعوبا.
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خ   العاعت  27776ماًىا  9ملابلت مع ألاظخار حمضة أظشاسي  وهى احذي مذسظىن في معهذ عبذ الشحمً بً عىف، الخاٍس

:..74 
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خ ملابلت مع املذًش ألاظخار علي واف  وهى احذي مذسظىن في م   27776 ًىهُى 22عهذ عبذ الشحمً بً عىف، الخاٍس

 27العاعت ..:
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 الباب اخلامس

 حتليل البيانات

 
 تكوين البيئة العربية على تعليم اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ  .أ

 
الرمحن بن عوؼ مهمة لنجاح رأل الباحث أف تكوين البيئة اللغوية يف معهد عبد 

تعليم اللغة العربية، خاصة لًتقية مهارة الكالـ. ك ىذ التكوين أيضا يؤثر إىل تشجيع الطالب 
ك تسهيلهم الستخداـ اللغة العربية. كبسبب كجود ىذه البيئة اللغوية يستطيع الطالب شلارسة 

 الكالـ العريب جيدا.
معهد عبد الرمحن بن عوؼ ىو معهد  ك قاؿ مدير معهد  األستاذ علي كاىف : ىدؼ

أف يعيد ك يطبع داع ماىر كفقيو عن علـو اإلسالـ ك اللغة العربية. ك بسبب ذالك يطابق 
معهد عبد الرمحن بن البيئة العربية دلمارسة الطالب كتدريبهم بكالـ اللغة العربية على تعليم 

 ٕٛتكفي النظرية نفسها. اللغة العربية ألف تعلم اللغة حيتاج إىل شلارسة كتطبيق ال
رأل الباحث أف ىدؼ تكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ىو 

ادلباشرة ك منهج التعليم كادلنهج التعليم يف  للحصوؿ على صلاج تعليم اللغة العربية بالطرييق
جامعة ابن سعود رياض كالبيئة اللغوية تؤثر اكتساب اللغة الثانية. كاذلدؼ من عملية التعليم 
كتعلم اللغة العربية يف الصف ىو اكتساب فن العلـو القواعدية، يعٍت تركيز تعليم اللغة من 

 َتىا. حيث قواعدىا مثل النحو كالصرؼ كاألسلوب كغ
تأكيد ذلذا البياف،كما رأل ىيدم دكالم أف البيئة اللغوية من أىم األشياء لنجاح 
ادلتعلم يف تعليم اللغة الثانية ألف فيها أنواع من النشاطات الغوية العربية، إما عرب احملادثة 

يدة اليومية كإما عرب النشاطات األخرل مثل اخلطابة كعملية التعليم كالتعلم كالنشاطات ادلؤ 
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خ     27776ماًىا  3امللابلت مع مذًش معهذ  ألاظخار علي وافى وهى احذي مذسظىن في معهذ عبذ الشحمً بً عىف، الخاٍس

 74العاعت ..:



67 
 

كمن ىذا التعريف، رأل الباحث أف البيئة اللغوية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ  ٖٛاألخرل.
ألف يف ىذا ادلعهد ىناؾ كثَت من األنشطة اللغوية  يشتمل على البيئة اجليدة كما قالو ىيدم

/ العربية مثل زلاضرة كاجملادلة كالكالـ اليومية يف الفصل ك ادلسكن كغَت ذالك من األنشطة 
اللغوية، حيث كجد الباحث جلميع ىذه األنشطة يف ىذ ادلعهد جيرم على ما يرال. كبذالك 

 ربية.تًتقى كفاءة الطالبة يف احملادثة باللغة الع
اللغوية ك الواسايل لتكوين البيئة العربية   يف الباب الرابع قد بُت الباحث عن األنشطة

يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ، رأل الباحث أف احملاكالت اليت يعمل معهد عبد الرمحن بن 
عوؼ مناسبة عن رأِم بشرم ك مرزكقي. قاؿ بشرم ك مرزكقي عن زلاكالت لتكوين بيئة 

