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 البحث اجلامعي
 

يف منظور  ماالنجالثانويّة االسالمّية  تكوين البيئة اللغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن
 تعليم القائمة على الدماغالنظريّة 

 
 إعداد:

 فرمان نور الفوزي
 02007771رقم التسجيل: 
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 البحث اجلامعي
 

 منظوريف  ماالنجسالمّية الثانويّة اال تكوين البيئة اللغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن
 على الدماغ ةالقائم تعليمالنظريّة 

 
 

 (S1كمال بعض شروط الختبار للحصول على درجة سرجاان )مقّدم ل 
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 استهالل
 
 

 قال اّلّل تعاىل : 
 (ٙ( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )َ٘فِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )

 [ٙ، ٘]الشرح:  
 
 
 

 حصلت على القلب مطمئّنا # كّلما قرأت القرآن يوما
 على العلم انفعاحصلت  # كّلما  درست العربّية حبّا
 جستري(انيال احللمي ادلا)الدكتور د
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 إهدا
 
 

 أىد ىذا البحث اجلامعي :
 إىل من فيو رضى اّلّل تعاىل

 
راها وأخيت الكبريتني إذا ين. وإىل أخي الكبري أأنج أيكا نغأّمي حليمة وأيب سيف الدّ 

 فضيلة النفوس ونيا كرنيويت
 يف الّدنيا واآلخرة ويعطيهم طول العمر ابلّصحة والربكة( )عسى اّلّل أن حيفظهم

 
احملبوبٌن وإىل مجيع ادلشايخ األعزّاء وأساتيذي الكرماء ومن قد  وإىل مجيع أعضاء أسريت

يساعدونين ويرافقونين يف مسًنة  نايب اّلذيحعّلمين وأرشدين ابجلهد والصرب. وزمالء وأص
 تعليمي

 يف الّدنيا واآلخرة ويعطيهم طول العمر ابلّصحة والربكة( م)عسى اّلّل أن حيفظه
 
 
 
 
 
 
 
 



 د
 

 كلمة الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
احلمد هلل وكفى والّصالة والّسالم على سّيدان ادلصطفى زلّمد أىل صدق والوفاء 

 وعلى آلو وصحبو ومن تبعو إىل يوم اجلزاء. أّما بعد.
إىل اّلّل عّز وجّل على نعمة القّوة والصّحة والفرصة حّّت قد إنتهيت   اأشكر شكر 

كتابة ىذا البحث اجلامعي. مّث أود أن أقّدم خالص شكري وتقديري دبناسبة هناية كتابة 
 رساليت، خصوصا إىل :

جامعة مولان  بوصفو مدير فضيلة األستاذ الدّكتور عبد احلارس ادلاجستري .ٔ
 .السالمّية احلكومّية مالنجمالك إبراىيم 

بوصفو عميد كلّية علوم الرتبّية والتعليم  كتور أغوس ميمون ادلاجستريفضيلة الد  .ٕ
 .مولان مالك إبراىيم السالمّية احلكومّية مالنججامعة 

بوصفها رئيسة قسم تعليم  فضيلة الدّكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستري .ٖ
 . مالك إبراىيم السالمّية احلكومّية مالنجمولان الّلغة العربّية جامعة

بوصفو مشريف البحث على  احلاج قامي أكيد جوهري ادلاجستريفضيلة  .ٗ
علميّا ووجو  لبحث اجلامعي كما ىو. أفادينتوجيهاتو حّّت يتّم إكمال ىذا ا

اخلطوات يف طول مراحل إعداد ىذا البحث. فلو من هللا أحسن اجلزاء، ومن 
 .الباحث عظيم الشكر والعرفان

بوصفو وايل الّدراسي يف قسم الدكتور احلاج دانيل حلمي ادلاجستري  فضيلة .٘
تعليم الّلغة العربّية جامعة مولان مالك إبراىيم مالنج، اّلذي أرشدين طول 

 يف ىذه اجلامعة. الدراسي
 ومعهد اجلامعة يف قسم تعليم الّلغة العربّية خصوصا مجيع األساتيذ واألستاذات .ٙ

 .جامعة مولان مالك إبراىيم مالنجسوانن أمبيل العايل 



 ه
 

مجيع األسرة دلدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج اّليت قد أعطيتين  .ٚ
 قامة البحث.الفرصة إل

احملبوبٌن ومجيع أعضاء أسريت اّلذين شّجعوين ورحيموين يف طول  فضيلة الوالدين .ٛ
 حيايت.

وشكر جزيال جلميع إخواين وأخوايت خصوصا طاّلب وطالبات قسم تعليم الّلغة  .ٜ
امعة مولان مالك ج العريّب ومجيع أعضاء األسرة يف معهد سوانن أمبيل العايل

اّلذين شّجعوين ورافقوين طول دراسي يف ىذه اجلامعة حّّت إكمال  إبراىيم مالنج
ىذا البحث اجلامعي. عسى اّلّل أن يعطي علينا رمحة لحّد ذلا وأن يثيبنا حبسن 

 الثواب.
 

 م ٕٕٔٓ يونيومالنج .....
 الباحث

 
 فرمان نور الفوزي
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 ح
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 ي
 

 



 ك
 

 



 ل
 

 مستخلص
منظور نظريّة تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج يف .ٕٕٔٓ .فرمان نور الفوزي

كلية علوم الرتبية والتعليم.  قسم تعليم اللغة العربية.. (S-1). البحث اجلامعي على الّدماغ ةالقائم التعليم
 اج قامي أكيد جوىري.احلجامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج. ادلشرف: 

 البيئة الّلغويّة، التعليم القائم على الّدماغكلمات مفتاحية: 
م. وتكوين ري يف بيئة قو ذبألّن اللغة ليستطيعان على تفصيلها،  متالزمٌن ومتالشقٌن الّلغة والبيئة شيئٌن

الّلغة الثانية لدى ادلتعّلم. وكذالك يف عمليّة البيئة الّلغويّة العربّية شيء مهّم يف صلاح التعليم الّلغة العربّية واكتساب 
التعليم وتكوين البيئة الّلغويّة يلزم ادلعّلم على استفادة قدرة دماغ ادلتعّلم جّيدا لكي تكون ادلتعّلم يشرتك عملّية 

الّرمحن  التعليم سهلة. لكن يف تكوين البيئة الّلغويّة فيو ادلشكالت اجملودة. ىذا احلال كما وجد يف مدرسة عباد
 الثّانويّة اإلسالمّية مالنج اّليت تريد على تكوين البيئة الّلغويّة العربّية ولكن مازالت فيها ادلشكالت.

عباد  مدرسةلوصف عملّية تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف ( ٔومن مث أىداف من ىذا البحث كما يلي: 
لوصف مشكالت تكوين البيئة ( ٕ. يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الدماغ سالمّية مالنجويّة الالرمحن الثان

( ٖ .على الّدماغ ةالقائم التعليمنظريّة  منظوريف  سالمّية مالنجعباد الرمحن الثانويّة ال مدرسةالّلغويّة العربّية يف 
يف منظور سالمّية مالنج ويّة اللرمحن الثانعباد ا تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف مدرسةإلعطاء حّل ادلشكالت 

 . على الدماغ ةالقائم نظريّة التعليم
يف ىذا البحث، يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي ونوع الوصفي. ألن البياانت احملتاجة على صورة 

مجع ادلعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون البحث ويصيف الباحث على تلك البياانت كاملة. وأساليب 
 البياانت يف ىذا البحث ثالثة وىي ادلقابلة وادلالحظة والواثئق.

 سالمّية مالنجعباد الرمحن الثانويّة ال مدرسة( عملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف ٔونتائج البحث فيما يلي )
وشلارسة استخدام الّلغة  علم الّلغة يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ تتكون من حفظ ادلفردات وتطبيق

 منظور نظريّة التعليميف  تكوين البيئة الّلغويّة مشكالتوأّما ( ٕ. )العربّية يف عملّية يومّية وتعليم وشلارسة الستماع
غًن مراتب مراحل التعليم، ليهتّم عملّية التعليم إىل نظام التعليم، حالة مكان التعليم مل  : على الّدماغ يعين ةالقائم
شكالت تكوين البيئة الّلغويّة ادلحّل وأّما ( ٖ) مدعمة، قّلة العملّية يف تطوير الّلغة العربّية خارج مناىج التعليم تكن

يهتّم ادلعّلم على يعين : يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ، 
صناعة ادلرافق الّداعمة كوسيلة ، يستخدم ادلعلم طروق التعليم ادلمتعة، الّدراسةىدي مراحل التعليم كما يف منهج 

 وتكثيفها. تكوين الفراق الّلغويّة ،التعليم عن ما يتعّلق ابلّلغة العربّية
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ABSTRACT 

Fauzi, Firman Nurul. 2021. Forming Language Environment in Madrasah 
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Language and environment are two continuous things and they cannot be 

separated, because language runs in a community environment. The formation of 

a language environment is very important in the success of Arabic learning and 

the acquisition of second language learners. Likewise, in the learning process and 

the formation of language environment, the teacher should be able to make good 

use of the learners' brain abilities so that learners follow the easy learning process. 

Therefore, the formation of a language environment there are several problems. 

This is as found in Madrasah Aliyah Ibadurrachman Malang which wants to 

establish a language environment. However, they still face some problems. 

Therefore, the objectives of this study are as follows: 1) to describe the 

building process of the language environment in Madrasah Aliyah Ibadurchman 

Malang in terms of brain-based learning theory, 2) to describe the problem of 

language environment formation in Madrasah Aliyah Ibadurachman Malang in 

terms of brain-based learning theory, 3) to provide a solution to the problem of 

language environment formation in Madrasah Aliyah Ibadurachman Malang in a 

review of brain-based learning theory.  

In this study, the researcher used qualitative method and descriptive type. 

Because the data needed is in the form of detailed information related to the scope 

of the research and the researcher describes the data optimally. There are 3 data 

collection instruments used, namely interviews, observation and documentation.  

The results of the research are as follows: (1) The process of forming a 

language environment in Madrasah Aliyah Ibadurrachaman Malang in the review 

of brain-based learning theory consists memorize of vocabulary and aplication of 

grammer, get to used Arabic language in daily activities, used listening skills. (2) 

The problems of forming a language environment in Madrasah Aliyah 

Ibadurrachaman Malang in the review of brain-based learning theory, those are 

the learning process has not been structured, the learning dose not pay attention to 

the learning system, the unsupportive conditions of the learning environment, and 

the lack of Arabic language development activities outside the curriculum. (3) The 

solution of the problems of forming a language environment in Madrasah Aliyah 

Ibadurrachaman Malang in the review of brain-based learning theory, those are 

the teachers pays attention to the learning stage guide as in the curiculum, the 

teachers use fun learning methode, making supporting facilities as a learning 

medium related to Arabic learning, and forming language communities 

development. 
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ABSTRAK 

Fauzi, Firman Nurul. 2021. Pembentukan Lingkungan Bahasa di Madrasah 

Aliyah Ibadurrachman Malang Ditinjau dari Teori Pembelajaran Berbasis 

Otak. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : H. Qomi Akid Jauhari, M.Pd  

Kata kunci : Lingkungan Bahasa, Pembelajaran Berbasis Otak 
Bahasa dan lingkungan merupakan dua hal yang berkesinambungan dan 

tidak terpecah keduanya tidak bisa terpisahakn, karena bahasa berjalan dalam 

suatu lingkunagn komunitas. Pembentukan lingkungan bahasa sangat penting 

dalam menyukseskan pembelajaran bahasa Arab dan pemerolehan bahasa kedua 

pembelajar. Begitu pula dalam proses pembelajaran dan pembenatukan 

lingkungan bahasa hendaknya pengajar mampu memanfaatkan kemampuan otak 

pembelajar dengan baik agar pembelajar mengikuti proses pembelajaran mudah. 

Akan tetapi dalam pembentukan lingkungan bahasa masih terdapat beberapa 

permasalahan. Hal ini sebagaimana ditemukan di Madrasah Aliyah 

Ibadurrachman Malang yang ingin membentuk lingkungan bahasa akan tetapi 

masih terdapat beberapa permasalahan. 

Dari situ tujuan penelitian ini sebagaimana berikut : 1) Untuk 

mendeskripsikan proses pembenatukan lingkungan bahasa di Madrasah Aliyah 

Ibadurchman Malang ditinjau dari Teori Pembelajaran berbasis otak. 2) Untuk 

mendeskripsikan masalah pembentukan lingknagan bahasa di Madrasah Aliyah 

Ibadurachman Malang ditinjau dari teori pembelajaran berbasis otak. 3) Untuk 

memberikan solusi atas masalah pembentukan lingkunagan bahasa di Madrasah 

Aliyah Ibadurachman Malang dalam tinjauan teori pembelajaran berbasis otak. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenisnya 

deskriptif. Karena data yang dibutuhkan dalam bentuk informasi secara rinci 

terkait cakupan penelitian dan peneliti mendeskripsikannya data tersebut secara 

maksimal. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan ada 3 yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Proses pembentukan 

lingkungan bahasa di Madrasah Aliyah Ibadurrachaman Malang ditinjau dari teori 

pembeljaran berbasis otak terdiri dari menghafalkan kosakata dan penerapan ilmu 

bahasa, membiasakan penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari, 

pembiasaan melatih kemampuan mendengar. (2) Adapun masalah pembentukan 

lingkungan bahasa di Madrasah Aliyah Ibadurrachaman Malang dalam tinjauan 

teori pembelajaran berbasis otak yaitu, belum tersusunnya proses pembelajaran, 

pembelajaran tidak memerhatikan sistem pembelajaran, kondisi lingkungan 

pembelajaran belum mendukung, kurangnya aktifitas pengembangan bahasa Arab 

di luar kurikulum. (3) Adapun solusi dari masalah pembentukan lingkungan 

bahasa di Madrasah Aliyah Ibadurrachman Malang ditinjau dari pembelajaran 

berbasis otak adalah guru memerhatikan panduan tahap pembelajaran 

sebagaimana dalam kurikulum, guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, membuat fasilitas pendukung sebagai media pembelajaran terkait 

dengan pembelajaran bahasa Arab, membentuk komunitas bahasa dan 

pengembangannya. 
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ّ  الفصل األو ل          
 االطار العام

 مقّدمة .أ 
ألّن تلك الّلغة اّول لغة اّليت تسمعو. يسمع  ،أن الولد يقّلد لغة أّمو من ادلعلوم

ف وادلوظ .ةعّينادلالولد على تلك الّلغة ألنّو يعيش يف بيئة قوم اّلذي يستخدم الّلغة 
األجنيب يستطيع على تقليد لغة البلدة ألنّو يعيش ويتحاور مع سّيده أو رلتماع البلدة 

حبسب الّلغة ادلدروسة جّيدا  استخداممتعّلم الّلغة سيستطيع على  وكذالك يف بيئتو.
ّية أّن الولد يولد ل كما قد ذكر يف نظريّة الّسلوكو  .بيئة حياتو يف مرور تعليم الّلغة

 البيئة أنّ  فلذالك نفهم ٔ.دور مهّا من البيئة شيئا ويف اكتسبو على الّلغة ةديلك كفاء
 . اكتساب الّلغة يف مهّمة عناصر من إحدى ىي اللغويّة

على تفصيلها. ألّن  انليستطيع ٕمتالزمٌن ومتالشقٌن الّلغة والبيئة شيئٌنكان 
معنها كّل الوسائل ادلمكنة الّلفظّية وغًن  بشكل عاّم الّلغة. ري يف بيئة قومذباللغة 

بشكل قد عرفنا على تعريف الّلغة  كما  ولكن ٖ.ةاالّلفظّية للّتفاىم بٌن الكائنات احلي
أصوات يعرب هبا   أّن الّلغة ىي -اللغوي العريب القدًن -جيّن اّلذي قدمو ابن خاّص 

فاظ لأطفى الغاليين قال أبّن اللغة ىي وكذلك الشيخ مص ٗ.كل قوم عن أغراضهم
يف والّلغة ىي آلة إّتصالّية استخدمها الّناس  ٘. هبا كّل قوم عن مقاصدىميعرّب 

تستطيع استخدامها كّل قوم حّّت  ادلوّصالت بٌن البشر. وصفة الّلغة ىي العادلّية
نفهم أّن  فاتلك تعر من ت ٙ.واللون واجلنسّية وغًن ذالك يلحيّدد دبرتبة الجتماع

                                                           
1 Andiopeta Purba, “Peranan Lingkungan Bahsa dalam Pemerolehan Bahasa Kedua”, Jurnal Pena, 
Vol. 3 No. 1 Juli 2013: 13-25 

2  ، . فٍ ٍؼهذ "اىطالً" راجُصب ثْتىر ٍبالّج اىجُئخ اىؼرثُهخ ودورهب فٍ ترقُهخ ٍهبرتٍ االضتَبع واىنالًتٌَُ ّللاه
رضبىخ اىَبجطتُر، ميُهخ اىذراضخ اىؼيُب قطٌ تؼيٌُ اىيهغخ اىؼرثُهخ جبٍؼخ ٍىالّب ٍبىل إثراهٌُ ٍبالّج، )

 3(، ص. 2102ٍبالّج، 
ْهفطٍػجذ اىَجُذ ضُهذ أحَذ ٍْصىر.  3 بض: ٍطجغ جبٍؼخ اىَيل ضؼىد. ػيٌ اىيهغخ اى  23(. ص.0892. )اىرَه
 43(. ص. 2110)اىقبهرح : دار غرَت.  اىغخ ػرثُهخ وػيٌ اىيهغخ اىحذَث.د. دمحم دمحم داود،  4

 2(، ص.2102)ثُرود: دار اىنتت اىؼيَُخ، جبٍغ اىذروش اىؼرثُهخ. اىشُخ ٍصطفً اىغالٍَْ.  5
6 A. Hidayah .Bi’ah Lughowiyyah (Lingkungan Bahasa) dan Pemerolehan Bahasa (Tinjauan tentang 
Urgensi Lingkunagn Berbahasa dan Pemerolehan Bahasa). (Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 37. No. 1). 
2012. Hal. 35  
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 افيه  لحيمليتالّ  لفاظ الصوتية وليس من شكل رموز معّينةالّلغة ىي شكل ال
لقاء أغراضهم، وكذالك لعرب يستخدمون الّلغة العربّية إلرلموعة ا نإذ الصوت.
 .يستخدم الّلغة الندونيسّيا إللقاء أغراضهم ومقاصدىم مثال الندونيسيارلموعة 

متعّلم الّلغة او كي تكون ل إحدى أىدافو تعليم الّلغة لسيما الّلغة العربّيةيف 
وكذلك يستطيع على إلقاء . ابلّلغة ادلدروسةالّتلميذ يستطيع على اإلّتصال والتكّلم 

. وىذا ىي الوظيفة ّلغة ىي وسيلة التفاىم بٌن البشرالفهم إىل ادلخطب، حّّت تكون ال
فرد ادلتكّلم إىل الت فكار ومشاعر وانفعغة يعين التعبًن عن الساسّية للّ ال

لنيل على ذالك اذلدف ينبغي على البيئة الّلغوية، ألّن البيئة الّلغويّة مهّمة  ٚ.ادلخاطب
 اتعّلم الّلغة متعّودموابلبيئة اللغويّة سيكون  ٛ.جّدا كإآنء يف اكتساب الّلغة دلتعّلم الّلغة

 او يستطيع ادلتعّلم على القيام اإلتصالّية أبىل الّلغة. ةعلى اإلستخدام اللغة ادلدروس
إسالمّية ومدرسة  وخاّصة دلعاىد يف إندونيسّيا ىامّ كان الّلغة العربّية لديها مقام 

يدرسن كثرة ادلاّدة معتمدة على الكتب . ألن يف ادلعاىد إندونيسيا اّليت تكاملة ابدلعهد
الكتب حيتجن على تعّلم الّلغة العربّية جّيدة لسهولة الفهم على لذالك ف العربّية.

ولة يف فهم الكتب وكذالك ستكون ة. وابلبيئة الّلغويّة العربّية فطبعا ستكون سهالعربيّ 
البيئة الّلغويّة ىي وسيلة يف تعليم و تعّلم اللغة و  ذبربة للموّصالت مع أىل الّلغة العربّية.
وكذالك  حديثةوكذالك قد تكون عادهتا دلعاىد خاصة الّلغة العربّية لغًن النّاطقٌن هبا. 

كالّلغة الثّانية.   إندونيسّيا تكون الّلغة العربّيةيف  إسالمّية اّليت تكاملة ابدلعهدمدرسة 
اليومّية والّلغة ادلستخدمة يف عملّية  اتنشطيع األيستخدمن الّلغة العربّية يف مج

 اإلىتمام الكبًن لّلغة العربّية.مج الّلغويّة العربّية وإعطاء وىناك كثًن من الربا الّتعليم.
  فلذالك تلزم على تكوين البيئة الّلغويّة لدعم عملية التعليم وتعميق الكتب العربّية.

خاّصة ادلعاىد احلديثة  العربّية البيئة الّلغوية نيطّبق اكثًن من ادلعاىد يف إندونيسيّ 
 البيئة الّلغويّة. أيضا وكذالك ادلدرسة اّليت يف حّي ادلعهد تطبيق .ايف تكوينه وصلاحة

                                                           
 30ػجذ اىَجُذ ضُهذ أحَذ ٍْصىر. ص.  2

8 Alfitri, Harif Supriyady, Saproni, “Hambatan dalam Menciptakan Lingkungan Bahasa Arab di 
Pondok Pesantren al-Munawwaroh Pekanbaru”, Jurnal El-Ibtikar, Edisi 1 Juni 2020, Vol. 9. Hal 213 
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من  سهلة. ىناك ادلشكالت الكثًنة إّما تتكوين البيئة اللغوية ليس يف بداية ولكن
خلفية تعليمها و تعّلم و معّلم ووسائل ممها و شخصية الفرديّة لدى يانحية عملّية تعل

 ويلزم  .أو ادلدرسة وكذالك حالة ادلعهد أو ادلدرسة ادلتعّلم وادلعّلم وانىية نظام ادلعهد
لبّد و  .تلك ادلشكالتيف عملية تعليم الّلغة العربّية وتكوين البيئة الّلغويّة على موجهة 

عّلم ادل. حّّت يستطيع التلميذ ادلتعّلم أوشخصّية و  شيمة يفهم على أن عّلم الّلغةمعلى 
لسّيما يف اقتناء وظيفة دماغ ادلتعّلم. حّّت ليسعر  متعّلم اللغةقدرة قّوة و  على انتفاع

 متعّلم ابلتعبان وادللل واحملّدد يف عملّية التعليم.
ز ووسيلة مهّمة يف مجيع األنشطات لسيما عملّية التعليم. فإذا  اماغ ىو مركالدّ 

التعليم القائم على الّدماغ  ل يستخدم الّدماغ جّيدا لتكن عمّلية التعليم فّعالّية. كان
كان نظريّة التعليم    ٜيفهم يف ثالثة كلمات يعين ادلزاولة والسرتاتيجّية واألساسية.

ىو التعليم اّلذي تالئم بكيفية مهّبأ الدماغ طبيعّية  لقائم على الّدماغ كما قال جينسنا
تعليم إذّباه على كان يف نظريّة التعليم القائم على الّدماغ تقرتح على عملّية ال ٓٔ.للتعّلم

وادلتعّلم أو التلميذ يستطيع على تطوير كفاءة لغويّتهم  ٔٔ.ماغ ادلتعّلماستفادة قدرة د
 بنفسو على حسب قدرة الّدماغ. وىذا مناسبة أيضا دبنهج الّتعليم يف إندونيسيا اآلن.

