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 البدث الجامعي

استراججيت جكىين البيئت العزبيت في معهد دار السعادة إلاسالمي السلفي 

 ماالنج

: ئنضاص

مدمض خبِب َاصي ضالح 

 12150063: عكم اللُض

: ئشغاف

الحاج مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحر 

 197806142014111001: عكم الخىقُف

 

 كؿم حهلُم اللغت الهغبُت

ت والخهلُم ُّ ت نلىم الترب ُّ  ول

ت ماالهج ُّ ت الحيىم ُّ  حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

2019  



 

 ب
 

 

 البدث الجامعي

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي  اؾتراججُت جيٍى

 ماالهج

(  S1)ملضمت إلهماٌ بهؼ شغوؽ الازخباع للحطىٌ صعحت ؾغحاها 

ليلُت نلىم التربُت والخهلُم في كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

: ئنضاص

مدمض خبِب َاصي ضالح 

 12150063: عكم اللُض

: ئشغاف

الحاج مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحر 

 197806142014111001: عكم الخىقُف

 

 كؿم حهلُم اللغت الهغبُت

ت والخهلُم ُّ ت نلىم الترب ُّ  ول

ت ماالهج ُّ ت الحيىم ُّ  حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

2019  



 

 أ
 

الاستهالل 
 

ٍر 
َ
ال

َ
َهَغَب ِلش

ْ
ْىا ال ِخبُّ

َ
ِت َنَغِبيٌّ : أ َجىَّ

ْ
ِل ال َْ َ

ُم أ
َ
ال

َ
ُلْغآن َنَغِبيٌّ َوه

ْ
ْي َنَغِبيٌّ َوال ِ

ّ
و
َ
 أل

(عواٍ الحاهم، الؿبراوي والبحهلي)  

 

ا
ً
َفاق

ْ
ل
َ
ا أ ََ ُر

َ
ث
ْ
ه

َ
ًبا َوأ ََ ْ

ِؿَىِت َمظ
ْ
ل
َ
ْوَؾُو ألا

َ
َهَغِب أ

ْ
 َوِلَؿاُن ال

(ؤلامام الشافعي)  

 

  



 

 ب
 

 إلاهداء
 

: أَضي َظا البدث الجامعي ئلى

أّمي وأبي اإلادترمحن واإلادبىبحن اللظًً عبُاوي باإلزالص والّغخمت 

غة خؿً  الحبِب ضالح نلىي  فت َػ  والشٍغ

م  أخي الىٍغ

خامض ضالح الحامض 

وحمُو أَلي ألاخباء نلى صنائهم للىجاح في حمُو أمىعي وزاضت في الحُاة والخهلُم 

  



 

 ج
 

كلمت شكز وجقديم 
 

والّطالة والّؿالم نلى الّىبّي الهغبّي . الحمض هلل الظي أهٌؼ اللغآن بلؿان نغبّي مبحن

خه وصنا بضنىجه ئلى ًىم الّضًً. اإلابحن
ّ
. ونلى آله وأصحابه أحمهحن، أّما بهض. ومً اَخضي بؿي

 اؾتراججُت "خمضا هلل وشىغا باهلل وزىاء نلُه بهىهه وجّمذ هخابت َظا البدث الجامعي بمىغو 

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج خلّضم الباخث أحمل ". جيٍى ٍو

ىغ والخلضًم والهغفان ئلى الظًً واهىا لهم فػل في ئجمام َظا البدث ئلى خحز الىحىص ولم 
ّ

الش

 :ًبسلىا أخضَم بشحئ ؾلبذ، مجهم

 ، مضًغ حامهت مىالها مالً نبض الحاعؽ اإلااحِؿخحرؾماخت ألاؾخاط الّضهخىع  .1

ت الحيىمُت بماالهج ُّ  .ئبغاَُم ؤلاؾالم

 ، نمُض ولُت نلىم التربُت أغىؽ مُمىن اإلااحِؿخحرؾماخت الضهخىع الحاّج  .2

ت الحيىمُت بماالهج ُّ  .والخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

ت  .3 ُّ ؾماخت الضهخىعة مملىءة الحؿىت اإلااحؿخحر، عئِؿت كؿم حهلُم اللغت الهغب

ت الحيىمُت بماالهج ُّ  .حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

 ، اإلاشغف التي أفاصث مّجي نلمُا ونملُا مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحرؾماخت  .4

ووحهذ زؿىاجه في وّل مغاخل ئنضاص َظا البدث مىظ بضاًت فىغة البدث ختى 

فله مّجي زالظ . ؤلاهتهاء مىه، فلم جبسل بهلمه ًىما نً مؿانضة البدث وجىححهه

 .الشىغ والخلضًم، ومً هللا الهكُم الشىاب والجؼاء

هما أكّضم بيّل الشىغ والخلضًم ئلى اإلاضّعؾحن في كؿم حهلُم اللغت الهغبُت ولُت  .5

ت الحيىمُت بماالهج ُّ فلهم . نلىم التربُت والخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

مّجي ول الشىغ والخلضًم نلى ما كّضمىا مً الهلىم واإلاهاعف والدصجُو وحؼاَم هللا 

 .نّجي زحر الجؼاء



 

 د
 

وزخاما، فاّهجي أجلّضم بالشىغ والخلضًم ليل الؼمالء والؼمُالث في كؿم حهلُم اللغت  .6

ت الحيىمُت  ُّ الهغبُت ولُت نلىم التربُت والخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالم

بماالهج نلى ئعشاصاتهم وجىححهاتهم وحهلُلاتهم في اإلاىاكشت، ونلى صنمهم وحصجُههم 

 .لىا نلى ئجمام َظا البدث وأجمّجى لهم صوام الىجاح والخىفُم

أؾهضهم هللا في . 2019جّم َظا البدث بهىن هللا وجىفُله في شهغ ًىهُى ؾىت 

ىغ نلى اَخمامىم وهغمىم وهللا ولّي الخىفُم والهضاًت
ّ

ل الش ً وأشىغهم حٍؼ . الضاٍع

 

الباخث 

 

 مدمض خبِب َاصي ضالح

12150063  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ه
 

 كؿم حهلُم اللغت الهغبُت

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج 

غ اإلاشغف  جلٍغ

 بؿم هللا الّغخمً الّغخُم

ظي كّضمه الباخث
ّ
: جلضم ئلى خػغهم َظا البدث الجامعي ال

 مدمض خبِب َاصي ضالح: الاؾم   

 12150063: عكم اللُض  

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي : مىغىم البدث  اؾتراججُت جيٍى

 ماالهج

ػمت لُيىن 
ّ
وكض هكغها فُه خّم الىكغ، وأصزلىا فُه بهؼ الّخهضًالث وؤلاضالخاث الال

(  S1)نلى الشيل اإلاؿلىب الؾدُفاء شغوؽ اإلاىاكشت إلجمام الّضعاؾت والحطىٌ صعحت ؾغحاها 

ت والّخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت  ُّ رب
ّ
ت نلىم الت ُّ في كؿم حهلُم اللغت الهغبُت ول

.  م2019/2018الحيىمُت بماالهج للهام الضعاسخي 

غ بماالهج،  2019 ًىهُى 18جلٍغ

اإلاشغف، 

 

 

 

 مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحر

 197806142014111001: عكم الخىقُف
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كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج 

غ نمُض ولُت نلىم التربُت والخهلُم  جلٍغ

 

: فىلّضم بحن ًضًىم َظا البدث الجامعي هخبه الؿالب

مدمض خبِب َاصي ضالح : الاؾم   

 12150063: عكم اللُض  

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي : نىىان البدث  اؾتراججُت جيٍى

 ماالهج

ػمت لُيىن نلى الشيل وكض هكغها 
ّ
وأصزلىا فُه بهؼ الّخهضًالث وؤلاضالخاث الال

ت نلىم  (S1)اإلاؿلىب الؾدُفاء شغوؽ اإلاىاكشت إلجمام الّضعاؾت والحطىٌ صعحت ؾغحاها  ُّ ليل

ت والّخهلُم في كؿم حهلُم اللغت الهغبُت للهام الضعاسخي  ُّ رب
ّ
.  م2018/2019الت

غ بماالهج،   2019 ًىهُى 18جلٍغ

نمُض ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

 

 

 

اإلااحؿخحر مُمىن  أغىؽ الحاج الضهخىع   

196508171998031003: الخىقُف عكم  

 

 

 



 

 ز
 

كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج 

غ عئِؿت كؿم حهلُم اللغت الهغبُت  جلٍغ

: فىلّضم بحن ًضًىم َظا البدث الجامعي الظي هخبه الؿالب

مدمض خبِب َاصي ضالح : الاؾم   

 12150063: عكم اللُض  

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي : نىىان البدث  اؾتراججُت جيٍى

 ماالهج

ػمت لُيىن نلى الشيل وكض هكغها 
ّ
وأصزلىا فُه بهؼ الّخهضًالث وؤلاضالخاث الال

في كؿم  (S1)اإلاؿلىب الؾدُفاء شغوؽ اإلاىاكشت إلجمام الّضعاؾت والحطىٌ صعحت ؾغحاها 

ت والّخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت  ُّ رب
ّ
ت نلىم الت ُّ حهلُم اللغت الهغبُت ول

.  م2018/2019الحيىمُت بماالهج للهام الضعاسخي 

غ بماالهج،  2019 ًىهُى 18جلٍغ

عئِؿت كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

 

 

الضهخىعة مملىءة الحؿىت اإلااحؿخحر 

  197412052000031002: عكم الخىقُف



 

 ح
 

كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج

غ لجىت مىاكشت لىجاح البدث الجامعي  جلٍغ

: للض جّمذ مىاكشت َظا البدث الجامعي الظي كضمه

 مدمض خبِب َاصي ضالح: الاؾم   

12150063: عكم اللُض 

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج: مىغىم البدث   اؾتراججُت جيٍى

لغ كبىلها شغؾا للحطٌى نلى صعحاة  كض صافو الؿالب نً َظٍ الغؾالت أمام اإلاجلـ اإلاىاكشت ٍو

كؿم حهلُم اللغت الهغبُت ولُت نلىم التربُت والخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم في  (S-1)ؾغحاها

ش :  لجىت اإلاىاكشت م2019ًىهُى 18ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج، في ًىم الشلشاء بخاٍع

: لجىت اإلاىاكشت

 (   )      مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحر .1

197806142014111001: عكم الخىقُف



ؼ اإلااحؿخحر .2  (   )      نبض الهٍؼ

 197212182000031002: عكم الخىقُف



 (   )     الضهخىع هىع َاصي اإلااحؿخحر .3

 196401032003121001: عكم الخىقُف



نمُض ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

 
 

 
 املاحسخير ميمىو  أغىس الحاج الددخىر 

  196508171998031003: الخىظيف رقم



 

 ط
 

كؿم حهلُم اللغت الهغبُت 

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج 

ئكغاع الؿالب 

 

: أها اإلاىكو أصهاٍ

 مدمض خبِب َاصي ضالح: الاؾم  

 12150063: عكم اللُض 

أكغ بأن َظا البدث الجامعي الظي خػغجه لخىفحر شغوؽ الىجاح لىُل صعحت ؾغحاها 

في كؿم حهلُم اللغت الهغبُت ولُت نلىم التربُت والخهلُم حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت 

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة : "الحيىمُت بماالهج جدذ اإلاىغىم اؾتراججُت جيٍى

". ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج

خػٍغ وهخبه بىفسخي وما شىعٍ مً ئبضام غحري أوجألُف آلازغ وئطا أصعى أخض اؾخلباال 

أهه مً جألُفه وجبُحن أهه فهال لِـ مً بدثي فأها أجدمل اإلاؿإولُت نلى طلً، ولً جيىن 

نلى كؿم حهلُم اللغت الهغبُت ولُت نلىم التربُت والخهلُم حامهت  مؿإولُت نلى اإلاشغف أو

. مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج

. خغع َظا ؤلاكغاع بىاء نلى عغبتي الخاضت والًجبروي أخض نلى طلً

 2019 ًىهُى 18ماالهج،

ضاخب ؤلاكغاع 

 

 مدمض خبِب َاصي ضالح

12150063 



 

 ي
 

 كؿم حهلُم اللغت الهغبُت

ولُت نلىم التربُت والخهلُم 

حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج 

مىانُض ؤلاشغاف 

مدمض خبِب َاصي ضالح : الاؾم   

 12150063: عكم اللُض  

ً البِئت الهغبُت في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي : مىغىم البدث  اؾتراججُت جيٍى

 ماالهج

 مدمض ابً أخمض اإلااحؿخحر: اإلاشغف   

ش عكم  الخىكُو الىضف الخاٍع

 2019 ماًى 13. 1
جلضًم ومىاكشت الفطل ألاٌو ختى 

الفطل الشالث 
 

 2019 ماًى 15. 2
جلضًم مً ئضالخاث الفطل ألاٌو ختى 

الفطل الشالث 
 

 مىافلت للفطل ألاٌو ختى الشالث  2019 ماًى 18. 3

 جلضًم ومىاكشت الفطل الغابو  2019 ماًى 21. 4

 جلضًم ومىاكشت الفطل الخامـ  2019 ًىهُى 25. 5

 جلضًم ومىاكشت الفطل الؿاصؽ  2019 ًىهُى 28. 6

 2019 ًىهُى 10. 7
جلضًم ومىاكشت الفطل الغابو ختى 

الؿاصؽ 
 

 مىافلت للفطل ألاٌو ختى الؿاصؽ  2019 ًىهُى  16. 8

 رئيست قسم حعليم اللغت العزبيت
 

 

 

 لددخىرة الحاحت مملىءة الحسنت املاحسخيرا

 197412052000032001: رقم الخىظيف



 

1 
 

مسخخلص البحث 

ً البِئت الهغبُت في مههض . 2019. مدمض خبِب َاصي ضالح صاع الؿهاصة "اؾتراججُت جيٍى

كؿم حهلُم اللغت الهغبُت، ولُت نلىم التربُت . بدث حامعي. ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفي

مدمض ابً : جدذ ئشغاف . والخهلُم، حامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت بماالهج

 أخمض اإلااحؿخحر

ت  الهغبُت البِئت ، اؾتراججُت: اليلماث ؤلاشاٍع

اؾتراججُت هي همـ أو زؿت جضمج ألاَضاف والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الغئِؿُت في نالكت 

ض  اؾتراجُجُت حُضة ؾدؿانض اإلاىكمت. مخماؾىت في جسطُظ اإلاىاعص اإلاخاخت في شيل فٍغ

أما البِئت الهغبُت هي حمُو ألاشُاء و  .ٌهخمض نلى الىفاءاث الضازلُت واللضعة نلى جىكو البِئت

ت التي مً شأجها أن جأزغ في نملُت الخهلُم و جغغُب الؿالب في جغكُت  الهىامل اإلااصًت و اإلاهىٍى

اللغت الهغبُت الخاضت مهاعة الىالم و جضفههم و حصجههم نلى جؿبُلها لخيلم في واكو خُاتهم 

. الُىمُت باللغت الهغبُت

ً البِئت الهغبُت في مههض ( 1)وأما أؾئلت البدث مً َظا البدث فهي  صاع "هُف جيٍى

ً البِئت الهغبُت في مههض ( 2 )ماالهج؟" ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة  ما الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

ً البِئت الهغبُت في  (3)ماالهج؟ " ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة " ما اإلاشىالث اإلاىاحهت لخيٍى

لىضف  (1) ماالهج؟ وألاَضاف مً َظا البدث َى "ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة "مههض 

ً البِئت الهغبُت في مههض  إلاهغفت الهىامل  (2).  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"جيٍى

ً البِئت الهغبُت في مههض  إلاهغفت  (3).  ماالهج"ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة "اإلاؿانضة في جيٍى

ت الهغبُت في مههض  ً البِئت اللغٍى "  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

وأؾلىب حمو البُاهاث هي . اإلاىهج اإلاؿخسضم َى اإلاىهج الىضفي باإلاضزل الىُفي. ماالهج

. اإلاالخكت واإلالابلت والىزائلُت

ً  (1)أما هخائج َظا البدث فهي  صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي "البِئت الهغبُت في مههض جيٍى

ت . الظي أضبذ الهضف مً اإلاههض، ماالهج مىظ أٌو جأؾِـ َظا اإلاههض" الؿلفي أما البِئت اللغٍى
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ً البِئت الهغبُت في مههض  (2 ).َىان البِئت الهغبُت زاعج الفطل صاع "الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

الدصجُهاث مً ألاؾاجُظ ومضًغ اإلاههض لُدمؼ غحرة :  هما ًليماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة 

غقى اللغت التي جيىن في َظا اإلاههض، َُئت جىمُت اللغت الهغبُت بىاء الخيافل بحن ، ليي ًدافل ٍو

وحىص الهضًت ، الابخياع مً لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت، لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت

 (الىكام الجؿىع )هكام اإلاىاهبت اإلاىىتزة ، والهلاب إلاً الجؿُو  الىكام، للؿالب اإلااَغا واإلاؿُهت

ً ( 3). والهمت الهالُت للخهلم وؤلاؾخلامت في حهلم اللغت الهغبُت اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

ت الهغبُت في مههض  هلظ :  فهي هما ًليماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"البِئت اللغٍى

زلفُت الؿالب لِـ مً اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت ، جىحض الخؿُئاث في كىانض اللغت، ئجلان اإلافغصاث

 .لىً ال ٌؿخسضم بشلافت الهغبُت،اؾخسضام اللغت الهغبُت، فلـ
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Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan utama 

ke dalam hubungan yang koheren. Strategi yang baik akan membantu organisasi untuk mengalokasikan 

sumber daya yang tersedia dalam bentuk unik berdasarkan pada kompetensi internal dan prediktabilitas 

lingkungan. Lingkungan Arab adalah semua hal dan faktor fisik dan moral yang akan terpengaruh dalam 

proses pendidikan dan mendorong siswa untuk mempromosikan bahasa khusus keterampilan berbicara 

bahasa Arab dan mendorong mereka serta mendorong mereka untuk menerapkan berbicara dalam realitas 

kehidupan sehari-hari mereka dalam bahasa Arab. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana cara menciptakan lingkungan bahasa 

arab di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang? (2) Apa faktor yang mendukung 

pembentukan lingkungan bahasa arab di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang?  (3) 

Apa masalah yang dihadapi dalam pembentukan lingkungan bahasa arab di Pondok Pesantren 

"Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 

pembentukan lingkungan bahasa arab di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang. (2) 

Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan lingkungan bahasa arab 

di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang. (3) Untuk mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi dalam pembentukan lingkungan bahasa arab di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami 

Assalafi" Malang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  dengan metode deskriptif. 

