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ظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون وقد نظرنا فيه حق الن

على شكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدارسة واحلصول على درجة سرجانا 
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 :أنا املوقع أدناه 
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أقر بأن هذا البحث اجلامعي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف  
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .مبعهد منبع الصاحلني تكوين البيعة الغوية :، حتت املوضوع قاحلكومية ماالن

وإذا أدعى . ورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخرز حضرته وكتبته بنفسي وما  
أحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
ذالك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية 

 . قلرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنعلوم ا

 .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذالك

 ۱۲۲٧فرباير  ٦ ،قماالن
 صاحب الإلقرار

 
 

 حمّمد عبد الرؤوف حنيف الدين
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 شكر وتقدير
 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على عبده نبينا األمني، حممد بن عبد اهلل 

 .أما بعد ،املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني
حىت قد انتهيت من  والفرصة والصحة القوة نعمه على وجلّ  عزّ  اهلل إىل شكرا أشكر

 بمعهد منبع الصالحين للبنين تكوين البيئة اللغوية "البحث اجلامعي باملوضوع 
 ". كرسيق جاوى الشرقية

 ولذلك اآلخر، مساعدة بدون إمتامه وال ميكن اجلامعي البحث هذا كتابة وقد انتهيت
 :يقدم الباحث الشكر إىل

 مالك موالنا جامعة مدير راهارجو املاجستري، الدكتور احلاج موجيا األستاذ فضيلة.أ
 .نقماال احلكومية إبراهيم اإلسالمية

 جبامعة عميد كلية علوم الرتبية و التعليم الدكتور احلاج نور على املاجستري، فضيلة.ب
 .ماالنق احلكومية إبراهيم اإلسالمية مالك موالنا

 موالنا جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  املاجستري، احلسنة مملوءة الدكتورة فضيلة.ت
 .ماالنق احلكومية إبراهيم اإلسالمية مالك

 وأقول شكرا على إشراف. ، مشرف على كتابة هذا البحثرضوان املاجستري يلةفض.ث
حىت  اهلل سبحانه وتعاىل من نعمة مساعدة من على كل ما قدمه. رضوان املاجستري

 وتوجيه .اهلل سبحانه وتعاىل من مكافأة اليت حتصل على األشياء اجليدة يتسىن جلميع

االنتهاء  حىت الباحث فكرة بداية نذم اجلامعي البحث هذا مراحل إعداد كل يف
 .منه

إبراهيم  موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف واألستاذات األساتيذ مجيع.ج
 .ماالنق احلكومية اإلسالمية

 .مبعهد منبع الصاحلنيشىخ احلاج مسبحني فقيه مدير فضيلة .ح
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إبراهيم  موالنا مالك جبامعة ۱۲۲۱العربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع.ذ

 .ماالنق احلكومية اإلسالمية
أدرك  ،و أخريا .الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد رمحته علينا مين أن اهلل عسى

يتوقع التقرير  ،لضعف أو القصورالباحث أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد ا
وهذا قد يكون البحث  ،انتقادات واقرتاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن

 .اجلزاء أحسن كثريا خريا اهلل جزاكم .العاملني آمني يارب .اجلامعي مفيدة لنا مجيعا
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البحث مستخلص  

تكوين البيئة اللغوية بمعهد منبع الصالحين ( 10102121)حممد عبد الرؤوف  ,حنيف الدين
 الرتبية و التعليم علوم كلية.العربية اللغة تعليم قسم يف .اجلامع البحث .قيةكرسيق جاوى الشر  للبنين
 .قاإلسالمية احلكومية ماالن إبراهيم مالك موالنا جامعة

 .املاجستري رضوان:  اإلشراف
 

  تكوين و اللغوية البيئة: الرئيسية الكلمات

 تعرتض دون ومشكالت تعقبا واجلامعات املدارس ىف العربية اللغة لتعليم أن الشك إنه
 وأمور ، تتعلق باملادة أمور منها باألشياء تتعلق العقبات وهذه .املشروعة املنشودة الغاية إىل الوصول
املعهد منبع الصاحلني اّلذي يقع مبنيار   .بالبيئة تتعلق وأمور بالطالب تتعلق وأمور باملدرس تتعلق

العربية توجد تكوين البيئة العربية كلغة اإلتصالية كرسيق جاوى الشرقية يف عملية تعلم وتعليم اللغة 
لطالب املعهد أما األمهية اليت يقوم هبا فهي تسهل وتساعد الطالب يف فهم كتب اإلسالمي باللغة 

يريد الباحث أن يتّصف عن التكوين البيئة , بذاللك.العربية وتعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم 
 . صاحلنياللغوية يف معهد منبع ال

لوصف أنشطة  (۲ :أن أهداف هذا البحث هي. بناء على خلفية البحث السابقة
لوصف العوامل املساعدة والعوامل املعّوقة يف ) ۱ . لتكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني

 .سوجي كرسيق تكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني
 وأّما  أداة البحث هي الباحث(. وصفي) كيفي استخدمت الباحث منهجية البحث ال       
 .والوثائقوطريقة مجع البيانات املستخدمة هي املقابلة . وصفي

  احملاورة .۲ : منها البيئة اللغوية اللغة العربية لتكوينأنشطة إّن  (۲:  ونتائج هذا البحث
 .ثيليةالتم .٦ اجمللة احلائطية .۱ التحفيظ .٤ إلقاء املفردات.۱  اخلطابة .۱ 

توافر مستشار اللغويني ولديهم القدرة  العوامل املساعدة يف تكوين البيئة العربية منها (۱
ومنهج الدراسي وطريقة تدريسها اللغة , الكافية من املربّيني اّلذي يسكنون مع الطالب يف املعهد
والعوامل . الكافيةووسائل التعليمية , املتعددة واملتنوعة وتواصل على التطوير ابتداعيا و جمّددا

, ضعف اهلّمة عند بعض الطالب يف استخدام اللغة العربية: املعّوقة يف تكوين البيئة العربية منها
. وقليل الفرصة يف التطبيق اللغة العربية خارج املعهد, وجمئ الطالب اجلديدة وسوء التكيف
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ABSTRACT 

 

Hanifuddin, M. Abdur Rouf (12150103). Forming of Arabic Environment in 

Mambaus Sholihin Gresik East Java. Thesis. Education of Arabic 

Language Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Ridwan, M.Pd. 

 
Keywords : Arabic Environment, Forming. 

 

The Arabic learning  in schools or universities have many obstacles and 

problems to achieve learning objectives. The barriers from teacher, students and 

the environment. Mambaus Sholihin boarding schools located in Manyar, Gresik. 

In the process of teaching and learning as well as the daily Arabic-speaking by 

using Arabic language as a communication between students to apply arabic-

speaking environment. The benefits are, students will easily understand the 

classic book and can speak Arabic language well. Therefore researchers interested 

in reaseacrhing on the forming of the Arabic speaking environment in boarding 

schools Mambaus Sholihin. 

The purpose of this research is: 1) to describe the formation of language 

environment in boarding school Mambaus Sholihin. 2) to describe the supporting 

factors and the restricting factors to speak at boarding school Mambaus Sholihin. 

To achieve purpose above, researcher use  qualitative research approach 

with type  descriptive research. The key of instrument is self researcher, and the 

data collection techniques used are documentation and Interview. 

The results of this research: 1) the activities of Arabic-language linguistic 

environment configuration: 1. conversation 2. rhetoric 3. throwing vocabulary 4. 

memorization 5. wall magazine 6. representative. 2) Supporting factor of the 

formation of these Arabic speaking environtment is: 1. The existence of advisory 

or counselors Arabic-speaking expert in language and living in a dorm, 2. 

Curriculum and methods of teaching Arabic which always creative and 

innovative, 3.The Learning media that is enough. And restricting factor is: 1. 

Weak consciousness of the students in the use of the Arabic Language, 2. Arrival 

of new students cause difficulty adapting, 3. Lack of opportunity Arabic-speaking 

practice outside the dorm.  
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ABSTRAK 
 

Hanifuddin, M.Abdur Rouf. (12150103). Pembentukan Lingkungan Berbahasa 

Arab di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin putra Gresik Jawa 

Timur. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Skripsi : Ridwan, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Lingkungan Bahasa Arab, Pembentukan 

Tidak diragukan lagi bahwa dalam pembelajaran Bahasa Arab baik di 

sekolah-sekolah maupun universitas memiliki banyak hambatan dan masalah 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hambatan tersebut tidak lepas dari 

persoalan baik dari aspek guru, murid maupun lingkungan. Pondok Pesantren 

Mambaus Sholihin yang terletak di Suci, Manyar Gresik. Dalam proses belajar 

mengajar maupun keseharian menerapkan lingkungan berbahasa Arab dengan 

menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi antar santri. Adapun 

faedahnya, santri akan mudah memahami kitab klasik dan menerapkan 

keterampilan berbicara menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu peneliti 

tertarik meneliti tentang pembentukan lingkungan berbahasa Arab di pondok 

pesantren Mambaus Sholihin. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni : 1) Untuk mendeskripsikan 

kegiatan yang membentuk lingkungan berbahasa di pondok pesantren Mambaus 

Sholihin. 2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penunjang dan penghambat 

dalam pembentukan lingkungan berbahasa di pondok pesantren Mambaus 

Sholihin. 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian analisis deskripstif. Instrumen kunci adalah peneliti 

sendiri, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

wawancara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kegiatan bahasa yang membentuk 

lingkungan berbahasa antara lain 1.Percakapan 2.Pidato 3.Mengenal kosa kata 

4.Menghafal 5.Majalah dinding 6.Membuat perumpamaan.  2) Faktor pendukung 

pembentukan lingkungan berbahasa Arab ini antara lain: 1. Adanya penasehat 

atau pembimbing kebahasaan yang ahli di dalam kebahaasan dan bermukim di 

Asrama. 2. Kurikulum dan metode pengajaran Bahasa Arab yang selalu bervariasi 

kreatif dan Inovatif. 3. Media pembelajaran yang cukup. Adapun faktor 

penghambatnya antara lain : 1. Lemahnya kesadaran santri dalam menggunakan 

Bahasa Arab. 2. Kedatangan santri baru menyebabkan sulitnya beradaptasi. 3. 