يقرتح التعليم القائم على الّدماغ بعملّية التعليم تعظيم يف عمل الّدماغ. ألّن 
وظيفة الّدماغ دماغ اإلنسان يقّسم على أقسام متنّوعة وكّلها ديلك وظيفة معّينة. تعّلق 

ابلّلغة ىي دور الّدماغ الكبًن لديو وظيفة يف عملّية لغويّة. من انحية أخرى التعليم 
غ لديو خصائص منها تسعى عملّية التعليم سلّلطة بٌن قّوة دماغ القائم على الدما 

ادلتعّلم والبيئة كمقام التعّلم. وكذالك موّحدة كمالة عمل اجلسم والفكر يف عملّية 

                                                           
9
Eric Jensen, Pemelajaran Berbasis Otak Paradigma Pengajaran Baru . terj. Drs. Benyamin Molan. 

(Jakarta, PT. Indeks : 2011). Hal. 5 
10 Afib Rulyansah, Uswatun Hasanah, Ludfi A Wardana. Model Pembelajaran Brain Based Learning 
Bermuatan Multiple Intelegences. (Banyuwangi : LPPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2017) 
hal. 4 
11  I.W.Widiana, G.W.Bayu, I.N.L. Jayata. “Pembelajaran Berbasis Otak (Brain Based Learning) 
Gaya Kognitif Kemampuan Berfikir Kreatif dan Hasil Belajar Mahasiswa”. Jurnal Pendidikan 
Indonesia. Edisi April 2017, Vol.6. No. 1. Hal. 3 
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عليم. وحيصل تيف عملّية ال احلقيقة يوّظف اخلربة التعليم. والتعليم القائم على الّدماغ
 الّلغويّة.تلك اخلربة أكثر يف البيئة 

من ذالك الشرح نفهم أّن التعليم القائم على الّدماغ ىو طريقة الّتعليم اّليت تطّبق 
يف الّتعليم العملّية أو الوقائعّية لسّيما يف تكوين البيئة الّلغويّة. تكوين البيئة الّلغويّة 

عمل احلرّيّة وادلتنّوعة. تكامل يساعد يف تكميل عمل الدماغ ادلتعّلم ابألنشطات 
اجلسم والفكر يكون أوسع حّّت يكون ادلتعّلم حيصل على اخلربة أكثر ويوظّفها يف 
عملّية التعليم داخل الفصل كان أو غًنىا. يتعّلق ىذا البحث بٌن مشكالت تكوين 
البيئة الّلغويّة ونظريّة تعليم الّلغة العربّية القائم على الّدماغ ألّن يف تكوين البيئة الّلغويّة 

حفز عمل دماغ ادلتعّلم. ولكن يف  ستطيع علىيت تليات بشكل األنشطات الّ فيو عم
تطبيق األنشطات تكوين البيئة الّلغويّة فيها مشكالت موجودة لسيما يف بداية 

   تكوينو. ل تنفصل ىذه ادلشكالت بشخصّية ادلتعّلم ل سيما عمل دماغو. 
يعطي فرصة م ان علّ يلزم على ادل ى الّدماغ فطبعامن تلك نظريّة الّتعليم القائم عل

ماغ دلعّلم ان يفهم أّول على قدرة دادلتعّلم او التلميذ. ويلزم ا واسعة لتطوير كفاءة
فضال ادلتعّلم حّّت يستطيع على استخدام طريقة التعليم ادلناسبة حبالة ادلتعّلم. ولكن 

ومرافقتو وىداه أين سعة على ادلتعّلم يلزم أيضا إرشاده اعطاء الفرصة الو إعلى 
ن يفّرق بٌن الّصحيح واخلطأ عن ما يعملو أحسن. حّّت كان ادلتعّلم يستطيع األ

 ويقضيو.
الثانويّة  مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يوّجو أيضا مدرسة عباد الّرمحن

تكوين البيئة  مؤّسسة مالنج حيث كانت تلك ادلدرسة مازلت يف بداية سالمّيةال
مالنج ىي ادلدرسة اّليت تقوم على ظّل  الثانويّة اإلسالمّية مدرسة عباد الّرمحنالّلغوية. 

معهد أنوار اذلدى مالنج. شكل ىذه ادلدرسة ىي تكاملة مع ادلعهد اإلسالمّية 
 سكنون يف ادلعهد، وخيصص ىذه ادلدرسة للبنٌن. حيث كان مجيع متعّلمها ي



5 
 

درسة تريد على تكوين البيئة الّلغويّة يف تطوير الّلغة العربّية كانت ىذه ادلكان 
ألّن بوسيلة البيئة الّلغويّة ستكون انجحة يف تعليم اللغة العربّية. ولكن يف تكوينو مازل 
فيو ادلشكالت اّليت تستطرد من انحية كثًنة كمثل من انحية ادلتعّلم وادلعّلم ومواد 

يلزم على تلك ادلدرسة معرفة تلك  فلذالك. م ادلدرسي وغًن ذالكاونظ يةيمالتعل
 تعليم الّلغة العربّية. ا يفصلاحسهولة تكوين البيئة الّلغويّة و ادلشكالت ل
لرفع الكتابة تنوي مع إجراء البحوث مع عنوان أساس ذلك  يريد الباحث  على

 منظوريف  ماالنج سالمّيةالثانويّة اال تكوين البيئة اللغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن"
حبيث ديكن للباحث على نظر ادلشكالت يف . "على الدماغ ةالقائم التعليمنظريّة 

ووصفو حّّت تكون اسنادا يف تكوين البيئة ماغ، عليم القائم على الدّ الت نظريّة ضوء
وكذالك إعطاء  ة إبنتفاع قدرة دماغ ادلتعّلم.وعملّية التعليم الّلغة العربيّ  ة العربّيةالّلغويّ 

 حّل ادلشكالت ادلوجودة ابلنظريّة ادلعّينة.
 أسئلة البحث .ب 

ريد استنادا إىل خلفية البحث السابقة و لتيسًن الفهم، فأسئلة البحث اّليت ت
 إجابتها يف ىذا البحث العلمي: 

سالمّية الثانويّة ال عباد الرمحن مدرسةغويّة يف كيف عملّية تكوين البيئة اللّ  .ٔ
 ؟ماغعلى الدّ  ةالقائم التعليمنظريّة  منظوريف  مالنج

الثانويّة  عباد الرمحن مدرسةكيف مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف  .ٕ
 ماغ؟على الدّ  ةالقائم التعليمظرية نمنظور يف  سالمّية مالنجال

الثانويّة عباد الرمحن  مدرسةتكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف  شكالتادل حلّ كيف  .ٖ
 ؟ماغعلى الدّ  ةالقائم التعليمنظرية  منظوريف  سالمّية مالنجال

 أهداف البحث .ج 
 أّما أىداف البحث اّليت تريد الباحث الوصول من ىذا البحث ىي:
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الثانويّة  عباد الرمحن مدرسةلوصف عملّية تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف  .ٔ
 على الّدماغ ةالقائم التعليمنظرية  منظور يف سالمّية مالنجال

الثانويّة  عباد الرمحن مدرسةلوصف مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف  .ٕ
 على الّدماغ ةالقائمنظريّة التعليم  منظور يف سالمّية مالنجال

عباد الرمحن  مدرسةتكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف شكالت ادل إلعطاء حلّ  .ٖ
 على الدماغ ةالقائمتعليم النظرية  منظوريف  سالمّية مالنجالثانويّة ال

 فوائد البحث .د 
 الفوائد النظرية .ٔ

ان تكون نتيجة ىذا البحث تعميق ادلعلومات عن تكوين البيئة اللغويّة   
 يفمالنج  الثانويّة اإلسالمّيةدلدرسة عباد الرمحن وادلشكالت ادلوّجهة فيو خاصة 

على الّدماغ، حّّت يستطيع على تكوين البيئة الّلغويّة  ةالقائمنظريّة التعليم منظور 
الت نظرا على نظريّة وكذالك إعطاء ادلعلومات كيف احللول لتلك ادلشك .ادلرجوة
 القائم على الّدماغ.التعليم 

 الفوائد التطبيقية .ٕ
 للباحث(أ 

 يفيد ىذا البحث للباحث معرفة ادلشكالت ادلوّجهة يف تكوين البيئة 
 على الّدماغ خاّصة يف بداية تكوينو. ةالقائمنظريّة التعليم  منظور الّلغويّة يف

 ويعرف على طريقة التعليم ادلمتعة والفّعلة اّليت مناسبة بقدرة دماغ ادلتعّلم.
وكذالك يفيد ىذا البحث ألداء الواجبة الّنهائية للحصول على دراجة 

 سرجاان
 الثانويّة اإلسالمّية مالنج عباد الرمحن دلدرسة(ب 

إعطاء  الثانويّة اإلسالمّية مالنج عباد الرمحندلدرسة يفيد ىذا البحث 
 منظور يف االعربّية ادلوّجهة فيه معرفة عن مشكالت تكوين البيئة الّلغوية
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جع اعلى الّدماغ. وكذالك يفيد ىذا البحث كادلر  ةنظريّة التعليم القائم
  تكوين البيئة الّلغويّة العربّيةوالسناد يف تقوًن على 

 الّلغة دلعّلم(ج 
مة جع على عملية التعليم ادلستخداالّلغة مزيد ادلر  يفيد ىذا البحث دلعّلم 

على الّدماغ ويساعد ادلعهد أو ادلؤسسة يف تكوين البيئة  بنظريّة التعليم القائم
 اللغويّة بتلك النظريّة

 حدود البحث .ه 
 : ىعلحيديد الباحث يف ىذا البحث  
 احلدود ادلوضوعي .ٔ

حيدد الباحث يف ىذا البحث على اقتصار يف معرفة ووصف ادلشكالت  
وكذالك  على الّدماغ. القائميف تكوين البيئة الّلغويّة يف ضوء نظريّة التعليم 

ى ادلشكالت ادلوجودة فيها عطي الباحث على احللول بعد نظر الباحث علي
تطبيق نظريّة ول يبحث كيفّية  على الدماغ. ةالقائم التعليمنظريّة  على منظور

 على الّدماغ. القائمالتعليم 
 احلدود ادلكاين .ٕ

الثانويّة اإلسالمّية  عباد الرمحن مدرسةيف الباحث ىذا البحث  قام 
وحيّدد الباحث على ادلكان يف ىذا  مالنج دبنتقة مالنج جاوى الّشرقي.

 البحث بداخل الفصل.
 احلدود الّزماين .ٖ

 ٕٕٔٓ( سنة اريسالبحث يف فرتة شهرا )شهر ادلقام الباحث على ىذا  
 .ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓوكذالك يف عام الّدراسّية  ميالديّة.

 حتديد ادلصطلحات .و 
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يستخدم الباحث يف ىذا البحث بعض ادلصطلحات ادلعّينة وادلهّمة اّليت ستذكر  
ع شرحو تكرار ومرار يف اجراء ىذا البحث. وسيذكر الباحث تلك ادلصطلحات م

 تفهيما وتسهيال كما الّتالية:
 مشكالت .ٔ

مشكلة ىي إستطراد بٌن مقتضى احلال والواقع وبٌن نظريّة وتطبيقّية وبٌن   
وقائعة ادلعلومات  أىل نظريّةوقال  ٕٔ.نظام وعملّية وبٌن زبطيط وعملّية

(Penganut teori pemerosesan Informasi)  نظر ادلشكلة كحالة ادلعلومة
ىي إذن ادلشكلة  ٖٔ.ادلستوعب يف ذاكرة ومل يكن مستخدما لتحليل ادلشكلة

 مقتضى احلال وكذالك يبدأ البحث من ادلشكلة.عدم ادلناسبة بٌن الواقّية و 
 الّلغويّة العربّية البيئة .ٕ

فلذالك  ّلم اللغة على متعّود الّلغة ادلدروسة.عالبيئة اللغوية ىي وسيلة دلت  
تكوين البيئة الّلغويّة العربّية ىي تكوين ادلكان أو البيئة اخلاّصة دلمارسة استخدام 

لبيئة البحث البيئة زلّددة اب ويف ىذا الّلغة العربّية وتعميق الكتب العربّية.
 بيعّية.اإلصطناعّية والبيئة الطّ 

 على الّدماغ القائمنظريّة التعليم  .ٖ
غ ىي نظريّة يف عملّية التعليم ابستفادة ا على الّدم القائمنظريّة التعليم   

على الّدماغ ارشاد على  ةقدرة دماغ ادلتعّلم أو التلميذ. يف نظريّة التعليم القائم
    ٗٔ.أمهّية تكوين سياق العاطفي ابستمرار مع ادلتعّلم أو التلميذ

 السابقة اتالدراس .ز 
 وقد سبق البحوث الّسابقة شبو ىذا البحث، منها : 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : 
Penerbit Alfabeta, 2018). Hal. 52 
13 Bambang Suteng Sulasmono, “Problem Solving (Signifikasi, Pengertian, dan Ragamnya)”, Jurnal 
Satya Widya, (Desember, 2012), Vol. 28, No. 2. Hal. 158 
14 J.Diane Connell. Brain – Based Strategies to Reach Every Learner.  Ed.D. U.S.A : Scholastic Inc, 
2005. hal. 17 
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تطوير أساليب تعليم مهارة الكالم من خالل مدخل تنشيط العقل )ابلتطبيق  .ٔ
 –على الطّلبة جامعة مولان مالك إبرىيم اإلسالمّية احلكومّية دبالنج 

الفرق بٌن البحث الّسابق وىذا البحث أّن البحث  ٘ٔ.ٖٕٔٓإندونيسّيا( 
نشيط الّسابق لديو اذلدف للحصول على قدوة التعليم من خالل مدخل ت

العقل يف ربسٌن جودة الرّتبّية  خاّصة يف مهارة الكالم. وكذالك يطّبق حبثو 
لطاّلب اجلامعي. وأّم ىذا البحث يركز يف حبث مشكالت تكوين البيئة الّلغوية 

وإعطاء احللول بعد نظر تلك  يف نظر نظريّة التعليم القائم على الّدماغ
 أو التلميذ يف مرحلة ادلدرسة.ىذا البحث دلتعّلم . ويرّكز أيضا ادلشكالت

العربّية لدى الّطالب  فعالية إسرتاتيجّية الّتعليم ادلبين على الدماغ دلهارة الكتابة .ٕ
الفرق بٌن البحث الّسابق وىذا البحث  ٙٔ.ٜٕٔٓمالنج  ٕمدرسة زلّمديّة 

أّن البحث الّسابق رّكز حبثو يف تطبيق إسرتاتيجّية الّتعليم القائم على الّدماغ يف 
مهارة الكتبة. وكذالك يستخدم ذالك البحث دبدخل البحث الكّمي ألّن 
ىدفو دلعرفة فّعلية اسرتذبّية التعليم القائم على الدماغ. ولكن يرّكز ىذا البحث 

التعليم القائم على الدماغ على مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف نظر نظرية 
 العربّية.

تكوين البيئة العربّية )دراسة وصفّية دبسكن الطّلبة يف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية  .ٖ
البحث الفرق بٌن البحث الّسابق وىذا البحث أّن  ٚٔ.ٕٗٔٓالثّالثة دبالنج 

وإسرتاتيجّية فّعالية لتكوين ة متعّلق ابلبيئة الّلغوية يبحث عن األنشط الّسابق
البيئة الّلغويّة يف مسكن الّطالبة. وأّما ىذا البحث يبحث عن مشكالتو يف 

                                                           
15
تطىَر أضبىُت تؼيٌُ ٍهبرح اىنالً ٍِ خاله ٍذخو تْشُط اىؼقو )ثبىتطجُق ػيً . 2103داُّبه حيٍَ. 

 إّذوُّطُهب( –اىحنىٍُهخ ثَبالّج اىطهيجخ جبٍؼخ ٍىالّب ٍبىل إثرهٌُ اإلضالٍُهخ 
فؼبىُخ إضتراتُجُهخ اىتهؼيٌُ اىَجٍْ ػيً اىذٍبؽ ىَهبرح اىنتبثخ اىؼرثُهخ ىذي اىطهالة  .2108. أُّطخ ىطُفخ 06

َهذَهخ   ٍبالّج  2ٍذرضخ ٍح
17
 تنىَِ اىجُئخ اىؼرثُهخ )دراضخ وصفُهخ ثَطنِ اىطهيجخ فٍ اىَذرضخ اىثهبّىَهخ. 2104ضُف اىذهَِ زهرٌ. 

 .اىحنىٍُهخ اىثهبىثخ ثَبالّج
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وإعطاء  تكوين البيئة الّلغويّة ووصفو بنظر على نظريّة التعليم القائم على الدماغ
 .احللول بعد نظر تلك ادلشكالت

 ٛٔ. ٕٕٓٓالّصعوبة يف تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف معهد ادلنّورة ابكنربوا،  .ٗ
الفرق بٌن البحث الّسابق وىذا البحث أّن البحث الّسابق يركز حبثو يف تعريف 
الّصعوبة يف تكوين البيئة الّلغويّة العربّية بغًن نظر تلك الّصعوبة يف ضوء على 

ّدماغ. وأّما ىذا البحث ينظر الّصعوبة أو ادلشكلة يف نظريّة التعليم القائم على ال
 تكوين البيئة الّلغويّة العربّية يف ضوء على نظريّة التعليم القائم على الدماغ

هتيئة البيئة الّلغويّة جبامعة اإلسالمّية احلكومّية بكالوصلان يف ضوء نظريّة البنيويّة  .٘
الفرق بٌن البحث السابق وىذا البحث أّن البحث  ٜٔ.ٕٙٔٓالّسلوكّية، 

الّسابق يركّز حبثو يف وصف حالة البيئة الّلغويّة وتكوينو وكذالك وصف دور 
البيئة يف اكتساب الّلغة. من انحية أخرى ىذا البحث يستخدم نظريّة البنيويّة 

ّلغويّة السلوكّية. وأّما ىذا البحث يرّكز حبثو يف وصف عملّية تكوين البيئة ال
وجودة فيو. وكذالك يستخدم ىذا نظريّة تعليم الّلغة العربّية القائم وادلشكلة ادل

 على الّدماغ.
 :ٔاجلدول 
 السابقة الدراسات

إسم الباحث وادلوضع والشكل  الرقم
 والّسنة

 االختالف الشبه

تطوير أساليب تعليم دانيال حلمي،  ٔ
مهارة الكالم من خالل مدخل 

)ابلتطبيق على الطّلبة تنشيط العقل 

مدخل تنشيط العقل 
أو نظريّة التعليم 
 القائم على الدماغ

مستوى البحث 
 وادلوضوع ادلستهدفة

                                                           
18Alfitri, H.Sufriyadi, Saproni. “Hambatan dalam Menciptakan Lingkungan Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren al-Munawwaroh Pekanbaru”, Jurnal El-Ibtikar (Juni 2020), Vol. 9 No. 1 

19
 



11 
 

جامعة مولان مالك إبرىيم اإلسالمّية 
إندونيسّيا(،  –احلكومّية دبالنج 

 ٖٕٔٓرسالة الدكتورة، 

أنيسة لطيفة، فعالية إسرتاتيجّية  ٕ
غ دلهارة الّتعليم ادلبين على الدما 

الكتابة العربّية لدى الّطالب مدرسة 
مالنج، البحث اجلامعي،  ٕزلّمديّة 
ٕٜٓٔ 

نظريّة التعليم القائم 
 على الدماغ

 مستوى البحث

سيف الّدين زىري، تكوين البيئة  ٖ
العربّية )دراسة وصفّية دبسكن الطّلبة 
يف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية الثّالثة 

 . ٕٗٔٓامعي، دبالنج، البحث اجل

تكوين البيئة الّلغويّة 
 العربّية

 ادلوضوع ادلستهدفة

الفطر، حرف سفريدي، سفرين،  ٗ
يف تكوين البيئة الّلغويّة   الّصعوبة

العربّية يف معهد ادلنّورة ابكنربوا، 
 ٕٕٓٓمطبع البتكار، 

مشكالت يف تكوين 
 البيئة الّلغوية

 نظريّة ادلستخدمة
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 الثاينالفصل 
         ّ    االطار الن ظري

            ّ   ّ  : البيئة الل غوي ة  ّ  و الادلبحث األ
 تعريف البيئة الّلغويّة .أ 

بيئة ىي من الفعل "بوأ" معان متعّددة، بوأ ادلكان: أقام بو، والبيئة : ادلنزل. اللغة 
بشكل عام البيئة ىي الدائرة أو الولية وكّل ما فيو وتضّمن على حاشة النسان 

واصطالحا البيئة لديهم تعريفات متعّددة منها  ٕٓ.الستماع والبصراخلامسة خاّصة يف 
: الّتعريف األّول البيئة ىي اإلطار اّلذي يعيش فيو اإلنسان دبا يضّم من ظهًنات 
طبيعّية، بشريّة ويتأثر ويؤثر هبا وحيصل على مقومات حياتو من غذاء وكساء ومأوى 

لتعريف الثاين البيئة ىي رلموعة العناصر وا ٕٔ.وديارس فيو عالقاتو مع أقرانو من البشر
الطّبيعّية واإلصطناعّية زليط فيها اإلنسان واحليوان والّنبات، وتشّكل زليطو الطّبيعي 

 ٕٕ.من أوجب الواجبات يف عصران ضرورة احملافظة على البيئة عاش يف بيئة صحرويّة
والتعريف الثالث البيئة ىي كّل ما يتأخر يف تنمّية الفرد أي أّن البيئة ىي األحوال 
احمليطة تتأثر يف تنمّية نفس الفرد وسلوكو. من تلك تعرفات يف ىذه احلالة نفهم أّن 
البيئة ىي كّل ادلؤثّرات واإلمكاانت اّليت يعيش فيها اإلنسان وينمو نفسو وسلكو 

 واإلصطناعّية. ويسًن يف البيئة لغة قوم معّينة.ابلعناصر الطّبيعّية 
فالبيئة الّلغويّة ىي حالة الولية ادلعّينة تزداد وتطّور فيها الّلغة واستخدم تلك الّلغة 

وكذالك البيئة الّلغويّة ىي تشمل على مجيع حالة ما اّليت تستطيع على  ٖٕ.أبىلها
وقال أيضا أّن  ٕٗ.تستخدمو الّلغة الستماعها ونظرىا أىل تلك الّلغة يف ولية معّينة

                                                           
20
Andiopeta Purba, hal. 15 

21
02، ص. تٌَُ ّللاه 

22
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%88%D8%A3/ 

23
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24
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مكان أو الانء دلتعّلم الّلغة لتطبيق ما يتعّلمو )ابلكالم( حّّت نيل   البيئة الّلغويّة ىي
 ٕ٘.على ىداف تعليم الّلغة يعين الّلغة كآلة الّتصالّية

 أهداف البيئة الّلغويّة .ب 
 االبيئة الّلغويّة. فأمّ تكون كّل شيء فيو ىداف معٌّن اّليت تريد نيلو لسيما يف  

 : ٕٙأىداف البيئة الّلغويّة العربّية ىي
دلمارسة ادلتعّلم على استفادة الّلغة العربّية اّتصالية ابحملادثة وادلناقشة واحملاضرة  .ٔ

 وكذالك ابلكتابة
 إعطاء القّوة يف اكتساب الّلغة العربّية اّليت قد تعّلمو يف الفصل .ٕ
يف حالة غًن  العربّية ادلوّحدة بٌن نظريّة وتطبيقّيةتنمّية اإلبتكار وعملّية لغة  .ٖ

 رمسّية شلتعة.
من تلك األىداف نفهم أن البيئة الّلغويّة لديهم دور مهّم يف تعليم الّلغة العربّية  

واكتساب الّلغة الثّانية لدى متعّلم الّلغة. واذلداف ادلهّم يف تكوين البيئة الّلغويّة العربّية 
ادلتعّلم وادلعّلم الّلغة يف استخدام الّلغة العربّية كالما كان أو كتابة. ىي إلرتفاع كفاءة 

تكون البيئة الّلغويّة وسيلة دلمارسة الّلغة العربّية اّليت قد درسها ادلتعّلم الّلغة العربّية يف 
الفصل، حّّت ليكون ادلتعّلم الّلغة يفهم على نظريّة اللّلغة العربّية ولكن يفهم كيفّية 

 قها. وىذه ىي ادلهّمة يف تعليم الّلغة العربّية ألّن الّلغة ىي التطبيق.تطبي
 أقسام البيئة الّلغويّة  .ج 

بشكل عاّم تنقسم البيئة الّلغويّة على قسمٌن، يعين البيئة اإلصطناعّية والبيئة غًن  
 اإلصطناعّية )التطبيقّية( :