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembentukan lingkungan bahasa arab di Pondok 

Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang sejak pendirian pertama lembaga ini, yang menjadi 

tujuan dari pondok pesantren tersebut. Adapun lingkungan bahasa pada pondok pesantren ini, adalah 

lingkungan Arab di luar kelas. (2) Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan lingkungan 

bahasa arab di Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang adalah sebagai berikut: 

Motivasi dari para ustadz dan kepala pengurusan pondok pesantren untuk mengembangkan lembaga 

pengembangan lingkungan bahasa arab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas  bahasa di lembaga 

ini., Inovasi dari pengurus untuk pengembangan lingkungan bahasa arab, pemberian hadiah untuk santri 

yang terampil dan patuh, dan hukuman bagi mereka yang tidak menaati dan antusiasme yang tinggi untuk 
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belajar bahasa arab. (3) Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembentukan lingkungan bahasa arab di 

Pondok Pesantren "Darussa'adah Alislami Assalafi" Malang adalah sebagai berikut: kurangnya 

penguasaan kosakata, banyak kesalahan dalam tata bahasa ketika berbicara, siswaber latar belakang tidak 

hanya sekolah islam, penggunaan bahasa arab, tetapi tidak menggunakan budaya arab . 
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الفصل ألاول 

إلاطار العام 

مقّدمت  .أ 

حهخبر كضعة لغت ؤلاوؿان حُضة ئطا وان ٌؿخؿُو أن ًخيلم باللغت التي 

وضاع طالً ألامغ َضفا بشيل نام في حهلُم اللغت هما كاله ًىؾف . ًضعؾها

ئن ئخضي أَضاف حهلُم اللغت الهغبُت بشيل نام هي أن ًيىن الؿالب : ؾُاع

. ماَغا في الىالم

إهض أهثر الهلماء أن البِئت لها صوع َام وهبحر في هجاح اهدؿاب  ٍو

ت . اللغت غي مغػوقي أن البِئت هي حمُو ألاشُاء والهىامل اإلااصًت واإلاهىاٍو ٍو

التي مً شأجها جىعر في نملُت الخهلُم وجغغُب في جغكُت اللغت الهغبُت 

أما البِئت التي . وجضفههم وحصجُههم نلى جؿبُلها في واكو خُاتهم الُىمُت

ئطن البِئت هي حمُو ألاشُاء . ًلطض الباخث فهي بِئت اللغت الهغبُت

ت التي مً شأجها أن جإزغ في نملُت الخهلُم ئن البِئت . والهىامل اإلااصًت اإلاهىٍى

ت هي ول ماٌؿمهه اإلاخهلم وما ٌشاَضٍ مما ًخهلم باللغت ألاحىبُت  اللغٍى

 وحشمل َظٍ البِئت نلى ألاخىاٌ في اإلالطف والجمهُت الخهاوهُت ,اإلاضعؾُت

ا . والفطل واإلالهب واإلاداغغة بحن ألاضضكاء زالٌ الضعاؾت واليشاؾذ وغحَر

ت مً أَم ألاشُاء لىجاح الؿالب في حهلُم اللغت ألاحىبُت  .وئن البِئت اللغٍى

ت ألاعبو  غي بشحري لخىمُت مهاعاث الؿالب اللغٍى الاؾخمام والىالم  )ٍو

جدخاج ئلى بِئت نغبُت حؿانضَا وال جىفي الؿانت أو  (واللغاءة والىخابت 

ًلىٌ الىبي ضلى هللا نلُه . الؿانخحن صازل الفطل في ألاؾبىم الىاخضة
                                                             

1 Tayar Yusuf, Metodologi Pangajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, Cet. 1, 1990, Hlm: 19. 

, 2001, ماالنج الحكومٌة اإلسالمٌة الجامعة فً القاها التً مقالته فً, العربٌة اللغة ترقٌة فً اللغوٌة البٌنة دور, مرزوقً 

 2:ص
3 Dulay, Language two, Oxport University Press, New York, 1982, Hlm:13 
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ول مىلىص ًىلض نلى الفؿغة ختى ٌهغب نىه لؿاهه فأبىاٍ حهىصاهه أو : "وؾلم 

لىوان للبِئت جأزحر كىي وهبحر في جغؾُش وجؼهحر ألاصبان . "ًىطغاهه أو ًمجؿاهه

ت. في الىفىؽ ؤلاوؿان ا ؾلىن ؤلاوؿان اللغٍى فاهه ال . فما باٌ في جأزحَر

ً لغت ؤلاوؿان . ًسخلف فُه ازىان في للبِئت جأزحر كىي وحلى لخيٍى

وكؿم هغاؾحن البِئت اإلاضعؾُت ئلى كؿمحن البِئت الغؾمُت والبِئت 

البِئت الغؾمُت حشمل نلى مكاَغ التربُت الغؾمُت وغحر . غحر عؾمُت

وأهثر البِئت واهذ في الفطل واإلاهمل وهظالً نفاٌ َظٍ البُيخان . الغؾمُت

. في هجاح اهدؿاب اللغت ألاحىبُت

ئطن أن البِئت الهغبُت لها صوع هبحر في حهلُم اللغت وال ؾُما في حهلُم 

ألن البِئت كض جأزحر في ، ولها ًض فانلت في حهلُمها. اللغت الهغبُت أو ألاحىبُت

 هما أن الطبي ٌؿخؿُو أن ًللي الطىث ,هالم الصخظ وضفخه وأنماله

 ,ئن البِئت جأحي أزغا نمُلا. بهض أن ؾمو مً أمه أو أبه أو مً الظي في خىله

ظا ؾدشترن اشتراوا  وجسلم اجطاٌ الخبراث والاهفهاٌ لحُاجه ألاوالص َو

بل ئن ًضنى اإلاهلم بالؿلبت ئلى البِئت الجظابُت في . خؿىا لحُتهم في اإلاؿخلبل

. حهلُم اللغت الهغبُت فؿبها أن ٌصجههم نلى الخيلم باللغت الهغبُت

واإلاهاَض ؤلاؾالمي الؿلفي والحضًشت لها صوع هبحر في وشغ اللغت 

ألن فحها جضعؽ الهلىم ؤلاؾالمُت مً خضًث وفله . الهغبُت في ئهضوهِؿُا

. وله مىخىب باللغت الهغبُت. وجىخُض وأوضىٌ وغحٍر

ً البِئت الهغبُت  ألن البِئت حؿخؿُو أن جىجح ,َظا البدث ًبحن جيٍى

مهاعة الىالم حؿخؿُو أن جىاٌ حهخاص الىالم باللغت . اهدؿاب اللغت الشاهُت

ً البِئت الهغبُت التي ٌهخاص أن . الهغبُت ووحىص جىنُض َى جضعباث جىغاع وجيٍى

                                                             
 124:ص 3ج, سنة بدون, الهواري تفسٌر, الهوار 

5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang, 2005, 

Hlm:165 
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ونىامل اَمُت الازغي في جغكُت اللغت َى شجانت . ًخيلمىا باللغت الهغبُت

. الؿالب في جيلم اللغت الهغبُت

م فحها اللغت الهغبُت وؾُلت لفهم 
ّ
فاإلاههض ؤلاؾالمُت غالبا جضعؽ وجخهل

ا ختى هلىٌ أن  وبدث الىخب الضًيُت زطىضا هخب الترار فلـ صون غحَر

فأما اإلاههض ؤلاؾالمُت الحضًشت التي هثرث . ؾالبها غهفىن في اإلادضزت بها

ا فحها اللغت الهغبُت بمهاعتها ألاعبو  مهاعة الىالم ومهاعة ؤلاؾخمام : اهدشاَع

ختى هلىٌ أن ؾالبها ٌؿخؿُهىن أن ٌهبروا . ومهاعة اللغاءة ومهاعة الىخابت

ا ا وشفٍى ٍغ . اللغت الهغبُت جدٍغ

مً اإلاهاَض ؤلاؾالمُت الؿلفُت لها صوع هبحر في " صاع الؿهاصة"مههض 

ا ٌهلُم الهغبُت فُه لِؿذ وؾُلت إلاجغص فهم . حهلُم اللغت الهغبُت ووشَغ

الىخب الضًيُت  بل حهخبر لغت ًىمُا بحن الؿالب وألاؾاجظة ولغت الخفاَم في 

مهحرا " صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي"لهضف اإلاههض . ئحغاء الخهلُم والخهلم

ؾالبه في نلىم الضًيُت واللغت الهغبُت واؾخؿام ؾالبه أن ًىاضلىا صعاؾتهم 

. في الشغق ألاوؾـ

َظا اإلاههض مشهىع بىالم  (1): ازخاع الباخث َظا اإلاُضان بأؾباب 

ت  (2 ),اللغت الهغبُت نىضٍ الىكام والىكام حهلُم في مغخلت انضاص لغٍى

صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي "ألاؾاجظة مههض  (3 ),بجامهت ئمام شافئ بمىال ًمً

ٌؿخؿُو اإلاههض أن ًىضل  (4 ),اإلاخسغحىن مً حامهت شغق ألاوؾـ" الؿلفي

صاع الؿهاصة  "حهلُم ئلى حامهت شغق ألاوؾـ بهض مخسغحىن مً مههض 

". ؤلاؾالمي الؿلفي

صاع الؿهاصة " ًغغب الباخث الهلمي في اإلاههض ,اهؿالكا مما ؾبم

ا في جغكُت " ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج لىضف جؿبُم بِئت اللغت الهغبُت وأزَغ

مُه استراجيجيت " وحظب الباخث في ازخُاع مىغىم . مهاعة الىالم وجلٍى

جكىين البيئت اللغت العزبيت في معهد دار السعادة إلاسالمي السلفي 

". ماالنج
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 أسئلت البحث .أ 

 فاهه خضص ,فبىاء نلى زلفُت البدث التي شغخها الباخث فُما ؾبم

: أؾئلت البدث ماًلي

ً البِئت الهغبُت في مههض  .1 ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة "هُف جيٍى

 ماالهج؟" الؿلفي

ً البِئت الهغبُت في مههض  .2 صاع "ما الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

 ماالهج؟" ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة 

ً البِئت الهغبُت في مههض  .3 صاع الؿهاصة "ما اإلاشىالث اإلاىاحهت لخيٍى

  ماالهج؟"ؤلاؾالمي الؿلفي

 

 أهداف البحث .ب 

: أما أَضاف البدث مً َظا البدث فهى

ً البِئت الهغبُت في مههض  .1  ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة"لىضف جيٍى

 . ماالهج"الؿلفي

ً البِئت الهغبُت في مههض  .2 صاع "إلاهغفت الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

 . ماالهج"ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة 

ت الهغبُت في  .3 ً البِئت اللغٍى إلاهغفت اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

 .ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض 

 

 أهميت البحث .ج 

: أما أَمُت َظا البدث مجها

ت .أ   ألاَمُت الىكٍغ

الباخث ًغحى أّن خطىٌ َظا البدث حؿخؿُو أن حهؿى جبرم الفىغ في 

 . زاضت في البِئت الهغبُت,جىمُت هُفُت ئصاعة الخهلُم
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 .ألاَمُت الخؿبُلُت .ب 

 للمضعؾت .1

الباخث ًغحى مً هخائج َظا البدث حؿخؿُو أن حهؿي اإلاهلىماث 

ت الهغبُت التي ًجغي في َظٍ اإلاههض او  ً البِئت اللغٍى نً جيٍى

 حؿخؿُو أن حؿانض في نؿاء الحلىٌ مً اإلاشىالث ,اإلاضعؾت

. اإلاىاحهت فحها

 للمهلم .2

ما في حهلُم اللغت الهغبُت  ختى ,اإلاهلم ٌؿخؿُو أن ًجهل جلٍى

. اإلاضعؽ ٌؿخؿُو أن ًيخمي هُفُت حهلم اللغت الهغبُت

 للؿالب .3

الؿالب ٌؿخؿُهىن أن ٌصجههم في جىمُت مهاعة هالمهم بىؾُلت 

. بِئت الهغبُت

 

 حدود البحث .د 

: أما خضوص البدث مً َظا البدث فهي

ً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في نملُت  .1 جدضص الباخث في جيٍى

"  ؤلاؾالمي الؿلفيمههض صاع الؿهاصة"الخهلُم و ؤلاجطاٌ الُىمُت في 

 .ماالهج حاوا الشغكُت

ً البِئت الهغبُت في  .2 مههض "جدضص الباخث في الهىامل اإلاؿانضة لخيٍى

 .ماالهج حاوا الشغكُت"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة

ً البِئت الهغبُت في مههض جدضص الباخث في  .3 اإلاشىالث اإلاىاحهت لخيٍى

 .ماالهج حاوا الشغكُت" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة "
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  الدراساث السابقت .ه 

ً  البِئت الهغبُت واهدؿاب  ئن البدىر جدىاٌو الضعاؾت نً جيٍى

. بل هي لِؿذ البدىر التي جسخظ بها، الهغبُت هشحرة اإلاهاعاث

ت هي  :ومً البدىر التي جخهلم بالبِئت اللغٍى

 

ت " جدذ الهىىان ,البدث الظي كام نؼم زحر الهباص (1 ً البِئت اللغٍى جيٍى

" (صعاؾت  وضفُت  )في اإلاههض اللغاوي هىع الهضي بؿِىجاؾاعي ماالهج 

ت  (1: )أما أؾئلت البدث ،  (2013) ً البِئت اللغٍى لت في جيٍى ما الؿٍغ

ما الهىامل اإلاإزغة في  (2)مههض اللغاوي هىع الهضي بؿىجاؾغي ماالهج؟ 

ت مههض اللغاوي هىع الهضي بؿىجاؾغي ماالهج؟  ً البِئت اللغٍى في جيٍى

ت مههض اللغاوي هىع الهضي  (3) ً البِئت اللغٍى ما مشىالث في جيٍى

 اما مىهج َظا البدث َى اإلاىهج الىضفي باإلاضزل ,بؿىجاؾغي ماالهج؟

ت مههض اللغاوي  (1): هدُجت بدثها . الىُفي ً البِئت اللغٍى لت في جيٍى الؿٍغ

وحب نلى ول الؿالب لحفل اإلافغصاث -  أ,هىع الهضي بؿىجاؾغي ماالهج

الجؿىؽ أو الهلاب ليل الؿالب الظًً ال ًخيلمىن -  ب,ول أؾبىم

 )اإلاجمىنت الؿبلاث في مجمو زاص باللغت الهغبُت -   ج,باللغت الهغبُت

ت مههض " الهىامل اإلاإزغة في   (2. )(الطف الخاص  ً البِئت اللغٍى جيٍى

حهلُم اإلافغصاث في أمىىت - أ" : اللغاوي هىع الهضي بؿىجاؾغي ماالهج 

ت" ألاوشؿت جإزظ في -  ب,زاضت ً البِئت اللغٍى  ٌهجي لُلت الخؿابت ,جيٍى

ئوشاء هخاب الخاص -  ج,"واإلاؿغخُت والغىاء الهغبي وجلضًم اللطت 

ت مههض  (3)" . خغؽ اللغت " ٌهجي  ً البِئت اللغٍى اإلاشىالث في جيٍى

 ,ازخالف كضعة الؿالب - أ:  ٌهجي ,اللغاوي هىع الهضي بؿىجاؾغي ماالهج

هلطان -  ج,اإلاىاهج الضعاؾُت و اإلاىاص التي جم  نغغها بضكت ختى الان- ب

بِئت زاعج -  ص,الىعي الؿالب  في حهضًض نلى الخدضر باللغت الهغبُت

ضة  .اإلاههض التي غحر مٍإ
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البِئت الهغبُت وصوعَا في "  جدذ الهىىان ,البدث الظي كام به جمُم هللا (2

ماالهج ، باهخىع ،عحاًاضا" الؿالم " جغكُت مهاعحي الاؾخمام والىالم بمههض 

مي,2012 ( 1): اما اؾئلت البدث .  و اإلاىهج َىا مىهج الىضفي و جلٍى

( 2) ماالهج؟ ,باهخىع ،عحاًاضا" الؿالم"هُف بِئت اللغت الهغبُت بمههض 

" الؿالم"هُف ًىدؿب الؿالب مهاعحي الاؾخمام والىالم بمههض 

هُف صوع البِئت الهغبُت في جغكُت مهاعحي  (3) ماالهج؟ ,باهخىع ،عحاًاضا

 ماالهج؟ اما هدُجت ,باهخىع ،عحاًاضا" الؿالم"الاؾخمام والىالم بمههض 

ت في الفطل وزاعج  (1): بدشه البِئت الهغبُت جخيىن نلى اوشؿت اللغٍى

: واهدؿاب الؿالب مهاعحي الاؾخمام والىالم حهىص الى ؾببحن. الفطل

وصوع البِئت الهغبُت في جغكُت مهاعحي . الؿبب الضازلي والؿبب الخاعجي

 .ال ًجغي هما ًغام" الؿالم"الاؾخمام والىالم بمههض 

 

ً "  جدذ الهىىان ,البدث الظي كام به اخمض هىع الهضي ؾلماؽ (3 جيٍى

 اما ,(2016)" البِئت الهغبُت في مههض نبض الغخمً بً نىف بماالهج 

ً البِئت الهغبُت في مههض نبض الغخمً بً  (1): اؾئلت البدث  هُف جيٍى

ً البِئت الهغبُت في مههض  (2)نىف بماالهج؟  ما اإلاشىالث اإلاىاحهت لخيٍى

ما الحلىٌ مً اإلاشىالث اإلاىاحهت  (3)نبض الغخمً بً نىف بماالهج؟ 

ً البِئت الهغبُت في مههض نبض الغخمً بً نىف بماالهج؟   أما ,لخيٍى

( 1): هدُجت بدثها. اإلاىهج َظا البدث َى اإلاىهج الىضفي باإلاضزل الىُفي

ً البِئت الهغبُت في مههض نبض الغخمً بً نىف َى  أن َضف جيٍى

لت اإلاباؾغة ومىهج  للحطىٌ نلى هجاح حهلُم اللغت الهغبُت بالؿٍغ

اع اما اؾتراجُجُت . الخهلُم واإلاىهج الخهلُم في حامهت ابً ؾهىص ٍع

ً البِئت الهغبُت  واإلاداوالث التي حهمل اإلاضعؽ لخدلُم ألاَضاف مً جيٍى
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ـ ,فحها جخيىن مً جؿبُم هكام  وئؾخسضام ؾغائم ووؾائل الخضَع