Minimnya kesempatan memperaktekan kebahasaan di luar asrama. 
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 الفصل اْلول
 مقّدمة

 خلفية البحث . أ
 ومشكالت عقبات واجلامعات املدارس ىف العربية اللغة لتعليم أن الشك إنه
 منها باألشياء تتعلق العقبات وهذه .املشروعة املنشودة الغاية إىل الوصول تعرتض دون

 .يئةبالب تتعلق وأمور بالطالب تتعلق وأمور باملدرس تتعلق وأمور ، تتعلق باملادة أمور

وكان الناس كالفاعل ىف طلب العلم ال بّد منه أن يهتم باهتمام كبري على العناصر 
وهذا موافق ملا قال أوتو . ومن العناصر املتعلقة بالتعلم هى البيئة. املتعّلقة بالتعلم
على أّن  وهو أحد الشيوخ جبامعة فجاجاران بندونغ( Otto Sumarwoto)سومارووتو 

خرى يداوم على التفاعل مع بيئته، وهو يؤثّر على وجود البيئة الناس واحمللوقات األ
 .1والبيئة يدور دورا هاما على خري القدرة وشرّه. وكذلك البيئة

و ىف علوم .  أن أبسط أنواع التعليمات، هو البيئة  Goerge Boereeوقال 
 Tri Pusatالرتبّية و التعليم هناك ثالث بيئات و نقول ىف اإلندونسيا بـــ 

Pendidikan  .كل من ذلك . وهو البيئة األسرتية والبيئة املدرسية والبيئة اإلجتماعية
 .يؤثّر بعضها بعضا ىف نشأة األوالد و ترقيتهم شخصية و رشدا

كان الناس والبيئة يتفاعل مع اآلخرين . إّن الناس و البيئة يتواصل بعضها بعضا
هبا . واآللة اإلتصالية هى اللغة. صاليةو كان اإلتصال حيتاج اىل اآللة اإلت. باإلتصال

هذا موافق ملا قال عبد . يتكلم اإلنسان، حياور بعضهم بعضا و يعامل مبعاملة إنسانية
وقال ايضا سّيد .  اخلري وهو أحد العلماء ىف علم اللغة على أّن اللغة آلة لإلتصال

                                                           
 Otto Soemarwoto. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University :يترجم من  

Press Yogyakarta, 2001, p.17  
 

 ,Goerge Boeree. Metode Pembelajaran dan pengajaran, Ar-ruzz Media, Jogyakarta :يترجم من

2008, p.40 
1
 Abdul Chaer. Linguistik Umum، Rineka Cipta، Jakarta، 2007، p.31 : يرتجم من  
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و ىف التفاعل  . ٤سيوسف على أّّنا ظاهرة إجتماعّية تستخدم لتحقيق التفاهم بني النا
ألن الكالم ىف اصل اللغة عبارة عن . كان الكالم حمتاج إللقاء ما يقصده الشخص

من هناك نعرف أن التفاعل بني الناس ال خيل عن الكالم ىف .  األصوات املفيدة
ويرى إتباع هذه النظرية أن اللغة تنشأ وتتطور على حميطها وبيئتها اإلجتماعية، . اإلتصال

مؤثرات خارجية حيصل التفاعل و يؤدى إىل تشكيل سلوك لغوي يدفع إىل وحني توجد 
 .٦التعلم

والتبحر ىف اللغة شئ هام لتنمية . واللغة السيما لغة أجنبية حتتاج اىل التبحر
واللغة نعمة من نعم اهلل عّز وجّل لإلنسان مثل كل . ٧اإلجتماعية وشخصّية اإلنسانّية
لغة احليوان، : فيقال. الرموز واإلشارات للتفاهم فيما بينهااحليوانات الىت متتلك نظاما من 

 " :ولغة الطري، ولغة النبات، وقال تعاىل               

                           

  "٨. 
ولكن لغة اإلنسان تتمّيز بأّنا ذات نظام مفتوح بينما احليوانات األخرى نظامها   

و اللغة هى منهاج رمزّى على املعىن، و املعىن هو احملتوى على . التعارى ىف نظام معلق
إذا ال توجد اللغة احملتوية على األلفاظ دائما ااّل باملعىن ألّن بسبب وجوده . الوقائع
وكانت اللغة أصال ىف إنتشار الفكرة، واإلجتماع، واملعاملة و . ى املنهاج الرمزى لغة  يسمّ 
  .غريها

                                                           
 
 1 ص /1  1/1/ 1٤سلسلة عامل املعرفة  ،سيكولوجية اللغة و املرض اللعقلى .مجعة سيد يوسف  
0
حبث جامعى تأثري اإلماطة على تعليم مهارة الكالم ىف الفصل األول و الثاىن ىف شعبة اللغة باملدرية العالية كاجنينغ سفوه سيدايو خرسيك،  .هداية الصاحلة  

  1، ص 111 اليطبع، كلية اتربية، 
 
   ص . 11  ،ماالنغ:  UIN PRESS. البيئة اللغوية تكوينها و دورها ىف اكتساب العربية. حلمى زهدى  
 ,Muhammad Ali Al-Khuly Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Hasan Publishing :يرتجم من  

Jogjakarta, 2010, p.14 
 1٦: سورة املائدة اآليات   
 ٧: اوريل حبر الدين نفس املكان ص   
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. قّدم حديثا يفهم إلينا بأّن الناس كاملخلوق اإلجتماعّي حتتاج بعضهم بعضاأومما 
 .يتحادثون ويتكلمون و يتحاورون و يعاملون و يتفاعلون بينهم مبعاملة إنسانّية

و حيتاجون ىف . ق اإلجتماعّي عالقة بالبيئة الىت سكن فيهاو للّناس كاملخلو 
اذا كان اإلتصال والتفاعل متعلقتان . واإلتصال حيتاج اىل اللغة. املعاملة اىل اإلتصال

وكذلك لتنمـية الطالب ىف املهارة اللغوية حتتاج اىل البيئة اللغوية الىت تساعدها و . بالبيئة
 .لفصل مرة ىف األسبوعال تكفى سـاعة او ساعتني داخل ا

مما  يشاهده وما املتعلم يسمعه ما كل هى دوالي هيدىي رأى كما اللغوية البيئة
أو  املقصف يف هي األحوال اللغوية البيئة تشتمله ما وأما املدروسة الثانية باللغة يتعلق

 حني اجلريدة، واألحوال قراءة وحني التلفاز، مشاهدة وحني األصدقاء مع احملاورة الدكان،
 11.وغريها الدروس قراءة حني و الفصل، يف التعلم عملية

أفندي هناك ثالثة على األقل من  ويرى فوادعنصر لتكوين البيعة اللغوية 
والتزام قوي " اللغة العربية"وجود موقف إجيايب جتاه : األشياء اليت يتعني تلبيتها، إال وهي

( ۲األطراف ذات الصلة املعلمني . للنهوض بتدريس اللغة العربية من األطراف املعنية
ويكون كبريا إذا كانت عناصر ( ٤الطالب، ( ۱املعلمني اللغة العربية ، ( ۱الرئيسية، 

الكامل من املدارس اجليدة تنتج املربني واالنضمام إىل التعليم يعتمد " املوارد البشرية"
لغة العربية، سواء  أن وجود هذا الرقم يف مدرسة اليت قادرة على التواصل مع ال. عليه

 .وجود ختصيص األموال الكافية لتوفري الوسائل الالزمة. كانت أصلية أم ال
. و من املعاهد الىّت تقوم بتكوين البيئة اللغويّة املعهد اإلسالمي منبع الصاحلني

توجب فيه احملادثة واحملاورة بني الطالب . يسعى هذا املعهد على كفاءة الطالب ىف اللغة
املعهد اإلسالمي منبع الصاحلني كموضوع فلدالك اخرت . عربية  ىف أيامهمباللغة ال

 .البحث ألن هدا املعهد مشهور مبعهد اللغة

                                                           
, ورأى هيدي دوالي 11 : ص. سينار بارو بندون Dimensi-dimensi Dalam belajar Bahasa Kedua: نور هادي ورحيان  12

1 ٨  Oxford : New York , Language Two, 
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و من ناحية املهارات اللغوية السيما مهارة الكالم، كان املدبرون يعّودوّنم على 
هذا . اإلستكمال و يصرّيون البيئة اللغوية ىف. احملاورة و احملادثة باللغة العربية ىف أيامهم

. موافق ملا ىف النظرية بأّن البيئة يدور دورا هاما على مهارة الكالم ىف احملادثة اليومية
كثري ما من الطالب يستطيعون أن يتكّلموا باللغة . وكذالك ىف الواقع موافق ملا ىف النظرية

وجودها ىف هذه املظاهرة حيث على الباحث أن يبحث عن . مطّلقا بتصميم البيئة اللغوية
 ".تكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني" البحث اجلامعى و يأخذ املوضوع 

 
 أسئلة البحث  . ب

 :بناء على خلفية البحث السابقة فتجدر اإلشارة إىل أن مشكلة هذا البحث هي

 ؟ كرسيقما أنشطة لتكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني  .۲ 

 وامل املعّوقة يف تكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني ؟ما العوامل املساعدة والع.۱

 أهداف البحث . ج

 :مناسبة على أسئلة البحث السابقة، أن أهداف هذا البحث هي

 .كرسيقلوصف أنشطة لتكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني  . ۲
وية مبعهد منبع لوصف العوامل املساعدة والعوامل املعّوقة يف تكوين البيئة اللغ.۱

 .كرسيق  الصاحلني
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 أهمية البحث . د

 :هذا البحث مهم يرجو نفعه على الوجهني

 من الناحية النظرية.۲

 .لتوسيع النظريات واملعلومات الىت تتعلق بتكوين البيئة اللغوية
 من الناحية التطبيقية.۱