 من :اللغة تتكوف 
 إنشاء سكن الطالب .0
 إقامة أنشطة عربية .6
 جعل ادلدرس عملية التعليم جذابا كمشوقا .3
 يستخدـ ادلدرس اللغة العربية مع طالب فتكوف أسوة حسنة ذلم .4
 حفر كشجع الطالب على تعلم كتدرب كتطبيق اللغة .5
 ٗٛق اللغة يومياضع معهم القوانُت ك األنظمة اليت تنظم الطالب يف استعماؿ كتطبي .6

اللغوية ك الواسايل ىو احملاكالت لتكوين البيئة العربية جيدة. ككل   كجد الباحث أف األنشطة
 احملاكالت يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ىدفو ليسهل الطالب لفهم اللغة العربية جيدة.
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ً ودوسها في اكدعاب العشبُت"حلمي صهذي  ت "جكٍى ، طباق حامعت مىالها مالك إبشاهُم إلاظالمُت ، البِئت اللغٍى
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84

  



68 
 

يف معهد عبد الرمحن  ادلشكالت ادلؤثرة يف تكوين البيئة العربية على تعليم اللغة العربية .ب
 بن عوؼ

 

كما ْتث الباحث يف الباب الرابع عن ادلشكلة ادلؤثرة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد 
، ىناؾ بعض ادلشكالت اليت تؤثر يف تكوين البيئة العربية، كتلك ادلشاكل  الرمحن بن عوؼ

 تفصيليا ىي :

 ادلشكلة من رلتمع ادلعهد  .0

ف اللغة العربية حوؿ معهد عبد الرمحن بن عوؼ ك ال بعض الطالب ال يستخدمو 
 حيضركف يف األنشطة تعليمية

كىذه ادلشكالة مهمة ألف الطالب ىو رلتمع البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن 
عوؼ. ك رلتمع ىو شرط من شركط البيئة العربية. شركط من تطوير البيئة العربية ىي 

 ٘ٛبق  األنشطة  يف داخل ادلؤسسة.اشًتؾ رلتمع البيئة العربية ليط

إذابعض طالب اليقـو باللغة العربية ففسد عن ىدؼ معهد عبد الرمحن بن عوؼ 
العربية ليًتؾ كالـ باللغة لتكوين البيئة العربية كىو سيؤثر طالب األخر الذم يتكلم باللغة 

 العربية.

 ادلشكلة من الوسائل ادلعهد  .6
كتب ادلتعب، مقصود ىنا، الكتاب يصعب الطالب بسب من ادلعٌت اجلملة ك مقصود 

ادلؤلف الكتاب. ىذه ادلشكلة الكبَتة ألف الكتب الدراسية ىي شرط من شركط تطوير البيئة 
 .ٙٛاللغوية 
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 عربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼادلشكالت ادلواجهة لتكوين البيئة ال ج . احللوؿ من

بعد كجد ادلشكالت ادلواجهة لتكوين البيئة العربية فيبحث معهد احللوؿ من ادلشكلتو كىو  
 : ٚٛكماقاؿ األستاذ علي كاؼ 

احللوؿ من ادلشكلة عن بعض الطالب ال يتكلموف اللغة العربية خارج الفصل كىو معهد  .0
عبد الرمحن بن عوؼ يصنع اإلقاب للطالب أف يدفع ألف ربية من كاحد مجلة. ك الطالب 

 يدفعو ىذه العقاب إىل مجعية الطلبة
طالب ال حيضركف تعليم يف الفصل أكثر أسبوعُت بدكف إذف  احللوؿ من ادلشكلة عن بعض ال .6

فقسم الطالب تعطي ٖتظَت حىت ثالثة مرة، إذ الطاب ال حيضركف بعد يعطي ٖتظَت مث 
 الطالب موقوؼ من ادلعهد.