 البيئة اإلصطناعّية .ٔ

                                                           
25 Edward Sapir, “Language and Environment” , Americant Antropologhist,(Apr. – Jun, 1912) New 
Series, Vol. 14, No. 2, hal. 226-242, seperti yang dikutip oleh Nur Habibah, “Lingkungan Artifisial 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, 
(2016), 3(2), 173-196, hal. 176  
26
A. Hidayah, hal. 38 
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صنعت رمسّية وسلططة.وكذالك ىي مجيع البيئة اإلصطناعّية ىي البيئة اّليت 
البيئة أو احلالة اّليت ربّرشت متعّلم الّلغة واعيا يف اكتساب الّلغة وتعليمها. وجدت 
ىذه البيئة اإلصطناعّية يف الفصل أو معمال الّلغة. ينال متعّلم الّلغة يف البيئة 

لّلغة ومهارة اإلصطناعّية على اكتساب الّلغة الثانية ونظام الّلغة مثل عناصر ا
الّلغة. ولكن بشكل عام ىذه البيئة تعطي متعّلم الّلغة على نظام الّلغة أكثر ألّن 
فيها تعّمق على نظريّة الّلغة. ولو كان مثل ذالك مازل يف تلك البيئة على تدريب 

 متعّلم الّلغة على مجيع كفاءة الّلغويّة بتطبيق نظام الّلغة.
ملّية متعّلم الّلغة اّلذي يقرأ كتب عن الّلغة وكذالك البيئة اإلصطناعّية ىي ع

العربّية مثل قواعد الّلغة العربّية وغًن ذالك. من ابب البيئة الغويّة كذالك تدريب 
بٌن متعّلم الّلغة مع زمالئو على كفاءة الّلغوية، مثل تدريب اخلطابة ومناظرة 

اءة الّلغويّة لدى متعّلم العلمّية وغناء العريب وغًن ذالك اّليت تؤيّد على ترقّية كف
 الّلغة العربّية

 البيئة غًن اإلصطناعّية/الطّبيعّية .ٕ
البيئة غًن اإلصطناعّية ىي البيئة اليّت صنعت غًن رمسّية وغًن سلططة. ىذه 
البيئة مصنوعة ابلطّبيعّية لزبطط بتخطيط معّينة وظهرىا بدون الواعي متعّلم 

كرب أتثًن من البيئة اإلصطناعية يف اكتساب الّلغة. تكون البيئة الطبيعّية لديهم أ
الّلغة. ألّن متعّلم الّلغة أكثر ادلوّجهة مع البيئة الطبيعّية من البيئة اإلصطناعّية. 
تشمل على البيئة الطّبيعّية ىي البيئة األسريّة ومكان العمل ومواصالت يف السوق 

 واإلدارة وغًن ذالك من ادلكان واحلالة الطبيعّية.
ة تتعلق البيئة غًن رمسّية ابكتساب الّلغة وتتعلق البيئة الّرمسّية بتعليم ابحلقيق

الّلغة. ألّن البيئة غًن الرمسّية متسّلطة على وقت متعّلم اللّغة يف مواصلت مع معّلم 
كان أو بٌن ادلتعّلم وغًن ذالك. إذ استخدام وتطبيق الّلغة أكثر. وأّما يف البيئة 

ّينة مثل يف عملّية تعليم الّلغة العربّية داخل الفصل ويف الرمسّية تقام يف حالة مع
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عملّية تدرابت وغًن ذالك. وتكون أيضا البيئة الرمسّية تقام يف حالة سلططة يف 
زبطيط الدراسّية. ولو كان ذالك مازلت البيئة الرمسّية تعطي أتثًن كبًن يف 

سيما الّلغة العربّية يف البيئة اكتساب الّلغة متعّلم الّلغة. ألّن يطّبق متعّلم الّلغة ل
 الطّبيعّية حبسب ما حصل يف البيئة الّرمسّية اّلذي قد درسو.

من قسمٌن البّيئة الّلغويّة ادلذكورة تكون تلك البيئة تعطي أتثًنا كبًنا يف تكوين  
بينهما البيئة الّلغويّة. ويلزم على اقتناء تلك البيئتٌن يف عملّية تعليم الّلغة العربّية ألّن 

تؤيّد بعضها بعضا. وكذالك تكوين البيئة الّلغويّة ربتاج على أتييد مجيع العناصر اّليت 
وجد يف تلك البيئتٌن مثل يف ادلدرسة ىناك معّلم وموظفون وابئع وحارس البّواب وغًن 
ذالك. حّّت لتكون متعّلم الّلغة يسعر على اإلستحياء واخلوف يف تكوين الّلغة 

 العربّية.
انحية أخرى قال أمحد ىداية اّليت تتعّلق بتطوير البيئة الّلغويّة تنقسم البيئة  من 

 ، ىي:ٕٚالّلغويّة إىل مخسة أقسام
كتوبة البيئة ادلرءيّة ىي كّل ما تستطيع على رأيو العٌن كمثل الصورة واإلعالانت ادل .ٔ

 لعٌن. واجملاّلة اجلداريّة وكّل كتابة مكتوبة ابلّلغة العربّية اّليت ترىها ا
البيئة السمعّية والبصريّة ىي البيئة الّلغويّة اّليت سبكنها على متعّلم الّلغة ومعّلمها  .ٕ

على استماع الصوت الّلغة العربّية من انطقٌن هبا كانت أو غًن انطقٌن هبا 
 وكذالك سبكنها على مشاىدة العرض العربّية مناسبة بذالك الصوت. 

لبيئة اّليت ذبريها متعّلم الّلغة يف عملّية يومّية. وكذالك البيئة اليومّية أو ادلعاملة ىي ا .ٖ
 البيئة اليومّية ىي ادلعاملة يف عملّية تعليم الّلغة العربّية.

دديّية االبيئة األكادديّية يعين نظام ادلدرسة اّليت جيب على مجيع األطراف األك .ٗ
 كّل يوم أو يف يوم معٌّن يما متعّلم الّلغة العربّية على استخدام الّلغة العربّية  سّ ل

                                                           
27
A. Hidayah, hal. 38 
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والبيئة السكولوجّية اإلجابّية. تعين البيئة الّلغويّة سبكنها على تكوين أتثًن اإلجايب  .٘
جلميع األطراف األكادمي على دور الّلغة العربّية كلغة مصادر اإلسالم ولغة 

 العادلّية
 دور البيئة الّلغويّة .أ 

لبيئة ىي إحدى العناصر ادلهّمة.  يف اكتساب الّلغة الثانية وتعليم الّلغة كانت ا 
كما قد ذكرت من قبل أّن البيئة قسمان البيئة اإلصطناعّية والبيئة غًن اإلصطناعّية أو 

 الطّبيعّية. كّل منهما دور كبًن يف اكتساب الّلغة الثانية وتعليمو، يعين:
 دور البيئة اإلصطناعّية .ٔ

الثانية ل سيما الّلغة كان دور البيئة اإلصطناعّية يف صلاح تعليم الّلغة  
العربّية لغًن الناطقٌن هبا فيو ثالثة أدوار، ىي: أ( إعطاء دور التصحيح يف 
اكتساب اللغة الثانية، يف ىذا الدور كان البيئة اإلصطناعّية تعطي الّتاثًن 
الكبًن يف اكتساب الّلغة الثانية. ب( إعطاء دور التوسيع يف اكتساب الّلغة 

الدور يعطي إىل متعّلم اللغة أمثال كثًنة على استخدام الثانية، ألّن ىذا 
ادلفردات يف الّلغة ادلدروسة. ج( إعطاء التكرار يف اكتساب الّلغة الثانية، ألّن 
التكرار سيسبب متعّلم متعّود يف نيل اللغة واستخدامها. لذالك نفهم أّن البيئة 

 ة وتعليمو.اإلصطناعّية تعطي أتثًن كبًن يف اكتساب الّلغة الثاني
 دور البيئة غًن اإلصطناعّية أو الطبيعّية  .ٕ

كما قد ذكرا من قبل أّن البيئة اإلصطناعّية لديها الدور ادلهّم يف  
فأّما البيئة اكتساب الّلغة الثانية. ألّن ىذه البيئة تتعّلق ابإلدخال واإلشراف. 

تبادل اللفاظ الطبيعّية لديها دور يف اكتساب الّلغة ألّن فيها يستطيع على 
 بشكل الطّبيعي.

من ذالك البحث نفهم كال البيئتٌن الّلغويّة لديهما دورا ىّم يف اكتساب الّلغة  
لسّيما دلتعّلم الّلغة. ألّن يف تلك البيئتٌن استخداما كثًن على الّلغة حّّت يكون ادلتعّلم 
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ولكن ستدور البيئة ة. أن ديارس الّلغة ادلدروسة أكثر ثفاىّية كانت أو استماعّية وكتابيّ 
الّلغويّة لسّيما يف مكان دراسة الّلغة حينما استخدام الّلغة ادلدروسة كاملة جلميع 

 رلتماع ادلدرسة.
 دور البيئة يف اكتساب الّلغة  .ب 

الثانية. والبيئة تكوين البيئة الّلغويّة العربّية ل ينفصل ابكتساب الّلغة  البحث عن 
إكتساب الّلغة الثانية ىي دراسة كيف الّلغويّة لديها دور ىّم يف اكتساب الّلغة الثانّية. 

 ٕٛ.يبدع ادلتعّلمون نظاما لغواّي جديدا عندما يتعّرضون للغة الثانية لفطرة زلددة
األوىل يف وكذالك إكتساب الّلغة الثانية ىي من اّلذي يتعّلم الّلغة بعد ما يتعّلم الّلغة 

فلذالك اكتساب الّلغة الثّانية ىي دراسة  ٜٕ.الطفولة، وكيفّية تعليم تلك الّلغة الثانية
يف فطرة  ادلرء على الّلغة الثّانية بعد اكتسابو على الّلغة األوىل ويتعّلمو عن علومها

 .ميالديّة ٜٓٙٔونشأ دراسة اكتساب الّلغة الثانية منذ سنة  زلددة.
الثانية يدور البيئة على دور مهّم. كان يف تعليم الّلغة الثانية يلزم  يف اكتساب الّلغة 

البيئة يؤثر أتثًنا اتّما على  . وكذالك كما قال كرسٌنعلى ادلمارسة الّلغة الثانية
مباشرة إىل متعّلم الّلغة الثانية يف تطبيق  ااكتساب الّلغة الثانية ألّن البيئة تعطي أتثًن 

يف تعليم الّلغة الثانية لسيما الّلغة  نإذ ٖٓ.اّليت درسو يف الفصلنظريّة أو علم الّلغة 
العربّية لغًن انطقٌن هبا سيكون سهلة وصلاحا إذا كان فيها البيئة الّلغويّة. ويلزم على 

 معرفة مسكالهتا ادلوجودة يف تكوينها.
 ةالنظريّة البيئيّ  .ج 

 التكنولوجّية. بذالك تطّورتطّور الّلغة يف اجملتمع تكون منشأة ومتطّورة تتبع إىل  
كثًن اجملتمع اّلذي يتعّلم الّلغة األجنبّية لسيما الّلغة اللعربّية حّّت يكتسب اجملتمع 

                                                           
ٍهخ، ترجٌ. ٍبجذ اىحَذ )اىرَبض: اىْشر  29 ضىزاُ ً.جبش، الرٌ ضيُْنر. إمتطبة اىيهغخ اىثبُّخ ٍقذهٍخ ػب

 0( ص. 2118جبٍؼخ اىَيل ضؼىد،  –اىؼيٍَ واىَطجغ 
29 Muriel Savile-Torike. Introducting Second Language Aquisition (New York : Cambridge University 
Press, 2006) halaman. 2 
30 Stephen D. Krasen. “Formal and Informal Linguistic Environments in Language Acquisition and 
Language Learning”. seperti dikutip oleh Nur Habibah “Lingkungan Artifisial Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab”, Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, (2016). 3(2). 
Halaman. 176 
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كثًن اجملتمع لتشرتكون على عملّية   اعلى الّلغة الثانّية. يف تعليم الّلغة الثانّية واكتساهب
و. وىذه البيئة يسّمى تعليم الّلغة داخل الفصل ولكن يتعّلمون ويكتسبون يف بيئت

 فالبيئة الّلغويّة تتّاثر أتثرا كبًن يف اكتساب الّلغة اجملتمع. ابلبيئة الّلغويّة. 
كثًن من الّلغويٌّن اّلذي يرى أّن البيئة تّتأثر كثًنا يف اكتساب الّلغة، مثال كما  

ألّن البيئة  ٖٔ.قال إيدوار سفًن  أّن البيئة لديها أتثًن كبًن يف اكتساب الّلغة لدى الولد
من حيث تطبيق على علم الّلغة أو نظام الّلغة كذالك البيئة تعطي فرصة إىل الولد 

ادلرء اّلذي ديلك وسائل إلكتساب الّلغة )متعّلم الّلغة( على نطق الّلغة واستخدامها. 
لديكن على اكتساهبا بدون ادلمارسة الّلغة والبيئة الّلغويّة. ألّن البيئة يعطي مدلول 

ّلغة بوسيلة اإلستماع والنظر مّث نطقها بكلمات مرار. إذ اكتساب الّلغة ادلرء معٌّن ال
 بكثرة شلارسة الّلغة ومدلول اللغة من البيئة.

 ادلشكالت يف تكوين البيئة الّلغويّة .د 
ادلشكالت يف تكوين البيئة الّلغويّة ىي الّصعوبة واستطراد بٌن نظريّة وتطبيقّية يف  

غوية. وكذالك ادلشكالت يف تكوين البيئة الّلغويّة ىي مل تكن تكوين البيئة اللّ 
مكتسبة األغراض ادلطلوبة يف خطة عملّية الّتعليم لسيما يف تكوين البيئة الّلغويّة  
كهداف الّتعليم الّلغة العربّية. وتلك ادلشكالت تصّعب على تكوين البيئة الّلغويّة. 

يعرّفن ادلشكالت ادلوّجهة  ملادلدارس وادلعاىد الّلغة كمثل  ولكن مجيع مؤّسسة التعليم
 يف مجيع عملّية التعليم لسّيما يف تكوين البيئة الّلغويّة. 

 توجد مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف رلالت كثًنة، منها : 
 ادلتعّلم أو التلميذ  .ٔ

ادلتعّلم ىو عنصر ىاّم يف عملّية التعليم لسيما تعليم الّلغة. ألّن قصد  
التعليم ىو على ادلتعّلم يعين إلقامة الفهم ادلتعّلم على ادلعلومات. ادلتعّلم لديهم 
خلفية سلتلفة بٌن ادلتعّلم اآلخر ويلزم تعريفها ادلعّلم يف بداية التعليم. بغًن 

                                                           
31
Nur Habibah, hal. 176 
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ادلعّلم صعوبة يف عملّية التعليم. وىذه ستكون  معريفة خلفّية ادلتعّلم سيكون
مشكلة اّليت ربرّج على نيل ىداف التعليم لسيما ىداف تعليم الّلغة العربّية 

 تكوين البيئة الّلغويّة خاصة.
 ادلعّلم  .ٕ

كان ادلعّلم حّّت اآلن تكون العنصر األساسي يف ادلوقف التعليمي، إذا  
وللمعّلم أيضا  ٕٖ.دلواد الّدراسّية وادلتعّلمقيس بينو وبٌن العنصرين اآلخرين، ا
ادلشكالت ادلوجودة من انحية ادلعّلم  ٖٖ.أمهّية كربى يف عملّية الرتبّية والتعليم

يف تكوين البيئة الّلغويّة ىي مل يكن ادلعّلم خاّصة معّلم الّلغة العربّية كفاءة 
لّلغة العربّية يف عملّية جّيدة ليعّلم ادلتعّلم. وكذالك مل يعطي ادلعّلم مثال تطبيق ا

يومّية وكذالك يف عملّية التعليم ويرى عليو ادلتعّلم حّّت يتبعو ادلتعّلم. وقد عرف 
أّن ادلعّلم سيتبعو ادلتعّلم يف مجيع سلوكو. ويلزم ادلعّلم أن يبدأ ما أمره على 

 ادلتعّلم قبل فعل ادلتعّلم ألّن ذالك سيكون حسن السلوك للمتعّلم. 
 تعليم الّلغةطريقة  .ٖ

كانت طريقة التعليم ىي األساليب اّليت يتبعها ادلدّرس يف توصيل  
وطريقة التعليم الّلغة ىي اخلطة الشاملة اّليت  ٖٗ.ادلعلومات إىل أذىن الطالب

كذالك   ٖ٘.يستعٌن هبا ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من التعليم الّلغة
طريقة التعليم مهّمة أيضا يف تعليم الّلغة العربّية ألّن طريقة يعٌّن على محّاسة 
الطالب يف عملّية التعليم. إذا كان طريقة التعليم الّلغة جّذابة فطبعا ستكون 

 عملّية التعليم الّلغة مسًنة جّيدة حّّت يستطيع على تكوين البيئة الّلغوية
 ادلواد التعليمية .ٗ

                                                           
ٍطجغ جبٍؼخ ٍىالّب ٍبىل . )ٍبالّج: ٍهبراد اىتذرَص ّحى إػذاد ٍذرش اىيهغخ اىؼرثُهخ اىنفءأورَو ثحر اىذَِ.  32

 00ص. (. 2100، إثراهٌُ االضالٍُهخ اىحنىٍُهخ
 06ص.  ،أورَو ثحر اىذَِ 33
 022ص.  ،أورَو ثحر اىذَِ 34
 023ص.  ،أورَو ثحر اىذَِ 35
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مجع مادة. ماّدة التعليم مهّمة أيضا يف عملّية التعليم ألّن بتلك ادلواد  
ادلّدة ستكون عملّية الّتعليم متجهة. يلزم يف عملّية التعليم الّلغة العربّية لبّد 
مواد التعليم أن تكون مناسبة ابألعمال اليومّية. ألّن تلك ادلواد يستطيع على 

وجودة من انحية ادلواد التعليم ىي أّن تطبيقو يف عملّية يومّية. وادلشكالت ادل
ادلواد غًن مناسبة ابألعمال اليومّية. حّّت تكون ادلواد يبحث ويطبق فقط يف 
الفصل وليستطيع تطبيقها خارج الفصل. والبيئة الّلغويّة ستكّون إذا ديارس 
الّلغة يف أّي مكان كان ل سيما خارج الفصل ألّن فيو وقت واسعة للتطبيق 

 الّلغة.
 

 تعليم القائم على الدماغال:  اينادلبحث الث
 مفهوم دماغ اإلنسان .أ 

اّلذي يكون مركزا ذلما. كان الّدماغ أو العقل  ٖٙمنزل الوجدان والفكر ىو الّدماغ 
خرى. اإلنسان لديو الّدرجة العليا ويكون أكرم سبييز اإلنسان مع سللوقات اّلّل األ

لديهم قدرة الدماغ متساوية بعضهم  اخللق بسبب دماغو أو عقلو. وكّل اإلنسان
ودماغ اإلنسان قدرتو نفيسة جّدا حّّت يستطيع على تغيًن حياتو. والّدماغ ىي  بعضا.

استخدام  ٖٚ.آلة أو مكينة اّليت حصلت على الذكاء إذا كان الّدماغ ليزال استخدامو
وتفكًن ىي ابلّدرسة أو التعليم. والّتعليم ليحّدد يف الفصل  ،الّدماغ ىو بوسيلة تفكًن

ولكن ادلعاملة ىي تعليم وكذالك زبّيل على سللوقات اّلّل ىو التعليم إذ التعليم يستطيع 
 قيامو يف أي مكان كان وأي زمان.

دماغ النسان  الّدماغ ىو عضو مهّم اّلذي ديلكو النسان. بشكل عام قيل أنّ  
مليارات العصب. وزنة دماغ النسان سلتلفة بعضها  ٓٓٔحّّت  ٓ٘ على حيتوى

                                                           
36  J.Diane Connell. hal. 17 
37 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelegences(Jakarta: Kencana, 
2016), hal. 2 
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فلذالك دماغ النسان ديلك  ٖٛكيلو غرام.  ٖٙ،ٔبعضا ولكن بشكل عام حسب 
 ، وكذالك إمكانّية كبًنة للتعّلم.قدرة كبًنة ويكون كمحطة يف مجيع أنشطات النسان

م حّّت تكون ذالك إنتاج تكوم العلو  وكذالك الّدماغ ىو ادلصنع اّلذي يؤنتج ادلعلومات
 ٜٖالتعليم أو زلاولة الذىين.

دماغ لديو دور ىام يف حياة اإلنسان ومجيع أنشطات اإلنسان مركازىا يف ال 
الدماغ. مجيع احلركة وعملية يف البدن ووظيفة اجلسم ترتب وتنظم ابلدماغ حّّت كان  

الدماغ على كلها سارت جيّدة وتعطي أكثر ادلنفعة لإلنسان. بشكل عام يقّسم 
الدماغ يف جانب األديان  قسمٌن يعين جانب األديان واأليسار ولديهما وظيفة سلتلفة.

وكالمها زلتاج  ٓٗ.لديو القدرة اخليايل وأّما جانب األيسار لديو القدرة احلسايب واحللّلي
غاب عن ابلو يف مسًنة حياة اإلنسان معتدل. لديكن اإلنسان استخدام البعض و 

 لدماغ غلب البعض على البعض.ولكن ديكن ا
ويقال أيضا أّن دماغ اإلنسان ينقسم على ثالثة أقسام لكّل منها وظيفة سلتلفة.  

الدماغ الكبًن لديو الوظيفة لعملّية الّلغويّة والفكر وتعّلم وربليل ادلشكالت وغًنىا. أّما 
. والذّكراايت الّطويلة وجداينالالدماغ األوساط لديو الوظيفة للتصال اإلجتماعي و 

 اإلبتكاريّة والغزيزة والدينّية. والّدماغ الصغًن لديو الوظيفة 
 تعليم القائم على الّدماغالتعريف  .ب 

حضر الكتب دلذىب جديد اّلذي يستخدم مصطالح الّدماغ   ٜٓٚٔيف سنة  
وكذالك يف ىذه السنة يبدؤ مصطلح التعليم القائم  ٔٗكبدل من مصطالح الفكرة.

نظريّة تريوين  فرضو ادلشهور عن دورة الدماغ يعين فول مج جلٌنبعد قّدم على الّدماغ 
(triune theory/teori tritunggal)   اّليت يبحث عن تسريح الدماغ ووظيفتو

                                                           
38
Eric Jensen, Hal. 14 

39
 A lamsyah Said, Andi Budimanjaya, Hal. 4 

40
Darma Putra, Kunci Melatih Otak Super  (Yogyakarta : Laksana. 2018), hal. 76 

41
Eric Jensen, Hal. 4 
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جال جديد  حضر التعليم القائم على الّدماغ كم ٜٓٛٔويف سنة  ٕٗ.ٜٓٚٔيف سنة 
 ٖٗحسب ما متعّلم عن الّدماغ وكثف عالقتو ابلتعليم.

بعملّية  ٗٗ.ىي الفّن لتغيًن العقل البيولوجي والباحثي مجيس زولالّتعليم كما قال  
تعليم سيسبب على تغيًن عقل ادلتعّلم من غًن معرفة إىل معرفات كّل شيء. وبتعليم 
يكون اإلنسان يستطيع على تغيًن حياتو بعلم ومعرفة اّليت قد انلو يف عملّية التعليم. 

كون قدرتو نفيسة. ألّن إذا ليستفد يوكذالك التعليم ىو استفادة دماغ اإلنسان اّلذي 
عا سيكون ميتا وغًن مستفيدا. وحيتاج يف عملّية التعليم على طريقة التعليم الّدماغ فطب

ادلناسبة لكي يكون ادلتعّلم يستطيع على اشرتاك عملّية التعليم شلتعة وليثقل على 
 دماغو حّّت يستطيع على استفادة دماغ ادلتعّلم جّيدا.