, عربية للقارئلزيادة املفاهم واملعارف عن تكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة ال
 وخاصة للطالب قسم تعليم اللغة العربية

 
 حدود البحث . ه 

 :وبعد أن قدم الباحث أسئلة البحث، ميكن أن يضع حدود البحث التالية
 احلدود املوضوعية .۲

تكوين البيئة اللغوية مبعهد "حدد الباحث موضوع البحث : احلدود املوضوع 
 ".قيةللبنني كرسيق جاوى الشر منبع الصاحلني 

 .احلدود املكانية.۱

جاوى  ينفذ الباحث هذا البحث يف املعهد منبع الصاحلني للبنني بغرسك 
 .الشرقية

 احلدود الزمانية.۱

-۱۲۲٧ديسمرب السنة الدراسية ۲۱-۲۲يعقد البحث يف هذه املعهد 
 .م ۱۲۲٦
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 تحديد المصطلحات. و

 11عملية، وطرق، إجراءات تشكيل : تكوين .۲
املعهد منبع الصاحلني من املعاهد اإلسالمية الىت توجب فيه : صاحلني معهد منبع ال. ۱

 .احملادثة واحملاورة بني الطالب باللغة العربية  ىف أيامهم

مما  يشاهده وما املتعلم يسمعه ما كل هى دوالي هيدىي رأى كما :اللغوية  البيئة .۱
 املقصف يف هي األحوال ويةاللغ البيئة تشتمله ما وأما املدروسة الثانية باللغة يتعلق

اجلريدة،  قراءة وحني التلفاز، مشاهدة وحني األصدقاء مع احملاورة أو الدكان،
  1.وغريها الدروس قراءة حني و الفصل، يف التعلم عملية حني واألحوال

 

 الدراسات السابقة. ز

 االختالفات التشبهات موضع اجلامعي ة/اسم الباحث رقم

ديدي مزوار  .۱

 الرحيم

كوين البيئة ت

اللغوية لتعليم 

يف  اللغة العربية

 معهد دار الغة

 شبهات الت

ديدي  الدراسة

و  مزوار الرحيم

الدراسة 

الباحث 

أما الفرق بني الدراسة 
و  ديدي مزوار الرحيم

الدراسة الباحث هي يف 
. حبث بيعة لتعلىم 

ديدي مزوار  موضوع
تكوين البيئة  هو الرحيم

 اللغوية لتعليم اللغة العربية

                                                           
11 KBBI 
, ورأى هيدي دوالي 11 : ص. سينار بارو بندون Dimensi-dimensi Dalam belajar Bahasa Kedua: نور هادي ورحيان  10

1 ٨  Oxford : New York , Language Two, 
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موجودة يف  

موضوعية يعين 

 يبحث عن

 البيئة اللغوية

و موضوع الباحث هو 
تكوين البيئة اللغوية مبعهد 

 منبع الصاحلني

۱. تكوين البيئة  وستينة 

اللغوية يف 

مدرسة مفتح 

 العلوم اندراميو

 شبهات الت

 وستينة الدراسة

و الدراسة 

الباحث 

موجودة يف 

موضوعية يعين 

 يبحث عن

غويةالبيئة الل  

أما الفرق بني الدراسة 

و الدراسة الباحث  وستينة

 موضوع. هي يف املوضوع 

تكوين البيئة  هو وستينة

اللغوية يف مدرسة مفتح 

 العلوم اندراميو

و موضوع الباحث هو 

تكوين البيئة اللغوية مبعهد 

 منبع الصاحلني

االستعجال  امحد هداىة ۱.
يف البيئة صايف 

 شراء

 شبهات الت

امحد  لدراسةا

أما الفرق بني الدراسة 
و الدراسة  امحد هداىة

الباحث هي يف 
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 اللغة
 

و  هداىة

الدراسة 

الباحث 

موجودة يف 

موضوعية يعين 

 يبحث عن

 البيئة اللغوية

 وستينة موضوع. املوضوع 
االستعجال يف البيئة  هو

 صايف شراء
 لغة

و موضوع الباحث هو 

تكوين البيئة اللغوية مبعهد 

 منبع الصاحلني
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 
 البيئة   -أ

 البيئة مفهوم -أ. أ
 :يلي كما وهى للبيئة متعددة تعريفات هنا الباحث عرض

 ملعيشة املناسبة العوامل فيه تتوافر الذى املكان أو الوسط هي البيئة أن بشريى ويرى.۲
 يف تؤثر خارجية وقوي عوامل وهلا خاصة، حية كائنات جمموعة أو كائن حي
  1وسلوكه اإلنسان

أن  شأّنا من الىت واملعنوية املادية والعوامل األشياء مجيع هي البيئة أن يقول مرزوقي.۱
 وتشجعهم على وتدفعهم العربية اللغة ترقية يف الطالب وترغب التعليم عملية يف تؤثر

 1٤اليومية حياهتم واقع يف تطبيقها
 بالفرد، والىت احمليطة والقوي واإلمكانات املؤثرات كل هى البيئة إنّ  يقول مجال حممد.۱

 . 1يف معيشته والبدين النفسي االستقرار على للحصول جهوده على تؤثر أن ميكنها
 .فوق األرض حولنا من العامل أي أحياء وغري أحياء من فيها الطبيعة، مبا هي البيئة.٤

تعمل  كيف عن التساؤالت بعض عن اإلجابة حياول الذي العلم هو البيئة وعلم
                                                           

 العربية اللغة للمعلمني التدريبة الدورة ىف القاها الىت املقالة) ماالنج العربية اللغة تعليم ىف وتطويرها املساعدة بيئة تكوين ، 111  بشريى،  1

 باىل - جاوي

 .ماالنج : ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة ىف القاها الىت مقالته ىف العربية، للغة التعليمية البيئة ، 111  مرزوقي،  1

10
 .1٨1 ص االعتصام دار :ر ،مص واملراهق للطفل سالميةاأل الرتبية1 ، حمفوظ الدين مجال  
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احمليط هبا  الوسط مع أو اآلخرين األحياء مع احلية الكائنات تتعامل وكيف الطبيعة
النظام  جند هلذا. البيئي النظام عليه يطلق الوسط وهذا . الطبيعي أو الكيماوي سواء
دراسة  هو البيئة فعلم .جامدة أو ميتة وأخرى حية مكونات من يتكون البيئي

كل  هو البيئي والنظام. باألرض عالقتنا تأثريها حوهلا امب وعالقتها احلية الكائنات
 تلقائيا بعملية تقوم والطبيعة. منطقة ما يف لألنواع واجملتمعات احلية حية الغري العوامل
 فوق األرض الطعام سلسلة و .ألشياء نافعة لتعيدها إستعملت اليت لألشياء التدوير
 آلخر من كائن الطعام تتوجه لبيئة، ففيهاا يف الغذائية الطاقة تدفق إلظهار صورة وهي

 . بالشمس تبدأ طعام سلسلة وكل الطعام يهضم الذي للحيوان طاقة ليعطي
 حتصل على أن البد فلهذا .غذائها صنع ال ميكنها اإلنسان فيها مبا واحليوانات
 ةويف ّناي. مستهلكة احليوانات تعترب هلذا .األخرى احليوانات أو النباتات من طافاهتا
 من األرض جزءا ليصبحا أيضا والنباتات امليكروبات بواسطة حتلله احليوان حياة
 نسميه سلسلة ما وهذا .جديد غذاء لصنع جديد من النباتات ليمتصها بالرتبة
 .1٦الغذاء

 وطريقة التعلم املدرسي الكتاب من املريب حيشدها الىت العناصر كل هى التعلمية البيئة.۱
إىل  ىاقللثصثكلها هتدف واليت وبعده، وقبله الدراسي الفصل أثناء تربوية أنشطة و

 .1٧فيه املرغوب بالشكل املتعلم استجابة تشكل واحدة تربوية اسرتاتيجية
تنمية  يف تؤثر الىت احمليطة األحوال اّنا اى الفرد تنمية يف مايتأخر كل هى البيئة أن.٦

 .1٨وسلوكه الفرد

                                                           
 http://ar.wikipedia.org/wikiDالدولية الشبكة من مأخوذ الحرة، الموسوعة سنة، دون ويكيبيديا،  1

1 
 .11: ، ص(مكتبة لبنان: القاهرة)، تعليم اللغات احلية وتعليمها، ٨1 1صالح عبد اجمليد العريب،   

 . ٦  : ص : بية والتعليم الرت  ٦  1, هيئة   1
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بية احلادثة أن البيئة هي كل ما حييط باإلنسان من عرف صاحل عبد العزيز ىف كتابه الرت .٧
عوامل طبيعية او ظروف بشرية و إجتماعية، و ليس هناك شك أن اإلنسان يؤثر 

 . 1على البيئة و يؤثر عليها
مما  يشاهده وما املتعلم يسمعه ما كل هى دوالي هيدىي رأى كما اللغوية البيئة وأما.٨

أو  املقصف يف هي األحوال اللغوية البيئة تشتمله ما اوأم املدروسة الثانية باللغة يتعلق
 اجلريدة، واألحوال قراءة وحني التلفاز، مشاهدة وحني األصدقاء مع احملاورة الدكان،
 1 .وغريها الدروس قراءة حني و الفصل، يف التعلم عملية حني

 هنا البيئة نإذ اللغوية يعىن اللغة العربية، بيئة هي هنا الباحث قصدها اليت البيئة أما

وترغب  التعليم عملية يف تؤثر أن شأّنا من الىت و املعنوية املادية األشياء و العوامل مجيع

 اليومية حياهتم واقع يف تطبيقها على وتشجعهم وتدفعهم العربية ترقية اللغة يف الطالب

 به احمليطة واإلمكانات املهيئة املؤثرات من يشاهده وما يسمعه املتعلم ما كل هي أو

 النجاح على للحصول جهوده يف تؤثر أن ميكنها و الىت العربية املدروسة، باللغة املتعلقة