احللوؿ من ادلشكلة عن بعض الكتب الصعبا ىي معهد ك مدرسوف أف يقوموف بعض الكبت  .3
 .لكي الطالب ال يشعورف صعوبا

 
كىذا احللوؿ كما عرؼ الباحث ك ادلقابلة يستطيع أف ينقص عن ادلشكالت ادلواجهة  يف 

 معهد عبد الرمحن بن عوؼ .
 

كىذا بياف يف أمر تكوين البيئة العربية ك ادلشكالت ادلؤثرة على تعليم اللغة العربية يف 
دبرين كادلعلمُت معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج ْتسب احلقائق اليت كجدىا من بعض ادل

 كالطالب. ككجد الباحث ىذه احلقائق من التساؤؿ كادلالحظة كادلقابلة.
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 الباب السادس

 االختتاـ
 نتائج البحث .أ

اعتماد على البحث ما يف قبل، أخذ الباحث االستنتاج عن تكوين البيئة العربية على تعليم 
 يلي : اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنج كما

. أف ىدؼ تكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوؼ ىو للحصوؿ على صلاج ٔ
تعليم اللغة العربية بالطرييق ادلباشرة ك منهج التعليم كادلنهج التعليم يف جامعة ابن سعود 
رياض.أما االسًتاتيجية كاحملاكالت اليت تعمل ادلدرس لتحقيف األىدؼ من تكوين البيئة 

ية فيها تتكوف من تطبيق نظاـ، كاستخداـ طارئق ككسائل التدريس ادلناسبة، كإكثار العرب
األنشطة اللغوية، كبناء مسكن ادلعهد. أما احملاكالت اليت تعمل ادلدرس يسهل الطالب 

 إلستخدـ اللغة العربية بطالقة.
ٔتالنج جاء  . إف ادلشكالت ادلواجهة لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوؼٕ

بعض طالب ادلعهد ال يتكلم باللغة العربية خارج ، كىو : من ناحة رلتع ك الوائل معهد 
الكاتب التعليم صعبا ك ك  بعض طالب ادلعهد ال حيضركف يف تعليم اللغة يف الفصل، الفصل

 حياتج لتقومي. 
 

بد الرمحن بن  معهد ع. أما احللوؿ من ادلشكالت ادلواجهة لتكوين البيئة العربية يف 3
 عوؼ مبالنج

يصنع اإلقاب للطالب أف يدفع ألف ربية من كاحد مجلة. ك الطالب يدفعو ىذه  .أ
 العقاب إىل مجعية الطلبة

احللوؿ بعض الطالب ال حيضركف تعليم يف الفصل أكثر أسبوعُت بدكف إذف  فقسم  .ب
ٖتظَت مث  الطالب تعطي ٖتظَت حىت ثالثة مرة، إذ الطاب ال حيضركف بعد يعطي

 الطالب موقوؼ من ادلعهد.
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ج. احللوؿ بعض الكتب الصعبا ىي معهد ك مدرسوف أف يقوموف بعض الكبت لكي 
 الطالب ال يشعورف صعوبا.

 مقرتحات.ب
بعد أف كتب الباحث البحث عن تكوين البيئة العربية على تعليم اللغة العربية يف معهد 

 حات تتعلق ٔتوضوع البحث ك نتائج كما يلي :عبد الرمحن بن عوؼ ٔتاالنق، تقدـ ادلقًت 

 ينبغي دلدرسُت أف يزيدكا األنشطة اللغوية األخرل. .0
ينبغي على رئيس ادلعهد عبد الرمحن بن عوؼ أف يكمل تكوين البيئة العربية معمل اللغة  .6

 كأداكتو التعليمية السمعية كالبصرية حىت يستطيع الطالب أف يتدربوا ادلهارات اللغوية.
 ينبغي على الطالب أف ديارسوا يتدربوا يف استخداـ اللغة العربية لو كانوا يهملوف قواعدىا. .3

 

 

 