ادلتعّلم. ويف التعليم عملّية التعليم يف مدرسة كان أو غًنىا تتعّلق بداماغ  كان 
التعليم  على الّدماغ. ةىناك نظريّة التعليم اّليت تتعلق ابلدماغ، يعين نظريّة التعليم القائم

  ٘ٗيف ثالثة كلمات يعين ادلزاولة والسرتاتيجّية واألساسية. القائم على الّدماغ يفهم
اّلذي تالئم بكيفية كان نظريّة التعليم القائم على الّدماغ كما قال جينسن  ىو التعليم 

وقال حينسٌن أيضا أّن التعليم القائم على الّدماغ يعترب  ٙٗ.مهّبأ الدماغ طبيعّية للتعّلم
 ٚٗعلى كيفّية تعليم الّدماغ أمثالّيا ول حيدد عملو برتتيب جدوال الّدراسي اجلامدي.

وىذا التعليم يعترب على استخدام دماغ ادلتعّلم يف عملّية التعليم أمثلّية. وقال سولفور 
بنية ووظيفة عمل عملّية التعليم اّليت تصدر على  التعليم القائم على الّدماغ ىو

ديهما وظيفة معيّنة. ألّن يف كّل قسم الّدماغ إّما دماغ اليمىن واليسرى ل ٛٗ.الّدماغ
عليم القائم على الّدماغ ىو شكل التعليم معتبار بعمل الّدماغ يف ازباذ الت وقال أستوان

                                                           
42   Yulia Pratitis Yusuf, “STRATEGI PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING DALAM PENGAJARAN 
BAHASA JEPANG DI MAN MOJOKERTO”. Pramasatra. Edisi Maret 2017, Vol. 4. No. 1. Hal. 103 
43

 Eric Jensen, Hal. 4 
44 J.Diane Connell, hal. 10 
45
Eric Jensen, Hal. 5 

46 Afib Rulyansah, Uswatun Hasanah, Ludfi A Wardana. Model Pembelajaran Brain Based Learning 
Bermuatan Multiple Intelegences. (Banyuwangi : LPPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2017) 
hal. 4 
47
Eric Jensen, Hal. 6 

48 Afib Rulyansah, hal 4 
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ادلعلومات ومعاجلتها وتعريفها وكيفّية عمل الّدماغ يف محاية اخلرب أو ادلعلومات 
ىي نظريّة الّتعليم اّليت تقرتح على عملّية  نظريّة التعليم القائم على الّدماغ ٜٗ.احملصولة

وقال انصر الّدين التعليم القائم على  ٓ٘.ماغ ادلتعّلمدة قدرة دليم إذّباه على استفاالتع
الّدماغ ىو نظريّة التعّلم شاملة ومتكاملة تستند إىل افرتاضات على األعصاب 

 ٔ٘.والرتكيب الّتسرحيي للدماغ البشري هتدف إىل هتيئة الّدماغ للتعّلم بشكل طبيعي
الّدماغ ىي التعليم اّلذي يصدر من تلك التعرفات نفهم أّن التعليم القائم على  

تعّلم طبيعّية وتقرتح على استفادة الّدماغ ادلتعّلم دماغ وعملو ووظيفتو يف على بنية ال
على حالة التعليم مناسبة وهتدف لتهيئة الّدماغ. ألّن التعليم القائم على الدماغ يعطي 

ادلتعّلم جيّدة حّّت ماغة دماغ ادلتعّلم. تستطيع ىذه النظريّة على استفادة الدبقدرة 
دماغ ادلتعّلم تناول على ادلعرفة والعلم اّلذي القاه ادلعّلم وكذالك ينال أيضا على يكون 

ويصدر الباحث يف ىذا البحث على نظريّة التعليم القائم على الّدماغ  ىداف التعليم.
 التعليم اّلذي تالئمعند أيرك جينسٌن حيث كان التعليم القائم على الّدماغ ىو 

. وكذالك التعليم القائم على الّدماغ يعترب على كيفّية بكيفية مهّبأ الدماغ طبيعّية للتعّلم
 . تعليم الّدماغ أمثالّيا ول حيدد عملو برتتيب جدوال الّدراسي اجلامدي

يف تعليم الّلغة العربّية كان الّدماغ لديهم دور مهّم يف اكتساب الّلغة ل سيما  
من جانب األيسر. ألّن الّدماغ يراعي  ٕ٘الّدماغ ىو مركاز الّلغةالّلغة الثانية. كان 

مجيع ادلعلومات اّليت حصلو بوسيلة اإلستماع والقرآءة وكذالك ضعها بشفهّية كانت 
أو كتابّية. فنظريّة التعليم القائم على الّدماغ مناسبة على تطبيقو يف عملّية الّلغة الثانّية 

 ماغ البشر ىناك القسم يف رعية الّلغة. يف د سيما الّلغة العربّية. ألنّ ل 

                                                           
49  Astawan. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Seperti dikutip oleh Pt. K Laksami, I Wyn. Sujana, 
I.B. Gd. Suryaabadi. “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Otak (Brain Based Learning) 
Berbantuan Media Teka-Teki Silang Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD I Gusti Ngurah 

Jelantik”. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesh, 2014. Vol 2. Hal. 4 
50  I.W.Widiana, G.W.Bayu, I.N.L. Jayata, hal. 3 
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52
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ّ    أصول الت عليم القائم على الد ماغ .ج                     ّ        
يبدأ على نظريّة الّتعليم القائم على الّدماغ بنظريّة علم األعصاب اّليت تطّور تلك  

النظريّة يف علم الرتبّية والسيكوليوجّية. حّّت تستخدم نظريّة علم األعصاب يف عملّية 
، يعين ادلزااي يف ٖ٘ة. نظريّة علم األعصاب فيها ادلزااي من نظريّة بنائّيةالتعليم يف ادلدرس

 انحية:
 تعطي على نظريّة أو الفكرة اجلديدة عن كيفّية عمل الّدماغ البشر -ٔ
 هتتّم بعمل دماغ ادلتعّلم يف عملّية التعليم -ٕ
 اومؤيّد اتكوين حالة التعّلم اّليت تكون متعّلم زلرتم -ٖ
 ام دماغ ادلتعّلم ابتعاد على كثرة استخد -ٗ
 ويعاجل ادلعلومات اّليت درست ادلتعّلم   تعطي الفرصة على ادلتعّلم ليعكس -٘
فلذالك نفهم أّن نظريّة علم األعصاب يركز على سبكن استخدام دماغ ادلتعّلم  

للتعّلم. ولو كان ذالك لتكون استخدام دماغ ادلتعّلم كثرة استخداما حّت تعتدي 
سلطط لعمل وعمل الّدماغ ىو التفكًن وتفكًن ىو التّعلم. إذ والدماغ على احلدود. 

الّدماغ صنع للتعّلم وحياة الدماغ ىي ابلّتعّلم. ولكن إذا كان الدماغ النفيس 
ليستخدم فطبعا ليظهر إحتمال الدماغ وليس فيو الّتأثًن يف حياة اإلنسان. كان 

تطع استخدامو يف عملّية ذالك الدماغ غًن منتفعا. فلذالك نظرية علم األعصاب تس
 التعليم القائم على الّدماغ بتطوير على نظريّة التعليم القائم على الّدماغ.

 ىي : ٗ٘م القائم على الّدماغ عند رانيسوأّما أصول التعلي 
 نظام احلياةالّدماغ ديلك  .ٔ
 الدماغ ىي دماغ اإلجتماعي .ٕ
 ث ادلعين )يف الدماغ( ىي األّولحب .ٖ
 انتاج الشكلتكون حبث ادلعىن عرب  .ٗ
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 تعٌّن الوجدان على انتاج الشكل .٘
 الدماغ يسعر وينتاج أجزاؤه مبشرةكّل  .ٙ
 أو الظّن ادلزيدعلى اإلىتمام الرتكيز  من التعليمضيت .ٚ
 يم على عملّية واعة أو غًن وائعةيتضّمن التعل .ٛ
 سان على األقّل نوعان من الذاكرةديلك اإلن .ٜ

 تطويرامكان التعليم  .ٓٔ
 على ارتفاع جودتو ابلتهديدالتعليم الشامل يستطيع  .ٔٔ
 فريدا. منينظّم كّل الّدماغ  .ٕٔ

 منظومة التعليم القائم على الّدماغ .د 
كما قد قال يف البداية أّن التعليم القائم على الّدماغ ىو التعليم ادلناسب بوظيفة 

والسرتاتيجّية الرّئيسّية يف التعليم القائم على الّدماغ ىي  الّدماغ الطبيعّية يعين للتعّلم.
 تكوين البيئة ادلتحّد فكر ادلتعّلم والبيئة ادلمتعة وحالة التعليم الفّعالة وشللوؤ ابدلعىن.

 : ٘٘التعليم كما قال بربرامنظومة  فأّما
 التعليم الوجداين .ٔ

مسرتيح التعليم الوجداين ىو منطومة مّتهم، يعين يلزم منظومة 
الفكر قبل اشرتاكو يف تعليم ادلعريف. يف التعليم الوجداين يلزم على اعتدال 
الوجدان والانين وكذالك إعتدال بٌن بقّية ادلنظومة. حينما تكون 

ة سيكون ادلتعّلم وادلعّلم مّتهم يف ادلدرسة حّّت كان ادلتعّلم الوجدان إجابيّ 
والوظيفة وكذالك مواجهة  وادلعّلم مسؤولّية يف أداء عملّية التعليم

ادلشكالت والتحّدايت ابحلّماسة. لذلك حينما يعمل ادلتعّلم وادلعّلم تلك 
 متناغم. العملّيات قد صنعا على حالة الجتماعي
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يف تكوين بيئة التعليم ادلتناغم يلزم على ادلعّلم ريئاستو. ألّن 
و ويساعده يف حينما ادلتعّلم متهم يف عملّية التعليم سيكون ادلعّلم يوجه

نيل المنّيتو. وكذالك ادلتعّلم مراغب يف اسرتاك عملّية التعليم حّّت يكون 
 إلقاء ادلعلومات من ادلعّلم إىل ادلتعّلم جيرى جّيدا وكامال.

 التعليم الجتماعي .ٕ
يريد يف التعليم الجتماعي على ادلشركة و يرجو على احلرمة من 

جيتهد يف ىذا التعليم على نيل التحّية من األخر  أعضاء اجملتمع.
والنسان ادلهّم وسبّتع يف عملّية التعليم مع ادلرء يف نفس الفكر. وحينما 
التعليم الجتماعي مدّعم فسيظهر على ثقة ابلنفس لدى ادلتعّلم. وديكن 

 على مصاحبة بٌن ادلتعّلم جّيدا ولوكان سلتلفة العمر. 
وقوة الجتماعي سلتلفة ودور ادلعّلم يساعده كفاءة  لكّل ادلتعّلم

. ولتطوير قوة اجتماع ادلتعّلم جيبار ادلعّلم على يف تطوير قوة الجتماعي
تنظيم ادلدرسة كجمعّية ادلتعّلم، يعين مكان تعاون بٌن ادلتعّلم وادلعّلم يف 
حّل ادلشكالت. يف محعّية ادلتعّلم بٌن ادلتعّلم وادلعّلم مّتصال كاألسرة، 

من تلك احلالة وحصل ادلتعّلم على الصلازات على فضيلتو. فلذالك 
حّّت ليسعر متعّلم شلتعة. ولوكان ذالك يلزام  عّلم كادلرافق دلتعّلميكون ادل

 فيو احلدود بينهما.
 التعليم ادلعريف .ٖ

لّية معاجلة ادلعلومات يف الّدماغ. سبتص يف التعليم ادلعريف ىو عم
تفسًنىا وربليلها. الوظيفة الكبًنة يف ىذه  ىذه ادلنظومة مداخلة مثّ 

ادلنظمة ىي انتاج الوجداين وحالة الجتماعي. يف ىذه ادلنظمة كان 
رعاية ادلعلومات ادلعريف. وحيتاج تلك العملّية على حالة الّدماغ يعمل يف 

 الوجداين والجتماعي مدعمة لهّنا تتأثر كثًن يف رعاية ادلعلومات.
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دور ادلعّلم كادليسر ودور ادلتعّلم يف حّل  كان يف ىذه ادلنظمة
ادلشكالت وصاحب التقري. يستعّد ادلعّلم معراض لتعّلم لحيصد على 
معرفة اإلجابة ولكن إعطاء ادلشكالت للفصل ويرتب ادلواد ادلدّعة  

لدماغ ادلتعّلم  أّما ىذاف التعليم ادلعريف. كمصدار ادلتعّلم يف أخذ التقرير
لكفاءة اجلديدة. يلزم ادلعّلم استفاذة دماغ ادلتعّلم  تطوير ادلعلومات وا

 كوظيفة الساسّية للتعّلم. 
 التعليم اجلسمي  .ٗ

يتضمن يف التعليم اجلسم للّدماغ على تعامل بٌن الّدماغ والبيئة 
لتطوير معلومات وكفائة جديدة. ابلتعليم اجلسمي كان ادلتعلم أكثر تورط 

 عملّية التعليم، ألنّو يبحث ادلعلومات ولديو دور كبًن يف يف عملّية التعليم
بنفسو أكثر. وهبذا التعليم كان أكثر ادلتعّلم يتمتعون يف اشرتاك عملّية 

  التعليم ألّن لديهم فرصة واسعة لتطوير كفاهتم ويقّلل على ادللل. 
 التأمليالتعليم  .٘

التعليم التأملي ىو ادلنظومة ادلراقبة وتنظم على عملّية الّدماغ. 
ويف مراقبة حيتاج التعليم التأملي على عملّية التجربّية والستكشاف 

ادلعّلم. كان يف ىذا التعليم حيصل ادلتعّلم على ادلعلومات اجلديدة من 
حالة  تلك التجريبات. ويتطلب ىذا التعليم متعّلمو على فهم نفسو دلعرفة

النفس وقدرتو يف عملّية التعليم. وأتثر التعليم اجلسمي بتصميم التعّلم 
 ومراتب الوجداين واحملتوى ادلعّينة.

 مراحل التعليم القائم على الّدماغ .ه 
 ، تعين :ٙ٘مراحل عند جينسٌن ٚللتعليم القائم على الّدماغ يف 

 الشرح للمعلوماتو ادلرحلة األوىل التعرض  .ٔ
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ادلرحلة األوىل يف التعليم القائم على الّدماغ. وّفر ادلتعّلم ىذه ادلرحلة ىي 
يف ىذه ادلرحلة عن ادلالحظة أو الشاكلة العاّمة من ادلادة اّليت سيدرسها ل 
سيما الدراسة اجلديدة. تساعد ىذه ادلرحلة على الدماغ يف تنمّية خرائط عقل 

 للمفاىيم.
 ادلرحلة الثانية اإلستعداد .ٕ

قي ادلتعّلم على أىداف الّتعليم و البيانة العاّمة عن ادلاّدة يف ىذه الرحلة يل
الدراسّية يف عملّية الّدراسّية. وكذالك تعّلقها ادلاّدة بعملّية اليومّية. ىذه ادلرحلة 

 تساعد الّدماغ على ادلساعدة اجلّيدة لنيل ادلعرفة وادلعلومات.
 ادلرحلة الثالثة ادلبادرة وإعرتاف .ٖ

ي ادلعّلم إىل ادلتعّلم فرصة لتطوير كفاءتو مباشرة كانت يف ىذه ادلرحلة يعط
أو غًن مباشرة. ىذه ادلرحلة تساعد ادلتعّلم معرفة كفاءتو يف عملّية التعليم اّليت 

 سيشرتكو.
 ادلرحلة الرّابعة الشرح واإليضاح .ٗ

عّلم كادليّسر تساعد ادلتعّلم يف الشرح واإليضاح ادلاّدة ادلدروسة. ادل
إبرشاد ادلتعّلم تفصيل عملّية التعليم بنقطة أخرى. ويتعّلق ادلادة وكذالك متعّلم 

ادلدروسة ابدلواد األخرى ونتائج احلياة اليومّية كي تكون تلك ادلادة كثرة ادلعىن 
 حّّت تستطيع تطبيقو يف عملّية يومّية.

 ادلرحلة اخلامسة اإلحتفاظ والذاكرة .٘
الدماغ قد ديّر على التعّلم  ىذه ادلرحلة تعطي ادلتعّلم فرصة للراحة، ألنّ 

وبفعلية أكثر فيحتاج على الرّاحة. ولكن من انحية أخرى يف ىذه ادلرحلة يقوم 
ادلتعّلم على مراجعة وادلذاكرة ادلاّدة ادلدروسة لكي الدماغ ليزال تذّكرا على تلك 
ادلاّدة. حّّت يكون الّدماغ مساعدة يف موّجهة احلالة اّليت زلتاج على ادلادة 

 قددية.ال
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 ادلرحلة السادسة التحقيق  .ٙ
تقام يف ىذه ادلرحلة اإلمتحاانت واإلختبارات على ادلتعّلم. كان مجيع 
ادلاّدة ادلدروسة يلزم على اإلمتحان واإلختبار لتعيًن إصلازة ادلتعّلم يف اشرتاك 
عملّية التعليم. وكذالك اإلمتحان واإلختبار ىي الوسيلة للمعّلم إلعطاء النتيجة 

ادلتعّلم على عمّلية تعليمو. إذ النتيجة ليس فقط من احلصول اإلمتحان إىل 
 واإلختبار ولكن النتيجة من جامع عملّية التعليم.

 ادلرحلة السابعة اإلحتفال و التجميع .ٚ
توسم يف ىذه ادلرحلة على عملية التعليم حّّت يعلم ادلتعّلم على اىتمام 

احلّب أو اإلشتقاق إىل عملّية التعليم. التعليم. وربرث يف صدر ادلتعّلم سعور 
 ويستعّد ادلتعّلم دلوّجهة عملّية التعليم يف ادلرحلة ادلقبلة.

من تلك ادلراحل التعلييم نفهم على أّن التعليم القائم على الدماغ ليس فقط عن 
ة إنتقال ادلعلومات وادلعرفة من ادلعّلم إىل ادلتعّلم ولكن يكّون أيضا على التعليم ادلؤثر 

اجلّيدة. وكذالك الّدماغ تطويرا حبسب كفاءتو يف نيل ادلعرفة حّّت ل يثقل الدماغ 
 دبعلومات اّليت غًن مناسبة ابدلاّدة ادلدروسة. 

 أسوس التعليم القائم على الّدماغ .و 
عمل الّدماغ لديو األسوس اّليت تكون أساسا يف التعليم القائم على الّدماغ. كما 

 ، يعين:ٚ٘أسوس ٕٔتتكون على قال جيين تلك األسوس 
 الّدماغ ىو مركاز يف مجيع أنشطات اإلنسان .ٔ
 حيّب دماغ اإلنسان على األنشطات اإلجتماعّية أو الفرقة .ٕ
 حيّب الدماغ على الشرح والفهم معاين الفطر عن ما ادلدروسة .ٖ
 حبث الّدماغ على ادلعىن ابلتقليد .ٗ
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 يلديهم الذّكاء العاطفالعواطف ضروريّة من النموذج، يعين األشخاص اّلذين  .٘
ألّن من اّلذي لديو الذّكاء  العايل شخاص اّلذين لديهم الذّكا ادلعريفأصلح من األ

 العاطف ديلك على ثّقة ابلّنفس أرفع.
 كّل أقسام الّدماغ ذبري وتعمل يف مجيع أنشطات اإلنسان يف نفس الوقت .ٙ
 مالحظة واسعة. يشمل الّدماغ يف عملّية التعليم إىتمام على  .ٚ
 يتضّمن التعليم على الواعي وغًن الواعي .ٛ
لدماغ اإلنسان لديو نظامان على األقّل لنتظيم الذاكرة يعين نظام السًنة الّذاتية  .ٜ

 عاد ادلوّصالتالطّبيعّية لتسجيل كّل ما حدث على اجلسم ونظام احلفظ إل
 الّتعليم ىو التنوي، يعين سينوي الّدماغ بعمل التعليمّية .ٓٔ
 جّيدا ويّتصل أمثال إذا قبول التحّديسيعمل الدماغ  .ٔٔ
سلتلفة بعده  ولكن قدرة التفكًن واإلبتكري ماغ متساويلكّل الشخص نظام الدّ  .ٕٔ

 بعض
 كة اجلنس للّدماغحر دور  .ز 

كة اجلنس ليس فقط ابلرتكيز مساعة عن دا حبر يف عملّية التعليم يعمل الّدماغ جيّ 
كة اجلنس يف ة حر الباحثٌن عن أمهيّ  ّما إلقاء ادلعّلم. قد تقّدم الّدراسة السابقة من

دقيقة حلفز الّدماغ.  ٖٓكما قيل أّن ادلتعّلم حيتاج حراكة اجلنس على القّل   التعّلم.
حراكة اجلنس يف تعليم احملتوى أو ادلعلومات مهّمة   لًني أبرىاموكذالك كما قال 

سّيما تعليم إذن يف أّي عملّية التعليم كانت ل ٛ٘كما كان زلتاج يف التعليم اجلنس.
الّلغة استخدام طريقة التعليم اّليت حيتاج على حركة اجلنس حلفز الّدماغ والرتكيز حّّت 

 ليصيب ادلتعّلم على النعاس يف فهم ادلواد.
إرتفاع الرتويح  الّوال، يفيد حركة اجلنس يف التعليم للّدماغ كما قال جينسٌن

ربرّكة عناصر نشأة العصاب على ربصيل العصاب أكسيجٌن وتعدذيّة. الثاين، 
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ذي حفز إنتاج انقل العصيب الّ  واذلرمون اّليت ترتفع على وظيفة الّدماغ. الثالث،
ألّن ابدلزاج اجلّيدة سيظهر احلّماسة  ٜ٘اإلرادة اجلّيدة(.حالة القلب/) يرتفع على مزاج

 يف نفس ادلتعّلم لشرتاك عملّية التعليم.
الّلغة تكون حركة اجلنس يستطيع ادلتعّلم تطبيقو يف يف تعليم احملتوى لسّيما تعليم 

بداية التعليم. يدعو ادلعّلم على متعّلمو أبنواع حركة اجلنس ادلعتدل. لسّيما حٌن ما 
التعليم يف النهار اّلذي يسعر ادلتعّلم تعباان ونعاسا. وكذالك يستطيع ادلتعّلم تطبيقها 

 .يف طريقة التعليم حّّت تكون ملّونة ومفّرحة
 أاثر االجهاد والتهديدات للّدماغ .ح 

الجهاد ىو إستجابة اجلسم على السعور اّليت حدثت حٌن ما وجد حالة زبسًنة 
أو غًن مناسبة بنفسو حّّت تكون التهديدات. كان الجهاد كما تنقسم إىل قسمٌن، 

  ٓٙيعين الجهاد الجايب والجهاد السليب أو يسّمى ابلتهديدات.
ات وأنتكيد على النهض منها. دالجايب حٌن نتحّدى ابلتحديحدثت الجهاد 

حدثت الجهاد حّّت حضر يف نفسنا التحريض  ويتقّوي على جسمنا. وكذالك 
 ما لدينا :الجايب حين

 السعور حلّل ادلشكالت ادلعّينة .ٔ
 ديلك كفاءة حّل ادلشكالت .ٕ
 ديلك الفرصة الكافية بٌن التحدايت .ٖ
 ادلشكالت ادلناسبةيستطيع على تفكًن حّل  .ٗ

وأّما الجهاد السليب حدثت حينما نسعر على التهّدي خبطًنات اجلسم 
 والوجداين وغًن ذالك. وكذالك حدثت الجهاد السليب حينما ضلن :

 مواجهة مشكالت اّليت لنريد ربليلها .ٔ
 ليفهم على حّل تلك ادلشكالت .ٕ
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 قّلة ادلورد حلّل ادلشكالت .ٖ
 لديلك كفاءة ابلنفس .ٗ
 لجهاد متطوال وستمرارتكون ا .٘

 التعليم ادلفّضل ابلّدماغ .ط 
قال حتيب و سعيد عن أربعة أشكال كفاءة ادلتعّلم يف فهم ادلعلومات يف عملّية 

 ، يعين:ٔٙالتعليم
 ، اّلذي تكون سهولة يف فهم مجيع ادلعلوماتشكل ادلتعّلم ادلتسرّع .ٔ
 لفهمهاشكل ادلتعّلم ادلستقّر، اّلذي حيتاج على تكرير ادلعلومات  .ٕ
 شكل ادلتعّلم ادلتأيّن، اّلذي حيتاج على تكرير كثًنة لفهم ادلعلومات .ٖ
شكل ادلتعّلم ادلتأيّن جّدا. كان ىذا الشكل يف ادلتعّلم بسبب حالة طبّية  .ٗ

 وسكولوجيّا 
 من تلك الشكال يستطيع ادلعّلم على تطبيق طريقة التعليم ادلناسبة منها:

 ادلالحظة .ٔ
 السؤال واجلواب .ٕ
 ادلقابلة .ٖ
 ادلسرحّية .ٗ
 زبطيط الكلماتترتيب  .٘

تلك الطروق تستطيع ادلعّلم إختارىا يف عملّية التعليم بنسبة إىل شكل كماءة 
ادلتعّلم يف فهم ادلعلومات. حّّت كان عملّية التعليم ملّونة ويسعر ادلتعّلم على الفرح 

 وكذالك يستطيع على حفز دماغو حّّت تكون دماغ ادلتعّلم مستفيذة.
 تغيري الدماغالدراسة ل .ي 
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ّ       ّ   ن  الد رسة أو التعليم ىي الفن  لتغيًن العقل. والد راسة ال يت أال يف البداية كما ق                   ّ                       ّ     ّ
ّ       ّ                          تستطيع على تغيًن الدماغ أحدىا ىي الد راسة ال يت تستند على ادلهارات، يعين                                    

ات ّ                                      ّ  الد راسة بوسيلة تدريب ادلهارات. وىناك متغًن   ّ                        ال يت تستند على صلاحة دراسة    
 :ٕٙادلهارات عند جينسٌن

ّ         الفكرة مهتم  ابلوظيفة .ٔ            
ّ                     إعطاء اإلىتمام على الدماغ ىو شيء مهم  ألن  ىذا ىو شكل استخدام     ّ                                   
                                    ّ                       دماغ. إذا كان الدماغ ليعط ابلوظيفة حّت  ليس لديو اذلداف الواضح 

ّ    فيكون تغيًن وربسٌن الدماغ منخفض. الوظيفة ىي تكملة للد ماغ  ّ   ال يت                                                   
ّ         ّ   يكو ن الد ماغ مازل يف الص حة والفع لة.               ّ      ّ    

 ادلستفدالواجبات ادلنتاسق و  .ٕ
ّ                                           ّ          ابحلقيقة أن  الوجبات غًن الرتتيبة وعدم ادلنفعة يسبب على قل ة أو عدم          
ّ               ّ                        ّ         ّ           التغًن  يف الدماغ. لتت أثر تلك الواجبات على تغًن  الدماغ جي دا. ويسبب      

            ّ           يلزم على ادلعل م أن يعطي ىذه احلالة على أىل الدماغ مالل أو قالق.إذ 
 الواجبات ادلناسبة وكثرة ادلنفعة فيو.