 .اللغة العربية وتعليم تعلم يف

 

 انواع البيعة-ب . أ
 .البيئة تنقسم إىل نوعني، مها البيئة الطبيعية والبيئة االصطناعية

                                                           
1 

 1 1ص  ،   1. صاحل عبد العزيز  
ورأى  11 : ص. سينار بارو بندون Dimensi-dimensi Dalam belajar Bahasa Kedua: نور هادي ورحيان  02

 ,Oxford : New York , Language Two  ٨ 1, هيدي دوالي
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كافة الكائنات   نظام ديناميكي جدا  وهو ممنوع الوحدة مع البيئة الطبيعية هي.۲

والظروف، والكائنات احلية واملكونات املكونات الالأحيائية األخرى، دون اهليمنة 

 .التدخل البشري

 .1 البيئة االصطناعية هي بيئة طبيعية فعال هتيمن عليه وجود البشر.۱

 اللغوية  -ب
 .مفهوم اللغوية -أ. ب

 :نظورين إذا تكلمنا عن مفهوم اللعة فإننا أن جيب أن تناوله من م
ألّن املعىن اللغوي  –وذلك من خالل املعجمات اللغوية , املعىن اللغوي له: أوهلا 

 .أساس للمعىن اإلصطالحي
, وذلك من خالل اجتهادات الباحثني يف اللغة: املعىن اإلصطالحي : وثانيهما 

 .الذي حاولوا جاهدين الوصول إىل تعريف حيدد البعد احلقيقي ملعىن اللغة
" لغو -يلغو  -لغا ":اللغة أصلها : ىن اللغوي لكلمة اللغة يف املعاجم ما يلي وعن املع

أي الكالم الباطل الذي ال : وقيل يف تفسري اللغوي  , "ومجعها لغى لغات, واهلاء عوض
, "ومن لغى فال مجعة له , من مس احلصا فقد لغى: وقال رسول اهلل .   فائدة فيه

: عاىلومنه قوله ت, ومعىن لغى أي تكلم              
   

                                                           
01 n 1982 tentang Ketentuan Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahu-Undang

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 Pasal 1 
  1ص  1ام القرى ج : قاهرة. علم اللغة العام. ٨1 1. توفيق حممد شاهيىن 00
 . ٧الفرقان اية  01
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و ليس هناك . و أما معىن اللغة إصطالحا لقد إختلف العلماء ىف تعريفها و مفهومها
اتفاق على مفهوم حمدد للغة و يرجع سبب كثرة التعريفات و تعددها اىل ارتباط اللغة 

 :بكثري من العلوم، منها
اللغة هي نظام الرموز الوحدة الذى يفيد و يفهم  قال عمود سليمان يعقوب

اللغة نظام من الرموز املنطوقة و املكتوبة تستخدم مجاعة معينة من الناس )للمجتمع 
 ٤ (هبدف اإلتصال و حتقيق التعاون فيها بينها

 .  اللغة هي مجلة األلفاظ من أقوال الناس يقظة  : قال سانطوصو

 .٦ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهمأصوات : ابن جين عرفها بأّنا كان 

اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة : قال ابن خلدون يف تعريف معىن اللغة 
بالصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين، وجودهتا وقصورها حبسب متام 

 .٧ امللكة أو نقصاّنا وليس ذلك بالنظر إىل املفردات، وإمنا هو بالنظر إىل الرتاكيب

 .٨ ألفاظ يعربهبا كل قوم عن مقاصدهم: ف مصطفى الغالييين بأّناوعر 

نستخلص من تلك التعريفات املتعددة أن اللغة هي ألفاظ الىت استعملها اإلنسان 
مما قدمنا من مفاهيم البيئة و اللغة  .للمعاملة بينهم و يعربهبا عن اغراضهم و مقاصدهم

املوجودة احمليطة على األمكنة الىت تتعلق جند أن تعريف البيئة اللغوية هي كل العناصر 
وقال نور هادى ورحيان أن البيئة اللغوية هي كل يسمعه املتعلم و   .باللغة املقصودة

و أما ما يشتمله البيئة اللغوية هي األحوال ىف املقصف . يشاهده مما يتعلق باللغة الثانية

                                                           
0 

 1 .ص ،1  1 ،كلية األدبية جامعة خلط  ،دار املعرفة اجلامعة ،فقه اللغة و علم اللغة .عمود سليمان يأقوب  
00

  Kusno Budi, Santoso. Problematika Bahasa Indonesia. Bandung, Angkasa. 1990. p.1 :يرتجم من  
0 

ألمحد . تدريسها املهارة اللغوية ماهيتهاوطرائقاملذكور يف الكتاب (   .، ص   1دارالكتاب العريب، بريوت، . 1اخلصائص جـ . )أيب الفتح عثمان بن جين.  
  1.، ص   1الرياض،   دار املسلم، .فؤاد عليان

0 
 .املرجع نفسه. أمحد فؤاد عليان.  

0 
 ٧.، ص11٦ دار الكتب العلمية، بريوت، جامع الدروس العربية، . مصطفى غالييين.  



 

14 
 

و حني يقرأ اجلريدة، األحوال  و الدكان، احملاورة مع األصدقاء و حني مشاهدة التلفاز،
 .  حني  عملية التعليم، و حني قرأة الدروس و غريها

 

 .خصائص اللغة -ب. ب

 :وللغة خصائص نذكر منها ما يلي

يف اللغة هلجات إجتماعية متيز املستويات اإلقتصادية والثقافية ملتكلمي اللغة،  .۲
، وهلجة طالب اجلامعات فاللهجة اليت يتكلمها املثقفون ختتلف عن هلجة األميني

 .ختتلف عن هلجة الفالحني، وهلجة اساتيذ اجلامعة ختتلف عن هلجة العمال
فاللهجة العربية يف . يف اللغة هلجات جغرافية ختتلف من منطقة جغرافية إىل أخرى.۱

واللغة . اجلزائر ختتلف عن اللهجة العربية يف كل من السودان والسوريا والعراق
 .كلرتا ختتلف عما هي يف أمريكااإلجنليزية يف إن

 .يف اللغة تنوعات يف املستوى، فهناك اللهجة الفصيحة وهناك اللهجة العامية.۱
 .ميكن التعبري عن اللغة بالوسيلة الشفوية أي بالكالم، وبالوسيلة املكتوبة أي الكتابة.٤
ى هذه هلجة وتدع. كل فرد يتكلم بلغته باستخدام الطريقة اخلاصة اليت متيزه عن سواه.۱

 .فردية أو وطانية
مث املستوى . فهناك املستوى الصويت، مث املستوى الصريف. اللغة مستويات يف البناء.٦

 إذ تتجمع األصوات لتبىن املورفيم. املفردايت مث املستوى النحوي، مث املستوى الداليل
(Morfem )ة، أوالوحدة الصرفية وقد تتجمع املورفيمات لتبىن املفردة أوالكلم

 .1 وتتجمع املفردات لتبىن اجلملة
 

                                                           
0 

 .املراجع السابقة  
 1٧-1٦.،ص ٨ 1الرياض،  أسالبيب تدريس اللغة العربية،. حممد علي اخلويل. . حممد علي اخلويل.  12
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 .وظائف اللغة -ج. ب

تفق مجهور العلماء اللغة على أن وظائف اللغة هي التعبري او التواصل او التفاهم ا
و قد قال هاليدى ىف . رغم أن بعضهم يرفضون تقييد وظيفة اللغة بالتعبري او التواصل

 :1 اوريل حبرالدين تقدمي أهم وظائف اللغة اآلتية

فاللغة " انا اريد"و هذه الوظيفة هي الىت يطلق عليها (: الوسيلية)و ظيفة النفعية  .۲
 .تسمح ملستخدميها منذ طفوهلم املبكرة أن يشبعوا حاجتهم و أن يعربوا عن رغبتهم

من خالل اللغة  "أفعل كذا، و ال تفعل كذا"وهي يعرف بوظيفة : الوظيفة التنظيمية.۱
سلوك اآلخرين، لتنفيذ املطالب او املنهيات و ما حتمل  يستطيع الفرد أن يتحكم ىف

 .من توجيه و إرشاد

تستخدم للتفاعل مع اآلخرين ىف العامل  "انا و انت"و هي وظيفة : الوظيفة التفاعلية.۱
اإلجتماعى بإعتبار أن اإلنسان كائـن اجتماعي، فنستخدمها ىف املناسبات و اإلحرتام 

 .و التأدب مع اآلخرين

من خالل اللغة يستطيع الفرد أن يعرب عن رأيه الفريدة، و مشاعره : فة الشخصيةالوظي.٤
حنو موضوعات كثرية، و بالتاىل يثبت هويته و كيانه الشخصى و يقدم أفكاره 

 .لآلخرين

و هي الىت تسمى الوظيفة اإلستفهامية مبعىن السؤال عن جوانب : الوظيفة اإلكتشافية.۱
 .ة بهال يعرفها ىف البيئة احمليط

تتمثل فيما ينسجه من أشعار يف قوالب لغوية، كما يستخدمها : الوظيفة التخيلية.٦
اإلنسان للرتويح، او لشحذ اهلمة و التغلب علي صعوبة العمل، و إضفاء روح 

 .الوظيفة اإلخبارية.اجلماعة، كما هو احلال ىف األغاىن الشعبية
                                                           

  ٧ص ، 11   ،ماالنغ  UIN PRESS، ،مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة: فقه اللغة العربية. وريل حبر الدينا  11
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ومات جديدة و متنوعة اىل أقرانه، بل باللغة يستطيع الفرد أن ينقل معل(: اإلعالمية).٧
ينقل املعلومات و اخلربات اىل األجيال املتعاقبة، و اىل أجزاء متفرقة من الكرة 
األرضية خصوصا بعد الثورة التكنولوجية اهلائلة، و ميكن أن تستمد هذه الوظيفة 
 لتصبح وظيفة تأثريية، اقناعية، حلث اجلمهور على اإلقبال على سلعة معينة او