ت,اإلاىاؾب اما اإلاداوالث التي .  وبىاء مؿىً اإلاههض, واهشاع ألاوشؿت اللغٍى

ئن  (2). حهمل اإلاضعؽ ٌؿهل الؿالب إلؾخسضام اللغت الهغبُت بؿالكت

ً البِئت اللغت الهغبُت في مههض نبض الغخمً  اإلاشىالث اإلاىاحهت لخيٍى

ى ,بً نىف بماالهج حاء مً هاخُت مجخمو والىائل مههض بهؼ :  َو

ومً بهػهم ال ، الؿالب ال ًخىالم باللغت الهغبُت زاعج الفطل

دخاج ، ًدػغون في حهلُم اللغت في الفطل الياجب الخهلُم ضهبا ٍو

م . لخلٍى

 بهػهم ًبدشىن نً البِئت الهغبُت مً ,و مً الضعاؾاث الؿابلت

ت  وبهػهم  ًبدشىن في اإلاههض الحضًث و  حهت ئخضي اإلاهاعاث اللغٍى

أما  الباخث ؾِبدث نً . بهػهم  ًبدشىن في اإلاههض الؿلفي

ً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في  صاع "مههض اؾتراجُجُت جيٍى

 أما ,بلىبىن هالهت ماالهج حاوا الشغكُت"  ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة

ً البِئت الهغبُت في :بدثها ًخيىن نً  صاع الؿهاصة"مههض اؾتراجُجُت جيٍى

 الهىامل ,بلىبىن هالهت ماالهج حاوا الشغكُت" ؤلاؾالمي الؿلفي

ت الهغبُت فحها ً البِئت اللغٍى ً ,اإلاؿانضة في جيٍى  اإلاشىالث في جيٍى

. البِئت الهغبُت فحها

 

 جحديد املصطالحاث .و 

ؿخسضم أن ًغهؼ َظا البدث فالباخث ًدّض اإلاطؿالخاث اإلاؿخهمل ، َو

:  هما ًلي ، في َظا البدث

ً مً فهل ماع .1 بمهجى فهل حشىُل أو ئوشاء أو نملُت حشىُل . جيٍى

 .شخيء

ت التي مً شأجها أن  .2 البِئت هي حمُو ألاشُاء والهىامل اإلااصًت واإلاهىٍى

جأزغ في نملُت حهلُم وجغغُب الؿالب في جغكُت اللغت الهغبُت وجضفههم 
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وحصجُههم نلى جؿبُلها في واكو خُاتهم الُىمُت أو ول ما ٌؿمهه 

اإلاخهلم وما ٌشاَضٍ مً اإلاهُئت وؤلامياهاث اإلادُؿت به اإلاخهللت باللغت 

والتي ًمىجها أن جأزغ في حهىصٍ للحطىٌ نلى الىجاح ، الهغبُت اإلاضاعؾت

 .حهلم وحهلُم اللغت الهغبُت

اللغت هي أصاء الاجطاٌ وهي أَم الكىاَغ الاحخمانُت ؤلاوؿاهُت نبر  .3

ت وؾُلت الاجطاٌ والفهم وؤلافهام و جدلُم ألاغغاع فهي ، جاعر البشٍغ

أًػا وؾُلت للخفانل الاحخماعي والخىُف والترابـ بحن أفغاص 

اللغت الهغبُت هي اليلمت التي ٌهبر بها ألانغب نً . اإلاجخمهاث

 .أغغاغهم
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الفصل الثاني 

 إلاطار النظزي 

استراججيت و البيئت : املبحث ألاول  .أ 

استراججيت  (1

 ً هي همـ أو زؿت جضمج  (1990)اؾتراججُت وفلا الؾتراجُجُت وٍى

. ألاَضاف والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الغئِؿُت في نالكت مخماؾىت

في جسطُظ اإلاىاعص اإلاخاخت في شيل  اؾتراجُجُت حُضة ؾدؿانض اإلاىكمت

ض ٌهخمض نلى الىفاءاث الضازلُت واللضعة نلى جىكو البِئت   .فٍغ

  البيئت (2

فاث الهلماء للبِئت و هي هما ًلي  :مفهىم البِئت حهضصث حهٍغ

ًلىٌ أن البِئت هي حمُو ألاشُاء و الهىامل  (Marzuki)ًغي مغػوقي  (أ 

ت التي مً شأجها أن جأزغ في نملُت الخهلُم و جغغب  اإلااصًت و اإلاهىٍى

الؿالب في جغكُت اللغت الهغبُت و جضفههم و حصجههم نلى جؿبُلها في 

 .واكو خُاتهم الُىمُت

 ًلىٌ أن البِئت هي الىؾـ أو اإلايان الظي (Busyairi)ًغي بشحري  (ب 

جخفىافغ فُه الهىامل اإلاىاؾبت إلاهِشت وائً حي أو مجمىنت وائىاث 

 . ولها نىامل و كىي زاعحُت جإزغ في ؤلاوؿان و ؾلىهه,خُت زاضت

مدمض حماٌ ًلىٌ أن البِئت هي ول اإلاإزغاث و ؤلامياهاث و اللىي  (ج 

 . ؾمهِشخه,اإلادُـ بالفغص

                                                             
 حلٌمً نقله )2001, ماالنج الحكومٌة اإلسالمٌة الجامعة فً القاها التً مقالته فً, العربٌة للغة التعلٌمٌة البٌئة, مرزوقً 

 (6 . ص ,  UIN PRESS, اللغة اكتساب فً دورها و تكوٌنها اللغوٌة البٌئة, كتابه فً زهدي
 اللغة للمعلمٌن التدرٌبة الدورة فً ألقاها التً المقالة )ماالنج العربٌة اللغة تعلٌم فً تطوٌرها و المساعدة البٌئة تكوٌن, بشٌري  

 (2001 بالً – جاوا العربٌة
 180. ص(, السنة دون, اإلعتصام دار: مصر), المراهق و للطفل اإلسالمٌة التربٌة, محفوظ الدٌن جمال 
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و نلم البِئت َى الهلم . البِئت هي أي الهالم مً خىلىا فىق ألاعع (د 

الظي ًداٌو ؤلاحابت نً بهؼ الدؿاؤالث نً هُف حهمل الؿبُهت و 

ً أو مو الىؾـ  هُف جخهامل اليائىاث الحُت مو ألاخُاء ألازٍغ

 .اإلادُـ بها ؾىاء الىُماوي أو الؿبُعي

البِئت الخهلُمُت هي ول الهىاضغ التي ًدشضَا اإلاغبي مً الىخاب  (ه 

ت أزىاء الفطل الضعسخي و  لت الخهلم و أوشؿت جغبٍى اإلاضعسخي و ؾٍغ

ت واخضة حشيل اؾخجابت ,كبله  و التي تهضف ولها ئلى ئؾتراجُجُت جغبٍى

 .اإلاخهلم بالشيل اإلاغغىبت فُه

ت هما عأي َُضي صوالي هي ول ما ٌؿمو اإلاخهلم وما  (و  و أما البِئت اللغٍى

ٌشاَض مما ًخهلم باللغت ألاحىبُت اإلاضعوؾت و أما ما حشخمله البِئت 

ت هي ألاخىاٌ في اإلالطف أو الضوان  اإلاداوعة مو ألاضضكاء و ,اللغٍى

ضة,خحن مشاَضة الخلفاػ  و ألاخىاٌ خحن نملُت , و خحن كغاءة الجٍغ

ا,الخهلم في الفطل  . و خحن كغاءة الضعوؽ و غحَر

فاث التي كض طهغها ؾابلا مسخلفت في ألفاقها لىً جترهؼ  أما الخهٍغ

ى أن البِئت  هي ول اإلاإزغاصث و ؤلامياهاث و اللىي  نلى َضف واخض َو

 و التي ًمىجها أن جإزغ نلى حهىصٍ للحطىٌ نلى ؤلاؾخلغاع ,اإلادُـ بالفغص

 .الىفسخي و البضوي

أما البِئت التي ًلطضٍ الباخث هي حمُو ألاشُاء و الهىامل اإلااصًت 

ت التي مً شأجها أن جأزغ في نملُت الخهلُم و جغغُب الؿالب في  و اإلاهىٍى

جغكُت اللغت الهغبُت الخاضت مهاعة الىالم و جضفههم و حصجههم نلى 

 أو هي ول ما ,جؿبُلها لخيلم في واكو خُاتهم الُىمُت باللغت الهغبُت

ٌؿمهه اإلاخهلم و ما ٌشاَض مً اإلاإزغاث اإلاهُئت ؤلامياهاث اإلادُؿت به 

                                                             
 11. ص( 1981, لبنان ممكتبة: القاهرة), تعلٌمها و الحٌة اللغات تعلٌم, العربً المجٌد عبد صالح 
. ص( 2009, إبراهٌم مالك موالنا جامعة مكتبة, ماالنج), العربٌة اكتساب فً دورها و تكوٌنها ,اللغوٌة البٌئة, زهدي حلمً 

39 
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اإلاخهللت باللغت الهغبُت اإلاضعوؾت واإلالطف و اإلاىخبت و الؼعانت و التي 

 .ًمىجها أن جإزغ في حهىصٍ للحطىٌ نلى الىجاح في حهلُم اللغت الهغبُت

 اللغت (3

 مفهىم اللغت و زطائطها .أ 

:  فاهىا ًجب أن هدىاوله مً مىكىعًٍ,ئطا جيلمىا نً مفهىم اللغت

ت ,اإلاهجى اللغىي له (1 ألن اإلاهجى –  و طالً مً زالٌ اإلاعجماث اللغٍى

 .اللغىي أؾاؽ للمهجى الاضؿالحي

و طلً مً زالٌ احتهاصاث الباخشحن في اللغت الظي : اإلاهجى الاضؿالحي (2

خاولىا حاَضًً الىضىٌ ئلى حهٍغف ًدضص البهض الحلُلي إلاهجى 

 .اللغت

فها و مفهىمها و لِـ . مهجى اللغت اضؿالخا ازخالف الهلماء في حهٍغ

فاث و  َىان اجفاق نلى مفهىم مدضص للغت و ًغحو ؾبب هشحرة الخهٍغ

:  مجها,حهضصَا ئلى اعجباؽ اللغت بىشحر مً الهلىم

كاٌ نمىص ؾلُمان ٌهلىب اللغت هي هكام الغمىػ الىخضة الظي  . أ

اللغت هي هكام مً الغمىػ اإلاىؿىكت و )ًفُض و ًفهم للمجخمو 

اإلاىخىبت حؿخسضم حمانت مهُت مً الىاؽ بهضف الاجطاٌ و 

 .(جدلُم الخهاون فحها بُجها

كاٌ ؾاهؿىؾى اللغت هي ؾلؿت ألاضىاث التي جدطل مً أكىاٌ  . ب

 .الىاؽ ونُا

كاٌ ابً زلضون اللغت هي انلم أن اللغاث ولها ملياث شبحهت  . ت

وحىصتها و ، بالطىانت ئطا هي ملياث في اللؿان للهباعة نً اإلاهاوي

كطىعَا بدؿب جمام اإلالىت أو هلطاجها و لِـ طلً بالىكغ ئلى 

                                                             
 21.ص(, 1990, لحظ جامعة األدبٌة كلٌة, الجامعة المعرفة دار, اللغة علم و اللغة فقه, ٌعقوب سلٌمان عمود 

12 Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 1 
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وئهما َى بالىكغ ئلى ،  وئهما َى بالىكغ ئلى اإلافغصاث,اإلافغصاث

 .التراهُب

 .أضىاث ٌهبر بها ول كىم نً أغغاغهم: هىا ابً حجي نغفها بأجها . ث

ا ول كىم نً ملاضضَم: كاٌ مطؿفى الغالبُجي . ج  .ألفاف ٌهبَر

فاث اإلاخهضصة أن اللغت هي ألفاف  و وؿخسلظ مً جلً الخهٍغ

ا نً أغغاغهم و  التي اؾخهملها ؤلاوؿان للمهاملت بُجهم و ٌهبَر

. ملاضضَم

 

: أما زطائظ اللغت فهي .ب 

اث الاكخطاصًت و الشلافُت  .1 في اللغت لهجاث احخمانُت جمحز اإلاؿخٍى

 .إلاخيلمي اللغت

و لهجت . فاللهجت التي ًخيلمها اإلاشلفىن جسخلف نً لهجت ألمحن

و لهجت ؾالب الجامهاث . ؾالب الجامهاث جسخلف نً لهجت ألمحن

و لهجت أؾاجُظ الجامهاث جسخلف نً . جسخلف نً لهجت الفالخحن

 .لهجت الهامل

 فهىان اللهجت الفطُدت و َىان ,في اللغت جىىناث في اإلاؿخىي  .2

 .اللهجت الهامُت

ت أي الىالم .3  و بالىؾُلت ,ًمىً الخهبحر نً اللغت بالىؾُلت الشفٍى

 .اإلاىتزبت أي الىخابت

لت الخاضت التي جمحٍز نً  .4 ول فغص ًخيلم بلغخه باؾخسضام الؿٍغ

 .و جضي َظٍ لهجت فغصًت أو وؾاهُت. ؾىاٍ

                                                             
 15. ص(, 1992, المسلم دار: رٌاض ),تدرٌسها طرائق و ماهٌتها اللغوٌة المهارة الكتاب, علٌان فؤاد أحمد 
 المهارة الكتاب فً مذكور , 33. ص(, 1952, العربً الكتاب دار: بٌروت), 1. ج الخصائص, جنً بن عثمان الفتح أبً 

 تدرٌسها طرائق و ماهٌتها اللغوٌة
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اث في البىاء .5  زم اإلاؿخىي ,فهىان اإلاؿخىي الطىحي. اللغت مؿخٍى

 زم , زم اإلاؿخىي الىدىي ر, زم اإلاؿخىي اإلافغصاحي,الطغفي

أو  (Morfem)ئط جخجمو ألاضىاث لخبجي اإلاىعفُم . اإلاؿخىي الضاللي

 ,الىخضة الطغفُت و كض جخجمو اإلاىعفُماث لخبجي اإلافغصة أو اليلمت

 .و جخجمو اإلافغصاث لخبجي الجملت

 

 البيئت اللغىيت (4

ت . أ  مفهىم البِئت اللغٍى

فاث اإلاخهضصة اإلاظوىعة في حهٍغف البِئت و  هضعي مً الخهٍغ

اللغت بأن البِئت هي ول ما وان مدُؿا خىالي الىاؽ الظي ًإزغ 

 و اللغت هي ألفاف اؾخهملها ؤلاوؿان للمهاملت ,وشأتهم و جىمُتهم

ت مً . بُجهم و ٌهبر نً أغغاغهم و ملاضضَم و اما البِئت اللغٍى

هي  :(Heidy Dulay) عأي َُضي صوالي ,البِئاث الخهلمُت و الخهلُمُت

ول ما ٌؿمهه اإلاخهلم و ما ٌشاَضٍ مما ًخهلم باللغت الشاهُت 

ت هي ألاخىاٌ في اإلالطف أو ,اإلاضعوؾت  و أما ما حشخمله البِئت اللغٍى

 و خحن كغاءة , اإلاداوعة مو ألاضضكاء و خحن مشاَضة الخلفاػ,الضوان

ضة  و خحن كغاءة ,و ألاخىاٌ خحن نملُت الخهلم في الفطل، الجٍغ

ا  .الضعوؽ و غحَر

و أما البِئت التي كطضَا الباخث هي بِئت الهغبُت ئط أن البِئت 

ت التي مً شأجها أن جإزغ في  حمُو ألاشُاء و الهىامل اإلااصًت و اإلاهىٍى

نملُت الخهلُم و جغغُب الؿالب في جغكُت اللغت الهغبُت و جضفههم و 

حصجههم نلى جؿبُلها في واكو خُاتهم الُىمُت أو هي ول ما ٌؿمهه 

اإلاهلم و ما ٌشاَضٍ مً اإلاإزغاث اإلاهُئت و الامياهاث اإلادُؿت به 

 و التي ًمىجها أن جإزغ في حهىصٍ ,اإلاخهللت باللغت الهغبُت اإلاضعوؾت
                                                             

15 Heidy Dulay, dkk, Language Two, (New York: Oxford University Press, 1982), p. 13 
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و كاٌ خلُمي . للحطىٌ نلى الىجاح في حهلم و حهلُم اللغت الهغبُت

ت التي جإزغ في  ضي هي حمُو ألاشُاء و الهىامل اإلااصًت و اإلاهىٍى َػ

نملُت الخهلُم و جغغُب الؿالب في جغكُت اللغت و جضفههم و حصجههم 

 َى ول ما ٌؿمهه اإلاخهلم و ما ,نلى جؿبُلها في واكو خُاتهم الُىمُت

ٌشاَضٍ مً اإلاإزغاث اإلاهُئت و الامياهاث اإلادُؿت به الخهللت باللغت 

 .اإلاإزغة فُجهىصٍ للحطىٌ نلى الىجاح في حهلم اللغت و حهلُمها

 

ت و صوع البِئت في اهدؿاب اللغت  . ب أكؿام البِئت اللغٍى

ت لها صوع هبحر  (Heidy Dulay)ًغي َُضي صوالي  أن البِئت اللغٍى

حهلُم . للؿالب الظي ًخهلم اللغت لىجاح باَغ في حهلُم اللغت الحضًشت

اللغت الظي ًلىم بها اإلاهلم في الفطل ًلغع نملُت حهلُم اللغت 

 :أن البِئت ًىلؿت هبحرة جىلؿم ئلى كؿمحن. للؿالب

 البِئت الاضؿىانُت .1

حهٍغف البِئت الاضؿىانُت و زطائطها  -

ت التي جترهؼ نلى   البِئت الاضؿىانُت هي ئخضي البِئاث اللغٍى

 و الخىنُت نلى كىانض ,ؾُؿغة اللىانض أو هكام اللغت الهضف مو الخىنُت

و . اللغت الهضف ًمىً أكامها باإلاىهج ؤلاؾخيخاجي أو اإلاىهج الاؾخضاللي

اإلالطض باإلاىهج الاؾخيخاجي َى أن ًىضح اإلاهلم للمخهلم نً كىانض اللغت 

الهضف زم ئن وان اإلاخهلم فهما و مؿخىنبا نلى اللىانض فُدمل اإلاهلم ئلى 

ت زم ٌؿىكه اإلاهلم لُيىن  (بيُت)ٌهجي خالت لهغف ألاشياٌ . الؿبُم اللغٍى

. واخض هفؿه نً جلً اللىانض

                                                             
. ص( 2009, ابراهٌم مالك موالنا جامعة مكتبة: ماالنج), العربٌة اكتساب فً دورها و تكونٌها, اللغوٌة البٌئة, زهدي حلٌمً 