            ّ  التدريب ادلؤى ل .ٖ
دقائق يف اليوم.  ٜٓ  ّ حّت   ٓٙأمثل من         ّ         ّ          إقامة الت دريب ادلؤى ل للدماغ 

                                 ّ                         وشكل ىذه التدرابت ىي مجيع األنشطات ال يت يركز يف استخدام الدماغ 
             ّ                      ّ    وانتفاعو. حّت  تكون الدماغ مستخدمة جي دة.

 لواجباتتكرار ا .ٗ
ّ               ّ    ّ                                      سيكو ن الدماغ على ات صالي ة اجلديدة يف مجيع أنشطة أو تعليم جديدة،     
ّ      وتلزم على حفظها لكي غًن فاسد. تكرار الواجبات لبد  تتبيقو يف كل  يوم              ّ                                               
ّ             حّت  كان الدماغ معودا على استخدام ويستقبل يف موج هة الواجبات                                            ّ  

 اجلديدة.
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 والراحة .٘
ّ                          كان الد ماغ حيتاج أيضا على الراحة            ّ                  خاصة يف الل يل بعد استخدامو يف       

ّ                 ّ                              طول يوم. يف الن هار شك ل اإلتصاليات بعملي ة التعليم وكان الدماغ مستخدم        ّ             
 ّ                         ّ                 ّ             ّ      جي د ويتناولو ابدلعرفة كمقطوعي ة الدماغ. ويف الل يل تلك ادلقطوعي ة أو 
ّ                   احلصول يف عملية التعليم تنظمو وتنتشره إىل مجيع الد ماغ لتكون زلافظة يف                                               

                ّ                                      نوم ىي الراحة اجلي دة دلرافقة الدماغ من الفكرة القصًنة إىل وقت طويل. وال
 لطويلةالفكرة ا
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 : 0الصورة 
 ختطيط التعليم القائم على الّدماغ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قدرة دماغ اإلنسان
قدرة دماغ النسان الكبًن 
 ومعّدا طبيعّية لعملّية التعليم

 نظام التعليم القائم على الّدماغ

 القائم على الّدماغمراتب التعليم 

 التعيم القائم على الّدماغ
عملّية التعليم ابستفاذة قدرة 
 الّدماغ معّدا طبيعّية للتعّلم

 مراتب التعليم القائم على الّدماغ

 التعليم الوجداين

 التعليم االجتماعي

 التعليم ادلعريف

 التعليم اجلسمي

 التعليم التأملي

 الشرح للمعلوماتو ادلرحلة األوىل التعرض 
 

 ادلرحلة الثانية اإلستعداد

 عرتافالادلرحلة الثالثة ادلبادرة و 

 ادلرحلة الرّابعة الشرح واإليضاح 

 ادلرحلة اخلامسة اإلحتفاظ والذاكرة

 ادلرحلة السادسة التحقيق

 ادلرحلة السابعة اإلحتفال و التجميع
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 الفصل الثالث
     ّ        منهجي ة البحث

  مدخل البحث ونوعه .أ 
يستخدم الباحث يف ىذا البحث دبدخل البحث الكيفي ونوع الوصفي.  

ألّن ىذا البحث لحيتاج على البياانت الكمّية والعديدة، ولكن حيتاج على 
البحث يقصد لفهم ما حدث على  الكيفي ىو البحثالبياانت الوصفّية. 

ع البحث كمثل السلوك والفكر وادلعاجلة وغًن ذالك مشوليا ووصفيا بشكل موض
يف  نإذ ٖٙ.يف حالة خاصة طبيعّية ابستفادة ادلنهج الطّبيعي والّلغويّة الكلمات

يعّية على فعل الفاعل يف بحث عن حالة واقعّية مشولّية وطاىذا البحث يصف الب
تعّلق بتكوين يعين مدرسة عباد الّرمحن الثاانويّة اإلسالمّية مالنج م موضع البحث
تكوين البيئة  ها عنويريد الباحث أن يعرف ادلشكالت ادلوجودة في البيئة الّلغويّة.

 الّلغويّة يف ضوء على نظريّة تعليم اللغة العربّية القائم على الّدماغ.
يعين نوع البحث اّلذي يصّور  وأّما نوع ىذا البحث ىو نوع الوصفي 

يقام ىذا البحث بشرح على  ٗٙ.على حققة ما وجد وحدث يف موضع البحث
يعين مدرسة عباد الّرمحن الثاانويّة اإلسالميّة  واقّية يف موضع البحث أحوال

يف  بوصف كامل عن ادلشكالت هامعرفة حقيقة ما حدث ووجد فيمالنج و 
ستطيع ىذا البحث كمصدار يف إصالح ّّت يالبيئة الّلغويّة. ح نعملّية تكوي

 عملّية التعلم وربليل ادلشكالت ادلوّجهة يف تكوين البيئة الّلغويّة.
 مصادر البياانت .ب 

إّن البياانت يف البحث الكيفي كما قال لوفالن ىي الكلمات والّسلوك   
وحيصل الباحث على  ٘ٙ.كالبياانت الزائدةت األساسّية والواثئق وضلوه  كالبياان
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ىي الكلمات  وشكل بياانهتا .بوسيلة ادلالحظة وادلقابلة األساسي البياانت
يف اشرتاك عملّية التعليم وسلوك ادلعّلم  بة من ادلالحظة عن سلوك ادلتعّلمادلكتو 

يف  تعليم متعّلمو وعملّية تكوين البيئة الّلغويّةال إقمة لسّيما معّلم الّلغة العربّية يف
. وكذالك الكلمات ادلكتوبة من ادلقابلة ادلدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية

 .مع ريئس ادلدرسة ومعّلم الّلغة وكذالك بعض ادلتعّلم
عملها الباحث يف ىي الواثئق اّليت ت يف ىذا البحث الزائدة البياانت وأّما 

نظام مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج عن  يف شكلىذا البحث 
. تلك الواثئق وغًن ذالك تكوين البيئة الّلغويّة وكتب الدراسّية وادلؤسسة والصورة

 تكون البياانت الزايدة اّليت تقّوي البياانت ادلوجودة
 أسلوب مجع البياانت .ج 

 أساليب، ىي:على مجع البياانت يف ىذا البحث بثالثة   حيتاج الباحث
 ادلالحظة .ٔ

قال انسوتيون أّن ادلالحظة ىي األساس من مجيع العلوم، ألّن  
 ٙٙ.العامل أو الباحث يعمل بوسيلة البياانت اّليت ربصل ابدلالحظة

وادلالحظة دبعىن البسيط ىي اإلىتمام واإلنتباه منظوم للحدوث أو 
ويقوم الباحث على ىذه ادلالحظة دبالحظة مباشرة يف  موضع البحث.

ميدان البحث. كانت ادلالحظة ادلباشرة ىي مجع الباحث على البياانت 
دبالحظة مباشرة )بدون اآللة( على التعرض من موضع البحث، حالة 

 ٚٙ.حقيقة كانت أو حالة غًن حقيقة اّليت زبّصص تطبيقها للبحث
حظة ادلباشرة حيث كانت احلالة الباحث يقوم على ادلال اوأمّ  

 حقيقة كما حالة يومّية يف عملّية تعليم الّلغة العربّية وتكوين البيئة الّلغويّة
. يفعل ىذا لسهولة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج
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ية الباحث على معرفة الواقة وادلشكلة ادلوجودة. وكذالك حلفظ أصل
  البياانت.

 ادلقابلة .ٕ
 اّلذي يعطي األسئلة ٌن نفرين يعين ادلقابلادلقابلة ىي احملادثة ب 

ويقوم الباحث ىذه ادلقابلة بنوع ادلقابلة  ٛٙ.اّلذي يعطي اإلجابة خربوادل
أكثر حريّة من   شبو ادلنظومة، حيث كانت ىذه ادلقابلة ىي يف تطبيقو

وأعّم ألّن وىدافها حلصول ادلعلومات من ادلخرب أظهر ادلقابلة ادلنظمة. 
من حيث ادلعلومات اّليت تتعّلق ابدلشكلة كذالك ادلخرب يستطيع على 

 ٜٙ.إعطاء فكره أو رأيو أكثر
عباد  مدرسةدلقابلة يف ىذا البحث على رئيس ويقام البحث ا 

ويعّينها. وكذالك اّلذي لديهم السياسة  الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج
 يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج معّلم الّلغةادلقابلة على 

وادلقابلة على مسؤول تطوير الّلغة  اّلذي يعرف حالة ادلتعّلم ويعّلم متعّلم.
 العربّية اّلذي ينظّم ويكون مسؤول يف أنشطات لغويّة يف تلك ادلدرسة.

المّية يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلس ادلقابلة على متعّلمىي واآلخر 
اّلذي يشرتك ويسعر كيفّية عمّلة تعليم الّلغة العربّية وتكوين البيئة  مالنج
 الّلغويّة.

 الواثئق .ٖ
التعبًن ادلكتوب اّلذي كتبو ادلرء أو ادلؤسسة لتجريب  الواثئق ىي 

وكذالك الواثئق ىي كتابة الوقائع ادلاضية   ٓٚ.احلادثة لتعريض احلساب
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ادلؤثّراة ادلرء كمثل كتابة اليومّية وسًنة بشكل الكتابة والصورة وأتليف 
  ٔٚ.نظام وادلؤّسسة والفلم وغًن ذالكاحلياة واحلكاية وسًنة الذاتّية و 

وأّما البياانت الزّائدة يف شكل الواثئق يف ىذا البحث، حيصل  
 الباحث من :

 الكتب الّدراسّية يف عملّية التعليم الّلغة العرابّية( أ
 تعليم الّلغة العربّية وتكوين البيئة الّلغويّةالصورة كتوثيق يف عملّية ( ب
 صحيفة التكرير يف عملّية تعليم الّلغة العربّية وتكوين البيئة الّلغويّة( ج
 جدول الّدراسي يف ادلدرسة لسّيما تعليم الّلغة العربّية( د
 جدول أنشطات الّلغويّة( ه
 والبياانت ادلتعّلم يف ىذه ادلدرسة ( و
 

 :ٕاجلدول 
 البياانتأسلوب مجع خالصة 

 البياانت مصادر البياانت أسلوب مجع البياانت الرّقم

 ادلتعّلم/ التلميذ - ادلالحظة ٔ
 ادلعّلم/ األستاذ -

حالة كيفّية تعليم الّلغة 
عباد  العربّية يف مدرسة

 الثانويّة اإلسالمّية  الّرمحان

تكوين البيئة وحالة كيفّية 
عباد  يف مدرسة  الّلغويّة

 الثانويّة اإلسالمّية الّرمحان 

مشكالت ادلوجودة يف  رئيس ادلدرسة - ادلقابلة ٕ
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 معّلم الّلغة العربّية -
 متعّلم الّلغة العربّية -

تكوين البيئة الّلغويّة يف 
الثانويّة  عباد الّرمحان مدرسة

 اإلسالمّية 

كّل األنشطات تعليم  الواثئق ٖ
الّلغة العربّية وتكوين 

 البيئة الّلغويّة

والكتب الّدرسة  ةالصور 
 وكتبة النظام وادلؤسسة

 
 أسلوب حتليل البياانت .د 

ذبري ربليل البياانت يف البحث الكيفي منذ قبل دخول ميدان البحث  
حٌن يف ميدان البحث وابعد البحث. يعين ربليل بياانت البحث الكيفي ذبري 

الباحث ويستخدم  ٕٚ.من طول عملّية مجع البياانت ليس فقط بعد مجع البياانت
أبربعة إجراءات عند غليسار و  أسلوب ربليل البياانت يف ىذا البحث

 ، يعين :ٖٚسرتوس
 ربليل رلايل .ٔ

يعين عمل الباحث حلصول على ادلعىن العام عن البياانت إلجابة  
مجيع البياانت احملصولة يف  يف ىذا احلال يقرأ الباحث أسئلة البحث.

حالة كيفّية . البياانت ىنا ىي البياانت ادلالحظة عن عملّية مجع البياانت
تكوين البيئة الّلغويّة مع مشكلتها يف مدرسة الثانويّة  و تعليم الّلغة العربّية

 اإلسالمّية عباد الرمحن مالنج.
 ربليل عنصري .ٕ
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ة. نيعين ذبّمع الباحث على البياانت مناسبة هبرمّية أو معيار معيّ  
البحث يف ىذا ادلرحلة ىي ذبّمع البياانت احملصولة يقوم الباحث ذلذا 

 حبسب أىداف البحث.
 ربليل عنصوري .ٖ

يعين يقّسم الباحث العالمات اخلاصة على البياانت مّث يالئم  
الباحث البياان احملصولة يف عملّية مجع البياانت يعين ادلالحظة وادلقابلة 

 وربليل الواثئق.
 ربليل موضوع الثقايف .ٗ

لباحث على حادثة خاّصة عن ربليل مقبل لبحث يعين يفهم ا 
خالصة العالقة بٌن عناصر البحث. يقوم الباحث يف ىذه ادلرحلة تعّلق 
ادلشكالت ادلوجودة يف تكوين البيئة الّلغويّة مع نظريّة تعليم الّلغة العربّية 

 القائم على الدماغ.
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 بع         ّ الفصل الر ا
 عرض البياانت وحتليلها

 
ّ       ّ   ّ   عملي ة تكوين البيئة الل غوي ة يف مدرسة عباد الر محن الث انوي ة          ّ     ادلبحث األو ال :                    ّ   ّ                  ّ   

ّ    على الد ماغ ةالقائمالتعليم    ّ   نظري ة  منظوريف       ّ        اإلسالمي ة ماالنج        
 حملة عن مدرسة عباد الرمحن الثانويّة اإلسالمّية .أ 

الّرمحن  قبل أن يعرض الباحث على عملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد 
 ومشكلتها، على الّدماغ ةنظريّة التعليم القائم منظوريف  الثانويّة اإلسالمّية مالمنج

سيعرض الباحث أّوال حملة ادلدرسة. إّن البياانت يف ىذا القسم سبثل صورة عاّمة عن 
 ادلدرسة عباد الرمحن الثّانويّة اإلسالمّية مالنج اّليت تشمل سًنة مؤسسة ىذه ادلدرسة

 ومجيع الّنظام الرتبوي وغًن ذالك.
 كياىي احلاج  كمربيو  رئيس ادلعهد رادةكانت خلفّية أتسيس ىذه ادلدرسة من إ 
اّليت تريد على انتفاع ادلباين ليستخدم يف الّليل فحسب. ألّن  بيضاوي مصلح زلّمد

لّليل وأّما يف يف اقبل رائسة ىذه ادلدرسة تستخدم ادلباين حٌن ما عملّية التعليم الّدينّية 
الّصباح لتقام عملّية التعليم. مثّ وصلت تلك اإلرادة إىل ادلنشأة ادلعهد ووفقتها لرائسة 

 ٗٚ.ىذا كما عرّبه أستاذ إمام الّدين سلتار بصفة رئيس ادلدرسة ادلدرسة.
أسّست مدرسة عباد الّرمحن الثّانويّة اإلسالمّية مالنج مّت أتسيسها بناء على  

. ىي ٜٕٔٓسنة  ٖٜٔالّرائسي لوزير الشؤون الدينّية مجهريّة إندونيسّيا رقم ادلرسوم 
وكانت ىذه  ٘ٚ.للبانٌن ظّل معهد أنوار اذلدى مالنج تربمؤسسة الرتبويّة الّرمسّية 

 ادلدرسة وكذالك ادلعهد خاّصة للبنٌن. وقعت ىذه ادلدرسة يف قرية كارنج بوسوكي
سوكون مدينة مالنج. وكذالك وقعت ىذه ادلدرسة قريب من جامعات إّما  دائرة

حكومّية وإّما أىلّية كمثل جامعة مالنج احلكومّية وجامعة مولان مالك إبراىيم 
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براوجيااي وجامعة زلّمديّة مالنج وجامعة التكنولوجّية اإلسالمّية احلكومّية وجامعة 
 وغًن ذالك.  احلكومّية وجامعة مالنج اإلسالمّية

كان متعّلم ىذه ادلدرسة ليس من حول مدينة مالنج فحسب ولكن ىم جييئوان  
وأّما عدد متعّلم  .من وخارج جزيرة جاوى منها كلمنتان وابيل وسومرتة وغًن ذالك

 ٙالعاشر شخصا، لفصل  ٗٔىي  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓىذه ادلدرسة يف سنة الّدراسّية 
لدى ىذه ادلدرسة معّلمون ومواطفيون وكذالك   ٙٚ.أشخاص وفصل احلادى عشر

شبابون اّليت ديلك فكرة متحركة ومهنّية. ىي متخرّج يف أفضال اجلامعات ادلشهورة يف 
مدينة مالنج. وأكثرىم مّت تعليمهم يف مرحلة ادلاجستًن وبعضهم مازالو يف درسة 

نت أو مرحلة الدوكتورة. وكذالك ادلعّلمون انشتون يف أنواع األنشطات وطنّية كا
  ٚٚ.أشخاص ٕ٘وعداد ادلعّلم وادلوّظف  دولّية.
أخذت ىذه ادلدرسة بقسم الدينّية خاّصة ألّن تريد ىذه ادلدرسة أن تكون  

متعّلمها ديلك ادلعلومات الّدنّية أحسن ومتصلية دباّدة التعليم يف ادلعهد اّليت فيو تعميق  
رؤية ادلدرسة يت تؤيّد على كتب الرتاث. ومن انحّية أخرى ىناك الربامج ادلميزة الّ 

ادلستقبلة ورسالتها وىدفها. تلك الربامج ىي مدرسة الدينّية تكميلّية وربفيظ القرآن 
 وتطوير الّلغة األجنبّية )العربّية واإلصلليزيّة( وتالويت. 

"حتقيق إنسان دييّن، رؤية ادلدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج ىي  
 :ٛٚوأّما بعثتها ىي .مقّدم ووطيّن بشخصة عباد الّرمحن"ذكّي، ماهر، 

 تقوم ابلتعليم والتعّلم على أساس العلوم الدينّية اإلسالمّية .ٔ
 ربّقق تعليم العلوم والتكنوليوجّية .ٕ
 رعاية ادلتعّلم ادلبتكرين وادلدعٌن ولديو روح ادلبادرة .ٖ
 ابلدينّية والشعبّية ترّسخ روح الوطين وحّب الوطن إرتباط .ٗ
 تنمي محّاسة التعليم الّلغة العربّية واإلصلليزيّة .٘

                                                           
 اىجُبّبد ٍِ وثبئق اىَتؼيٌه 26
 اىجُبّبد ٍِ وثبئق اىَؼيٌه واىَىظف 22
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 ذبسد رلتماع ادلدرسة بشخصّية عباد الّرمحن  .ٙ
 وذلذه ادلدرسة أيضا أىداف، ىي:

 طبع ادلتعّلمون لديهم عميق علوم الدينّية وأخالق نبيلة .ٔ
 طبع ادلتعّلمون اّلذين يتقنون العلوم والتكنولوجية .ٕ
 وقادرون على النافسة ادلبادرة رلالادلتمّكنون يف  ونتكوين ادلتعّلم .ٖ
 تكوين الشخصّية الوطنية يف حياة األّمة والوطنّية  .ٗ
 طبع ادلتعّلمون ادلتمّكنون يف الّلغة العربّية واإلصلليزيّة بنشاط وتواصل .٘
 تنفيذ شخصّية عباد الّرمحن يف كّل فرد رلتمع ادلدرسة . .ٙ

عملّية التعليم والّتعّلم. وأّما  مرافق ادلدرسة مهّمة جّدا ألنّو أداة دلساعدة صلاح 
 : ٜٚمرافق ادلدرسة اّليت وجدت يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج منها

 الفصول الّدراسّية .ٔ
 ادلكتبة  .ٕ
 الفيزايء .ٖ
 معمل الّلغة واحلاسوب .ٗ
 معمل الدينّية .٘
 احللقة .ٙ
 التعاونّية وادلقصف .ٚ
 مصّلى .ٛ
 وقاعة الّصيحّية .ٜ

تكوين البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة مل تكن كامال ولكن فيها عملّيات اّليت تؤيّد  
على تكوين البيئة الّلغويّة. وسبب مل تكوين البيئة الّلغويّة مازالت فيو ادلشكالت يف 
إجراء عملّية تكوين البيئة الّلغويّة. ويف ىذا البحث سيقّدم الباحث على مشكالت 

غويّة يف ىذه ادلدرسة لسّيما يف عمليّات اّليت تؤيّد على تكوين البيئة تكوين البيئة اللّ 
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الّلغويّة العربّية. وسينظر الباحث تلك ادلشكالت يف ضوء نظريّة تعليم الّلغة العربّية 
 .حبثو كما يليو القائم على الّدماغ. وسّيأيت بيانتو 

 
 الثانويّة اإلسالمّية ماالنجعملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن  .ب 

تكوين البيئة اللغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثناويّة اإلسالمّية مالنج قد أسست  
ولوكان ىذه ادلدرسة مازلت . ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓمنذ ىذه السنة تعين يف عام الّدارسي 

لى عملّية وأنشطات التعليمّية اّليت تؤيّد ع توجد فيهاا ولكن قد يف بداية األساسته
. وعملّية تعليم الّلغة البيئة الّلغويّة لسيما داخل الفصل يف تعليم الّلغة العربّية تكوين

ابدلاّدة  العربّية اّليت تؤيّد على تكوين البيئة الّلغويّة ىي تطبيق عملّية التعليم الّلغة العربّية
  ادلدرسة تقّسم بثالثة موادة. فأّما ماّدة الّلغة العربّية يف ىذه الّلغوي امجوالرب  الّدراسّية

 ، تعين:ٓٛنهج الّدراسةدلكما عربىا أستاذ عبد العزيز خًني كنائب الرئيس ادلدرسة 
  العامة أو ةالواجب الّلغة العربّية .0

الّلغة العربّية مناسبة دبنهج الّداسة لوزير الشؤون  اة اّليت تتعّلم فيهىي ادلادّ  
كتب . تستخدم يف ىذه ادلاّدة  ٜٕٔٓة سن ٗٛٔنّية مجهوريّة إندونيسيا رقم يالدّ 

كما   اجلديدة اّليت مناسبة دبنهج الّدراسة الّدراسية من وزير الشؤون الّدينّية
 وحيمل يف ىذه ادلاّدة معّلما واحدا ىو أستاذ إذلام استخدمتها ادلدرسة األخرى.