 .العدول على منط سلوكي عري حمبب

يري البعض أن ألفاظ اللغة متثل رموزا تشري اىل املوجودات ىف العامل : الوظيفة الرمزية.٨
 .  اخلارجى، و بالتاىل فإن اللغة ختدم كوظيفة رمزية

 
 .البيئة اللغوية -ج

 مفهوم البيئة اللغوية -أ . ج
بيئة و اللغة بأن البيئة هي كل ما ندري من التعريفات املتعددة املذكورة ىف تعريف ال

ألفاظ استعملها و اللغة هي . كان حميطا حواىل الناس الذى يؤثر على نشأهتم و تنميتهم
 .اإلنسان للمعاملة بينهم و يعرب عن أغراضهم و مقاصدهم

أما البيئة الىت حبثها الباحث هنا البيئة اللغوية فهي مجيع األشياء و العوامل 
و قال حليمى زهدى هي مجيع األشياء  . املتعلقة برتقية اللغة و تنميتها املوجودة حوالينا

و العوامل املادية و املعنوية الىت تؤثر ىف عملية التعليم و ترغب الطالب ىف ترقية اللغة و 
تدفعهم و تشجعهم على تطبيقها ىف واقع حياهتم اليومية، هو كل ما يسمعه املتعلم و ما 

هيئة و اإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة املؤثر ىف جهوده يشاهده من املؤثرات امل
 .  للحصول على النجاح ىف تعلم اللغة و تعليمها

 
 البيئة اللغوية انواع -ب. ج

                                                           
 1 ص  ،1  1 ،قاهرة ،سلسلة عامل العرفة ،سيكولوجية اللغة و املرض العقلى. مجعة سيد يوسف  10
   ص  ، 11  ،ماالنج ،UIN PRESS ،البيئة اللغوية تكوينها و دورها ىف اكتساب العربية. حليمى زهدى  11
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البيئة اللغوىة هو كل ما مسعت ورأيت من املتعلمني ترتبط باللغة اهلدف قيد 
لغوىة البيئة الرمسية وغري ، هناك نوعان من البيئة ال Krashenكما اقرتح . الدراسة
 .٤ الرمسية
تغطي جوانب خمتلفة من التعليم الرمسي وغري الرمسي، ومعظمهم البيئة  :البيئة الرمسية ( ۱

ميكن أن توفر هذه البيئة الرمسية املعرفة . رمسيا، يف الفصول الدراسية أو يف املخترب
و لغة النظام أ( املهارات اللغوية)للمتعلمني يف شكل خطاب اكتساب اللغة 

، اعتمادا  على كيفية نوع التعلم أو األساليب املستخدمة من (املعرفة بعناصر اللغة)
لكن بشكل عام هناك اجتاه أن بيئة تعطي معرفة نظام اللغة الرمسية . قبل املعلم

 .أكثر من اخلطاب للغة
غة اخلطاب بطبيعة أما بالنسبة للبيئة غري الرمسية، وقدم اكتساب ل: البيئة غري الرمسية  (۰

هذه البيئة لوسائل  تكوين. احلال، وغالبا  ما حيدث خارج الفصول الدراسية
باملعلمني، الطالب، مديري املدارس، واملوظفني واألشخاص املتورطني يف االتصال 

 .األنشطة املدرسية وكذلك الطبيعية أو تكوين من البيئة احمليطة باملدرسة
 
 
 
 اللغوية عناصر لتكوين البيعة-ج. ج

أفندي هناك ثالثة على األقل من  ويرى فوادعنصر لتكوين البيعة اللغوية 
والتزام قوي " اللغة العربية"وجود موقف إجيايب جتاه : األشياء اليت يتعني تلبيتها، إال وهي

( ۲األطراف ذات الصلة املعلمني . للنهوض بتدريس اللغة العربية من األطراف املعنية
ويكون كبريا إذا كانت عناصر ( ٤الطالب، ( ۱علمني اللغة العربية ، امل( ۱الرئيسية، 

                                                           
1  Krashen, S.D., Formal and Informal Linguistc Environments in Language Acquisition and Language 

Learning, TESOL Quartely (10) June, 1976. 
al Khuly, Muhammad Ali, Asalib Tadrisi al Lughah al ‘Arabiyah, (Riyadh: ), 1989 
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الكامل من املدارس اجليدة تنتج املربني واالنضمام إىل التعليم يعتمد " املوارد البشرية"
أن وجود هذا الرقم يف مدرسة اليت قادرة على التواصل مع اللغة العربية، سواء  . عليه

 .األموال الكافية لتوفري الوسائل الالزمةوجود ختصيص . كانت أصلية أم ال
 

 .العوامل المتعلقة بالبيئة اللغوية -د . ج
قبل أن يستمر الباحث البحث عن البيئة اللغوية جند أن من النظريات النشائية 

 .  (Environment Theories)هي النظرية البيئية و يقال عادة 
حميطها و بيئتها األجتماعية و  يرى إتباع هذه النظرة أن اللغة تنشأ و تتطور على

حني توجد مؤثرات خارجية حيصل التفاعل و يؤدى اىل تشكيل السلوك اللغوى يدفع اىل 
 .٦ املتعلم

وكان التعلم ىف اللغة ال سيما اللغة األجنبية هو عملية مرتددة بأنواع املظاهرة  
و كان التعلم ىف  .املعضلة حىت كان غري معجب علينا إذ جند تعريفات خمتلفة عند اهلها

 .٧ اللغة يؤثر على العاملني يعىن العامل الداخلي و العامل اخلارجي
والعامل الداخلي كما قال نانا سوجانا هو العامل ىف داخل الطالب كمهارة 

و جبانب ذلك الدوافع ىف التعلم، املهة والقدرة، العادة النفسية، اإلجتماعية و . نفسه
و أما العامل . و الروحية  هي الىت من العوامل الداخليةاإلقتصادية، احلالة اجلسمية 

مثل املواد الدراسية و الوسائل التعليمية او  اخلارجي هي كل ما وجد خارج نفس الطالب
العامل الثاىن  هو الذى نقطة الىت تتعلق ىف حبثنا هذا، يعىن . ٨ البيئة الىت سكنوا فيها

 .البيئة املتعلقة باللغة العربية

                                                           
10

  ,Agus Sujanto, Halim Lubis, dkk. Psikologi Kepribadian,  Bumi Aksara, Jakarta, 2001: يرتجم من  
1 

  1ص ، 11 ،ماالنغ  ،UIN PRESS البيئة اللغوية تكوينها و دورها ىف اكتساب العربية..حلمى زهدى  
1 

 ,Abd Wahad Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. UIN PRESS, Malang, 2009: يرتجم من  
    

1 
 Nana Sudjana. Dasar Dasar proses Belajar Mengajar, Sinar Baru al Gesindo, Bandung: يرتجم من  

2005. p.39 
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و   مل الىت تؤثر ىف تعليم اللغة يؤيد البيئة اللغوية الىت وضعها األساتذكل العوا
و إن البيئة اللغوية هلا . العوامل املعّوقةأكثر من  املساعدة وجب لتكوين البيعة العوامل

 .  دور كبري لنجاح الطالب الذين يتعلمون اللغة
 

 .دور البيئة فى اكتساب اللغة -و. ج
البيئة : مها. ٤1ب اللغة الثانية ينقسم اىل القسمنيإن دور البيئة ىف اكتسا

 (.الطبيعية)اإلصطناعية و البيئة غري اإلصطناعية 
 .البيئة اإلصطناعية). ۲

قال دوالى و إلياس ىف رحيان أن البيئة اإلصطناعية هي احدى البيئات اللغوية 
، و التوعية على الىت ترتكز على سيطرة القواعد او نظام اللغة ىف لغة اهلدف مع التوعية

و املقصود . قواعد لغة اهلذف متكن إقامتها باملنهج اإلستنتاجي او املنهج اإلستدالىل
باملنهج اإلستنتاجي هو أن يوضح املعلم للمتعلم عن قواعد لغة اهلدف حىت كان 

و أما املنهج اإلستدالىل . املتعلم فامها و مستوعبا على القواعد فيفعله املعلم ىف التطبيق
حالة ملعرفة األشكال اللغوية مث يسوقه املعلم ليكون واجدا نفسه عن تلك  هو

 .٤1القواعد

 :و وضح كريسن عن خصائص البيئة اإلصطناعية و هي كما يلى

اي أّنا جعلها املدرس قصدا ملساعدة الطالب ىف ( Artifical)صناعة قصدية .۲
 .تعليم اللغة الثانية

                                                           
1 

 ٤1ص . 11 .ماالنغ  ،UIN PRESS. البيئة اللغوية تكوينها و دورها ىف اكتساب العربية.حلمى زهدى  
 11٧ص . املرجع نفسه  2 
 ,Nur Hadi & Raihan. Dimensi Dimensi Belajar Bahasa Kedua, Sinar Baru, Bandung: يرتجم من  1 

1990. p.117  
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عملوا األنشطة اللغوية الىت كانت فيها القواعد اللغوية يوجه املعلم على املتعلمني لكي ي.۱
و يقدم هلم رد الفعل من املدرس و هو تصميم األخطاء او إصالح . الىت قد تعلموها
 .أخطاء املتعلم

و معرفة القواعد اللغوية بالتوعية . و هو جزء من جمموعات تعليم اللغة ىف املدرسة.۱
ي يف الفصل، اي من كتب القواعد اللغوية او يستطيع الطالب وجداّنا بالتعلم الرمس

و هذا يدل على أن . من اآلخرين الذين ميلكون الكفاءة عن معرفة قواعد اللغوية
. البيئة اإلصطناعية هلا تعريف أوسع من التعريف الذى عرفه الدوالى و الياس سابقا

البيئة تساعد  و احلاصل تؤكد أن. و هبذا متتثل البيئة اإلصطناعية بالفصل او خارجه
 . سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم

 بني الفصل هذا ويف وعالمتها االصطناعية البيئة تعريف الباحث وضح وقد
 .اللغوين عند االصطناعية البيئة دور عن الباحث

 : ناحيتني على نظره ميكن (االصطناعية البيئة)الرمسي  التعلم اثر أن إيليس يرى

 .انيةالث اللغة اكتساب ترتيب.۲
 .اهلدف اللغة سيطرة جناح أو السرعة.۱

 (.الطبيعية ) البيئة غري اإلصطناعية (.  ۱
البيئة الطبيعية  كما رأه علماء اللغة و هي ما يتعلق باكتساب اللغة حيث ال 
يرتكز اإلهتمام فيها ىف قواعد اللغة، و إمنا اإلهتمام ىف حمتوي الكالم اإلتصاىل او فخو 

 . اخلطاب
البيئة الطبيعية استخدام اللغة العربية بغرض التفاهم و نقل املعلومات و يقصد ب

اى مع الرتكيز على احملتوى، هذه احلالة اللغوية جتري طبيعية تدخل فيها ما نفعل عندما 
يتحدث مستخدمو اللغة األوىل او األجنبية ىف الشارع او امللعب مثال إن الرتكيز هناك 

 .ل على احملتوىال يكون على الصيغ اللغوية ب
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البيئة اللغوية ملتعلمها يعىن هبا الباحث بالد العرب، كي جيدها ىف بالدنا و لو ال 
بناء على هذا حيتاج اىل تكوين البيئة اللغوية ولو كان من املستحيل . يسكن فيها العرب

 .أّنا تشبه بالبيئة األصلية
 نفس املرحلة، تشتمل البيئة الطبيعية هي اللغة الىت استخدمها األصحاب ىف

اللغة استخدمها املتعلمون، اللغة املستخدمة ىف األخبار املطبوعة او ايليكرتونيجيا و 
 .اللغة استخدمها األساتيذ ىف عملية التعليم والتعلم ىف فصل اللغة او غريه

 
 استراتجية لتكوين البيئة  -د. ج
 :وهي كما يلي ويرى بشريي أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسرتاجتيات  
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل على .۲

 .املشرفني واملدرسني مراعتهم وإرشاداهم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة
املقصف : تعيني األماكن احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية مثل .۱

 .ومكاتب املدرسة
اءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدرسية واإلجتماع عقد لق.۱

والسياسة فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات واملصطلحات احملفوظة 
وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدارسى على اإلستماع والتحدث , واملدروسة

 .والتعبري الشفهي
صة الدراسة االصطناعة وذلك لسد ثغرات إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احل.٤

 (.إن امكن ذلك)نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل 
إقامة أنشطة عربية  يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب ميوهلم .۱

النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه النشاطات حتت رعاية 
 .املدرسني اللغة العربيةوارساد املشرفني و 

 .تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة بعد صالة اجلمعة.٦
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اصدار اجملالت  او املشورة الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب عن .٧
االنطباعات والتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذهاّنم بعد اختيار 

 .األفضل
 .عالنات واملعلومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة اللوحة املدرسيةاصدار اإل.٨
التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة باللغة .۹

  ٤.العربية سهلة العبارات

 

                                                           
 اللغة للمعلمني التدريبة الدورة ىف القاها الىت املقالة) ماالنج العربية اللغة تعليم ىف وتطويرها املساعدة بيئة تكوين ، 111  بشريى،. ٤۱

 باىل - جاوي العربية
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية
 

 منهج البحث . أ

الباحث وحتقيق أهداف البحث وأغراضه  للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها
 :يلزم ان تسلك الباحث على الطرائق التالية 

استخدم الباحث هذا البحث اجلامعى نوعا من أنواع البحث وهو دراسة   ,طريقة البحث
كيفية ألن البيانات ىف هذا البحث هى من األخبار واألراء و من الكلمات باستخدام 

  ٤حظة و املقابلة و الوثائق املكتوبة فيستخلص مما حبثاساليب مجع البيانات من املال
املنهج الوصفي  هو . هذا البحث يستخدم املنهج الوصفي و املدخل الكيفي

تكون البيانات اليت تتكون من الكلمات و الصور و ال تتكون من األعداد بسبب أن 
 ٤٤.طابع البحث الكيفي

 
انات الوصفي عن الكلمات البحث الوصفي هو إجراء التقدير الذي حيصل البي

الباحث يف هذه    ٤.املكتوبة أو اللسان من الشخص و العمل و املمكن مالحظة
الدراسة باإلستخدام مدخل الكيفيو منحج الوصفي لوصف عن تكوين البيئة اللغوية 

 .مبعهد منبع الصاحلني للبنني
 

 
 

                                                           
 1
Sukudin & Mundir.  Metode Penelitian, Insan Cendekiawan, Surabaya, 2005, p.13 

  
 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif.( Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2005 ), hlm.11 
 0

 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan. ( Jakarta : Kencana, 2010 ), hlm. 180 
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 حضور الباحث . ب
اشرتك الباحث  يف هذا احلال عن كل شيئ تتعلق باألدوات , بحث يف هذا ال 

حضر  ٤٦.حىت ترجعى من الباحث أن تركز االهتمام على الواقع يف البحث املعني 
. مدير املعهد عن بيعة الغوية  الباحث يف مكان البحث لتحصل البيانات عن أراء 

. لشخص األخرىمن هذا البحث مهم جدا و لذلك ال يبدل مع ا  حضور الباحث
 .ملرة الألوىل ىف البداية,بنسبة حضور الباحث اىل معهد منبغ الصاحلىن مرة

 
 البيانات و مصادرها . ج 

   البيانات املستخدمة يف هذه البحث العلمي هي البيانات الثانوية و البيانات األساسية
 :و مها 

ة بوسيلة مالحظة و و أما البيانات األساسية هي البيانات من املصادر اإلنساني. ۲
مقابلة تصدر من الشخص األوىل أو ممن يعريف حقيقة مشكلة البحث متاما 

  ٤٧.جيدا
ليس مباشرة , البيانات الثانوية هي البيانات اليت حمصول عليها من أطراف أخرى . ۱

البيانات الثانوية يف البحث مأخوذة من اجملالت  ٤٨.حمصول عليها الباحث مدار حبثه
 .الرمسية و سوء أخرى و والوثائق و

 
 طريقة جمع البيانات. د 

 :طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحث هي
 طريقة املالحظة .1

                                                           
  

 M . Djunaidi Ghony dan Fauzan  Al-Manshur , Metode Penelitian Kelaitatif, (Yogyakarta :Ar-

Ruzz Media)  
  

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,( Bandung : Alfabeta , 2013 ), hlm. 332 
  

 Saifuddin Azwar , Metode Penenlitian, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset). Hlm.91 
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طريقة املالحظة املقصودة يف هذا البحث مركبة عن ظواهر اجملتمع وظواهر العامل 
واملراد هبذه الطريقة أّن الباحث تتأمل وتسجل املظاهر ىف معهد منبع   ٤.األخرى

 .لصاحلنيا
النشاطات اللغوية ىف املعهد منبع : سيبالحظ الباحث املالحظة من الناحية، وهي

الصاحلني ، حالة البيئة ىف املعهد منبع الصاحلني ، الوسائل املساعدة يف تكوين البيئة 
 ,اللغوية مبعهد منبع الصاحلني

 طريقة املقابلة .۱
األسئلة واجلواب للحصول على  طريقة املقابلة هي طريقة مجع البيانات على طريق

استخدمه الباحث هذه الطريقة لتحصل على البيانات اليت . 1 املشكلة اليت وجب حبثها
تتعلق بتكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية وعن تنفيذ النظام ملن ال يستخدم اللغة 

 : منهاوسأل الباحث إىل مدير املعهد و إىل قسم اللغة .وما أشبه ذلك, العربية
 ؟ كرسيقما أنشطة لتكوين البيئة اللغوية مبعهد منبع الصاحلني   )۲
 اّي العوامل املساعدة والعوامل املعّوقة يف تكوين البيئة اللغوية هبذا املعهد؟)۰

هي طريق عملي جلمع البيانات واملعلومات على  طريقة الوثائقية طريقة الوثائقية)۱
ن معني من الكتب أو الصورات أو طريق نظر الوثائق  املوجودة يف مكا

و سيضع الباحث هذا البينات يف  1 .التسجيالت أو قائمة اجلدوال وغري ذلك
 .املالحق

 طريقة تحليل البيانات . ه 
حتليل . طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحث هي طريقة التحليل الكيفي

لبيانات و تنظيم البيانات إىل البيانات الكيفى هو احلاولة من خالل تنفيد العمل مع ا

                                                           
 

 5٤1المراجع السابقة  ٤۹
۰۵

. Sugiono, Metodologi penelitian ilmiah 137. 
۰ 

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

Bandung, 2007, 216-217. 
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الوحدات اليت ميكن إلدارهتا وتركبيها ، و يبحث عن اإلجياد النماذج و اكتشاف شيئ 
 Miles dan) رأى مايلز و هوبرمان    .مهم و تقرير ما أن يقال لالخرين

Huberman ) أن حتليل البيانات الكيفى هو عملية التحليلية اليت تكون من ثالث
دث يف وقت واحد ، فهي حتفيض البيانات وجتهيز البيانات واستنبط أو فعالية اليت حت

ميلس وهو برمني جيري حتليل البيانات كيفي يف هذا البحث على    .حتقيق البيانات 
 :٤ ثالثة شكل و هي

مجع البيانات ، البيانات اليت مت احلصول عليها مببلغ امليدانية، ألنه حيتاج إىل  .1
تلخيص، واختيار األشياء، الرتكيز : د وسائل البياناتاحل. تسجيل ومفصلة بعناية

البيانات اليت مت . على األمور اهلامة، احبث عن املواضيع ومنط وجتاهل ال لزوم هلا
ختفيض سوف تعطي صورة واضحة وتيسري الباحثني للقيام جبمع البيانات ومث 

قبل عملية يف البحث الكيفي عملية مجع البيانات من . البحث عنه عند احلاجة
وهو قد عقدت الباحث عملية . البحث، عند عملية البحث ويف ّناية البحث 

 وليس هنا ك مجع البيانات . مجع البيانات عنند البحث يف شكل مفهوم 
عرض البيانات، بعد أن يتم تقليل البيانات، مث اخلطوة التالية هي  . 