39 
17 Sumarsanu’, Seluk-beluk Belajar Bahasa Indonesia, (FKIP Universitas Udayana, 1985), hal. 13 
18 Ibid, hal. 117 
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نً الخطائظ البِئت ؤلاضؿىانُت  (Krashen)ووضح هغاؾحن  

: هي هما ًلي

أي أجها حهل اإلاضعؽ كطضا إلاؿانضة  (Artifical)ضىانت كطضًت  (1

 .الؿالب في حهلُم اللغت الشاهُت

ت التي واهذ  (2 ًىاحه اإلاهلم نلى الؿالب ليي ٌهلمىا ألاوشؿت اللغٍى

ت التي كض حهلمىَا و ًلضم لهم عص الفهل مً . فحها اللىانض اللغٍى

وهي حؼء . اإلاضعؽ و َى جطمُم ألازؿاء أو ئضالح زؿاء اإلاخهلمحن

 .مً مجمىناث حهلُم اللغت في اإلاضعؾت

ت بالخىنُت ٌؿخؿُو الؿالب و  ومهغفت اللىانض اللغٍى

ت ,حضاجها بالخهلم الغؾمي في الفطل  أو مً هخب اللىانض اللغٍى

ت  ً الظًً ًمليىن الىفاءة نً مهغفت اللىانض اللغٍى أو مً ألازٍغ

و َظا ًضٌ نلى أن البِئت ؤلاضؿىانُت لها حهٍغف . اإلاضعوؾت

و . الؿابم– صوالي و ئًلِـ – أوؾو مً الخهٍغف الظي نغفه 

الخؿغ . بهظا حشخمل البِئت ؤلاضؿىانُت بالفطل أو زاعج الفطل

ت للمخهلم  ض البِئت نلى ؾُؿغة اللىانض اللغٍى الخؿحر جٍإ

. بالخىنُت

 

صوع البِئت الاضؿىانُت في اهدؿاب اللغت الشاهُت  -

وكض وضح الباخث ٌهٍغف البِئت الاضؿىانُت و نالمتها و في َظا 

حن . الفطل ٌشغح الباخث نً صوع البِئت ؤلاضؿىانُت نىض اللغٍى

ًمىً هكغة  (البِئت ؤلاضؿىانُت  ) أن أزغ الخهلم الغؾمي ,ًغي ئًلِـ

: نلى هاخُخحن

                                                             
19 Dulay, Second Language Acquisition, (New York: Oxford University Press, 1987), p. 40 
20 Terikhan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, (Jakarta: Depdikbud-Dikti, 1998), hal. 171 
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 جغجِب اهدؿاب اللغت ألاحىبُت .1

أن جغجِب الىمى في اهدؿاب . الؿغنت أو هجاح ؾُؿغة اللغت الهضف .2

اللغت َى جغجِب الؿبلاث التي البض لؿالب أن ًمشحها ال ؾدُهاب 

 جغجِب ,و كض كؿم ئًلِـ َظا الترجِب ئلى هىنحن. اللغت الهضف

جغجِب الىمى َى مفهىم الىمى الظي ًمُل ئلى . الىمى و جغهُب الىمى

جغجِب اهدؿاب الجىاهب اللىانضًت بطفت زاضت في اهدؿاب 

و أما جغهُب الىمى اإلاؿتهضف ئلى مجمىناث بيُت . اللغت ألاحىبُت

ٌهجي همى اهدؿاب . الىمى في اهدؿاب اللغت ألاحىبُت بطفت نامت

ا زلفُت اللغت ألاولى  وخالت الخهلم ,اللغت ألاحىبُت التي ال جأزَغ

وؾغنت اهدؿاب َى ؾغنت اهدؿاب اإلاخهلم في الؿُؿغة . للمخهلم

. نلى اللغت ألاحىبُت

 البِئت الؿبُهُت .2

ت الؿبُهُت اؾخسضام اللغت بغغع الخفاَم و  ًلطض بالبِئت اللغٍى

ظا ما هفهله نىضما هخداصر . أي مو الترهحز نلى اإلادخىي ، هلل اإلاهلىماث َو

 و في ,مؿخسضمحن اللغت ألاولى أو اللغت الشاهُت في الشاعم أو اإلالهب مشال

ب  اإلالابل نىضما ٌؿخسضم الخهلم اللغت الشاهُت في غغفت الطف في جضٍع

ت,اللغىي  .  فال شً أن الترهحز ال ًيىن نلى اإلادخىي بل نلى الطُغ اللغٍى

ت هضنىَا . ًطبذ َضف اللغت في َظٍ الحالت اللغت طاتها مشل البِئت اللغٍى

. بِئت شيلُت أو اضؿىانُت

 وهغف أن زطائظ البِئت , ومً حهٍغف البِئت الؿبُهُت الؿابلت

: الؿبُهُت هي هما ًلي

 هي بِئت للىاؾم ألاضلي .1

 البِئت التي حؿخسضم اللغت صون وعي .2
                                                             

21 Elliys, Understanding Second Language Acquistions, (New York: Oxford University Press, tanpa 
tahun), hal. 217 

 65. ص, السابق المرجع, الخولً علً محمد 
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 البِئت التي حؿخسضم اللغت واللغت الاحخمانُت .3

 

ت الجُضة -  زطائظ البِئت اللغٍى

ت الجُضة هما ًلي : و مً زطائظ البِئت اللغٍى

دت و حظابت و مجهؼة بألحهؼة و الخلىُاث و  (1 أن جيىن البِئت اإلااصًت مٍغ

 و مىكمت نلى هدى ًدُذ للؿالب ,اإلاطاصع و اإلاىاص الخهلُمُت الالػمت

 .فغص الخهلُم الفغصي و الخهلُم في مجمىناث

جكهغ بجالء ما جغهؼ نلُه اإلاضعؾت و ما ، وحىص عؾالت واضحت للبِئت (2

حن ,حؿعى ئلى ئهجاٍػ وما تهخم به و جلضٍع  فُيىن للهاملحن فحها مً ئصاٍع

و مهلمحن و لؿلبتها و إلاجخمهها جىكهاث واضحت نً ألاصواع التي نلحهم 

 .جأصًتها

 .أن جيىن بِئت امىت ال ًدـ فحها اإلاخهلم بالخىف أو الللم أو التهضًض (3

 و حؿخدشه ,أن جيىن بِئت جغعى اإلاخهلم و جدغص نلى حهلمه و همائه (4

 وجداٌو اشغاله بالخهلم ,نلى بظٌ ول حهض مؿخؿام في الخهلم

واجهماهه فُه و ضبٍر نلُه و بظٌ أكصخى ؾاكخه لخدطُل الهلم و 

 .اإلاهغفت

أن ًدؿم بالدشاعهُت و ًلطض بظلً أن جيىن نملُت الخهلم فحها  (5

 و ًيىن صوع اإلاهلم ,نملُت حشاعهُت ٌؿهم فحها اإلاهلمىن و الؿلبت مها

 .فحها صوع اإلاغشض و لِـ صوع اإلاطضع للمهلىماث

 مهجى طلً أن الؿلبت ,أن جلىم البِئت نلى الػبـ أو الدؿُحر الظاحي (6

 ,في َظٍ البِئت ًخهلمىن أن ًػبؿىا ؾلىههم و جطغفاتهم بأهفؿهم

 .نلى هدى ٌؿهل حهلمهم و همائهم

                                                             
 30. ص, .... رشٌد موسى 
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أن ًدؿم ضىو اللغاع باإلاشاعهت و ال ًىفغص به مضًغ اإلاضعؾت أو اإلاهلم أو  (7

 .اإلاخهلم

ئًجابُت الخفانل بحن اإلاخهلمحن أهفؿهم و بُجهم و بحن مهلمحهم صازل  (8

 .الطفىف و زاعحها

 

 حعليم اللغت العزبيت: املبحث الثاني .ب 

 حعزيف حعليم اللغت العزبيت .1

كاٌ شُش مطؿفى الغالًُجي أن اللغت الهغبُت َب اليلمت التي 

وكاٌ ابً حجي أن اللغت هي أضىاث ٌهبر . ٌهبر بها ألانغب نً أغغاغهم

:  و َظا الخهٍغف فُه زالزت حىاهب اللغت,بها ول كىم نً أغغاغهم

 و , و الىقُفت الاحخمانُت في الخهبحر و هلل الفىغ,الؿبهُت الطىجُت اللغت

. أجها حؿخسضم في مجخمو فليل كىم لغتهم

ًّ مً الفىىن ئًطاٌ اإلااصة الضعاؾُت مً اإلاهلم  أن الخهلُم َى ف

 ومً , مً الؿِئاث ئلى الحؿىاث,ئلى أطَان الخالمُظ و حغُحر أنمالهم

ومً الكلماث ئلى الىىع بأوشؿت حهلُمُت مهُىت و . الجهل ئلى الهلم

لت مىاؾبت و بأكل الجهض و الىفلاث ختى ًدطل نلى أغغاع  بؿٍغ

. الخهلُم اليافي و اليامل

ت واخضة التي  و كض اجفم نلماء التربُت و الخهلُم أن الخهلُم هكٍغ

ومً الهىامله هي مهلم مخهلم . جخيىن مً الهىامل جغابـ بهػها ببهؼ

لت و ماصة  (ؾالب) و مجخمو و صولت و مىهج صعاسخي و غغع الخهلُم و ؾٍغ

ا م و وؾائل حهلُمُت و غحَر . صعاؾُت و جلٍى

                                                             
24 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, 
(Yogyakarta: Teras,2009), hal. 6 

, الحكومً اإلسالمً العالً ٌونس محمد دوكتور فروفسرور معهد : سنكر باتز), العربٌة اللغة تعلٌم طرق, حنفً الحلٌم عبد 

 2. ص(, 2005
 1. ص, سابق مرجع 
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الخهلُم َى نملُت اؾخىشاف و خفغ و جبحن زم ازخُاع الهدؿاب 

ئن حهلُم اللغت الهغبُت هخهلُم لغت أحىبُت ٌهجي أن ًيىن الفغص . اإلاهغفت

الفغص كاصعا نلى اؾخسضام لغت غحر لغخه ألاولى التي حهلمها في ضغاٍع أو 

 و ,أي كاصعا نلى فهم عمىػَا نىضما ٌؿخمو ئلحها. هما ًؿلم نلحها اللغت ألام

ٌ ,مخمىىا مً مماعؾتها هالما و كغاءة و هخابت  ئن حهلم , و بهباعة أزغي هلى

حن جىقُف َظٍ :  وزاهحهما,أولهما اؾخلباٌ َظٍ اللغت: اللغت ًخم نلى مؿخٍى

ٌ ,اللغت :  نلى ؾبُل الخفطُل ًمىىىا اللى

ئن اإلاخهلم الجُض للهغبُت ولغت أحىبُت َى طلً الظي ًطل بهض 

: حهض بُظلت في حهلم َظٍ اللغت ئلى اإلاؿخىي الظي ًمىىه مً

 و الاخخفاف بها ,و فهم صالالتها،  و الخمُحز بُجها,ًألف ألاضىاث الهغبُت . أ

و ًخؿلب الىضىٌ ئلى َظا اإلاؿخىي أن ًيىن الضاعؽ ، خُت في طاهغجه

طا كضعة نلى حهٍغف الخمُحز الطىحي هما ٌؿمحها واعوٌ اللضعة نلى 

 .الغمىػ الطىجُت

 و الهالكاث التي , فهم الهىاضغ اإلاسخلفت لبيُت اللغت الهغبُت و جغاهبها . ب

 و ًخؿلب و الىضىٌ ئلى ,جدىم الاؾخسضاماث اإلاسخلفت للىانض اللغت

َظا اإلاؿخىي أن ًيىن الضاعؽ كاصعا نلى فهم الىقائف اإلاسخلفت 

ت  هما ٌؿمحها واعوٌ , و ئصعان الهالكت بُجها,للتراهُب اللغٍى

ت  .بالحؿاؾُت الىدٍى

 و الخمُحز , ًجب اؾخلغاء اللىانض الهامت التي جدىم الخهبحر اللغىي  . ت

 و اإلاهجى اإلاخلاعب لليلماث ,بحن الضالالث اإلاسخلفت لليلمت الىاخضة

 .اإلاسخلفت

 أي أن ًضعن ,أن ًألف الاؾخسضام الصحُذ اللغت في ؾُاكها الشلافي . ث

 و أن ٌؿخسضمها ,الضاللت الصحُدت لليلمت الهغبُت في زلافتها

 .اؾخسضاما وانُا بالشيل الظي ٌؿخسضمه الىاؾم بها
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حهلُم اللغت الهغبُت ولغت ألاحىبُت البض أن ًيىن لضي الضاعؽ 

 وئهما ,خطُلت َائلت مً اإلافغصاث فلـ أو وعي هبحر بتراهبها فدؿب

اللضعة نلى اؾخسضام َظٌ وله اؾخسضاما ئًجابُا في الحُاة التي ًخهغع 

 و ,الضاعؽ لها في للائه ًمخدضسي الهغبُت أو في اجطاله بشلاله بشلافتهم

لهل أكصخى ما ًؿمذ ئلُه غحر الىاؾلحن باللغت الهغبُت أن ًطلىا ئلى 

مؿخىي الىاؾلحن بها مً خُث الاؾخسضام الىاعي و الخللائي لهىاضغ 

حن مً ,اللغت فهما وئفهاما  و َظا ما ًىضح لها الفغق بحن مؿخٍى

اث حهلم الهغبُت ولغت أحىبُت  ٌهبر ول مجهما نً صعحت مً صعحاث ,مؿخٍى

ت,الىفاءة في اؾخسضامها  و زاهحهما ٌؿمى , أو لها ٌؿمى بىفاءة اللغٍى

. بىفاءة الاجطاٌ

 

 أهداف حعليم اللغت العزبيت .2

ًمىً جلخُظ أَضاف حهلُم اللغت الهغبُت للىؿلحن بلغاث أزغي 

: في زالزت أَضاف عئِؿُت هي

لت التي ًماعؾها بها الىؿلىن  . أ أن ًماعؽ الؿالب اللغت الهغبُت بالؿٍغ

ت ألاعبو ًمىً . أو بطىعة جلغب مً طلً. بهظٍ اللغت و في اإلاهاعث اللغٍى

 :اللىٌ بأن حهلُم الهغبُت ولغت زاهُت ٌؿتهضف ماًلي

 .جىمُت كضعة الؿالب نلى فهم اللغت الهغبُت نىضما ٌؿخمو ئلحها .1

جىمُت كضعة الؿالب نلى الىؿم الصحُذ اللغت و الخدضر مو  .2

 .الىاؾلحن بالهغبُت خضًشا مهبرا في اإلاهجى ؾلُما في ألاصاء

 .جىمُت كضعة الؿالب نلى كغاءة الىخاباث الهغبُت بضكت و فهم .3

 .جىمُت كضعة الؿالب نلى الىخاباث باللغت الهغبُت بضكت و ؾالكت .4

 

                                                             
 20. ص, نفسه المرجع 
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ا مً  . ب ا نً غحَر أن ٌهغف الؿالب زطائظ اللغت الهغبُت و ما ًمحَز

 .اللغاث أضىاث و مفغصاث و جغاهب مفاَُم

أن ٌهغف الؿالب نلى الشلافت الهغبُت و أن ٌهلم بسطائظ ؤلاوؿان  . ت

 .الهغبي و البِئت التي ٌهِش فحها و اإلاجخمو الظي ًخهامل مهه

 

 و أن ,حهلُم اللغت الهغبُت ولغت أحىبُت ئطن أن ٌهلم الؿالب اللغت

. و أن ًخهغف نلى زلافتها، نً اللغت ٌهلمه

 

 مهارة اللغت العزبيت .3

ت ئلى أعبو مهاعاث عئِؿُت هي : جىىم اإلاهاعاث اللغٍى

 مهاعة الاؾخمام . أ

 مهاعة الىالم . ب

 مهاعة اللغاءة . ث

 مهاعة الىخابت . ث

 

 مهارة الكالم مفاهيمها: املبحث الثالث  .ج 

 مفهىم مهارة الكالم .1

نىض اإلاخيلمحن ، الاضىاث اإلافُضة: الىالم في أضل اللغت نباعة نً

 و ,ًلاٌ في هفسخي هالم، اإلاهجى اللائم بالىفـ الظي ٌهبر نىه بألفاف: َى

و كاٌ نلى خؿحن الضلُمي . الجملت اإلاغهبت اإلافُضة: في اضؿالح الىداة

الىالم في أضل اللغت َى ؤلاباهت و ؤلافطاح نما ًجىٌ في زاؾغ : في هخابه

. ؤلاوؿان مً أفياٍع و مشانٍغ مً خُث ًفهمه الازغون
                                                             

 50. ص, نفسه المرجع 
. ص(, اإلعتصام: الرٌاض), بالعربٌة الناطقٌن لغٌر لتعلٌمٌة الكتاب إعداد أسس, هللا عبد الحمٌد عبد و الغالً هللا عبد ناصر 
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 و نىض ,نغف أخمض نلُان الىالم أهه نباعة نً ألاضىاث اإلافُضة

. اإلاخيلمحن َى اإلاهجى اللاصم مً الىفـ الظي ٌهبر نىه بألفاف

و أما الىالم اضؿالخا فهى ما ًطضع نً ؤلاوؿان مً ضىث ٌهبر 

 أو نلى ألاكل في طًَ ,به نً شحئ له صاللت في طًَ اإلاخيلم و الؿامو

. اإلاخيلم

طلً الىالم اإلاىؿىق الظي : أما الخهٍغف الاضؿالحي للىالم فهى

 و ما ًجىٌ بساؾٍغ , أو زاؾٍغ,َاحؿه: ٌهبر به اإلاخيلم نما في هفؿه مً 

ض أن ,عأي أفىغ:  و ما ًؼزغ به نلله مً,مً مشانغ و أخاؾِـ  و ما ًٍغ

 مو صحت في , في ؾالكت و اوؿُاب, أو هدىطلً,ًؼوص به غحٍر مً مهلىماث

و كُل في الىخاب ألازغ الىالم اضؿالخا َى . الخهبحر و ؾالمت في ألاصاء

فً جلل اإلاهخفضاث و اإلاشانغ و ألاخاؾِـ و اإلاهلىماث و اإلاهاعف و 

ً جلال ًفو مً اإلاؿخمو أو  الخبراث و ألافياع و ألاعاء مً شخظ ئلى ازٍغ

. اإلاؿخلبل أو اإلاساؾب مىكو اللبىٌ و الفهم و الخفانل و ؤلاؾخجابت

ما ًطضع نً ؤلاوؿان مً ضىث ٌهبر : و ًمىً حهٍغف الىالم بأهه

أو نلى ألاكل في طًَ ، به نً شخيء له صاللت في طًَ اإلاخيلم و الؿامو

 فان الىالم الظي لِـ له صاللت في طًَ اإلاخيلم أو ,و بىاء نلى َظا. اإلاخيلم

.  بل هي أضىاث ال مهجى لها, و ال بهض هالما,الؿامو

 