قوم ىذه ادلاّدة يف كّل يوم اإلسنٌن للفصل العشر كانت أو فتح الرمضان. وت
 .دقيقة ٘ٗحصة  لكلّ و  بعضها بعضا صتانحدى عشر حباإل

يف ىذه ادلاّدة. تلك الطريقة يستخدم الطريقة اإلستنباطّية  ادلعّلمكان  
عن تطبيق ادلفردات وقواعده يف اجلملة أو العبارة  إعطاء ادلعّلم على األمثلة

نظريّة أو القاعدة و لتكوين ادلثال مثلو مث يشرح ادلعّلم على مويطلب متعلّ  ادلناسبة،
ادلثال يعطي ادلعّلم   متعّلق هبا. ىذا كما ذكره أستاذ إذلام فتح الرمضان يف ادلقابلة.
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يردد. مّث يضاع ادلعّلم تلك ادلفردة يف اجلملة "ارّدد ادلاّدة ىذا اليوم يف -كلمة ردد
 الغرفة". بعد ذالك يطلب ادلعّلم متعّلمونو لتكوين مثال اآلخر من تلك ادلفردات

هبذه الطريقة كان ادلتعّلم أسرع على فهم ادلاّدة اّليت قدمو ادلعّلم  بعبارة متساوية.
كيفّية تطبيق ادلفردات يف العبارة أو التعبًن ديلك الصور أو ادلثال   ألّن ادلتعّلم

يستطيع على تقليده أكثر إّما من قواعده كانت أو  ادلناسبة بقواعدة جّيدة.
 اء.عبارتو ول خياف على اخلط

، حّّت ديارس وكذالك يستخدم ادلعّلم طريقة ادلباشرة يف عملّية تعليمو 
ادلتعّلم مساعة الّلغة العربّية واستخدامها ويستطيع ادلتعّلم تقليد كالم ادلعّلم. كان 

مثلة الكثًنة كيفية انشطا يف استخدام الّلغة العربّية يف الفصل ويعطي األادلعّلم 
تعّلم رلتهد يف اشرتاك ادلادلتنّوعة. وكذالك و طبيق ادلفردات يف اجلملة ادلناسبة ت

ىذه عملّية التعليم. إذا يوجد ادلتعّلم على الصعوبة يسأل ادلتعّلم إىل معّلمو 
ويعطي ادلعّلم عالمات مناسبة بسؤال ادلتعّلم، ليعطي إجابة مباشرة حّّت كان 

ه احلالة يستطيع على ارتفاع جودة فكر ادلتعّلم ادلتعّلم يوجد اإلجابة بنفسو. ىذ
جب أف وحيفز دماغ ادلتعّلم. ولكن إذا مل يوجد ادلتعّلم إجابتو ولو إبعطاء عالمات

شرح معنو. وىذه عملّية تدّل على عملّية التعليم اإلتصالية والفعلّية، م و ادلعلّ 
 التعليم. وحيصل ادلتعّلم على اخلربة اّليت لديها وظيفة خاصة يف عملّية

 وتطوير الّلغة العربّية تعميق .ٕ
زبطيط على  هاوتطبيق النحوعلم مادة ة من ادلادّ ىي الربانمج لتطبيق  

يف  ةالّلغويّ  ابألنشطاتلدى ادلتعّلم  كفائة الّلغوية  الّلغة العربّية لرتقّية وتطوير اجلمل
. ٔٛخًنيه أستاذ عبد العزيز كما عربّ   داخل الفصل كان أو خارجو بيئة ادلدرسة

وتقام على ىذه ادلادة معّلمٌن ىي أستاذ عبد العزيز خًني لتعميق الّلغة العربّية 
 وأستاذ إذلام فتح الّرمضان لتطوير الّلغة العربّية.
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 تعميق الّلغة العربّية. أ
ادلعيّنة  ادلعّلم إىل متعّلمو زبطيط اجلمليف تعميق الّلغة العربّية يعطي  

 اّليت مناسبة بقواعد علم النحو. ىذه ادلاّدة أكثر تطبيقا قواعد علم النحو
تعّلمها ادلتعّلم يف ادلاّدة علم النحو أو الّلغة العربّية يف علم النحوه. ادلثال كان 

يعطي ادلعّلم يف ماّدة علم النحو يبحث عن النعت، ويف تعميق الّلغة العربّية 
ّلق ابلنعت أو حيمل فيها النعت. وكذالك يطلب مجالت أو عبارات تتع

ادلعّلم متعّلمو أن يصنع مجالت أو عبارات تتعّلق ابلنعت سلتلفة جبمالت اّليت 
ويّعن من   قدمها متعّلم. وكذالك يف تعميق الّلغة العربّية ادلتعّلم يالحظ النصّ 

 ذالك النّص مجلة ربمل فيها قواعد النحو ادلعّينة.
أو ماّدتو مع  مباحثتووكذالك يف تعميق الّلغة العربّية يتناسب موضوع  

منهج الّدراسة وكتاب الدراسي لوزير الشؤون الّدينّية. إذ بٌن ماّدة الّلغة 
العاّمة وتعميق الّلغة العربّية مستمرّة بعضها بعضا. ومن  الواجبة أو العربّية

غة العربّية أنواع الكتب انحية أخرى يستخدم ادلعّلم يف ىذا تعميق اللّ 
كمصدار موضوع   الّدراسي، منها كتاب الّدراسي لوزير الشؤون الدينّية

خذ موضوع كان ادلعّلم أي  وكتاب مجيع الّدروس. وكتاب قواعد اللغة البحث
ادلباحثة من كتاب الّدراسي لوزير الشؤون الدينّية مّث تعميق مباحثتو بكتب 

 أخرى ويطّبقو يف أكثر اجلمل.
دقيقة. ولكن  ٘ٗامت ىذه ادلاّدة يف يوم السبت حبصتٌن ولّكل حّصة ق 

دقيقة. ويقوم البيئة الّلغويّة يف  ٖٓيقّصر وقتو لكّل حصة  ٜٔيف عهد كوفيد 
عليم. ولكن ىذه ادلاّدة ابستخدام ادلعّلم على الّلغة العربّية يف طول عملّية الت

% الّلغة ٓ٘يستخدم ادلعّلم ما يتكّلم ادلعّلم ف إذا صعبة الفهم متعّلم على
% الّلغة اإلندونيسيا. ولو كان ذالك جيتهد ادلعّلم وادلتعّلم ٓ٘العربّية و 
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ويستخدم ادلعّلم طريقة اإلستنباطّية  استخدام الّلغة العربّية يف عملّية تعليمو.
 يف ىذه ادلاّدة تعين يعطي ادلعّلم األمثلة ادلعّينة ويشرح قواعدىا. 

أخرى، كانت يف ىذه ادلاّدة حيّرض ادلعّلم متعّلمو لكي تكون من انحّية  
محّاسة يف تعليم وتعميق الّلغة العربّية. يلقي ادلعّلم عن وظيفة وإمكانّية الّلغة 
العربّية يف العصر احلاضر والعصر القادم. يشرح ادلعّلم تعليم الّلغة العربّية ليس 

. إذا مكنّية ووظيفة يف رلال العامجملال الّدييّن فحسب ولكن للّغة العربّية إ
لربّدد الّلغة العربّية دبسألة الدينّية لسّيما يف اإلسالم ولكن اللغة العربّية 
تكون الّلغة الدولّية. وكذالك يلقي ادلعّلم أّن الّلغة العربّية مصدار جلميع 

 العلوم ألّن كتب العلم أكثر مكتواب ابلّلغة العربّية.
 ّيةتطوير الّلغة العرب. ب

عطي الفرصة إىل مجيع ادلتعّلم وادلعّلم ىي ت تطوير الّلغة العربّيةأنشطات  
يف تكوين  ما الّلغة العربّية. ىذه األنشطة كثرة مؤيّدةعلى تطبيق الّلغة لسيّ 

ربت مسؤولّية  خاصة يف التعليم داخل الفصل. ىذه األنشطة البيئة الّلغويّة
 فيو الربامج الكثًنة، منها :أستاذ إذلام فتح الرمضان. يف تطوير الّلغة العربّية 

 استخدام الّلغة العربّية جلميع رلتماع ادلدرسة يف يوم اخلميس (ٔ
 حفظ ادلتعّلم على ادلفردات منذ يوم اإلثنٌن إىل اخلميس وتطبيقها (ٕ
وليستخدم الّلغة العربّية، لمتعّلم اّلذي مل حيفظ ادلفردات وجود العقاب ل (ٖ

 وصفتو أكاددييا
 تعليم احملفوظات (ٗ
 تعليم وشلارسة اإلستماع (٘
 شلارسة تطبيق الّلغة يف عملّية يومّية (ٙ

يف عملّية حفظ ادلفردات وتطبيقها تستخدم الوسائل ادلتنّوعة منها لكّل  
فصل سّبورة قصًنة كتب فيها ثالث مفردات )إمسا كانت أو فعال( وأسلواب 
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لة كتابة ادلتعّلم على تلك ادلفردات يف كتاب خاّص، وكذالك بوسي .اواحد
دفتارا وذببو لكتابة ادلفردات واألسلوب فيو مثّ  اعطي ادلدرسة متعّلمهيعين ت

يوم  كلّ   قّدم ادلتعّلم حفظ تلك ادلفردات واألسلوب إىل ادلعّلم يف إدارة ادلدرسة
اإلثنٌن واخلميس. ىذا كما عرّبة أستاذ إمام الّدين سلتار ادلاجستًن بصفة رئيس 

 .ويف مالحظة الباحث ٕٛادلدرسة
يف   أو اإلختبار يف عملّية حفظ ادلفردات وتطبيقها يقام أيضا اإلمتحان 

أن يصنع مجلة مفيدة من معّلم متعّلمو ّية يعطي كّل شهر. يف ىذه العمل
ظة كتابة مث يقدم ادلتعّلم أمام الفصل شفهيا. يف ىذه الربانمج ادلفردات احملفو 

ادلتعّلم رلتهد يف اشرتاكو وانشط ليسأل إذا مل يفهم. وكذالك يف ىذه العملّية 
لتكون  يسمح ادلتعّلم استخدام اذلاتف الذاكي لسهولة ادلتعّلم ولو كان زلّددا

عطي أيضا معّلم وكذالك سوى حفظ ادلفردات ي .يف طول عملّية التعليم
 متعّلمو انواع احملفوظات حلفظو مثّ قّدمو إىل ادلعّلم.

تطوير الّلغة العربّية دبوضوع موضوع مباحثتو يف برانمج أيضا يناسب  
حالة ادلتعّلم كمثل أعمال اليومّية والفصل وادلدرسة والغرفة وغًن ذالك. أتخذ 

عملّية يومّية أو خارج تلك ادلوضوعات لكي يكون ادلتعّلم سهلة تطبيقها يف 
. ألّن دبوضوعات مثل ذالك حيصل ادلتعّلم خربة كثًنة وربققها يف الفصل

عملّية يومّية كإحد الوظيفة يف التعليم الثائم على الّدماغ. إذ عند رأي الباحث 
 تلك العملّية يستطيع على ارتفاع عمل دماغ ادلتعّلم.

الفراحة "الّدراسي  يساعد لسهولة ىذه الربانمج ابستخدام الكتاب 
اّلذي صنفها إحدى ادلعّلم يف تلك  "والراحة يف الربانمج ادلكثف للغة العربّية
ىذا الكتاب جّيدا يناسب موضوعاتو  ادلدرسة ىو أستاذ فرمان أفراين فراسبا.

. بكتاب الّدراسي لوزير الّشؤون الدينّية لكمالة الكتاب لوزير الشؤون الّدينّية
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مناسبة ابدلوضوع وعدد أسلوب يف الكالم  ابدلفردات األخرىلكن يكمل فيو و 
 اّليت تكون ىذه الكتاب مرغوب يف ادلتعّلم. واحملفوظات وأنواع الغناء العريب

   ولكل مرحلة كتاب.وخيصص ىذا الكتاب لعمّية تطوير الّلغة العربّية 
 علم النحو )الّلغة العربّية لعلم النحو( .1

علم النحو خاصة وتعميقو. ويعّلم يف ىذه ادلاّدة يتعّلم يف ىذه ادلاّدة  
نور احلّن وأستاذ  ادلاجستًن لفصل العاشر معّلمٌن ىو أستاذ عبد العزيز خًني

مصطفى ادلاجستًن لفصل احلادي عشر. لكّل منهما حّصتان يف كّل أسبوع 
دقيقة لكّل حّصة. يف الفصل العاشر يقوم ىذه ادلاّدة يف يوم السبت  ٘ٗبوقت 
  ا ويف فصل احلادي عشر يف يوم اإلثنٌن هنارا.صبح

من كلى ادلعّلمٌن يستخدم طريقة التعليم ادلختلفة. كما عرب أستاذ نور  
والّلغة  ٖٛ.احلّن مصطفى أنّو يطبق طريقة اإلستقرائّية دبدخل إّتصالّية واحملادثة

النحو لديو علم ، ألّن يف رأيو "ادلستخدمة ىي الّلغة إندونيسّيا وأحياان اجلاوي
فرع كثًنة وزلتاج على ضلو أو شرح الوصفي ولديكن استخدام الّلغة أكثر اّلذي 

يطّبق طريقة  وأّما أستاذ عبد العزيز خًني ٗٛيصّعب ادلتعّلم يف فهم ادلاّدة".
. ىو جيتهد على استخدام الّلغة العربّية يف طول عملّية ٘ٛمباشرة وقواعد وترمجة

لكّل معّلم الّلغة العربّية يلزم استخدام الّلغة العربّية ويقّدمو  التعليم ألّن يف رأيو "إنّ 
 أمام متعّلمو لتكون ادلتعّلم متحّمس يف التعليم واستخدام الّلغة العربّية.

كتاب وأّما كتب الّدراسية اّليت استخدمها أستاذ نور احلّن مصطفى ىي   
رومّية اّلذي صنفو معتممة اجلرومّية وكتاب القواعد وتطبيقها يف معتممة اجل

كتاب الّدراسي لوزير الشؤون بنفسو. وأّما أستاذ عبد العزيز خًني يستخدم  
وكتاب قواعد اللغة وكتاب مجيع الّدروس. كان  كمصدار موضوع البحث  الدينّية
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ادلعّلم أّيخذ موضوع ادلباحثة من كتاب الّدراسي لوزير الشؤون الدينّية مّث تعميق 
 بكتب أخرى ويطّبقو يف أكثر اجلمل.  امباحثته

 : ٕاجلدوال 
 عملّيات التعليم لتكوين البيئة الّلغويّة

 
ادلاّدة 
 الّدراسّية

الطريقة  مصادر التعليم العملّية
 ادلستخدمة

الّلغة العربّية 
العاّمة أو 

 الواجبة

كتاب الّدرسي لوزير  تعليم الّلغة العربّية
 الشؤون الّدينّية

 ادلباشرةطريقة ال

طريقة ال
 ستنباطّيةاإل

تعميق وتطوير 
 الّلغة العربّية

 تطبيق علم النحو .ٔ
استخدام الّلغة العربّية  .ٕ

جلميع رلتماع ادلدرسة 
 يف يوم اخلميس

حفظ ادلتعّلم على  .ٖ
ادلفردات منذ يوم 

اإلثنٌن إىل اخلميس 
 وتطبيقها

وجود العقاب للمتعّلم  .ٗ
اّلذي مل حيفظ ادلفردات 

الّلغة وليستخدم 
 العربّية، وصفتو أكاددييا

كتاب الّدراسي  -
لوزير الشؤون 

 الدينّية
كتاب الفرحة  -

والرحة يف برانمج 
 ادلكثف للغة العربّية

 وكتاب قواعد اللغة -
وكتاب مجيع  -

 الّدروس

 طريقة ادلباشرة -
القواعد طريقة  -

 والرتمجة
الطريقة  -

 اإلستنباطّية
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 تعليم احملفوظات .٘
 تعليم وشلارسة اإلستماع .ٙ
شلارسة تطبيق الّلغة يف  .ٚ

 عملّية يومّية
كتاب معتممة  - تعليم علم النحو  علم النحو

 اجلرومّية
كتاب القواعد  -

وتطبيقها يف 
 معتممة اجلرومّية

كتاب الّدراسي  -
لوزير الشؤون 

 الدينّية
كتاب مجيع  -

 الّدروس

طريقة قواعد 
 وترمجة

  
 الّلغة العربّية الدراسّية جلمع ادلواد ٌنالباحث معلم جيد ياانت السابقةمن الب 

الّلغة العربّية يف ىذه ادلدرسة. كان وير ألنشطات الّلغويّة لسّيما يف تط وكذالك ادلسؤولية
وكفاءة تربويّة جديدة حّّت كانوا معّلمون الّلغة العربّية يف ىذه ادلدرسة لديهم كفاءة لغويّة 

 يعّلمون ادلتعّلم جّيدا. وىم:
 : ٖاجلدوال 

 غة العربّيةمعّلم اللّ 
 محن الثانويّة اإلسالمّيةيف مدرسة عباد الر 
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 ادلاّدة الّدراسّية إسم ادلعّلم رقم

 علم النحوي وتعميق الّلغة العربّية أستاذ عبد العزيز خًني ٔ

 الّلغة العربّية الواجبة وتطوير الّلغة العربّية أستاذ إذلام فتح الرمضان ٕ

 النحوعلم  أستاذ نور احلّن مصطفى ٖ

 
ج يف نويّة االسالمّية ماالنعملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثا .ج 

 على الّدماغ ةالقائمنظريّة التعليم  منظور
ة يف مدرسة كما قد ذكر يف ادلبحث السابق عن عملّيات تكوين البيئة الّلغوي 

تقسم الباحث على عملّية  اتمن تلك العمليّ  ن الثانويّة السالمّية مالنج.عباد الّرمح
 يف منظور نظريّة التعليم القائم على الّدماغ. فأّما تلك العملّيات يعين:

 علوم الّلغة  حفظ ادلفردات وتطبيق .ٔ
كان حفظ ادلفردات يساعد ادلتعّلم على كثرة الفردات لسهولة على   

وكذالك حفظ ادلفردات ليس يف تكوين البيئة الّلغويّة  استخدام الّلغة العربّية.
 ولكن يف تعليم الّلغة العربّية بشكل عاّم حيتاج على كثرة ادلفردات. 

يساعد ادلتعّلم على كيفّية  اّلذي تطبيق ادلفردات ومن انحية أخرى فيها  
ّينة. حّّت استخدام تلك ادلفردات. أّي مفردة اّليت مناسبة يف مجّلة معّية أو عربة مع

لتكون خطّأ يف استخدام ادلفردات ألّن يف الّلغة العربّية ادلفردات الواحدة ديلك 
معاىن الكثًنة. وأحياان كان ادلتعّلم مل يستطيع على استخدام ادلفردات يف اجلملة 
ادلعّينة. ويرتجم من الّلغة األجنبّية أبسلوب تلك الّلغة ليست أبسلوب الّلغة 

  العربّية.
تطبيق ادلفردات يهتّم فيها علوم الّلغة العربّية يعين علم النحو  ويف  

والصرف. كان علم النحو والصرف شيئان مهّمان يف الّلغة العربّية. وكانت يف 
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ىذه ادلدرسة علم النحو ىو مادة واحدة. ولكن حيتاج تطبيق علم النحو خارج 
ة لتطبيق علم النحو. مادة علم النحو. وكان يف ىذه ادلدرسة وجد فيها مادة خاص

وىذه احلالة شيء جّيد ألّن ادلتعّلم ديلك فرصة واسعة على تطبيق علم النحو. 
حّّت يستطيع ادلتعّلم استخدام الّلغة العربّية مناسبة يف علم ضلوه ولو كان تطبيق 

 علم النحو لبعض ادلتعّلم الجنيب أمرا صعبا.
 مّيةالّلغة العربّية يف عملّية يو  استخدام شلارسة .ٕ

يلزم يف تعليم الّلغة العربّية أن يعّرض ادلعّلم كفاءتو يف الّلغة العربّية. حّّت   
يكون ادلعّلم أسوة حسنة دلتعّلمو كما قال أستاذ عبد العزيز خًني ادلاجستًن. 
وىذه العملّية دلمارسة ادلتعّلم على تطبيق الّلغة العربّية حّّت ديارس مساعة ادلتعّلم 

مساعة الّلغة العربّية وديارس فّمو على تكّلم الّلغة العربّية. ولبّد تطبيق الّلغة  على
العربّية ليس داخل الفصل فحسب ولكن يف عملّية يومّية حّّت كان ادلتعّلم أكثر 
زلاولة ابلّلغة العربّية. ويساعد ىذه العملّية على تكوين البيئة الّلغوية داخل الفصل 

 كانت أو خارجها.
 ليم وشلارسة الستماعتع .ٖ

ّ          كان يف تعليم الل غة ادلهارة األو ال يعين مهارة الستماع، ألن  الستماع                           ّ              ّ              
                           ّ                          ّ         ّ         ىو الكفاءة األوىل يف اكتساب الل غة. بكثرة مساعة واستماع الل غة العربي ة سيكون 
ّ           ّ ادلتعل م متعو دا ابلل غة العربي ة. وكان ىذه العملي ة يف مدرسة عباد الر محن الثانوي ة                   ّ                  ّ         ّ      ّ       ّ     

ّ               السالمي ة مالنج قامت دبشاىدة األفالم العريب  والغناء العريب ويساعد فيها برتمجة       ّ                               
     ّ             ّ  الل غة الندونيسي ا.