بحوث النوعية يف ميكن أن يتم عرض البيانات يف ال. البيانات مينديسباليكان
دعاية مغاىل فيها قصرية، التخطيط، والعالقات بني الفئات وخمطط : الشكل

لقد مت النموذج األكثر شيوعا  (: "٨٤ 1)كم والدول هابرمان . انسيايب وهلم جرا
غالبا  ما : معىن" لعرض بيانات لبيانات البحوث النوعية يف ناراتيفي تركيب تكس

وباإلضافة . لبحوث النوعية مع النص الذي يتم سردتستخدم لعرض البيانات يف ا
إىل السرد، يف شكل بيانات العرض ميكن أيضا أن تكون الرسومات، مصفوفة، 

 ( .شبكة)شبكة 

                                                           
00

 .  0.ص , Lexy J. Moleong,بقالساالرجع 
01

 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam persspektif Rancangan Penelitian, ( 
Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) hlm.190 

0 
 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, ( Jakarta: Rajawali Press), hlm. 129 
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 .موليونج  11: 11 يف Ardhana12 ووفقا) احتليل البيانات ، .1
حتليل البيانات هو عملية ترتيب تسلسل البيانات، (يصف أن ليزي 
انيا إىل منط، والفئة، والوصف وأساس وحدة، ووفقا لتايلور، مينجورجانيساسيك

وحيدد حتليل البيانات كعملية ينهار املسعى رمسيا للبحث عن (  ٧: ٧ 1)
كما اقرتح وكمحاولة لتقدمي اإلغاثة ومواضيع ( فكرة)املواضيع وصياغة الفرضيات 

 .عن الفرضية
إبرام التحقق إستنباط أو حتقيق البيانات  ، واخلطوة الثالثة هي  . 

االستنتاجات األولية اليت أعربت عن ما زالت أولية، وسوف تتغري . واالنسحاب
ولكن . عندما مل يتم العثور على أدلة قوية على أن الدعم يف مرحلة مجع البيانات

عند إبرام قد مت نسخها احتياطيا  باألدلة لصاحل وهو يتمشى عند الباحثني عاد إىل 
   ( .مصداقية)مث االستنتاجات طرح استنتاج مصداقية  اجملال مجع البيانات،

 ٦ .استخلصت الباحث عن النتائج البحث بنا على النوع و املعىن املكتشف
 
 تأكيد صحة البيانات. و

حتتاج الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أت تكون البيانات تؤمن صدقها إىل 
قابلة مع جملس املدارس بيانات مأخوذة من املوكذلك الباحث . اخرين حاصل البحث

 .الداخلية والطالب
حتتاج الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أت تكون البيانات تؤمن صدقها إىل 

وكذلك الباحث للخصول صحة البيانات يف هذه البحث على . اخرين حاصل البحث
 :جتريبني منها 
 عميق املالحظة ، يعمل مالحظة حيزم و نظام ملعرفة صحة البياناتز .1

                                                           
  

 http://utamitamii.blogspot.co.id/2014/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html 
  

 Moch Ainin Metodelogi penelitian Bahasa Arab  , (Pasuruan : Hilal Pustaka 2007) hlm 125 
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هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي ( Triangulasi)ليثى التث .0
 ٧ .يستعمل من شيء اخر ملقارنة البيانات

الشيخ الذي التثليثى املستخدم هو الصاحب، تقابل الباحث ببعض األصحاب من 
قبل املقابلة، قد  .تبحثه الباحث بسؤال صدق البيانات اليت حتصل الباحث من قبل

صادر، إما املقابلة والوثائق، فالبيانات احملصولة تسأل عن صدقها ملكت الباحتة مجيع امل
 .إىل مدبر املعهد و بعض طالب

 
  

                                                           
0 

 Lexy Mpleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, ( Bandung : PT.Rosdakarya Offset), hlm 330 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
املبحث األول هو . يف هذا الباب الرابع يبحث الباحث عن املبحثني األساسني

لتارخيية عن مؤسسة نبذة اعرض البيانات، وحيث تركز الباحث يف عرض البيانات عن 
ويف املبحث الثاين . منبع الصاحلني ، وعن تكوين البيئة اللغوية فيهاملعهد اإلسالمي 

سيبحث الباحث عن حتليل البيانات، ويقوم الباحث بالتحليل يف هذا الفصل حسب 
 .أسئلة البحث اّلذي وضعها الباحث يف الفصل األول

 .عرض البيانات: : المبحث اْلول 

 منبع الصالحينسيس ونشأة المعهد تأ  -أ. أ
و أسس املعهد اإلسالمي منبع , املعهد منبع الصاحلني من املعاهد اإلسالمية

 . سوجي منيار كرسيك يف قرية  1976الصاحلني يف عام 
يف البداية انه مل جيرؤ . معهد منبع الصاحلني أسسها الشيخ احلاج مسبوحني فقيه

 ه، على الرغم من أن هناك شعور باملسؤولية لدعمعلى اقامة معهد بناء على أوامرضمري 
شهية  أنه خياف من نواياه جيدة سوف تكون خمتلطة يف املشاعر الدنيوية. اإلسالم

بسبب خماوف من أن يسقط ألول مرة لتعليم يف القرية سوكومولىو منطقة . حب تالميد
 .منيار من  مدينة كريسيك، وهي القرية اليت تعيش زوجته

جيع من بعض أساتذته، مث بدأ التعليم من خالل املدارس اليت مت بسبب التش
 .وضعها يف منزله أكثر من لغرب، الذي هو قطعة أثرية من شيوخه

 :أما بالنسبة للعلماء الذين يشجعون عليه، من بني أمور أخرى
 الشيخ احلاج عبد اهلادي الزاهد من معهد النغيتان يف توبان . ۲
 ميد فاسوروانالشيخ احلاج عبد احل. ۱
 الشيخ احلاج  أمسان اإلسحاقي من جايت فوروا سورابايا. ۱
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مث  ٧1 1بعد تويف الشيخ احلاج عبد اهلادي الزاهد من النغيتان يف عام 
 ءالتشجيع ابنه، وهو الشيخ احلاج عبد اهلل الفقيه على الشيخ احلاج مسبوحني فقيه لبنا

 .معهد يف قريته
ليس فقط دفع شكل نصيحة أو مشورة، ولكن يف الواقع، . توجيهها من قبل

بناء على أمر املعلم . منبع الصاحلني إلنشاء معهدإعطاء املالالشخص الذي ألول من 
 ٨ . ٧ 1يف عام  الشيخ احلاج مسبوحني على دالك املعهد بين

 
بسبب  ,ضبط على اسم القرية" الطهارة"أعطيت هد املعهد بسم  يف البداية

الشيخ  مبباركةاملعهد بسم منبع الصاحلني  تغيري االسم ,سم معهد املتصورة داللة هامة ا
 . احلاج  أمسان اإلسحاقي من جايت فوروا سورابايا

 
 منبع الصاحلني للبننيتشكيل اجمللس التنفيذي مبعد 

 الشيخ احلاج مسبوحني فقيه مدىر املعهد    ۲
 زين اريفني  احلاج مدىرخادمة  ۱
 ساتيدمجع األ جملس االستشاري ۱
 حممد حمني رئيس قسم الغة العربية ٤

                                                                                                         
 .الموقع الجغرفى  -ب . أ
, قرية سوجي ٧منبع الصاحلني للبنني يقع يف طريق األمام الشايف رقم معهد  

كيلومرتا من عاصمة . ۱رتات من املدينة العاصمة مقاطعة، و كيلوم ٤.منيار،كرسيك
مانيار، شرق اجلبال قرية -على الطريق السريع يف اجلانب الغريب سورابايا. املقاطعة
 .جنوب القرية بوندر والشمال من قرية بوجناجنان, سوجي

                                                           
0  Sejarah pondok pesantren Mambaus Sholihin. Himam Press, Hal, 10 
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 .رؤية مستقبلية و رسالة معهد منبع الصالحين  -ج . أ
ي منبع الصاحلني كمؤسسة تربية اإلسالمية لتعزيز اإلميان و صار املعهد اإلسالم

يف (. لدى أخالق كرمية)، وكذلك شخصية جيدة ونبيلة (الفقيه)تفقه ىف الدين 
ودراسة تتأسس على قيم املعهدية ألن حتصل . مفاصل حياة اجملتمع وتطوير العلوم

ام قوي يف الدعوة على وبنيت معهد علي أساس التز .  متخرجني ماهرين باللغة األجنبية
وحيّل يف تربية الشباب و املسلمني مع . ضوء تعليم اإلسالم مبفاهم أهل السنة واجلماعة

أن  أوامر اهلل جمرد اّنم يقومون األهداف هو هدف من مجيعو . نظام التعليم املتكامل
 .رضوانهالتوجيه و  دائما نتوقع

 
 .عدد الطالب في معهد منبع الصالحين -د. أ

قة طب رقم
 التالميد

 الجملة

 التالميذ ۱۲٧ مدرسة ابتدأ ۲

مدرسة  ۱
 سنوية

 التالميذ ۱۹٧
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مجلة كل  ۱
 التالميذ

 التالميذ ۲۲۲٤

 .منبع الصالحينالمناهج التعليمية في المعهد  -و. أ

منهج التعليمي الذي نفذه منظم املعهد على أساس برنامج الرمسية استحدم 
الدينية مبنهج التعليمي الذي صنعه  و قرره منظم عن تعليم منبع الصاحلني املعهد 