أهميت مهارة الكالم  .2

ت الهغبُت ا مهؼوال نً باقي فغوم اللغٍى  بل , الىالم لِـ فغنا لغٍى

ت الهغبُت : أما أَمُت الىالم فمجها. َى الغاًت مً صعاؾت ول فغوم اللغٍى

                                                             
 55. ص. بما الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة لمغلمً التدربٌة الدوارث دروس, زمالؤه و الفوزان إبراهٌم بن الرحمن عبد 
 233. ص,.... الدٌن صالح محمد 
 10. ص(, 2003, وهبة مكنبة: القاهرة), تعلٌمٌة أسالٌب و استراتٌجٌاته و فنٌاته – الحوار, اللبودي إبراهٌم متى 
 88-87. ص(, 1992, المسلم دار: الرٌاض), تدرٌسها طرائق و هٌتها ما اللغوٌة المهارات, علٌان فؤاد أحمد 
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 .الىالم وى ؾُلت ئفهاما ؾبم الىخابت في الىحىص .1

ب نلى الىالم ٌهىص ؤلاوؿان الؿالكت في الخهبحر نً أفياع .2  .الخضٍع

 و الظهغ و , و اإلاخهلم و الجاَل,وشاؽ ئوؿاوي ًلىم به الطغحر و الىبحر .3

 و الخهبحر , خُث ًدبذ للفغص فغضت أهثر في الخهامل مو الحُاة,ألاهثى

ت  .نً مؿالبه الػغوٍع

ت و زلافت .4  في خاحت ماؾت ئلى ,الحُاة اإلاهاضغة بما فحها مً خٍغ

ب ,اإلاىاكشت و ئبضاء الغأي و ؤلاكىام  و الؾبُل ئلى طلً ئال بالخضٍع

الىاؾو نلى الخدضر الظي ؾُإصي ئلى الخهبحر و الىاضح نما في 

 .الىفـ

 و مهغفت ,للحىم نلى اإلاخيلم– ئلى خض ما – الىالم مإشغ ضاصق  .5

 طلً ألان , و مهىخه أو خغفخه, و ؾبلخه الاحخمانُت,مؿخىاٍ الشلافي

ت ,اإلاخيلمحن نلى ازخالف أهىانهم  ئهما ٌؿخسضمىن اضؿالخاث لغٍى

 و لظلً كاٌ بهؼ , مً َىا فان الىالم َى ؤلاوؿان,جىبئ نً نملهم

. ئن ؤلاوؿان خُىان هاؾم: نلماء اإلاىؿم

 

أهداف حعليم الكالم  .3

: أَم أَضاف حهلُم الىالم هي

أن ًىؿم اإلاخهلم أضىاث اللغت الهغبُت و أن ًإصي أهىام الىبر و  (1

لت ملبىلت مً أبىاء الهغبُت  .الخىغُم اإلاسخلفت و طلً بؿٍغ

 .أن ًىؿم ألاضىاث اإلاخجاوعة و اإلادشابهت (2

لت (3  .أن ًضعن الفغق في الىؿم بحن الحغواث اللطحرة و الحغواث الؿٍى

                                                             
 المنظمة منثورات: إٌسٌسكو), بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تدرٌس طرائق, طعٌمة أحمد ورشدي الناقة كامل محمود 

 130. ص(, 2003, الثقافة و العلوم و للتربٌة اإلسالمٌة
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ت اإلاىاؾبت (4  .أن ٌهبر نً أفياٍع مؿخسضما الطبغ الىدٍى

أن ٌهبر نً أفياٍع مؿخسضما الىكام الصحُذ لترهُب اليلمت في  (5

 .الهغبُت زاضت في لغت الىالم

أن ٌؿخسضم بهؼ زطائظ اللغت في الخهبر الشفىي مشل الخظهحر و  (6

الخأهِث و جمُحز الهضة و الحاٌ و هؿام الفهل و أػمىخه و غحر طلً مما 

 .ًلؼم اإلاخيلم الهغبُت

أن ًىدؿب زغوة لفكُت هالمُت مىاؾبت لهمٍغ و مؿخىي هطحه و  (7

ت,كضعاجه  . و أن ٌؿخسضم َظٍ الثروة في ئجمام نملُت اجطاٌ نطٍغ

أن ٌؿخسضم بهؼ أشياٌ الشلافت الهغبُت اإلالبىلت و اإلاىاؾبت لهمٍغ  (8

 و أن ًىدؿب بهؼ اإلاهلىماث ,مؿخىاٍ الاحخماعي و ؾبُهت نمله

 .ألاؾاؽ نً الترار الهغبي و ؤلاؾالمي

أن ٌهبر نً هفؿه حهبحرا واضحا و مفهىما في مىاكف الحضًث  (9

 .البؿُؿت

أن ًخمىً مً الخفىحر باللغت الهغبُت و الخدضر بها بشيل مخطل  (10

 .مترابـ لفتراث ػمىُت ملبىلت

 

مىاد حعليم مهارة الكالم  .4

 اإلاداصزت (1

 مخدضر َى مغؾل ,هي نملُت جخم بحن مخدضر و مؿخمو أو أهثر

و ول مجهما له صوعٍ في نملُت .  و مؿخمو َى مؿخلبل للفىغة,للفىغة

م هكم ,الاجطاٌ  و صوع اإلاخدضر ًلخسظ في جىغُذ أفياٍع نً ؾٍغ



 

33 

 

اليلماث بهػها مو بهؼ في واخضاث جدمل فىغة و ؤلاؾخفؿاع نً اإلاهجى 

. الغامؼ في الحضًث

فاطا .  أن اإلاداصزت مً أَم ألىان اليشاؽ للطغاع و الىباع,لظلً

. أغفىا ئلى طلً ما جلخػُه الحُاة الحضًشت مً ئَخمام باإلاداصزت

و حضها أن اإلاداصزت ًيبغي أن جدفلي بمياهت هشحرة في اإلاضعؾت فال 

بض أن ًخهلم الؿالب أن جيىن لضًه كضعة نلى مداملت غحٍر في أزىاء 

 مهغفت ألاماهً و ألاوكاث , و أن ًيىن كاصعا حغُحر مجغي الحضًث,اإلاداصزت

 و ال بض أن ًيىن كاصعا نلى جلضًم الىاؽ ,التي ال ًيبغي الىالم فحها

. بهػهم لبهؼ

 

 اإلاىاكشت (2

ض م مهاعع  و ؾائل و ,هي الحضًث اإلاشترن الظي ًيىن فُه مٍإ

و فحها . و أؾاؽ اإلاىاكشت هي أجها وشاؽ إلزاعة الخفىحر الىاكض. مجُب

 أو نىض وغو زؿت ,اإلاىاكؿاث التي ججغي نىض الخالف في مؿألت ما

و ًيبغي .  ول َظٍ اإلاجالث للمىاكشت, أو نىض جلضًم نمل ما,لللُام بهمل

أن هلخفذ الان لللضعاث و اإلاهاعاث و اإلاُىٌ التي ًجب أن وؿتهضفها في 

. حهلُمىا
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 خياًت اللطظ (3

ت حؿخمض أخضاثها مً الخُاٌ أو الىاكو أو مجهما مها  ,هي خياًت هثًر

 , و خياًت اللطظ مً ألىان الىالم الهامت,و جىبى نلى كىانض مهُىت

ب نلى مهاعاث الىالم  فدب الىاؽ لللطظ ,فاللطت زحر مهحن للخضٍع

. ًجهلها نامال مً نىامل جغكُت الىالم
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 الفصل الثالث

 منهجيت البحث

 مدخل البحث و منهجه .أ 

 أي ,أما اإلاضزل اإلاؿخسضم لهظا البدث الجامعي َى اإلاضزل الىُفي

 جلً البُاهاث مً مسؿىؾت اإلالابلت و ,لِـ البُاهذ اإلاجمىنت أعكاما

 و َى صعاؾت و ضفُت ألان ,و اإلاىهج الىضفي. اإلاالخكت و الىزائم اإلاىخىبت

البُاهاث في َظا البدث نباعة نً ألازباع و ألاعاء و مً اليلماث باؾخسضام 

أؾالُب حمو البُاهاث مً اإلاالخكت و اإلالابلت و الىزائم اإلاىخىبت فِؿخسلظ 

. مما بدث

 ألاجها شغخذ ,اؾخسضم الباخث هىم البدث في َظا البدث و ضفي

ً البِئت  ً البِئت الهغبُت و اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى نلى ما ًخهلم بخيٍى

. ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"الهغبُت في مههض 

 

حضىر الباحث  .ب 

في َظا البدث ، ألاصة ألاؾاؾُت في البدث الىُفي هي البدث هفؿه

جيىن الباخث والت ألاؾاؾُت للبدث نىض حمو البُاهاث هما ٌؿخسضم 

 بل أهه لم ًىً مً ألاصة ,الباخث أًػا الت أزغي ٌشاَضٍ نلى حمو البُاهاث

لت صحُدت. ألاؾاؾُت ؤلاغافت مً خُث . أهض هاؾىجُِىن ٌهخبر َظٍ الؿٍغ

وىن الباخث والت أؾاؾُت في البدث أمغ غغوعي و مىاؾب لىىم البدث 
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 و ضغح هاؾىجُِىن أن ؤلاوؿان الباخث َى الالت الىخُضة التي جملً ,الىُفي

 .كضعة خاهمت ألازظ اللغاع فحها

 

 ميداو البحث .ج 

 ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة"و أما مُضان البدث في َظا البدث ٌهجي في اإلاههض 

ً البِئت .ماالهج" الؿلفي  و هي ئَضي مهاَض في حاوا شغكُت التي جلىم بخيٍى

 , كىبىن هالهت,2جلو َظا اإلاههض في شاعم كىبىن هالهت عكم . الهغبُت

 . حاوا شغكُت, ماالهج,بىهجىهؿىمى

 

 البياناث و مصادرها .د 

اإلاطاصع ألاؾاؾُت  .1

 اإلاطضع ألاؾاؾُت هي اإلاطضع ممً ألاٌو أو مسبر الظي ٌهغف وامال 

اإلاطضع ألاؾاؾُت في َظا البدث َى اإلاضًغ و . و صكُلا بما اإلابدث

ألاؾاجظ و الؿالب و اإلاىقفىن الظًً جلابلهم الباخث للحطىٌ 

ت و اإلاداوالث في حهلُم اللغت  ً البِئت الهبًر اإلاهلىماث نً جيٍى

. الهغبُت

ت  .2 اإلاطاصع الشاهٍى

ت هي البِىاث التي ججمهها و جدللها و كضمها الازغون .  اإلاطاصع الشاهٍى

 ً ت مً الىزائم اإلاىخىبت و الىخب اإلاخهللت بخيٍى ًأزظ الباخث اإلاطاصع الشاهٍى

 .البِئت اللغت الهغبُت و زلفُت جأأؾِـ الضوعة

 

 

                                                             
44

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, CV. Alfabeta, 2008), hal. 60 
45 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 157 
46 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 
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 طزيقت حمع البياناث .ه 

ٌؿخسضم الباخث أصواث حمهها ، للحطىٌ نلى البُاهاث اإلادخاحت ئلحها

: هما ًلي 

  اإلاالخكت .1

هي نملُت مغاكبت أو مشاَضة لؿلىن الكىاَغ و اإلاشىالث و 

ا و اججاَاتها و نالكاتها  ألاخضار و ميىهاتها اإلااصًت و البِئت و مخابهت ؾحَر

بأؾلىب نلمي مىكم و مسؿـ و َاصف بلطض الخفؿحر و جدضًض الهالكت 

بحن اإلاخغحراث و الخيبإ بؿلىن الكاَغة و جىححهها لخضمت أغغاع ؤلاوؿان 

. و جلبُت اخخُاحاجه

لت أن الباخث ًخأمل و ٌسجل اإلاكاَغ في مههض  و اإلاغاص بهظٍ الؿٍغ

:  ؾُالخل الباخث  مً الىاخُت.ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"

ت في مههض   و ما ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"أوشؿت اللغٍى

. ًخهلم بها

 

 اإلالابلت .2

هي نملُت اإلاداوعة باألَضاف اإلاسطىضت مما الؿغفان أخضَما 

اإلالابل و َى مً ًلىم ملام ألاؾئلت و زاهُت اإلالابل به و َى مً ًجُب 

لت لُدطل نلى ,ألاؾئلت اإلاؿغوخُت نلُه  ٌؿخسضم الباخث َظٍ الؿٍغ

ت لخىمُت مهاعة الىالم ً البِئت اللغٍى و ٌؿأٌ . البُاهاث التي جخهلم بخيٍى

: أما أؾئلخه . الباخث ئلى مضًغ اإلاههض و ئلى مضعؽ كؿم ئخُاء اللغت

                                                             
  130. ص(, 1995,ٌاسٌن أحمد مكتبة: عمان), العلمً البحث أسالٌب, العواملة نائل 

48 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 
186 
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ً البِئت الهغبُت في مههض  -1 ش جيٍى  صاع الؿهاصة"هُف هبظة الخاٍع

 ؟ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفي

ً البِئت اللهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في  -2 ت في جيٍى ما اليشاؾاث اللغٍى

 ؟.ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"اإلاههض 

ً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في  -3 ما الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

 ؟ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"اإلاههض 

ً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في  -4 ما اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

 ؟ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"اإلاههض 

 

 الىزائم  .3

لت هكغ  لت نملُت لجمو البُاهاث و اإلاهلىماث نلى ؾٍغ هي ؾٍغ

الىزائم اإلاىحىصة في ميان مهحن مً الىخب أو الطىعة أو الدسجُالث أو 

. كائمت الجضٌو و غحر طللً

لت التي ٌؿخسضمها الباخث إلحابت الؿإاٌ ألاٌو و  و َظٍ الؿٍغ

ً البِئت الهغبُت مو اليشاؾاث في اإلاههض  صاع "الشاوي نً أؾاؽ لخيٍى

. ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة

 

 جحليل البياناث .و 

هي  (Bodgan dan Biklen)جدلُل البُاهاث الىُفُت نىض بىغضان و بُيلحن 

ا لخيىن و  لت الهمل بالبُاهاث و جىكُمها و ازخُاَع اإلاداولت التي جلام بؿٍغ

ا و جألُفها و ؾلب و وحضان اإلاىـ و وحضان الشحئ اإلاهم و ما  خضة ًمىً ئصاَع

غ ما ًمىً خياًخه الازغ . ًضعؽ و جلٍغ

                                                             
49 Ibid, hal. 137 
50 Op. Cit, hal. 248 
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ٌؿخسضم الباخث أؾلىب جدلُل البُاهاث الظي اكترخت مُلـ و خىبغمان 

(Miles dan Huberman) هما في الغؾم البُاوي الخالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الخؿىاث التي ًخسظ الباخث في جدلُل البُاهاث هي هما ًلي 

 .حمو البُاهاث و فصح الدسجُل اإلاُضاهُت -1

 في َظٍ الحالت ًسخاع الباخث البُاهاث ؾىاء وان ًىاؾب ,جطيُف البُاهاث -2

أما البُاهاث التي جىاؾب بأَضاف البدث . أم ال ًىاؾب بأَضاف البدث

 .فدللتها الباخث

 ,الخلؿُم (2 ,الخدلُم (1:  َظٍ الخؿىة جدخىي نلى نملُت ,نغع البُاهاث -3

لت مىخكمت و مىغىنُت و ئحمالُت (4 ,الترجِب (3 ( 5 ,ئًػاح البُاهاث بؿٍغ

 .حهحن اإلاهجى

 . ٌؿخسلظ الباخث هخائج البدث بىاء نلى الىىم اإلاهجى اإلاىشف,الخالضت
                                                             

51 Op. Cit, hal. 337 

حمو 

 البُاهاث

جطيُف 

 البُاهاث

نغع 

 البُاهاث

 الخالضت



 

40 

 

 جأديد صحت البياناث .ز 

و خُث الباخث أن جفدظ ضضق هخائج بدشه كبل أن جدلُل و جفؿحر 

و مً بهؼ الؿغائم لفدظ صحت البُاهاث فُسخاع الباخث هما . البُاهاث

: ًلي

 الخشلُثي  (1

. َى ئخضي الؿغق لخسطُظ البُاهاث اإلاؿخسضمت في َظا البدث

لت نىضما و حضث ؤلازخالفاث بحن البُاهاث  ٌؿخسضم الباخث َظٍ الؿٍغ

في َظا البدث ٌؿخسضم الباخث باإلالاعهت . اإلاىحىصة مً اإلاالخكت و اإلالابلت

. بحن هخائج اإلاالخكت و اإلالابلت

 نمم اإلاالخكت  (2

لىشف الخطائظ في الكغوف اإلاالئمت باإلاشىالث التي أعصث خلها 

. و إلاهغفت صحُدت

 مىاكشت ألاصحاب (3

لت مىاكشت ألاصحاب للحطىٌ نلى صحت  ٌؿخسضم الباخث ؾٍغ

و بهظٍ اإلاىاكشت ؾُىشف فُه نً اإلاهلىماث الصحُدت . البُاهاث

في َظا البدث حهمل ٌهمل الباخث اإلاىاكشت مو ألاؾخاط  . الػابؿت

 صاع الؿهاصة" َى ئخضي مضعؽ اللغت الهغبُت في اإلاههض ,خُضع ؾهلت 

. ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفي

أما الباخث ؾِؿخسضم مىاكشت ألاصحاب لخأهُض البُاهاث ألن الباخث 

لت لدؿهله لحطىٌ نً صحُذ البُاهاث  .ًغي َظٍ الؿٍغ

 

                                                             
52 Lexy, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 234 
53 Ibid, hal. 304 
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 الفصل الزابع

عزض البياناث وجحليلها 

خيىن َظا الفطل مً . ًدخىي َظا الفطل نلى نغع البُاهاث وجدلُلها ٍو

مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿالفي "اإلابدث ألاٌو ًدخىي نلى إلادت : اإلابدشحن

واإلابدث الشاوي ًدخىي نلى وضفُت أونغع البُاهاث التي أزظجه ، "بماالهج

 .الباخث مً نملُت البدث

  ".معهد دار السعادة إلاسالمي السالفي بماالنج" ملحت عن : املبحث ألاول  . أ

مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿالفي مإؾؿها هُاي هىع خؿً الضًً 