وبعد يالحظ الباحث وإقامة ادلقابلة، يفهم الباحث عن حالة البيئة الّلغويّة يف  
مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج. كان البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة مل تكن  
كاملة ومازالت يف بداية أّسستها. تبدء ىذه ادلدرسة لتكوين البيئة الّلغويّة أبنشطات  

ذكر الباحث يف السابق. ولديها اآلمل لواجبة استخدام الّلغة العربّية كاملة يف  كثًنة كما
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ادلستقبل. ولوكان ذالك قد تبدأ تكوين البيئة الّلغويّة. وأّما البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة 
 تتكون من بيئتٌن، ىي:

 ةالبيئة اإلصطناعيّ  .ٔ
بيئة إصطناعّية حيث  كانت البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة أعظمها من  

كانت ىذه البيئة صنعت رمسّية بنظام معّينة. وكذالك يتحّرش متعّلم الّلغة واعيا 
يف اكتساب الّلغة العربّية وعملّية تعليمها. ووجد الباحث البيئة اإلصطناعّية أكثر 
داخل الفصل. فأّما شكلها ىي يستخدم ادلعّلم وادلتعّلم لغة عربّية يف طول عملّية 

يم لسّيما يف ماّدة الّلغة العربّية العاّمة أو الواجبة وتطوير الّلغة العربّية. يف التعل
تطوير الّلغة العربّية كان البيئة اإلصطناعّية وجدت يف أنشطات الّلغويّة منها 
حفظ ادلفردات وكتابتها يف كتاب خاّص لكّل ادلتعّلم مّث قّدم حفظها أمام ادلعّلم 

طبيقها وينشد النشيد العربّية. وكذالك استخدام الّلغة وحفظ األسلوب اجلملة وت
% ولكن حٌن مل يفهم ادلتعّلم كان ادلعّلم ترمجتها ٜٓالعربّية يف عملّية تطوير الّلغة 

 إىل الّلغة العربّية اّتصالّية.
وأّما يف ماّدة علم النحو كان البيئة اإلصطناعّية وجدت حٌن ما يقرأ  

ّية عن قواعد الّلغة أوغًنىا. وتطبيق ادلتعّلم قواعد ابحثة يف ادلتعّلم كتب الّلغة العرب
مجلة أو كلمة مناسبة هبا. ولكن يف ماّدة علم النحو يرّكز مباحثتها يكف بنظريّة 
قواعد النحو ألهّنا فروع كثًنة اّليت ربتاج على البحث الكامل والواسع حّّت ربتاج 

 على الوقت الطويل.
%. ٓ٘لّلغة العربّية استخدام الّلغة العربّية وكذالك يف ماّدة تعميق ا 

ربدث البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلادة يف طول عملّية التعليم لسّيما حينما يطلب 
ادلتعّلم على تكوين األسلوب العربّية مناسبة ابلقواعد ادلبحوثة. ويشرح ادلتعّلم 

الّلغة العربّية يف عصر على كيفّية استخدام األسلوب العربّية اجلّيدة عربّية ووظيفة 
 احلديث والقادم ابلّلغة العربّية. 
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 والبيئة الطّبيعّية .ٕ
البيئة الطبيعّية يف ىذه ادلدرسة مل تكون تكوينها ألّن استخدام الّلغة  

العربّية مازالت ابلنظام معٌّن وأكثر استخدامها داخل الفصل. وكان حالة ادلدرسة 
حول ادلعهد وطالب ادلعهد أكثره من مل تكن مؤيّدة ألّن ىذه ادلدرسة تقع 

 طالب اجلامعّي وليستخدم الّلغة العربّية فيو كما عرّبه رئيس ادلدرسة.
ولوكان ذالك يف مالحظة الباحث كان البيئة الطّبيعّية قد وجدت قليال. شكل   

الّسالم ىذه البيئة ىي تستخدم اللغة العربّية يف التقاء ادلعّلم ومتعّلمو حول ادلدرسة إبلقاء 
ويسأل احلال بعضو بعضا. كانت ىذه احلالة تسّمى أيضا ابلبيئة الطّبيعّية ألهّنا حدثت 
غًن رمسّية وغًن سلططة كما كانت يف البيئة اإلصطناعّية. وكذالك تلك احلالة لزبطط 

    بتخطيط معّينة وظهرىا بدون واعي ادلعّلم وادلتعّلم.
الّلغويّة العربّية يف عملّية تكوين البيئة  فيها يفهم الباحث أنّ  من تلك البياانت  

. وكانت السالمّية يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ الثانويّة مدرسة عباد الّرمحن
تلك العملّية تستخدم عمل الّدماغ أكثر وكذالك تقرتح على انتفاع دماغ ادلتعّلم. وتلك 

ولوكان ذالك البيئة  دماغ ادلتعّلم.مناسبة بقدرة على حالة التعليم يعطي أيضا العملّية 
الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة مل تكن تكوينها جّيدة. فيها مشكالت اّليت تسبب على صعوبة 
تكوين البيئة الّلغويّة كاملة يف حالة ادلدرسة. ولكن داخل الفصل يكون فيو البيئة الّلغويّة 

البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة كالت تكوين مشلو مل تكن كاملة. وأّما و 
 ىي: بسكلة عامة اإلسالمّية مالنج حسب ادلالحظة ومقابلة الباحث

. يف عملّية التعليم لسّيما تكوين مل يتقن مجيع ادلعّلم يف ىذه ادلدرسة لغة عربّية .ٔ
ّلم سيشرتك ما فعلو حسنة دلتعّلمو. ألّن ادلتعالبيئة الّلغويّة لبّد ادلعّلم يكون أسوة 

ادلعّلم. ويف ىذه ادلدرسة مل تكن مجيع معّلمها اتقان الّلغة العربّية. إذا استخدام 
اللّغة العربّية مقّيد جليع ادلتعّلم ول للمعّلم فيكون فاسدا النظام. ىذه احلالة ألّن 

 ليس مجيع ادلعّلم خلفّيتو يف الّلغة العربّية ويالئم الّلغة العربّية. 
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ثّبت ادلدرسة نظام الّلغة ادلستخدمة. كان يف تكوين البيئة الّلغويّة ينبغي على مل ت .ٕ
. ويف ىذه ادلدرسة مل تثّبت نظام معّينة كمثل مّت نظام معّينة لسهولة تكوينها

وكيفّية مراجعة  استخدام الّلغة العربّية ويف أّي مكان تستخدم الّلغة العربّية
وغًن ذالك. ولوكان ذالك قد يعطي ادلعّلم عقااب عقاب للمذنبٌن  ادلفردات وأيّ 

 للمتعّلم ادلذنيبٌن ولكن ليست من نظام ادلدرسة.
ادلتعّلم لستخدام الّلغة العربّية، ألّن ىذه ادلدرسة وقعت داخل  تشجيعقّلة   .ٖ

ادلعهد اّلذي أكثر طلبتو طالب اجلامعي. ويف عملّية يوميّتو ليستخدم الّلغة 
ذا ادلعهد مشهور ابلتصوف وتعليم كتب الرتاث. ويف انحّية العربّية. وكذالك ى

 أخرى تريد ادلدرسة على تقييد استخدام الّلغة العربّية.
و بكتب الرتاث. إذ مجيع النطام يف ادلدرسة تكاملة ابدلعهد اّلذي يرّكز تعليم نظام .ٗ

الّلغة  ادلدرسة منسبة ابلنظام ادلعهد. وأّما يف ادلعهد مل ينظّم على وجوب استخدام
جلميع متعّلمو. ولو كان ذالك لدى ادلعهد آمل لتطبيق الّلغة العربّية يف عملّية 

 يومّية.
ا يف تعليم الّلغة العربيئة لسّيما يف قّلة ادلرافق الّداعمة. كانت ادلرافق زلتاج جدّ  .٘

  عملّية تكوين البيئة الّلغويّة كوسائل التعليم. ويف ىذه ادلدرسة تلك ادلرافق مل توجد
كثًنا حّّت لتدّعم على تكوين البيئة الّلغويّة. ولكن كما عرّبه أستاذ إذلام فتح 
الّرمضان يف مقابلتو كانت تلك ادلرافق مازالت يف صناعتو. وادلرافق ادلصنوعة منها 

 لوحة عن اسم ادلكان وأمجاد حالة ادلدرسة وغًن ذالك 
داخل الفصل. ويف ىذا ومن انحّية أخرى ىناك مشكالت أيضا بشكلة خاّصة  

البحث يرى الباحث ادلشكالت ادلوجودة يف تكوين البّية الّلغويّة داخل الفصل يف ضوء 
 ئم على الّدماغ. وأّما حبثها سيأيت يف ادلبحث التايل.نظريّة تعليم الّلغة العرابّية القا
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      ّ   الثانوي ة عباد الرمحن  مدرسة                     ّ   ّ     مشكالت تكوين البيئة الل غوي ة يف ادلبحث الثاين : 
 القائم على الدماغ التعليمنظرية  منظور يف      ّ        اإلسالمي ة ماالنج

كما ذكر البحث يف الّسابق تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة  
. ادلوجودة اّليت تصّعب على صلاح تكوين البيئة الّلغويّةاإلسالمّية مالنج ىناك ادلشكالت 

ابلنسبئة إىل  وىذه ادلشكالت ليستخلّية كانت أوخارجية. تظهر تلك ادلشكالت دا
ضعف مؤسستها ولكّنها لتقويّة وتنمّية جّيدة للمدرسة، حّّت تكون ىذه ادلدرسة تستطيع 

ومشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف ىذه  على تكوين البيئة الّلغويّة اجلّيدة يف ادلستقبل.
درسة تتكّون من مشكلتٌن ىي ادلشكالت العاّمة وادلشكالت اخلاّصة. فأّما مشكالت ادل

يف مجيع اجملال ىذه ادلدرسة كمثل حالة ادلدرسة ونظام عاّمة ىي مشكالت اّليت تظهر 
 ادلدرسة وغًن ذالك. وأنواع ىذه ادلشكالت قد ذكر الباحث يف ادلبحث الّسابق.

شكالت اّليت تظهر يف عملّية تكوين البيئة الّلغويّة وأّما ادلشكالت اخلاّصة ىي ادل 
نظريّة  ة يرى الباحث تلك ادلشكالت يف منظورويف ىذه احلال لسّيما داخل الفصل.

حسب ادلالحظة ومقابلة الباحث يف مدرسة عباد الّرمحن و على الّدماغ.  ةالتعليم القائم
ّلغويّة يف مدرسة عباد الّرحن الثانويّة مشكالت تكوين البيئة ال الثّانويّة اإلسالمّية مالنج

 فيما يلي : اإلسالمّية مالنج يف ضوء نظريّة تعليم الّلغة العربّية القائم على الّدماغ
 تب مراحل التعليماغًن مر  .ٔ

مراحل التعليم جّيدا لسّيما يف التعليم القائم على كان ادلعّلم مل يستخدم  
إلقاء ادلاّدة ادلدروسة بدون إلقاء الصورة العاّمة يف الّدماغ. يبدأ ادلعّلم مباشرة على 

عملّية التعليم اّليت سيعملها. وبدون إلقاء الصورة العاّمة عن عملّية التعليم يكون 
ادلتعّلم ليرّكز يف عملّية التعليم. وذبري عملّية التعليم يف انتقال ادلعلومات من 

 فًن قدرة دماغ ادلتعّلم.فحسب حّّت لتؤثر على تو  ادلعّلم إىل ادلتعّلم
وكذالك بغًن مراتب عملّية التعليم على عدم الىتمام يف نفس ادلتعّلم.  

ألّن ادلتعّلم ليعرف ما أىداف من ىذه عملّية التعليم. حّّت كان ادلتعّلم ليركز يف 
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عملّية التعليم، لسّيما حينما يف نفس الوقت لدى ادلتعّلم الواجب ادلنزلّية يف مواد 
ليست مادة واحدة ولكن فيها ادلواد األخرى ألّن يف ىذه ادلدرسة  خرى.األ

عن وظيفة أو الواجب ادلنزيل يف  يفكر ادلتعّلم ولديها الوظيفة أو الواجب ادلنزيل.
 مادة أخرى اّلذي مل يؤّديو وليهتّم على عملّية التعليم الّلغة العربّية.

 ليهتّم عملّية التعليم إىل نظام التعليم .ٕ
يف عملّية التعليم القائم على الّدماغ ىناك نظام التعليم اّليت حيتاج  

التعّليم. قّلة إىتمامها. ويف ىذه ادلدرسة لسّيم يف عملّية التعليم ليهتّم على نظام 
إىتمام ادلعّلم على حالة الوجداين والجتماعي، وهتتّم عملّية التعليم إىل التعليم 

 ادلعريف. 
معّلم الّلغة العربّية يف ىذه ادلدرسة يستخدمون طريقة وكذالك أكثر  

التعليم الستنباطّية ولو كان بكثرة استخدام الّلغة العربّية يف طول عملّية التعليم. 
وكان عملّية التعليم مل تكن ملّونة ويصدر على ادلعّلم. وىذه احلالة بسبب ادلعّلم مل 

 أو ادلدعومة.يستطيع على تكوين البيئة التعليم ادلؤيّدة 
الذّكا و  الرغبة لئيموبغًن اىتمام ادلعّلم إىل نظام التعليم يسبب على  

. ألّن أكثر ادلتعّلم يف ىذه ادلدرسة لديلك الرغبة العاطفي للغة العربّية لدى ادلتعّلم
يف لغة العربّية. كما يف مقابلة بٌن البحث وبعض ادلتعّلمٌن يذكر أهّنم لرغبة يف 

ة. ىم يسعرون أّن الّلغة العربّية ىي الّلغة الصعبة ولديهم الفكرة أّن الّلغة العربيّ 
الّلغة العربّية ىي الّلغة الدينّية فحسب ليس لديها تعّلقة دبجال عاّم. وكذالك 
خياف ادلتعّلم سلطئا يف استخدام الّلغة العربّية من حيث قواعدىا. وىذ يسعر 

قواعد أكثر ولكن لديارس يف استخدام دلتعّلم متخرّج يف ادلعهد السلفي يفهم ال
الّلغة العربّية. ولكن يف نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ تذكر أّن الذّكاء العاطف 
مهّم جّدا ألّن ابلذّكاء العاطفي سًنتفع على ثقة النفس. ومن اّلذي ديلك الذّكاء 
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كالمها زلتاج العاطيفي جّيدا أصلح من من ديلك الذّكاء ادلعريف. ولوكان ذالك  
 وادلهّم.

 حالة مكان التعليم مل تكن مدعمة .ٖ
كما قد ذكر الباجث يف السابق أّن ىذه ادلدرسة ىي تكاملة ابدلعهد  

ونوعو معهد الّسلفي. فكان الّلغة ادلستخدمة ىي الّلغة اإلندونيسّيا وغًن ذالك 
تكوين البيئة  ومل يطبق على واجبة استخدام الّلغة العربّية. وىذه احلالة يتأثر على

الّلغويّة يف ادلدرسة لسّيما داخل الفصل. ألّن إذا كان استخدام الّلغة العربّية 
داخل الفصل ولكن يف اخلارج يستخدم الّلغة اآلخر فطبعا قّلة تركيز ادلتعّلم. 

مقعد ادلتعّلم غًن مرتّبة لسّيما يف عملّية تطوير الّلغة، ومقعد ادلتعّلم وكذالك 
 على عمل الّدماغ ادلتعّلم. أيضا ليدّعم

وكذالك ىذه ادلدرسة وقعت يف نفس ادلكان مع ادلعهد اّلذي كان أكثر  
ليركز يف متعّلمو ىو طالب اجلمعي. وىم يدرسون يف أنواع اجلامعات واألقسام و 

نظام استخدام الّلغة العربّية كاملة فطبعا ليستخدم متعّلم يف  الّلغة العربّية. وبعدم
ادلعهد الّلغة العربّية ويصعب على تكوين البيئة الّلغويّة يف ادلدرسة. ولكن ادلدرسة 
تريد أو لديها األمل على استخدام الّلغة العربّية لسّيما داخل الفصل يف ماّدة 

 الّلغويّة.الّلغة العربّية حّّت تكون فيها البيئة 
 قّلة العملّية يف تطوير الّلغة العربّية خارج مناىج التعليم .ٗ

ولو كان يف ىذه ادلدرسة وجد فيو األنشطات لتطوير الّلغة العربّية، ولكن  
مازلت تلك األنشطات يركز يف تطبيق ادلفردات والقواعد يف اجلملة البسيطة. 

عملّية يومّية. ليس  وكذالك حفظ األسلوب مازال يف حفظو فحسب ليطبق يف
ىذه كفاءة الّلغويّة. الفيو عملّية لغويّة خارج مناىج التعليم اّليت تدّعم على ترقّية 

احلالة زلتاجة ألّن الوقت خارج مناىج التعليم ضّيقا وزلددا. وبعملّية لغويّة تدّعم 
 على تكوين البيئة الّلغويّة لسّيما داخل الفصل.
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عباد الرمحن  مدرسة               ّ   ّ        ّ     تكوين البيئة الل غوي ة العربي ة يف  شكالتادل   ّ حل  الثالث :  ادلبحث

 القائم على الدماغ          ّ          منظور نظري ة التعليميف        ّ        ّ        الثانوي ة اإلسالمي ة ماالنج
مدرسة عباد بعد ذكر البياانت ما تتعلق  دبشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف   

يف منظور نظريّة التعليم القائم على الّدماغ، فحّل  سالمّية مالنجالّرمحن الثانويّة ال
 ادلشكالت اّليت تعملها ىذه ادلدرسة يعين:

 يهتّم ادلعّلم على ىدي مراحل التعليم كما يف منهج الّدراسة .ٔ
كان معّلم الّلغة العربّية يف ىذه ادلدرسة يشرتك على ىدي مناىج التعليم  

التعليم الّلغة العربّية. وكذالك قبل عملّية لدى وزير الشؤون الدينّية. فيو مراحل 
التعليم يستعّد ادلعّلم مواد التعليم ووسيلتها. يلقي ادلعّلم يف بداية التعليم على مزااي 
لّلغة العربّية وأىداف تعليم الّلغة العربّية. ويهتّم أيضا ادلعّلم على كفاءة أو قدرة 

 دماغ ادلتعّلم.
تعّد على مواّد التعليم قبل يدخل الفصل من انحية أخرى كان ادلعّلم يس 

وكذالك يف كّل هناية عملّية التعليم يعطي ادلعّلم اّليت سيلقيها يف عملّية التعليم. 
 على التجربة أو المتحان دلعايرة كفاءة ادلتعّلم يف اشرتاك عملّية التعليم. 

 يستخدم ادلعلم طروق التعليم ادلمتعة .ٕ
يف ىذه ادلدرسة أكثره استخدام طروق التعليم كان معّلم الّلغة العربّية  

الستبانة، يعين إعطاء ادلثال مّث يطلب ادلتعّلم تكوين اجلملة مثالو. ولكن ىذه 
الطريقة مل يعطى متعّلم على استطالع ادلعلومات أكثر. فلذالك كان معّلم الّلغة 

طريقة  العربّية يف ىذه ادلدرسة يسعى على تطبيق طروق التعليم األخرى كمثل
مباشرة وطريقة إستقرئّية وطريقة قواعد والرتمجة وطريقة مسعّية شفويّة. لذالك 

 عملّية التعليم ملونة.
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كان عملّية التعليم لتقام داخل الفصل فحسب ولكن من انحية أخرى   
يقام أيضا حول ادلدرسة كمثل يف حلقة ادلعهد وفناء ادلدرسة ومعمال الّلغة. حّّت  

 رور يف اشرتاك عملّية تعليمو.كان ادلتعّلم مس
 صناعة ادلرافق الّداعمة كوسيلة التعليم عن ما يتعّلق ابلّلغة العربّية .ٖ

يف ىذه ادلدرسة قد بدأت على صناعة ادلرافق الّداعمة لعملّية التعليم  
الّلغة العربّية كمثل لوحة ادلفردات جلميع ادلرافق يف ادلدرسة ولوحة عن احملفوظات 

ذالك. وكذالك يف ىذه ادلدرسة معمل الّلغة اّليت مدعومة على تعليم  العربّية وغًن
الّلغة العربّية. كان معمل الّلغة مهّمة جّدا يف تعليم الّلغة وتكوين البيئة الّلغويّة 
ألنّو وسيلة لرتكيز تعليم الّلغة تعميقها كانت وتطويرىا. وتكون عملّية التعليم يف 

 ا على استخدام الّلغة كامال. معمل الّلغة  كاملة. ويلزم فيه
 وتكثيفها تكوين الفراق الّلغويّة .ٗ

الّلغويّة لديها دور ىام يف تكوين البيئة الّلغويّة. ألهّنا ميدان لتطوير  الفراق 
كفاءة الّلغويّة لدى ادلتعّلم خارج الّدراسي وأكثر مدّعمة لعملّية التعليم وتكوين 

يف ىذه ادلدرسة بدأت أسستها. يشرتك ادلتعّلم ة كانت الفراق الّلغويّ البيئة الّلغويّة.  
الرّاغب يف الّلغة العربّية على ىذه الفراق الفراق الّلغويّة لتطوير كفائة الّلغويّة. 
ولكن مل تكن أسست ىذه الفراق كامال. ولو كان ذالك قد اشرتك يف ىذه 

ادلدرسة مسابقة الّلغة  الفرقة الّلغويّة وفود دلسابقة الّلغة العربّية كمثل اسرتكتها ىذه
 العربّية يف جامعة مولان مالك إبراىيم السالمّية احلكومّية مالنج.

تلك احللول مناسبة دبا يفعل ادلعّلم الّلغة العربّية يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة  
 ٚٔاّلذي قال يف مقابلة الباحث معو اتريخ  ونصيحة منو للباحث مالنج اإلسالمّية

               ّ   ولكن من احللول ال يت  .مارس يف إدارة مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج
         ّ     ّ                                                   ّ           تفعلها معل م الل غة يف ىذه ادلدرسة، نظر الباحث على احللول ادلناسبة بنظري ة التعليم 

              ّ      القائمة على ال دماغ.
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 الفصل اخلامس
 ومناقشتهانتائج البحث 
 

اعتمادا على ما قدم الباحث من أسئلة الباحث يف الفصل األّول واإلطار النظري  
يف الفصل الثاين ومنهج البحث يف الفصل الثالث وعرض البياانت وربليلها يف الفصل 
الرّابع عن مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية 

ىذا الفصل سيقّدم الباحث على نتائج البحث ومناقشتها اّليت تصدر على مالنج. يف 
 أسئلة البحث ومناقشتها.

 
يف  سالمّية ماالنجمدرسة عباد الّرمحن الثانويّة االعملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف  .أ 

  منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ
يف مجع البياانت كان يف تلك ادلدرسة  احملصولة بعد قرأ الباحث ويالحظ البياانت 

فيها عملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ كمكان 
واإلانء دلتعّلم الّلغة لتطبيق الّلغة العربّية. ووجد ىذه العملّية لسّيما يف ماّدة تطوير 

فظ ادلفردات وتطبيق علوم الّلغة حوتعميق الّلغة العربّية اّليت تكون فيها عملّية 
وكذالك  وشلارسة استخدام الّلغة العربّية يف عملّية يومّية مّث شلارسة وتعليم الستماع.

تلك العملّيات لحيّدد جبدوال الّدارسي حّّت يستطتيع تطبيقها يف أّي وقت ومكان 
استفاذة وتقرتح على  تلك العملّيات يستطيع على حفز دماغ ادلتعّلمما. قلذالك 
كما قال حينسٌن أّن التعليم القائم على الّدماغ يعترب على كيفّية تعليم دماغ ادلتعّلم.  