ئهه عئِـ . طاث مغة وضل هحي هىعخؿً الضًً غًُفا َى مىطىع الحاج 

ت ؾابم في مىؿلت وىبىن هالهت جىمباهج مىؿلت جلو نىض ؾفذ حبل . كٍغ

وان وضىله ئلى مجٌز الحبِب نلىي ًؿلب مً . بغومى مو مجخمو كبُلت جِىجغ

في عواًت الحاج مىطىع ، خاٌو ما ال ًلل . أخض ؾالبه الخبشحر في اإلاىؿلخه

 شخًطا الخبشحر َىان ، لىً ال ًمىجهم جدمل ئغغاءاث الىاؽ الكهحر 40نً 

نالوة نلى طلً ، ال ًؼاٌ مهكم اإلاؿلمحن َىان ملتزمحن بخهالُم . والللب

.الهىضوؾُت البىطًت
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زم أنؿى الحبِب نلىي الىصخي لىُاي هىعخؿً الضًً إلاغاصعة 

م ، غاصع هُاي 1991مؿلححن بمباعهت اإلاهلم ، أزحًرا في نام . وىبىن هالهت

 
ً
في البضاًت ، أكغع . هىعخؿً الضًً والحاج مىطىع ئلى اإلاىؿلت الباعصة حضا

الاكتراب مً اإلاجخمو مً زالٌ  بضأ هُاي هىعخؿً الضًً. مجٌز مىطىع 

نالوة نلى طلً . خػىع الخجمهاث التي نلضَا اإلاجخمو مشل حمهُت التهلُل

، شاعن هُاي هىعخؿً الضًً في عناًت اإلاغاَلحن بمسخلف ألاوشؿت مً 

.زالٌ صنىتهم للخالوة وجالوة الظهغ

نلى الغغم مً نضم مشاعهت الىشحر ، نلى ألاكل وان َىان نضص مً 

هُاي هىعخؿً وان نلى . هُاي هىعخؿً الضًًاإلاغاَلحن الظًً بضأوا بخالوة 

.  كبىٌ اإلاهاملت الؿِئت مً كبل أشخاص لم ًيىهىا عاغحن نً ؤلاؾالمالضًً

هُاي مشل الهلماء الؿابلحن الظًً كاجلىا في اإلاىؿلت ، ول لُلت وان نلى 

. اؾخالم البػائو مً الهلم الغائِبهىعخؿً الضًً

مو ،عؤٍت الىشحر مً الىاؽ الظًً لم ٌهخاصوا نلى كبىٌ وحىصٍ 

مغة واخضة ، في والًت . جالمُظٍ جىؾلىا هللا بلغاءة الاؾخلامت عاجب الحضاص

هصح . هطف وانُت ػاع هحي هىعخؿً الضًً مً كبل واَي خمُض باؾىعوان

ظا َى : "هُاي خمُض الحمض هلل ، أؾفالً مضنىون للغاءة عاجب الحضاص َو
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ئطا كغأث . ال جترن اللغاءة ول لُلت. هفسخي وشخطُت نلماء الؿلف الؿابلحن

".ئن شاء هللا ، فؿىف جدطل نلى اللىة واإلاؿانضة في الىنل 

مو طلً ، فان ئغغاء الىاؽ لم ًخىكف ، فيان هُاي هىعخؿً الضًً 

أزحًرا ، طَب هُاي هىعخؿً الضًً ئلى الحبِب . غحر كاصع نلى الخهامل مهه

في طلً الىكذ وان الحبِب نلىي ًضعؽ اللغآن الظي خػٍغ نلماء . نلىي 

مشل هُاي بطغي نلىي ، وهُاي نبض اإلاىان ، وهُاي مطلح ؾهل والهضًض 

ً .مً الهلماء آلازٍغ

ئطن في طلً الىكذ ؾلب هُاي هىعخؿً الضًً مً خبِب نلىي 

في : "بهض طلً كاٌ الحبِب نلىي . لىىه ال ًؼاٌ ال ٌؿمذ. لالهخلاٌ ئلى ماالهج

وكذ ؾابم كبل الخالوة ، أزبروي واي مطلح ؾهل نً خلمه اللُلت اإلااغُت ، 

خلم أن أعشضن مو واَي خمُض ئلى وىبىهالهت ًغافله خباًب وهُاي ، هُف 

ض أن جظَب ئلى ماالهج " .جٍغ

. أزحًرا ، جسلى هُاي هىعخؿً الضًً نً هِخه بمغاصعة  وىبىهالهت

ومىظ طلً الححن ، وان هُاي هىعخؿً الضًً أهثر ئضغاًعا نلى الىنل في 

اإلاطباح ئطا وان َىان : "و طلً ، أنؿى الحبِب نلىي ئشاعة. وىبىهالهت
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 نلى الجزوٌ ، بِىما ئطا وان اإلاطباح جدذ 
ً
أنلى مً الشهام ؾُيىن كاصعا

".الػىء فلً ًطل بالػغوعة ئلى اللمت

بفػل مغافلت الضناء والدصجُو مً اإلاهلم والحبِب وعحاٌ الضًً او 

ً مجخمو  ً نلى جلٍى هُاي ، أضبذ الىفاح مً أحل الىنل آلان كاصٍع

ا ، أؾـ هُاي هىعخؿً الضًً مههض .وىبىن هالهت  ًُ صاع الؿهاصة "خال

. ؾالبا571 ختى الان خىالي 1992الضازلُت نام " ؤلاؾالمي الؿلفي

والان اإلاههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿالفي هي اخض مً مهاَض في 

ً البِئت الهغبُت مً " صاع الؿهاصة" مههض .حاوا شغكُت التي جلىم بخيٍى

ا . اإلاهاَض ؤلاؾالمُت الؿلفُت لها صوع هبحر في حهلُم اللغت الهغبُت ووشَغ

ٌهلُم الهغبُت فُه لِؿذ وؾُلت إلاجغص فهم الىخب الضًيُت  بل حهخبر لغت 

لهضف . ًىمُا بحن الؿالب وألاؾاجظة ولغت الخفاَم في ئحغاء الخهلُم والخهلم

مهحرا ؾالبه في نلىم الضًيُت واللغت " صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي"اإلاههض 

 .الهغبُت واؾخؿام ؾالبه أن ًىاضلىا صعاؾتهم في الشغق ألاوؾـ

 

 

                                                             

  في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج 2019 ماًى 19، اإلالابلت مو خُضع ؾهلت  
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  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"نهض هبظة الم .1

 في ؾىت  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض جأؾؿذ 

.  نضص الؿالب في َظا اإلاههض خىلي نشغة ؾالب، في أٌو جأؾؿها. 1992

. مىظ أٌو جأؾؿها َظا اإلاههض ٌؿخسضم اللغت الهغبُت في الاجطاٌ الُىمي

لظا البض أن ًملً مهاعة اللغت نلى . ألن َظا اإلاههض ًفػل اللغت الهغبُت

بل البض أن ، لِـ َظا ألامغ عؾمُاث فلـ. ول الؿالب في َظا اإلاههض

أضبذ طلً ، ختى ًىم بهض أًام. ًطبذ ناصة الؿالب في الاجطل الُىمي

. أي َم ًخيلمىن باللغت الهغبُت ول ًىم، ألامغ ناصة ئًجابُت

و . َم ًدشاوعون نً جىمُت اللغت الهغبُت في َظا اإلاههض، طاث ًىم

َُئت اللغت الهغبُت .  أوحض فىغة حمُلت ٌهجي جطيُو َُئت اللغت الهغبُت

 صاع الؿهاصة"هي َُئت مؿخللت مً اجداص الؿالب الظي وان في اإلاههض 

أما اؾم اجداص الؿالب في َظا اإلاههض َى .   ماالهج"ؤلاؾالمي الؿلفي

في . فخأؾؿذ َظٍ الهُئت، زم َظٍ الفىغة ملبىلت". أصحاب الؿهاصة"

ألن الؿالب في َظا اإلاههض . جدغن َظٍ الهُئت باألؾاجُظ، أٌو جأؾِؿها

ال ًبلغ خىال ؾىت واخضة جدغن َُئت اللغت ، جمصخى مو الىكذ، لىً. كلُل

الهغبُت بالؿالب إلصاعحها واإلاغشضًً مً ألاؾاجُظ 
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. مىظ أٌو ًأؾـ َظا اإلاههض َُئت جىمُت اللغت الهغبُت مىحىصة

أولها وحب نلى الؿالب أن . هكامها حغُحر وهمى مً وكذ ئلى وكذ، لىً

في الؿىت الخالُت طلً . ًخيلمىا باللغت الهغبُت ول ًىم ؤلازىحن والخمِـ

ختى َم ًخيلمىن باللغت الهغبُت ًىما و ًخيلمىن باللغت . الىكام حغُحر

ٌهجي َم ًخيلمىن . الىكام حغُحر مجضص، زم بهض طلً. ؤلاهضوهِؿُت ًىما

 .باللغت الهغبُت ول ًىم

  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة "عؤٍت اإلاههض .2

مت لىغامت  جدلُم ؤلاوؿان اإلاخلً اليامل ولهم ألازالق الىٍغ

ت  .ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وهغامت أمت ؤلاهضوهِسخي ولحطىٌ جأمل الحٍغ

  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مأمىعٍت اإلاههض   .3

ًلىم بالىكام الظي اهؿبم في مإؾؿت التربُت ؤلامخُاػة أماهت ألامت 

. حؿىعا ومؿإوال

  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"شهاع اإلاههض  .4

ؿخؿُو أن ًخطل بجمُو  مت َو ئمخُاػ واليامل باألزالق الىٍغ

ضَا  .اإلاجخمو الظي ًٍغ

                                                             

  في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج2019 ماًى 19، اإلالابلت مو خُضع ؾهلت  

 2.ص,ماالنج السلفً اإلسالمً دارالسعادة المعهد التنظٌم 
 السابق المرجع 
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  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"التزام اإلاههض  .5

ئًمان والخلىي والهلم والىكام واإلاؿإوٌ والىكافت واللؿُف والاصب 

 .والترجِب

 :أؾاؽ الخهلُم  .6

اؾخضاص لخضمت نلى الضًً وألامت ، جدلُم واصع في البالص مً اإلاإَلحن -

 .والضولت

وهظلً الهىاء ، ئنضاص الؿالب الظًً لضحهم ضفاث ومهاعاث حُضة -

أزالقي حُض لُطبدىا أنػاء اإلاجخمو اإلاضوي إلاخابهت الغزاء 

 .والؿهاصة

ل زاعجي َظا اإلاههض لُيىن كاصعة نلى الخداق صعاؾاتهم نلى  جدٍى

، الطُضلت، الؿب، الضًً)الجامهت الحيىمُت الجىصة بيلُاث مسخاعتهم 

ئما في البالص أو  (وغحر طلً، الؼعانت، الفىىن ، الهلىم، الاكخطاص، الهىضؾت

. زاعج البالص

 

                                                                                                                                                                       
 السابق المرجع 
 4.ص,ماالنج السلفً اإلسالمً دارالسعادة المعهد التنظٌم 

  في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج2019 ماًى 19، اإلالابلت مو فائؼ  
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 :أَضاف وحهُحن الؿالب في اإلاؿخلبل .7

 .لخطبذ الهالمت الظي ًمىً أن ًىحر الهالم وئهضوهِؿُا -

 .لخطبذ الامغ وأمىت الظي ٌؿعى جدؿحن الغفاَُت والهضالت -

لخطبذ جىخال ضخما الظي ٌهؿي اإلاؿاَمت الىبحرة في جدلُم عفاَُت  -

 .الشهب الاهضوهِسخي

 .لخطبذ مدترفاث مإَلت ومؿإولت -

 ماالهج " مههض صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي"ؾبهت التزاماث للؿلبت  .8

 الجض واإلاىاقبت -

 ضالة اللُل -

 جللُل الغضاء -

 مضاومت الىغىء -

 كغاءة اللغان هكغا -

 جغن اإلاهاصخي -

 أن ال ًأول ؾهام الؿىق  -

 

 
                                                             

 3.ص,ماالنج السلفً اإلسالمً دارالسعادة المعهد التنظٌم 
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 هكام الخهلم .9

اغُاث - اء، صعؽ الٍغ ت ، نلم ألاخُاء، الفحًز الىُمُاء واللغت ؤلاهجلحًز

ت وصعؽ صًيُت جلضم باللغت الهغبُت واللغت  جلضم باللغت ؤلاهجلحًز

 .الهغبُت جلضم باللغت الهغبُت

 . ؾالبا في الفطل20ًخيىن نلى  -

 .ؤلاجطاالث الُىمُت ٌؿخسضم باللغت الهغبُت -

 الهُيل الخىكُمي في مههض صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي مالىج .10

" صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي مالىج"وأما الهُيل الخىكُمي في مههض 

: هما ًلي

هُاي هىع خؿً الضًً : اؾدشاعي اإلاههض 

أؾخاط نبض الهاصي : عئِـ اإلاههض 

أؾخاط فائؼ : ؾىغجحر اإلاههض 

أؾخاط فسغ الىحىص : أمحن الطىضوق 

أؾخاط ئؾفان وأؾخاط خافل :  شإون الؿالب 

أؾخاط ؾىىسخي الشافعي : هائب مىاهج الضعاؾُت 

                                                             

  في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج2019 ماًى 19، اإلالابلت مو خُضع ؾهلت  

 اإلاغحو الؿابم 
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أؾخاط مدمض ناعفحن : هائب ؤلاحخمانُت 

 أؾخاط للمان الحىُم: هائب ألامً 

ـ  .11  أخىاٌ َُئت الخضَع

صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي "نضص ألاؾاجُظ في مههض 

وأما .  أؾاجُظ27 مغبي و 1الظي ًخيىن نً ، شخطا" ماالهج

: جفطُلها هما ًلي

الاؾم الغكم 

أؾخاط نبض الهاصي الشافعي  1

أؾخاط فائؼ  2

وأؾخاط خُضع الؿهلت  3

أؾخاط فسغ الىحىص  4

أؾخاط هىع َاصي  5

أؾخاط نؿاء هللا  6

أؾخاط ئؾفان  7

أؾخاط نبض اإلاالً  8

                                                             
 السابق المرجع 
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أؾخاط خافل  9

أؾخاط نبض الغخمً  10

أؾخاط ؾىىسخي الشافعي  11

أؾخاط مدمض ناعفحن  12

أؾخاط للمان الحىُم  13

أؾخاط بطاعي نلىي  14

أؾخاط ضلؿان  15

أؾخاط حهفغ  16

أؾخاط مسلظ  17

أؾخاط مطؿفى الياف  18

لت  19 أؾخاط نلىي مىلى الضٍو

أؾخاط مدمض الهُضعؽ  20

أؾخاط ئبً خمؼة  21

أؾخاط ضالح  22

أؾخاط نلىي الهُضعؽ  23

أؾخاط زحر ألاهام  24



 

52 

 

أؾخاط مىحر ألاهام  25

أؾخاط خبُبي الهُضعؽ  26

أؾخاط ؾالم بً الشُش ابي بىغ  27

أؾخاط لؿفي  28

 

 أخىاٌ الؿالب  .12

ًجئن مً أهداء " صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي مالىج"واهذ الؿالب في 

 . شخطا571أما نضص الؿالب . ؤلاهضوهِؿُا

 ماالهج " صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي"مبجى اإلاههض  .13

 مىخب مضًغ اإلاههض  (1

. التي جلو حىب اإلاسجض، َى الغغفت الخاضت إلاضًغ اإلاههض

 مىخب َُئت الخضَعـ (2

التي جلو  حىب اإلاسجض بجىاع ، َى الغغفت الخاضت لهُئت الخضَعـ

. ئصاعة
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 الفطل (3

.  فطال34نضص . هي اإلايان للخهلُم الؿالب في اإلاههض

 اإلاسجض (4

َى اإلايان للهباصة و الخهلُم لؿالب في مؿخىي الهالي 

 مىخبت (5

هي ئخضي مً الىؾائل الخهلُمُت التي فحها هخب هشحر واإلاجالث 

. والجغائض لغفض نملُت الخهلُم فحها

 الؿىً (6

 غغف 22َى مبجى لؿىً الؿالب الظي ًخيىن نً 

 الحضًلت (7

هي مىؿلت أو كؿهت أعع مؼعونت الىباجاث اإلاخىىنت التي جىحض فحها 

ت ت و غحر الحٍُى ووقُفتها لجمل ومىؿلت أحمل ، ميىهاث الحٍُى

دت ومغجبت باألهُم . وباعصة ومٍغ

 اإلالهب (8

َى اإلايان الىاؾو الظي وقُفخه لالحخمام نلى حمو الؿالب خُىما 

. البرهامج
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 اإلالطف (9

م ًخيلمىن باللغت الهغبُت . َى اإلايان لبُو اإلاأوىالث واإلاشغوباث َو

 الحماماث (10

 .الحماماث هي اإلايان الؿالب لالؾخدمام و الغؿل

 

عزض البياناث وجحليلها : املبحث الثاني. ب

ً البِئت : أولها ، في َظا اإلابدث الشاوي ًخيىن مً أعبهت أكؿام جيٍى

 الهىامل :زاهحها .  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"الهغبُت في مههض 

ً البِئت الهغبُت في مههض   "ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة "اإلاؿانضة في جيٍى

ت الهغبُت في مههض :زالثها  .ماالهج ً البِئت اللغٍى  اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

 .ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"

  ماالنج" إلاسالمي السلفيدار السعادة"جكىين البيئت العزبيت في معهد  .1

 ألانشطت اللغىيت .أ 

ت في مههض  مالىج " صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي"أما ألاوشؿت اللغٍى

ت . جدغن وحؿاؽ بلجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت مً ألاوشؿت اللغٍى
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أما . طهغث في بغهامج الهمل لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت ؾابلا

ت فهي هما ًلي : ألاوشؿت التي جخهلم باللغٍى

 ألاوشؿت الُىمُت .1

: مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم ول ًىم

 كغاءة الىخب الترار مو مضًغ اإلاههض .أ 

ب الؿالب لُماعؽ كغاءة  ألاَضاف مً َظا ألاوشاؽ لخضٍع

.  الىطىص الهغبُت خُث ما في هخب الترار أوهخب اإلاهاضغة

 حهلم اللغت مً َُئت جىمُت اللغت الهغبُت .ب 

ت التي جلىم بهُئت جىمُت اللغت  هي ئخضي مً ألاوشؿت اللغٍى

ٌهجي الؿالب ًخهلمىن ، "مضعؽ الترب"ٌؿخسضم الىكام ، َىا. الهغبُت

اللغت الهغبُت مو مضعؾتهم مً ضضًلاتهم ول مؿاء بهض عحو مً 

مىغو . جىاٌو الهشاء كبل ا16.45ٌ – 16.00في الؿانت ، اإلاضعؾت

ئنؿاء زمـ اإلافغصاث حضًض ومغاحهت . َظٍ ألاوشؿت في الفػل

. زمـ اإلافغصاث اإلااضخي

 

 
                                                             

 السابق المرجع 
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 جصحُذ اللغت باألؾاجُظ .ج 

هي جصحُذ اإلافغصاث الجضًضة كبل جىخب في الؿبىعة وجصحُذ 

حؿأٌ َُئت جىمُت اللغت ، ئطن. اللىانض كبل حهلم ئلى أضضكائه

الهغبُت أن جصححً ئلى أؾاجُظ اللغت الهغبُت كبل أن جىخب في 

. الؿبىعة

 اإلاداصزت الُىمُت .ص 

، حؿخسضم اإلاداصزت في َظا اإلاههض ئلى ؾهىلت لخهلُم اللغت

ججب نلى حمو الؿالب أن ًخيلمىا باللغت . زطىضا في اللغت الهغبُت

. الغغبُت صازل اإلاههض

 ؤلاطانت بالهغبُت .ٌ 

ت ظٍ . أن ؤلاطانت بالهغبُت مهمت حضا إلنالن ألاشُاء الػغوٍع َو

ت بأمىع الؿالب واهذ ؤلاطانت مً مىبر . ؤلاطانت مً ألاوشؿت اللغٍى

.  الطىث الظي وحض في ئصاعة اإلاههض

صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي "والجضواٌ ألاوشؿت الُىمُت لؿالب اإلاههض 

: ماالهج هما ًلي" الؿلفي

                                                             
 5.ص,ماالنج السلفً اإلسالمً دارالسعادة المعهد التنظٌم 
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أوشؿت الؿانت 

كُام اللُل و ضالة الطبذ و كغاءة   04.30 – 02.45

ألاوعاص 

مداوعة   06.00 – 05.30

حهلم الضًيُت مو اإلاضًغ اإلاههض  07.00 – 06.00

ضالة الػحى والخدػحر للضعاؾت  07.30 – 07.00

الضعاؾت الضًيُت في الفطل  09.30 – 07.30

 (فؿىع )اؾتراخت  10.00 – 09.30

الضعاؾت الضًيُت في الفطل  11.30 – 10.00

ضالة الكهغ  12.30 – 11.30

صعؽ في اإلاضعؾت  16.00 – 12.30

اؾتراخت وجىاٌو الهشاء  17.30 -  16.00

ضالة اإلاغغب وكغأة ألاوعاص  18.30 – 17.30

ضالة الهشاء  19.00 – 18.30

خفل )الضعاؾت الضًيُت في الفطل  21.00 – 19.00

 (اإلاخىن 
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اؾتراخت  02.45 – 22.00

 

 ألاوشؿت ألاؾبىنُت .2

:  مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في ألاؾبىم مغة

 الخؿابت بالهغبُت . أ

ت لخماعؽ الؿالب ًساؾب أمام  هي احضي مً ألاوشؿت اللغٍى

ً نلى مهاعة الىالم في ًىم الؿبذ . الؿالب ألازٍغ

 الجضاٌ . ب

ب كضع الؿالب نلى ئبضاء الغأي  ألاَضاف مً َظا ألاوشاؽ لخضٍع

ب نلى اؾخسضم فطحى  والحجج باؾخسضام اللغت الهغبُت وجضٍع

. الهغبُت وألاواصًمُت والهلمُت

 

ت .3  ألاوشؿت الشهٍغ

جغحمت اللطُضة : مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في الشهغ مغة

و مداغغة اللغت الهغبُت التي جخيىن فحها نلى عئِـ . واإلاداغغة الىبري 

َما اإلاداغغة ، اإلاداغغة كؿمان. الجلؿت ومؿغخُت وئنالن والضناء
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واإلاداغغة الىبري التي جلىم ، الطغغي التي جلىم بيل ألاؾبىم مغة واخضة

ً مغة واخضة . بيل الشهٍغ

 

ت .4  ألاوشؿت الؿىٍى

خفلت الافخخذ َُئت : مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في الؿىت مغة

جىمُت اللغت الهغبُت ونغع َُئت اللغت الهغبُت وجىػم هخاب اإلاجمىناث 

ت في اللغت الهغبُت واإلاىاكشت اللغت الهغبُت واإلاؿغخُت اللغت  الهطٍغ

واهذ ألاوشؿت التي ال . ال جإصي حمُو ألاوشؿت واإلاسؿـ، ولىً. الهغبُت

جغحمت اللطُضة والضفت الخؿابت وجىػَو هخاب اإلاجمىناث : مجها، جإصي

ت في اللغت الهغبُت نً اإلافغصاث ئلى الؿالب الجضًض واإلاؿغخُت  الهطٍغ

. اللغت الهغبُت

 مجلس ألامن .ب 

 " ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض  في مجلـ ألامًٌؿمى 

واحب اصحاب الؿهاصة لِـ فلـ مهاكبت ".اصحاب الؿهاصة"ماالهج ب

الؿالب الظًً ًسالفىن الىكام ولىً أًػا ًدافؼ الؿالب لُخىالم باللغت 
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اصحاب الؿهاصة هي َُئت مؿخللت مً اجداص الؿالب الظي وان . الهغبُت 

.  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض في 

 لخىمُت َُئت اللغت اصحاب الؿهاصة  مجلـ ألامًأما الهُيل

 : فهي  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض الهغبُت 

 

حماٌ الضًً رئس العام 

نلي أهباع  1رئس املجال 

مدمض ًىؾىف  2رئس املجال 

ؾُف هللا  3رئس املجال 

خبُبي هللا كاجب العام 

َاشم نائب الكاجب 

 

 النظام .ج 

 والهلاب إلاً الجؿُو الىكام، وحىص الهضًت للؿالب اإلااَغ واإلاؿُو

                                                             

  في مههض صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي ماالهج2019 ماًى 19، اإلالابلت مو فائؼ  
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ئطا وان . ًجب نلى حمو الؿالب أن ًخيلمىا باللغت الهغبُت ول ًىم

والؿالب . الؿالب ال ٌؿخسضمىن اللغت الهغبُت في هالمهم غغب نلابا

 .اإلااَغ واإلاؿُهاث خطىٌ الهضًت

صاع الؿهاصة الاؾالمي "أن الؿالب اإلاههض ،  ومً مالخكت الباخث

الؿالب . مالىج اؾخسضم باللغت الهغبُت للىالم ول ًىم" الؿلفي

الؿالب َم ًخيلمىن . ٌؿخسضمىن باللغت الهغبُت في أي ػمان وميان

والبِئت اإلاهمت لىجاح حهلُم . باللغت الهغبُت مو ضاخبهم و أؾاجُظَم

البِئت الهغبُت زاعج ، ئطن. زاضت في جىمُت مهاعة الىالم، اللغت الهغبُت

. الفطل حؿانض في جىمُت مهاعة الىالم في الفطل هبحرا

واهذ الىؾائل الخهلُمُت التي جدخاج ،  زم مً مالخكت الباخث

أما مهمل اللغت هي . مهمل اللغت ومهمل الهلىم: مجها، الؿالب غحر مىحىص

مً عأي الباخث ، لىً. اخضي مً الدؿهُالث اإلاهمت لِؿانض حهلم اللغت

مالىج لضحهم فىغة " صاع الؿهاصة الاؾالمي الؿلفي"أن ألاؾاجُظ اإلاههض 

.  لى غحر الفطل، حمُلت في ئهخفام اإلاىغو اإلاىحىص للخهلم
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 دار السعادة"جكىين البيئت العزبيت في معهد العىامل املساعدة في  .2

  ماالنج"إلاسالمي السلفي

ً البِئت الهغبُت في مههض أما الهىامل اإلاؿانضة في   صاع الؿهاصة"جيٍى

:  فهي هما ًلي ماالهج"ؤلاؾالمي الؿلفي

 الدصجُهاث (أ 

الدصجُهاث مً ألاؾاجُظ واإلاضًغ اإلاههض لُدمؼ غحر الهُئت جىمُت 

غقى اللغىي الظي ًيىن في َظا اإلاههض ألن . اللغت الهغبُت ليي ًدافل ٍو

 صاع الؿهاصة "مىحىص اللغت في َظا اإلاههض ًضٌ نلى مىحىص مههض

ئطا خغػ اللغت مً . ال ًدغػ اللغت مً َظا اإلاههض، لظا". ؤلاؾالمي الؿلفي

 .فحزوٌ ضىعة حاهبِخه، " ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض 

 بىاء الخيافل بحن لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت (ب 

ٌؿخؿُو أن ًيسجم ، ألن بىظلً. ؾالب ًؿبلىن اللىىن الجؿىع 

الؿالب الظًً . َىان ًىحض َضًت ونلاب. البِئت الهغبُت في َظا اإلاههض

. زاعج نلى اللاهىن ؾخىؿب نلابا والؿالب اإلاىجؼاث ؾخىؿب َضًت
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أي َم كـ زاعج ، في اإلاداغغة الىبري " أخؿً اإلاخيلم"ؾأشهغ ، أخُاها

خيلم باللغت الهغبُت وشُؿا  .نلى اللاهىن ٍو

 الابخياع مً لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت (ج 

ألن . َظا ألامغ مهم حضا نلى انخطام اللغت وجىمُتها في َظا اإلاههض

ػت الىالم باللغت الهغبُت لِـ لها الجائؼة والهلاب لىً لضحها . فٍغ

وان اإلاداغغة الىبري التي حهغع هفاء ، َىا. الابخياع في أصاء ألاوشؿت

 .اللغت للؿالب

 والهلاب إلاً الجؿُو الىكام، وحىص الهضًت للؿالب اإلااَغ واإلاؿُو (د 

ئطا . ًجب نلى حمو الؿالب أن ًخيلمىا باللغت الهغبُت ول ًىم

. وان الؿالب ال ٌؿخسضمىن اللغت الهغبُت في هالمهم غغب نلابا

 .والؿالب اإلااَغ واإلاؿُهاث خطىٌ الهضًت

 (الىكام الجؿىع )هكام اإلاىاهبت اإلاىىتزة  (ه 

 .اإلاغاص أن هكام اللغت في َظا اإلاههض ًجؿغ ول الؿىت

 الاناهت (و 

الاناهت مً الؿالب اإلاؿخىي الهالي الظي ًغافلىن نلى الؿالب 

جدتهم حؿانض ؾالب اإلاؿخىي الهالي ئلى الؿالب جدتهم في حهلم اللغت 

 .َم جخهلمىن في حهلم اللغت الهغبُت، الهغبُت
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 الهمت الهالُت للخهلم والاؾخلامت في حهلم اللغت الهغبُت (ز 

ألجهم ًغصون . بغحر حهب، ؾالب َم ًخهلمىن اللغت الهغبُت ول ًىم

. أن ٌؿخؿُهىا اللغت الهغبُت حُضا

 

 دار السعادة"جكىين البيئت العزبيت في معهد املشكالث املىاحهت في  .3

  ماالنج"إلاسالمي السلفي

ً البِئت الهغبُت في مههض أما الشىالث اإلاىاحهت في  صاع "جيٍى

:  فهي هما ًلي ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيالؿهاصة

 هلظ ئجلان اإلافغصاث .أ 

لىً َم . ؾالب ًدفكىن في اإلاههض زمـ اإلافغصاث ول ًىم

ألجهم ال ٌؿخسضمىن طلً اإلافغصاث في . وؿُىن باإلافغصاث كبلها

 .هالمهم

  زلفُت جغبُت الؿالب مسخلفت .ب 

لِـ الؿالب مخسغحىن مً اإلاضعؾت . الؿالب في َظا اإلاههض هشحر

َم . لىً هشحر مجهم مخسغحىن مً اإلاضعؾت الحىمُت. ؤلاؾالمُت فلـ

ئطن البض نلحهم أن ًخهلمىا اللغت . ال ٌهلمىن نً اللغت الهغبُت

 .الهغبُت مً ؤلابخضاء
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لىً َم ال ٌؿخسضمىن ، اؾخسضم الؿالب اللغت الهغبُت في هالمهم .ج 

وهم؟ َظا اإلاشاٌ الىالم ،أها بهضن: مشاٌ، زلافت الهغبُت في الىالم

ألن في الهغب لِـ . لىً ٌؿخسضم زلافت ؤلاهضوهِؿُت، باللغت الهغبُت

َل أها : اإلاشاٌ". َل"ٌؿخسضم لجىاب الؿإٌ " وهم"اليلمت . لهجت هظا

ذ". ال"أو " وهم: "بهضن؟ فجىابه ض اإلاخيلم لخلىٌ الخطٍغ ، ئطا جٍغ

 .فُىفي أن ٌؿخسضم أها بهضن
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 الفصل الخامس

مناقشت البحث 

ٌهجي حهلُم هخائج ، في َظا الفطل ًبدث الباخث نً مىاكشت البدث

اث اإلاىحىصة والضعاؾت الؿابلت ظٍ مىاكشت البدث جخيىن نلى . البدث بالىكٍغ َو

ً البِئت الهغبُت في مههض . أعبهت مباخث  صاع الؿهاصة"اإلابدث الاٌو نً جيٍى

ً البِئت ،  ماالهج"ؤلاؾالمي الؿلفي واإلابدث الشاوي نً الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

واإلابدث الشالث نً ،  ماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"الهغبُت في مههض 

ً البِئت الهغبُت في مههض   ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة"اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

 ماالهج "الؿلفي

 إلاسالمي دار السعادة"جكىين البيئت العزبيت في معهد : املبحث الاول 

 ماالنج "السلفي

ت اؾخيخج الباخث أن ،  اهؿالكا مً هخائج البدث وانخماصا نلى الىكٍغ

 ماالهج َى ئخضي مً اإلاهاَض الظي ًدطل " ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض 

ً البِئت الهغبُت والبِئت الهغبُت التي جيىن فحها البِئت الهغبُت زاعج . أن جيٍى

لىً بهظٍ البِئت الهغبُت زاعج الفطل حؿخؿُو أن حؿهل الؿالب في . الفطل

ئخضي ألاؾاجُظ اللغت ، هما كاٌ أؾخاط خُضع . صعؽ مهاعة الىالم صازل الفطل
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حؿانض البِئت الهغبُت أن حؿهل الؿالب في صعاؽ مهاعة : الهغبُت في مهاعة الىالم 

بغحر  البِئت الهغبُت ال ًمىً الؿالب ٌؿخؿُهىن أن ، الىالم صازل الفطل

ولىوان وحضث الخؿُئاث في ، ًخيلمىا اللغت الهغبُت حُضا خُىما في الفطل

. لىً حؿخؿُو أن جطلح َظٍ الخؿُئاث، كىانض اللغت

 حمُو الؿالب اإلاههض ٌؿخسضمىن اللغت الهغبُت في الخطاٌ ول ًىم في أي 

ضي. ميان وػمان ، أن البِئت هي بِئت الهغبُت : َظٍ جىاؾب بما كاله خُلمي َػ

ت التي مً شأجها أن جإزغ في  البِئت َىا حمُو ألاشُاء والهىامل اإلااصًت واإلاهىٍى

نملُت الخهلُم وجغغب الؿالب في جغكُت اللغت الهغبُت وجضفههم وحسجههم نلى 

 .جؿبُلها في واكو خُاتهم الُمُت

أن البِئت هي حمُو ألاشُاء و الهىامل اإلااصًت و  (Marzuki) وكاٌ مغػوقي 

ت التي مً شأجها أن جأزغ في نملُت الخهلُم و جغغب الؿالب في جغكُت اللغت  اإلاهىٍى

.الهغبُت و جضفههم و حصجههم نلى جؿبُلها في واكو خُاتهم الُىمُت

                                                             
. ص( 2009, ابراهٌم مالك موالنا جامعة مكتبة: ماالنج), العربٌة اكتساب فً دورها و تكونٌها, اللغوٌة البٌئة, زهدي حلٌمً 
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 ًلىٌ أن البِئت هي الىؾـ أو اإلايان الظي (Busyairi)كاٌ بشحري  

 ,جخفىافغ فُه الهىامل اإلاىاؾبت إلاهِشت وائً حي أو مجمىنت وائىاث خُت زاضت

.ولها نىامل و كىي زاعحُت جإزغ في ؤلاوؿان و ؾلىهه

البِئت الخهلُمُت هي ول الهىاضغ التي ًدشضَا اإلاغبي مً الىخاب اإلاضعسخي  

ت أزىاء الفطل الضعسخي و كبله لت الخهلم و أوشؿت جغبٍى  و التي تهضف ولها ,و ؾٍغ

ت واخضة حشيل اؾخجابت اإلاخهلم بالشيل اإلاغغىبت فُه .ئلى ئؾتراجُجُت جغبٍى

أما البِئت التي ًلطضٍ الباخث هي حمُو ألاشُاء و الهىامل اإلااصًت و  

ت التي مً شأجها أن جأزغ في نملُت الخهلُم و جغغُب الؿالب في جغكُت اللغت  اإلاهىٍى

الهغبُت الخاضت مهاعة الىالم و جضفههم و حصجههم نلى جؿبُلها لخيلم في واكو 

 أو هي ول ما ٌؿمهه اإلاخهلم و ما ٌشاَض مً ,خُاتهم الُىمُت باللغت الهغبُت

اإلاإزغاث اإلاهُئت ؤلامياهاث اإلادُؿت به اإلاخهللت باللغت الهغبُت اإلاضعوؾت 

واإلالطف و اإلاىخبت و الؼعانت و التي ًمىجها أن جإزغ في حهىصٍ للحطىٌ نلى 

.الىجاح في حهلُم اللغت الهغبُت

                                                             
 اللغة للمعلمٌن التدرٌبة الدورة فً ألقاها التً المقالة )ماالنج العربٌة اللغة تعلٌم فً تطوٌرها و المساعدة البٌئة تكوٌن, بشٌري 

 (2001 بالً – جاوا العربٌة
 11. ص( 1981, لبنان ممكتبة: القاهرة), تعلٌمها و الحٌة اللغات تعلٌم, العربً المجٌد عبد صالح 
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ت في َظا اإلاههض هشحر التي جدغن جلً ألاوشؿت َُئت جىمُت . وألاوشؿت اللغٍى

ت نلى أعبهت أكؿام. اللغت :هي، وجىلؿم ألاوشؿت اللغٍى

 ألاوشؿت الُىمُت .1

ئنؿاء : مجها حهلم اللغت بهُئت جىمُت اللغت، هي ألاوشؿت التي جلىم ول ًىم

. زمـ اإلافغصاث حضًض ومغاحهت زمـ اإلافغصاث اإلااضخي

 ألاوشؿت ألاؾبىنُت .2

جبُحن ، أنؿى أمشلت الجملت: مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في ألاؾبىم مغة