يف تكوين إذن  ٙٛ.الّدماغ أمثالّيا ول حيدد عملو برتتيب جدوال الّدراسي اجلامدي
 البيئة الّلغويّة يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ يلزم عملّيتو لحيّدد جبدوال

 الّدراسي ولو كان فيها ادلواد اخلّصة يف وقت معٌن.
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وكذالك طريقة التعليم ادلدعومة يف تكوين البيئة الّلغويّة تكون مفّضال بدماغ  
. كان ادلتعّلم، يعين طريقة التعليم اّليت تعطى حريّة لدماغ ادلتعّلم على نيل ادلعلومات

عجم إليكرتنيا كان أو كتابّيا. يف حفظ ادلفردات يبحث ادلتعّلم معناه بنفسو من ادل
وكذالك ادلعّلم أكثر مالحظة على شكل الكلمات اّليت يطلبو ادلعّلم تكوين اجلملة 
مناسبة دبا قد تكوينو. ىذه احلالة مناسبة بطريقة التعليم ادلفضل ابلّدماغ عندى 

زم جينسٌن. من تلك احلالة يفهم الباحث على يف عملّية تكوين البيئة الّلغويّة يل
ادلعّلم إعطاء متعّلمو حريّة يف حصال ادلعلومات. حّّت كان ادلتعّلم يستطيع على 

   مالحظة وعملّية أخرى اّليت ربفز دماغو.
جد الباحث يف ىذه ادلدرسة نوع البيئة يعين البيئة وكذالك من البيانتا احملصولة و  

بنظام معّينة وواعيا صنعت رمسّية اإلصطناعّية. حيث كانت البيئة اإلصطناعّية ىي 
يف عمل ادلتعّلم وادلعّلم. وشكل البيئة اإلصطناعّية يف ىذه ادلدرسة منها يستخدم 
ادلعّلم وادلتعّلم لغة عربّية يف طول عملّية التعليم لسّيما يف ماّدة الّلغة العربّية العاّمة أو 

دات وكتابتها يف  الواجبة وتطوير الّلغة العربّية، وأنشطات الّلغويّة منها حفظ ادلفر 
كتاب خاّص، وحفظ األسلوب اجلملة وتطبيقها وينشد النشيد العربّية. وكذالك 

 وقعت ىذه البيئة يف الفصل. 
. أمحد ىدايةومن انحية أخرى وجد فيها أيضا البيئة ادلرءيّة كما يف رأي  

كّل ما تستطيع على رأيو العٌن كمثل الصورة واإلعالانت البيئة ادلرءيّة ىي  
. وشكل البيئة ادلرئّية يف كتوبة واجملاّلة اجلداريّة وكّل كتابة مكتوبة ابلّلغة العربّيةادل

ىذه ادلدرسة ىي بوجود السّبورة اخلّصة لكتابة ادلفردات العربّية وأسلوب الكالم 
ة. العريب. وكذلك فيها كثًن الكتب ادلكتوبة ابلّلغة العربّية سوى الكتب الّدراسيّ 

 .مازالت قليلةولكن تلك احلالة 
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مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية ماالنج  .ب 
 يف ضوء نظريّة تعليم الّلغة العربّية القائم على الّدماغ

كّل العملّيات مشكالت وتصّعب على صلاح نيل األىداف يف تلك ادلشكالت.  
يركز حبثو يف وصف ادلشكالت ادلوجودة وكما ذكر الباحث من قبل أّن ىذا البحث 

كان مشكالت تكوين البيئة يف ىذه ادلدرسة يف منظور   يف تكوين البيئة الّلغويّة.
نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ تظهر يف انحية معّلمو ومتعّلمو وحالة مكاهنا 

 والعملّية الّلغويّتها.
م تطبيق ادلراحل التعليم جّيدة كان ادلشكالت من انحية معّلمو ىي مل يكن ادلعلّ  

كما قال جينسٌن أّن يف التعليم القائم   لسّيما مراحل التعليم القائم على الّدماغ.
 الشرح للمعلوماتو ادلرحلة األوىل التعرض على الّدماغ فيو سبعة مراحل الّتعليم يعين 

حلة الرّابعة الشرح ادلر و  ادلرحلة الثالثة ادلبادرة وإعرتافو  ادلرحلة الثانية اإلستعدادو 
ادلرحلة و  ادلرحلة السادسة التحقيقو  ادلرحلة اخلامسة اإلحتفاظ والذاكرةو  واإليضاح

وىذه ادلراحل يساعد ادلعّلم على تكوين حالة عملّية  ٚٛ.التجميعالسابعة اإلحتفال و 
التعليم ادلمتعة حّت كان ادلتعّلم سهولة يف اشرتاك عملّية التعليم. وكذالك تكون 

 عملّية التعليم ليس إبنتقال ادلعلومات من ادلعّلم إىل ادلتعلم فحسب. 
لتكن عملّية وكذالك مل يهّتم على منظومة التعليم القائمة على الّدماغ اّليت  

التعليم إنتقال ادلعلومات أو التعليم ادلعريف ولكن فيها منظومة التعليم األخرى اّليت 
يهتّم تكوينها حّّت تقوم بٌن ادلعّلم وادلتعّلم مشاركة لنيل أىداف التعليم. فلذالك منها 

لتطوير كفاءتو سيظهر يف نفس ادلتعّلم مسؤلّية على ما يعملو ولديو فرصة واسعة 
  حيصل ادلتعّلم معلومات كثًنت وشللوؤ ابدلعىن.حّّت 
من انحية ادلتعّلم ىي كان ادلتعّلم مل يفهم على أىداف التعليم  وأّما مشكالت 

ووظيفة الّلغة العربّية. وكذالك مل يستطيع ادلتعّلم على تنظيم الوقت يف أداء الواجبات 
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حّّت يسبب ىذه احلالة على ادلتعّلم ادلنزلّية حّّت يعملها يف وقت تعليم الّلغة العربّية. 
أسوس التعليم  قّلة الرتكيز يف اشرتاك عملّية التعليم وادلتعّلم يف قّوة الضغط. ولكن يف

القائم على الّدماغ يوظف الّدماغ يف عملو جّيدا حٌن ما الّدماغ قبول التحّدي ليس 
 قّوة الضغط أو التهديد.

ادلتعّلم تسبب أيضا إبجهاد سليب. كما قال جينسٌن وكذالك قّلة الرّتكيز واىتمام  
أّن  الجهاد السليب حدثت حينما يسعر ادلتعّلم على الّتهدي خبطًنة اجلسم 
والوجداين. ويف تكوين البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة كان الجهاد السليب حينما 

ة يف مواد التعليم األخرى بعد عملّية التعليم الّلغة العربّية لدى ادلتعّلم الواجبات ادلنزليّ 
مواد تعليم الّلغة العربّية اّليت مل يقضى ىا. وهبذه احلالة سيسعر يف وجدان ادلتعّلم 
الّتهّدي. وكذالك ادلتعّلم يواجو مشكالت اّليت ليستطيع على ربليلها بسبب قّلة 

 ديد.الوقت لقضاء تلك الواجبات. فلذالك ظهر يف نفس ادلتعّلم قّوة الضغط والته
وأّما من انحية حالة مكان التعليم والعملّية الّلغويّة كان تكوين البيئة الّلغويّة يف  

ىذه ادلدرسة مل تدّعم ببيئة اّليت تنظّم واجب استخدام الّلغة العربّية. وكذالك قّلة 
ة اسرتاتيجّية الرّئيسيّ عملّية تكوين البيئة الّلغويّة اّليت حيفز على الّدماغ. كما كان يف 

يف التعليم القائم على الّدماغ ىي تكوين البيئة ادلتحّد فكر ادلتعّلم والبيئة ادلمتعة 
 وحالة التعليم الفّعالة وشللوؤ ابدلعىن. 

مناسبة بذالك كان يف التعليم القائم على الّدماغ حالة مكان أو بيئة التعليم لديها  
عملّية التعليم و خصائص تسعى دور وأتثًن مهّم. ألّن التعليم القائم على الدماغ لدي

. البيئة ادلدّعمة يعٌّن على صلاح التعّلم سلّلطة بٌن قّوة دماغ ادلتعّلم والبيئة كمقام التعّلم
وتكوين البيئة الّلغويّة. وكذالك يف أصول التعليم القائم على الّدماغ عند رانيس تقول 

طبعا سيعيق ة مل يدّعم ف. إذا كان رلتمع حول ادلدرسالدماغ ىي دماغ اإلجتماعيأّن 
 دور الدماغ كدماغ اإلجتماعي. 
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تقوم يف ىذه ادلدرسة عملّية تطوير الّلغة العربّية ومواد الّلغة العربّية الكثًنة ليس  
تكون واحدا وكذالك اىتمام ادلدرسة على الّلغة العربّية. ولكن عملّية تطوير الّلغة 

الّسابق. وقّلة العملّية تطوير الّلغة العربّية العربّية مازلت قليلة كما ذكر الباحث يف 
فأّما التحّدي أو الجهاد الجايب كما قال  تسبب الّدماغ على قّلة قبول التحّدي.

جينسٌن مهّم جّدا للّدماغ ألّن بو سيظهر يف نفس ادلتعّلم التحريض وقّوة اجلسم 
فرصة للمتعّلم على وكذالك قّلة ال ٛٛوأيتكد ادلتعّلم على النهض من ذالك التحّدي.

 تطوير كفاءة لغويّتو اّليت تكون قّلة استفادة قدرة الدماغ.
سيعمل مناسبة على ذالك كان من أسوس التعليم القائم على الّدماغ عند جيين  

قال سولفور التعليم القائم على كما و الدماغ جّيدا ويّتصل أمثال إذا قبول التحّدي. 
وكان عمل  ٜٛ.تصدر على بنية ووظيفة عمل الّدماغ الّدماغ ىو عملّية التعليم اّليت

الدماغ ىو التعّلم وسعمل جّيدا إذاكان قبول التحّدي بعملّيات اّليت تقرتح على 
استفادة الدماغ. ويف ىذا احلال تلك العملّيات ىي عملّيات تطوير الّلغة العربّية اّليت 

 يساعد على ترقّية كفاءة الّلغويّة ويّدعم على تكوين البيئة الّلغويّة.
 

عباد الرمحن الثانويّة  مدرسةالبيئة الّلغويّة العربّية يف  تكوين حلول ادلشكالت .ج 
 يف ضوء نظرية تعليم الّلغة العربّية القائم على الدماغ اإلسالمّية ماالنج

كان لكّل ادلشكالت حلول وكذالك مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة. كما قد  
البيئة الّلغويّة تكوين وجد الباحث حّل ادلشكالت  الباحث يف الفصل السابق ذكر

منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ. تلك احللول  يف مدرسة عباد الّرمحن يف
يعين استخدام ادلتعّلم طريقة التعليم اّليت ربفز دماغ ادلتعّلم حّّت تكون ادلعّلم يستطيع 

اسبا دبا قدم م اّليت مهّبأ الّدماغ طبيعّية للتعّلم. وىذا منعلى استفاذة قدرة دماغ ادلتعلّ 
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ىو التعليم اّلذي تالئم بكيفية مهّبأ الدماغ جينسٌن أّن التعليم القائم على الّدماغ 
 فلذلك ابلتعّلم كان الّدماغ قد عمل على وظيفتو. ٜٓ.طبيعّية للتعّلم

ذبتهد ادلدرسة على اكتمال ادلرافق الّداعمة لسهولة عملّية التعليم. ألّن وكذالك  
ادلرافق مهّمة جّدا يف تكوين البيئة الّلغويّة لسّيما يف ضوء نظريّة التعليم القائم على 

كّل ما تستطيع على   يعينالبيئة ادلرءيّة الّدماغ. وتكون ادلرافق أو وسائل التعليم ىي 
كتوبة واجملاّلة اجلداريّة وكّل كتابة مكتوبة رأيو العٌن كمثل الصورة واإلعالانت ادل

 .ابلّلغة العربّية اّليت ترىها العٌن
وكذالك أسست ادلدرسة فراق لغويّة اّليت تساعد تكوين البيئة الّلغوية. ألّن الفراق  

الّلغويّة. يستطيع فيها تطبيق األنشطات لديها دور ىام يف تكوين البيئة  الّلغويّة
الكثًنة اّليت يستطيع على استفادة دماغ ادلتعّلم كمثل ادلنظرة العلمّية واخلطابة وغًن 
ذالك. وتكون أيضا يف الفراق الّلغويّة سيظهر يف نفس ادلتعّلم نفس ادلنافسة. وىذه 

س التعليم القائم مناسبة بعمل الدماغ حينما قبول التحّدي. وكذالك مناسبة أبسو 
حيّب دماغ اإلنسان على األنشطات اإلجتماعّية أو الفرقة. إذ على الّدماغ 

ابألنشطات الفرقة زلّرض ويكون ادلتعّلم يستطيع على تطًن كفاءة لغويّتو حّّت تصنع 
 البيئة الّلغويّة يف ىذه ادلدرسة.

د الجايب. ألّن الجهاوكذالك بوجود الفراق الّلغويّة سيظهر يف نفس ادلتعّلم  
الجهاد الجايب يظهر حينما وجود التحديدات واتكاد على النهض منها. وكما 
قال جينسٌن ابلجهاد الجايب سيحض التحريض وقّوة اجلسم، وسعور على حّل 

 ادلشكالت وارتفاع كفاءة نفس ادلتعّلم.
ة مالنج يف من تلك احللول ادلوجودة يف مدرسة عباد الّرمحن الثّانويّة السالميّ  

منظور نظرية التعليم القائم على الّدماغ، يقّدم أيضا ابحث على حّل ادلشكالت 
 تكوين البيئة الّلغويّة يف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ، يعين :
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قامة النظام الواضحة عن استخدام الّلغة العربّية حول ادلدرسة لسّيما داخل إ .ٔ
  التعليم الّلغة العربّية.الفصل يف عملّية 

كان إقامة النظام الواضحة إلستخدام الّلغة العربّية زلتاجة ومهّمة. كما  
وجد يف ادلعاىد احلديثة اّليت انجحة يف تكوين البيئة الّلغويّة. وإبقامة النظام 
الواضحة أيضا سيكون ادلتعّلم ربّداي على استخدام الّلغة العربّية. وىذا 

لتعليم القائم على الّدماغ يعين سيعمل الدماغ جّيدا ويّتصل مناسبا أبسوس ا
ومناسبة أيضا دبا قال جينسٌن أّن الدماغ حيتاج  أمثال إذا قبول التحّدي.

على التحّدي أو الجهاد الجايب إلظهار كفاء ابلنفس لدى ادلتعّلم وسعور 
على ومن انحية أخرى سينال إبقامة النظام الواضحة  على حّل ادلشكالت.
 أىداف البيئة الّلغويّة.

 إعطاء اجلائزة وإعطاء العقوبة  يستخدم ادلعّلم طريقة التعليم ادلمتعة. .ٕ
قيل الطريقة أىّم من ادلاّدة إذ ابلطريقة اجلّيد كان ادلعّلم سينجح إلقاء  

ادلادة إىل ادلتعّلم. طريقة التعليم ادلمتعة سيبعد دماغ ادلتعّلم عن التهّدي. 
  ادلتعّلم على عربة بنفسو اّليت تستفيد قدرة دماغو.وكذالك سيحصل 

قال حتيب و سعيد عن أربعة أشكال كفاءة ادلتعّلم يف فهم وكما  
 ، يعين:ٜٔادلعلومات يف عملّية التعليم

 شكل ادلتعّلم ادلتسرّع، اّلذي تكون سهولة يف فهم مجيع ادلعلومات .ٔ
 ادلعلومات لفهمهاشكل ادلتعّلم ادلستقّر، اّلذي حيتاج على تكرير  .ٕ
 شكل ادلتعّلم ادلتأيّن، اّلذي حيتاج على تكرير كثًنة لفهم ادلعلومات .ٖ
شكل ادلتعّلم ادلتأيّن جّدا. كان ىذا الشكل يف ادلتعّلم بسبب حالة طّبية  .ٗ

 وسكولوجيّا 
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بيق طريقة التعليم ادلناسبة منها تلك الشكال يستطيع ادلعّلم على تط منو  
ادلعيّنة وادلقابلة بٌن ادلعّلم وادلتعّلم وبٌن ادلتعّلم وكذالك ادلالحظة عن ادلشكلة 

قبل عملّية  ادلتعّلم جسمم على تطبيق حركة ادلسرحّية. وكذالك يستطيع ادلتعلّ 
حبركات خفيفة. ىذه حركة اجلسم إلظهار الكرتاث يف نفس ادلتعّلم.  التعليم

ويستطيع أيضا ادلتعّلم تطبيق طريقة التعليم اّليت حيتاج على حركة اجلسم. 
حركة اجلسم يف التعليم للّدماغ كما  وىذه العملّية كما قال جينسٌن على أنّ 

ٌن وتعدذيّة. يفيد الّوال، إرتفاع الرتويح على ربصيل العصاب أكسيج
الثاين، ربرّكة عناصر نشأة العصاب واذلرمون اّليت ترتفع على وظيفة الّدماغ. 

حفز إنتاج انقل العصيب اّلذي يرتفع على مزاج )حالة القلب/اإلرادة  الثالث،
 ٕٜاجلّيدة(.

يف التعليم القائم على الّدماغ يلزم عمل ادلتعّلم أكثر ودور ادلعّلم   
رصة على ادلتعّلم أكثر يف عملّية التعليم يف نفس وإبعطاء الف كادلشرف.

الوقت إعطاء عربة لدماغو. وكذالك إعطاء الفرصة للدماغ على فهم ادلعىن 
العميقة أو احلقيقة ألّن يف أسوس التعليم القائم على الّدماغ تقول حيّب 
الدماغ على الشرح والفهم معاين الفطر عن ما ادلدروسة. وليقف ادلعّلم  

التعليم ولكن تكون ادلعّلم كادلرشد حّّت كان ادلتعّلم حيصل  كمصادر
نظام وزير الشؤون الرتبّية ادلعلومات دبا حصل دماغو. وىذا كما ذكر يف 

عن معيار األساسي لعملّية الرتبّية اإلبتدائّية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙوالثقافة رقم 
 وادلتوّسطة.

نفس ادلتعّلم سعر إعطاء اجلائزة والعقوبة والتشجيع سيظهر يف فأّما  
ادلنافسة حّّت يستطيع ادلتعّلم أن تكون أحسن عن بعضو. ويكون يف دماغو 
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حافزا حّّت تكون عمل الّدماغ مرتفعا. وادلتعّلم سينتفع الفرصة جّيدة لنيل 
 اجلائزة وقّلة مللو خوفا حبصول العقوبة حينما لينتهك النظام.

وكذالك إبعطاء اجلئزة والعقوبة إىل ادلتعّلم سيكون دماغ ادلتعّلم منواّي.  
سينوي الّدماغ بعمل التعليمّية. لذالك ربقق وظيفة الّدماغ للّتعلم. ىذا دبعىن 

 مناسبة أبسوس التعليم القائم على الدماغ عند جيين.
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 
 اخلالصة . أ

من أسئالت البحث يف الفصل األّوال إنطالقا على ماقدم الباحث  
والّنظريّة يف الفصل الثاين ومنهجّية البحث يف الفصل الثالث وعرض البياانت 
وربليلها يف الفصل الرّابع ونتائج البحث ومناقشتها يف الفصل اخلامس، حصل 

 الباحث على خالصة البحث فيما يلي :
ة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية إّن عملّية تكوين البيئ .ٔ

(حفظ ٔيف منظور نظريّة التعليم القائمة على الّدماغ تتكّون من  مالنج
( وشلارسة استخدام الّلغة العربّية يف عملّية ٕادلفردات وتطبيق علوم الّلغة 

ثة مواد تعليم ثال ( وشلارسة وتعليم الستماع. وتقوم تلك العلمّيات يفٖيومّية 
 ،تعميق وتطوير الّلغة العربّيةو  ماّدة الّلغة العربّية الواجبةيعين الّلغة العربّية، 

وتكون البيئة الّلغويّة يف  ماّدة علم النحو ىي خاّصة لتعميق قواعد النحو.و 
 ىذه ادلدرسة ىي البيئة اإلصطناعّية.

يف عملّية تكوين البيئة الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية  .ٕ
مالنج لسّيما داخل الفصل فيها مشكالت اّليت تصّعب وربّدد على تكوين 

 ةتعليم القائمالنظريّة  منظورالبيئة الّلغويّة. ومشكالت تكوين البيئة الّلغويّة يف 
غًن مراتب مراحل التعليم ( ٔ رسة يعين :على الّدماغ ادلوجودة يف ىذه ادلد

( حالة مكان التعليم مل تكن ٖ( ليهتّم عملّية التعليم إىل نظام التعليم ٕ
 ( قّلة العملّية يف تطوير الّلغة العربّية خارج مناىج التعليمٗمدعمة 

 يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مشكالت تكوين البيئة الّلغويّة حلّ  .ٖ
يهتّم ادلعّلم على ( ٔيعين : ّدماغ، على ال ةتعليم القائمالنظريّة  منظوريف 
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( يستخدم ادلعلم طروق التعليم ٕىدي مراحل التعليم كما يف منهج الّدراسة 
صناعة ادلرافق الّداعمة كوسيلة التعليم عن ما يتعّلق ابلّلغة العربّية ( ٖادلمتعة 

 وتكثيفها. ( تكوين الفراق الّلغويّةٗ
 اإلقرتاحات . ب

بناء على ما قدم الباحث  عن نتائج البحث الّسابق، أدرك الباحث أّن يف ىذا 
شلا سبق، يعطي الباحث  البحث نقصاان وتقصًنا. ليكون ىذا البحث أحسن

 اإلقرتاحات كما يلي :
 يرجو الباحث اإلستمرار والتطّور ابإلصالح أحسن من ىذا البحث .ٔ
أساسا حلّل مشكالت تكوين البيئة يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث  .ٕ

 الّلغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية مالنج
يرجو الباحث على معّلم البحث أن يطّبق طريقة التعليم الّلغة العربّية ادلمتعة  .ٖ

ويستطيع على استفادة قدرة دماغ ادلتعّلم يف عملّية التعليم الّلغة العربية حّّت 
 .وين البيئة الّلغويّةيستطيع على تك
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%88%D8%A3/
https://maibadurrochman.sch.id/profil/madrasah/pengantar/
https://maibadurrochman.sch.id/fasilitas/fasilitas-pembelajaran/


77 
 

 

 
 

 ادلالحق ائمةق
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INSTRUMEN WAWANCARA 

ة ادلقابلة(او )أد  
 ادلوضوع:

يف ضوء على  ماالنجالثانويّة اإلسالمّية  مشكلة تكوين البيئة اللغويّة يف مدرسة عباد الّرمحن
 نظريّة تعليم الّلغة العربّية القائم على الدماغ

No Sumber Data Pertanyaan 

1 Kepala sekolah 1. Apa latar belakang berdirinya sekolah ini? 

2. Bagaimana sistem penerapan lingkungan bahasa Arab di 

sekolah ini? 

3. Apa motivasi pembentukan lingkungan bahasa di sekolah 

ini? 

4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembentukan 

lingkungan bahasa di sekolah? 

2 Guru bahasa Arab umum 1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah 

ini? 

2. Apa metode yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

3. Bagaimana penerapan lingkungan bahasa di sekolah? 

4. Apa saja masalah dan tantangan yang dihadapi dalam 

penerapan lingkungan bahasa Arab di sekolah 

5. Bagaimana peranan lingkungan bahasa dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

6. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang teori pembelajaran 

berbasis otak? 

3 Pembelajar Bahasa Arab 1. Bagaimana kesan pertama belajar bahasa Arab di 

sekolah? 

2. Apa saja kegiatan pembelajaran bahasa Arab di sekolah? 

3. Apa kesulitan ketika mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab? 

4. Bagaimana anda cara mengatasi kesulitan tersebut? 

5. Kapan saja anda menerapkan bahas Arab? 

4 Guru 

Pendalaman/Pengembangan 

Bahasa 

1. Apa saja kegiatan pengembangan bahasa Arab di sekolah 

ini? 

2. Apa tujuan dari program pengembangan bahasa Arab di 

sekolah ini? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan bahasa ini? 
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4. Bagaimana model pembentukan bi’ah lughowiyyah di 

sekolah ini? 

5. Apa saja masalah yang muncul dalam pengembangan 

bahasa Arab? 

6. Bagaimana cara menyikapi masalah dalam 

pengembangan bahasa Arab? 
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 الصوار عند مجع البياانت
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 عباد الّرمحن الثانويّة اإلسالمّية ماالنجهيكل ادلنظمة مبدرسة 

 
 

 ترتيب عملّية التعليم
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 الكتب الّدراسي
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 السرية الّذتّية
 

 ادلعلومات الشخصّية.أ 
 فرمان نور الفوزي:    السم

 ٜٜٛٔمايو  ٙاتسيك مالاي، :  مكان و اتريخ ادليالد
  : رجل   اجلنس

 : إندونيسية   اجلنسية
 : سيف الّدين   الوالد

 : حليمة   الوالدة
 ، جاوى الغربية: اتسيك مالاي   العنوان

 ٖٜٖٚٛٙٔٔ٘ٔٛٓ:   رقم اجلوال
  firmannurulfauzi@gmail.com :  الربيد اإللكرتوين

 
 الّدراسيادلستوى .ب 

 العام ادلستوى الّدراسي
 ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ روضة األطفال دااي موكار سوكاماجو

 ٕٔٔٓ-ٕٙٓٓ سوكاماجوا البتدايّة احلكومّية ٕمدرسة 
 ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ مدرسة سوكامانح ادلتوّسطة السالمّية احلكومّية

 ٕٚٔٓ-ٕٗٔٓ اتسيك مالاي الثانويّة السالمّية احلكومّية ٔمدرسة 
 ٕٕٔٓ-ٕٚٔٓ مولان مالك إبراىيم السالمّية احلكومّية مالنججامعة 
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