ت اإلاداغغة ، أنؿى اإلاغاصف واإلاػاص واإلافغصاث الُىمُت، كىانض اللغٍى

ت، فدظ عؾالت حهلم اللغت بلجىت جىمُت اللغت، الطغغي  . والالضفت اللغٍى

ت .3  ألاوشؿت الشهٍغ

جغحمت اللطُضة واإلاداغغة : مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في الشهغ مغة

. الىبري 

ت .4  ألاوشؿت الؿىٍى

خفلت الافخخذ َُئت جىمُت : مجها، هي ألاوشؿت التي جلىم في الؿىت مغة

ت  اللغت الهغبُت ونغع َُئت اللغت الهغبُت وجىػم هخاب اإلاجمىناث الهطٍغ

. في اللغت الهغبُت واإلاىاكشت اللغت الهغبُت واإلاؿغخُت اللغت الهغبُت
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البِئت الهغبُت هي خالت فحها أهىام مً : َظٍ جىاؾب بما كاٌ اعفا نُىت

ت الهغبُت ئما نبر اإلاداصزت الُىمُت وئما اليشاؾاث ألازغي ، ألاوشؿت اللغٍى

ت  مشل الخؿابت والىضواث ونملُت الخهلم والخهلُم واإلاؿابلاث اللغٍى

ظة ألازغي  . وألالهاب الهغبُت واليشاؾاث اإلاٍإ

دار "العىامل املساعدة في جكىين البيئت العزبيت في معهد : املبحث الثاني 

 ماالنج " إلاسالمي السلفيالسعادة

ً . نىامل اإلاؿانضة هي ول شحئ الظي جإزغ ما والهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

ً البِئت الهغبُت وجىمُتها وطهغ هاها . البِئت الهغبُت هي ول شحئ الظي جإزغ في جيٍى

الهىامل الضزلُت والهىامل : جىلؿم الهىامل نلى كؿمحن، ؾىحىا في هخابه

. الخاعحُت

وبجاهب طلً . الهىامل الضازلُت هي الهىامل في صازل الؿالب همهاعة هفؿه

والهاصة الىفؿُت وؤلاحخمانُت ، والهمت واللضعة، واهذ الضوافو في الخهلم

وأما . الحالت الجؿمُت والغوخُت جيىن مً الهىامل الضازلُت، والاكخطاصًت
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اإلاشاٌ اإلاىاص ، الهىامل الخاعحُت هي ول ما وحض مً زاعج هفـ الؿالب

 .الخهلُمُت والىؾائل الخهلُمُت والبِئت التي ؾىىىا فحها

ت التي وغهتها  ض البِئت اللغٍى ول الهىامل التي جإزغ في حهلُم اللغت جٍإ

ت لها صوع هبحر لىجاح الؿالب في الخهلُم اللغت الهغبُت. ألاؾاجُظ  .البِئت اللغٍى

ت اؾخيخذ الباخث أن في َظا ، اهؿالكا مً هخائج البدث وانخماصا نلى الىكٍغ

ً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم ، اإلاههض واهذ الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

: مجها، بالهغبُت للؿالب

أن اإلاىاص الخهلُمُت في َظا اإلاههض مخهلم بىخب ، اإلاىاص الخهلُمُت الهغبُت .1

. ئما هخب الترار أو الىخب الحضًشت باللغت الهغبُت، الهغبُت وصعوؽ الهغبُت

مطؿلح ، البالغت، صعوؽ اللغت الهغبُت: زاضت في وكذ اإلاهاصلت اإلاشاٌ

ت، الحضًث  .الخىخُض وغحر طلً، الخفؿحر، أضىٌ الفله، الؿحرة الىبٍى

أما لجىت َُئت . وحىص َُئت الخىمُت اللغت الهغبُت وألاوشؿت التي جإصحها .2

الخىمُت اللغت الهغبُت مً الؿالب واإلاشغفحن مً ألاؾاجُظ َىان لجىت َُئت 
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الخىمُت اللغت الهغبُت لخىكُم ومغاكبت أوشؿت الؿالب التي جخهلم باللغت في 

 .َظا اإلاههض

اإلاغاص بالىكام ٌهجي . وحىص الىكام في اؾخسضام اللغت الهغبُت وما ًخهلم بها .3

. ًجب نلى حمُو الؿالب في َظا اإلاههض أن ًخيلمىا باللغت الهغبُت ول ًىم

ت في اإلاههض ئطا واهذ الؿالب ال . والبض نلحهم أن ًدبهىا حمُو ألاوشؿت اللغٍى

 .والؿالب اإلااَغ واإلاؿُو ؾِىلىا َضًت. فُىلىن الهلاب، ًؿهىن َظا الىكام

َم ًخهلمىن اللغت . الهمت الهالُت للخهلم والاؾخلامت في حهلم اللغت الهغبُت .4

. ألاجهم ًغصون أن ٌؿخؿُهىا اللغت الهغبُت حُضا. بغحر حهب،الهغبُت ول ًىم

ت للخهلم، ئطن  .لضحهم ؤلاعاصة اللٍى

ؿضًاها هما ًلي : جىاؾب َظا الهىامل بما اإلاظوىع في عؾالت اإلااحؿخحر لُىضي جَغ

ت الجُضة  .1 وحىص مغبي اللغت الهغبُت ومهلمها الظًً ًمليىن الىفاءة اللغٍى

 ٌؿىىىن صازل اإلاههض مو الؿالب

ـ اللغت الهغبُت اإلاخىىنت واإلاؿىعة باإلبضاعي وؤلابخياعي  .2  اإلاىهج وؾغائم الخضَع

 الىؾائل الخهلُمُت الياملت .3

 اإلاىاص الخهلُمُت باللغت الهغبُت .4

ُئت مدغهت اللغت .5  وحىص مؿدشاع اللغت َو



 

73 

 

 وحىص الىكام والىائذ الطاعمت .6

 

دار "املشكالث املىاحهت في جكىين البيئت العزبيت في معهد : املبحث الثالث 

 ماالنج " إلاسالمي السلفيالسعادة

ا ت : مجها، وان اإلاشيلخان اإلاىاحهخان في حهلم اللغت، هكٍغ اإلاشىالث اللغٍى

ت ليي ، مهغفت ألاؾاجُظ نً جلً اإلاشيلخحن مهمت حضا. واإلاشىالث غحر اللغٍى

بدث نً خّل اإلاشىالث اإلاىاؾبت ختى ٌؿخؿُو ، ٌؿخؿُو أن ًطغغ اإلاشىالث ٍو

ضا ُّ ت هي اإلاشىالث . أّن ًبلغ حهلم اللغت الهغبُت في خّض الللُل ح اإلاشىالث اللغٍى

ت ، اإلاىاحهت بالؿالب الظًً ًخهللىن باللغت مباشغة خُث أّن اإلاشىالث غحر اللغٍى

ل هجاح بغهامج الخهلم الظي جإصي
ّ

. هي اإلاشىالث التي جإزغ ختى ًفش

ً البِئت الهغبُت في مههض الشىالث اإلاىاحهت في   ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة"جيٍى

:  فهي هما ًلي ماالهج"الؿلفي

 هلظ ئجلان اإلافغصاث .1

لىً َم وؿُىن . ؾالب ًدفكىن في اإلاههض زمـ اإلافغصاث ول ًىم

. ألجهم ال ٌؿخسضمىن طلً اإلافغصاث في هالمهم. باإلافغصاث كبلها
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  زلفُت جغبُت الؿالب مسخلفت .2

لِـ الؿالب مخسغحىن مً اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت . ؾالب في َظا اإلاههض هشحر

َم ال ٌهلمىن نً . لىً هشحر مجهم مخسغحىن مً اإلاضعؾت الحىمُت. فلـ

. ئطن البض نلحهم أن ًخهلمىا اللغت الهغبُت مً ؤلابخضاء. اللغت الهغبُت

 لىً باؾخسضام زلافت ؤلاهضوهِؿُت، اؾخسضام الؿالب اللغت الهغبُت .3

لىً َم ال ٌؿخسضمىن ، اؾخسضام الؿالب اللغت الهغبُت في هالمهم

وهم؟ َظا اإلاشاٌ الىالم باللغت ،أها بهضن: مشاٌ، زلافت الهغبُت في الىالم

. ألن في الهغب لِـ لهجت هظا. لىً ٌؿخسضم زلافت ؤلاهضوهِؿُت، الهغبُت

: َل أها بهضن؟ فجىابه: اإلاشاٌ". َل"ٌؿخسضم لجىاب الؿإٌ " وهم"اليلمت 

ذ". ال"أو " وهم" ض اإلاخيلم لخلىٌ الخطٍغ فُىفي أن ٌؿخسضم أها ، ئطا جٍغ

. بهضن
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الفصل السادس 

ص نخائج البحث والاقتراحاث
ّ
 ملخ

اإلابدث ألاٌو ًبدث نً ملخظ هخائج ، ًخيىن َظا البدث مً اإلابدشحن

. البدث واإلابدث الشاوي ًبدث نً ؤلاكترخاث

ملخص نخائج البحث : املبحث ألاول 

بهض كام الباخث بالبدث نً البِئت الهغبُت لخىمُت مهاعة الىالم في مههض 

، كض وضل الباخث ئلى اؾخيخاج ألازحر. مالىج" صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي"

: وهخائج التي وضل ئلُه الباخث في َظا اإلاههض ًخلخظ فُما ًلي

مالىج َىان البِئت " صاع الؿهاصة ؤلاؾالمي الؿلفي"البِئت الهغبُت في مههض  .1

جدخىي البِئت الهغبُت زاعج الفطل نلى اإلاداصزت . الهغبُت زاعج الفطل

الؿالب َىان ٌؿخسضم باللغت الهغبُت . الُىمُت ئما في الغغفت أو في الؿغهت

ت هشحرة. في هالمهم ول ًىم ىان واهذ ألاوشؿت اللغٍى مجها جخيىن مً ،َو

خفل )حهلم اللغت بهُئت جىمُت اللغت الهغبُت : مجها، ألاوشؿت الُىمُت

ً الخؿابت: مجها، ألاوشؿت ألاؾبىنُت. (اإلافغصاث . اإلاداغغة الطغغي و جمٍغ

ت ت. اإلاداغغة الىبري : مجها، ألاوشؿت الشهٍغ خفلت : مجها، وألاوشؿت الؿىٍى

وحؿانض أن حؿهل البِئت الهغبُت زاعج . ؤلافخخاح َُئت جىمُت اللغت الهغبُت

زاضت في مهاعة ، الفطل نلى الؿالب في حهلم اللغت الهغبُت صازل الفطل

 .الىالم

ً البِئت الهغبُت في مههض  .2 ؤلاؾالمي صاع الؿهاصة "الهىامل اإلاؿانضة في جيٍى

الدصجُهاث مً ألاؾاجُظ ومضًغ اإلاههض لُدمؼ غحرة :  هما ًليماالهج" الؿلفي
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غقى اللغىي الظي ًيىن في َظا ، َُئت جىمُت اللغت الهغبُت ليي ًدافل ٍو

الابخياع مً لجىت ، بىاء الخيافل بحن لجىت َُئت جىمُت اللغت الهغبُت، اإلاههض

والهلاب ، وحىص الهضًت للؿالب اإلااَغا واإلاؿُهت، َُئت جىمُت اللغت الهغبُت

ؤلاناهت مً ، (الىكام الجؿىع )هكام اإلاىاهبت اإلاىىتزة ، إلاً الجؿُو  الىكام

والهمت ، الؿالب اإلاؿخىي الهالي الظًً ًغافلىن نلى الؿالب اإلاؿخىي جدتهم

 .الهالُت للخهلم وؤلاؾخلامت في حهلم اللغت الهغبُت

ت الهغبُت في مههض  .3 ً البِئت اللغٍى  صاع الؿهاصة"اإلاشىالث اإلاىاحهت في جيٍى

جىحض ، هلظ ئجلان اإلافغصاث:  فهي هما ًليماالهج" ؤلاؾالمي الؿلفي

زلفُت الؿالب لِـ مً اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت ، الخؿُئاث في كىانض اللغت

 .لىً باؾخسضام زلافت ؤلاهضوهِؿُت،اؾخسضام اللغت الهغبُت، فلـ

 

إلافترحاث  : املبحث الثاني 

فؿُلضم الباخث بهؼ ؤلافترخاث خىٌ ما ، انخماصا نلى هدُجت البدث

: فهي، ًخهلم بالبدث

هؿى ، ًيبغي نلُىا أن ٌهؿي الهضًت نلى الؿالب اإلااَغا في مهاعة الىالم .1 َو

ت ليي حصجو الؿالب في ، الهلاب نلى الؿالب الظي ال ٌهملىن الىكام اللغٍى

 .حهلم اللغت أو اؾخسضام اللغت الهغبُت في هالمهم

 ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض ًيبغي نلى حمُو ألاؾاجُظ  .2

. ئما مضعؽ اللغت أو لِـ مضعؽ اللغت، ٌؿخسضمىا باللغت الهغبُت في هالمهم

 .وخُىما ًخيلمىن بالؿالب
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 أن ماالهج"  ؤلاؾالمي الؿلفيصاع الؿهاصة"مههض ًيبغي نلى حمُو ألاؾاجُظ  .3

زاضت ، ٌهؿُىا اللضوة الحؿىت ئلى الؿالب في هالم اللغت الهغبُت الفطُدت

 .نلى مضعسخي اللغت الهغبُت

ض الىؾائل الخهلُمُت التي جدخاحه الؿالب في َظا اإلاههض .4  .ًيبغي أن ًٍؼ

جيبغي أن جلىم َُئت جىمُت اللغت الهغبُت بخطيُو اإلاجلت الحائؿُت الهغبُت  .5

. خؿب اإلاجمىنت مخباصال
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اإلاغاحو الهغبُت 

ت في جغكُت اللغت الهغبُت,مغػوقي  في ملالخه التي اللاَا في , صوع البِىت اللغٍى

 2001 ,الجامهت ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج

 

ا في حهلُم اللغت الهغبُت ماالهج ,بشحري  َغ ً البِئت اإلاؿانضة و جؿٍى اإلالالت , جيٍى

بت للمهلمحن اللغت الهغبُت حاوا   2001,بالي – التي أللاَا في الضوعة الخضٍع

 

 ,ممىخبت لبىان:  اللاَغة, حهلُم اللغاث الحُت و حهلُمها,ضالح نبض اإلاجُض الهغبي

1981 

 

 ولُت ,صاع اإلاهغفت الجامهت،  فله اللغت و نلم اللغت,نمىص ؾلُمان ٌهلىب

 1990 ,ألاصبُت حامهت لحل

 

ؿها,أخمض فإاص نلُان ت ماَُتها و ؾغائم جضَع اع, الىخاب اإلاهاعة اللغٍى صاع :  ٍع

 1992 ,اإلاؿلم

 1952 ,صاع الىخاب الهغبي:  بحروث,1.  الخطائظ ج,أبي الفخذ نشمان بً حجي

 

ضي ت,خلُمي َػ مىخبت :  ماالهج,جيىهحها و صوعَا في اهدؿاب الهغبُت،  البِئت اللغٍى

 2009 ,حامهت مىالها مالً ابغاَُم

 

مههض فغوفؿغوع :  باجؼ ؾىىغ , ؾغق حهلُم اللغت الهغبُت,نبض الحلُم خىفي

 2005 ,صوهخىع مدمض ًىوـ الهالي ؤلاؾالمي الحيىمي
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:  جغهُا , اإلاجلض الشاوي, الؿبهت الشاهُت,اإلاعجم الىؾُـ: مجمو اللغت الهغبُت

 1982,مىخبت ؤلاؾالمُت

 

ـ اللغت,نلي خؿحن الضلُمي صاع : أعصن–  نمان , الؿغائم الهلمُت في جضَع

 2003 ,الؿغوق

 

 ,فىُاجه و اؾتراجُجُاجه و أؾالُب حهلُمُت–  الحىاع ,متى ئبغاَُم اللبىصي

بت: اللاَغة  2003 ,مىىبت َو

 

ـ اللغت الهغبُت لغحر ,مدمىص وامل الىاكت وعشضي أخمض ؾهُمت  ؾغائم جضَع

 ,مىشىعاث اإلاىكمت ؤلاؾالمُت للتربُت و الهلىم و الشلافت:  ئٌؿِؿيى,الىاؾلحن بها

2003 

 

 ,مىخبت الخىبت:  الٍغاع, ؾغائم حهلُم اللغت الهغبُت,مدمض بً ئبغاَُم الخؿُب

2003 

 

 1995,مىخبت أخمض ًاؾحن:  نمان, أؾالُب البدث الهلمي,هائل الهىاملت
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WAWANCARA 

A.  Kepada Pengurus dan Ustadz 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Lingkungan Bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Darussa'adah Alislami 

Assalafi Malang? 

2. Apa tujuan dari Pembentukan Lingkungan Bahasa Arab 

di Pondok Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi 

Malang? 

3. Apa saja kegiatan yang berhubungan dengan 

kebahasaan yang ada di Pondok Pesantren Darussa'adah 

Alislami Assalafi Malang? 

4. Apa saja fasilitas yan mendukung kegiatan kebahasaan 

di Pondok Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi 

Malang? 

5. Apakah para santri merasa kesulitan dengan 

diwajibkannya berbahasa arab di lingkungan  Pondok 

Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

6. Apa saja Problematika/Permasalahan yang dihadapi 

dalam pembentukan Lingkungan Bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi 

Malang? 

7. Apa saja faktor pendukung pembentukan Lingkungan 

Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussa'adah 

Alislami Assalafi Malang? 

8. Bagaimana antusias santri dengan terbentuknya 

Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

9. Bagaimana cara untuk meng Evaluasi pembelajaran 

bahasa Arab utamanya maharah kalam di Pondok 

Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 
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10. Bagaimana hasil belajar santri dengan adanya 

Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

11. Menurut ustadz apakah Pembentukan  Lingkungan 

Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussa'adah 

Alislami Assalafi Malang ini membantu santri dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

 

B. Kepada Santri 

1. Bagaimana pendapat anda dengan terbentuknya 

Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

2. Apa saja Kegiatan kebahasaan yang berhubungan 

dengan Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

3. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab dengan 

pembentukan Lingkungan Bahasa Arab di Pondok 

Pesantren Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 

4. Apakah kalian merasa kesulitan dengan adanya 

Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darussa'adah Alislami Assalafi Malang? 
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