هذه املدرسة تتكون من املراحل وهي مدرسة املتوسطة و . املعهد بطريقة كالسيكية
وعلى رغبة قوية لطباعة العلماء الذكاء و املهين يف إجابة املشاكل الرتبية . مدرسة العالية
يقة واملنهج التعليم املتكامل أو حيت على العزم و اجلهود لتحقيق الطر , العوملة العصري

(. DEPAG( )منهج بوزراة الّدينية)يعتمد على أساس منهج التعليمي املعادلة 
و أّما تنفيذ خصة .  ۲٧,1حىت الساعة  1 ,۲٤وتنفيذ هذه الدراسية يف الساعة 

صباحا حىّت   1 ,۲٧يبدأ من الساعة  منبع الصاحلنيالدراسية الدينية يف معهد 
 .ظهرا ۲۱,۲1الساعة 
 
 : وأّما املواد الدراسية الذي عّلمه معلم يف هذا املعهد كما يايل  

 احلديث
 الفقه

 األحالق
 فقه املعاملة
القواعد 
 الفقهية

 فقه القضا
 فقه اجلهاد

 اإلنشاء
 اللغة العربية

 املطالعة
النصوص 
 األدبية
 النحو
 الصرف
 اإلعالل

 ضالفرائ
 الفلك
 الرتبية

 تاريخ التشريع
 احملفوظات

 الثقافة اإلسالمية
 املنطق
 احملاورة 

 القرأن
 التفسري

 علوم القرأن
 التجويد
 التوحيد
 العروض

 السرية النبوية
 اصول الفقه
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 فقه النكاح
 فقه اجلناية

 البالغة
 اإلعراب

مصطلح  اإلمالء
 احلديث

 
بتزويد العلوم الدينية يستطيع الطالب على إقامة اخلري و الصدق إلعالء  , بذلك
 .يف سبيل اهلل كلمة احلقّ 

تنفيذ الربامج إضافية لتنمى كفاءة الطالب العلمية . منبع الصاحلنيكان يف معهد 
 : والربنامج هلذه األنشطة اإلضافية تنقسم اىل ثالثة اقسام. واللغوية
القسم األول يهدف اىل تطوير كفاءهتم العلمية وهي قراءة القرآن وحتفيظها (. ۲

كتب )تعليم حلقة احلضرمية الصباحية واملغربية   و. و تعليم األحكام الشرعية
 (.السلفية اإلسالمية

القسم الثاين يهدف اىل تطوير مهارهتم اللغوية وهي مهارة الكالم وتعليم (. ۱
الرتمجة وإلقاء احملاضرة أو اخلطابة وتعليم اإلنشاء وتقدمي القصة و مشاهدة 

ناقشة والتجول الصباحي وسلسلة األفالم الكرتونية باللغة العربية والربنامج امل
 . التعليمية

القسم الثالث يهدف اىل تطوير إمكانية الشخصية و املهوية يف منّظمة (. ۱
الطالب وهي كتابة اخلطّية العربية و مسرحية و ترتيل القرآن و إذاعة التلفاز و 

 .تعليم احلاسوب و تنظيم دار األيتام و حتفيظ القرآن و ما أشبه ذالك
ربنامج اإلضايف هلذا املعهد صباحا بعد عملية تعليمية معهدية يف الساعة يكون ال

ويكون الربنامج اإلضايف أيضا ليال . اخلامسة والنصف يتكلمون ويتجولون حول املعهد
 . يف الساعة الثامنة بعد التعليم
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 .منبع الصالحينجدوال برنامج اليومية لطالب المعهد 
 األناشطة الساعة الرقم

۲ ۲۲,۲۱-۲٤، 1 قراءة / صالة الصبح مجاعة / قيام الليل  
 القرآن

 تعليم حلقة هدرمية الصباحية 1-۲۱،۱۲ ،۲٤ ۱

 الرياضة ۲۱،۱۲-۲۱،4۱ ۱

استعداد دخول / تناول الفطور/استحمام 1 ،۲۱،4۱-۲٧ ٤
 الفصل

 تعليم الدراسة الدينية 1-۲۱،۲۲ ،۲٧ ۱

قراءة / راد قراءة األو /صالة الظهر مجاعة  ۲۱،۲۲-۲۱،4۱ ٦
 القرآن

حمكمة اللغة/اسرتاحات/ تناوال الغداء 1 ،۲۱،4۱-۲٤ ٧  

احلكومية/ تعليم الدراسة املعادلة  1-۲۱،4۱ ،۲٤ ٨  

قراءة القرآن/ قراءة األوراد /صالة العصر 11،۲۱،4۱-۲٦ ۹  

احلكومية/ تعليم الدراسة املعادلة   1،11-۲٧،۲٤ ۲۲  

اد صالة املغرباإلستحمام واستعد 1 ،۲٧- 1،۲٧ ۲۲  

قراءة القرآن/ قراءة األوراد /صالة املغرب 11،1-۲٨ ،۲٧ ۲۱  

 تعليم حلقة هدرمية املغربية 11-۲۹،۲۱،۲٨ ۲۱
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قراءة القرآن/ قراءة األوراد /صالة العشاء ۲۹،۲۱-۲۹،4۱ ۲٤  

۲۱ ۲۹،4۱_۱۱،۲۲ / تعليم اإلضايف / تناوال العشاء 
 مراجعة/مناقشة

 ت الليلاسرتاحا ۱۱،۲۲-۲۱،۲۲ ۲٦

 

 1.منبع الصالحيناللغوية بمعهد  البيئة لتكوين نشاطات اللغوية  -.ب
 

الطالب الّذين يسكنون و  ان كل: قال مدير املعهد الشيخ احلاج مسبو حني فقيه 
 العربية باللغة وجب عليهم أن يتحادثوا ويتكلموا, منبع الصاحلنياملعهد  يف يدرسون 

, ويتعاملون بعضهم بعضا ودائرهتم خمتلفات وعة،املتن امليدانية من وهم حيضرون.
 بكلّ  الدينية والعلوم اللغة وتنمية النظام إقامة يف وهم يتبعون, وخيتلفون يف مستوياهتم

لتكوين البيئة اللغوية حيتج على .مكان أي ىف العربية يتحادثون باللغة وهم .جهد
األنشطة اللغوية مهيم أن "  اللغة احيأقسم   كرئيس موحني أراء كما. األنشطة اللغوية

 :كما يايل و األنشطة اللغويتها  , "لتكوين البيعة اللغوية

 :احملاورة .۲
وهي من النشاطات اللغوية املوجودة يف هذا املعهد وتتنفيذ هذه النشاطات بعد 
صالة الصبح و صالة املغرب و باخلصوص هذه النشاطات تعقد إىل طالب 

على ثروة املفردات و مهارة الكالم حتت  إلستهداف( اجلدد) املبتدئني 
و أما الكتب املستخدمة يف هذا التعليم هو كتب , اإلشراف املعلم اللغة العربية

احملاورة احلديثة اجلزء األول و الثاين و كتب األفعال و األمساء اليومية مبؤلفة 
 .  احلبيب حسن بن أمحد باهارون

                                                           
 مقابلة مع مدير و قسم اللغة مبعهد منبع الصاحلني  0
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 :اخلطابة / احملاضرة .۱
, طابة و تعقد متبدال كّل أسبوع يف يوم األحد بعد صالة العشاءوهي تدريبة اخل

و هذه النشاطات هتدف للتمرين الشخصي و الشجاعة و قدرة الطالب يف 
لدعوة األمة إىل اخلري و  اجلمهورالدعوة و اخلطابة على منضدة القرأة أو أمام 

.  ن املوجهةيأمرون عن املعروف وينهون عن املنكر باحلكمة مناسبة  على املياد
 : هذه احملاضرة  أو اخلطابة  تعقد على حسب دوار 

 .احملاضرة بالدور احلجرات على مشاركة مجيع أعضاء احلجرات(. ۲ 

 .احملاضرة بالدور املنطقات على مشاركة مجيع أعضاء املنطقات(. ۱ 

 .احملاضرة بالدور العامة تعقد يف املسجد على مشاركة مجيع الطالب(. ۱ 

 .لنشاطات حتت املراقبة بقسم اللغة و قسم الدعوة و العبوديةو هذه ا 

 :احملادثة . ۱

هي عملية عقدت و نفذت ىف كل وقت وكل يوم، و هي نشاطة لتمرين  
طالقة النطق و الكالم باللغة األجنبية املقررة ولرتقية الكفاءة اللغوية األخرى  

ة ملهمها على تعود و كان اإلستماع يهتمون هبذه النشاط. كمهارة اإلستماع
هبذا قال األستاذ حسن بصري و هو أحد و . الكالم و النطق باللغة األجنبية
هذه النشاطة تساعدنا على مهارتنا ال سيما ":من رائيس قسم اللغة، قال

طالقتنا ىف النطق  مهارة الكالم و اإلستماع حىت ال يصعب علينا أن نرقى
املسكن او املطعم او ىف اي مكان  عندما تكلمنا مع اصحابنا و زمالئنا ىف 

 ".كان، ألننا قد تعودنا باستخدام اللغة األجنبية كل يوم
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 : إلقاء املفردات . ٤
و هي من النشاطات اللغوية لتزويد يف ثروة املفردات كما عرفنا أّن املفردات 

و تنفيذ هذه النشاطات كّل يوم الذي ألقاها . هي أحد من العناصر اللغة
املسجد بعد صالة الصبح أو صالة املغرب و أحيانا بعد صالة األستاذ يف 

الظهر  و أيضا يف إلقاء املفردات من حالل مبكرب الصوت الذي القاها 
القسم اللغة مبواد احملتلفة و املتبدلة أو جبملة اجلديدة مناسبة مبكتوبة و معّلقة 

و . لطالبيف اللوحة الذي يوضع يف األماكن املعينة و سهول على مشاهدة ا
 .إلقاء املفردات هلا دور هام يف تعليم اللغة األجنبية

 . التحفيظ. ۱

من األعمال لتعزيز و لتقوية الذاكرة عند الطالب و تنفيذ هذ األعمال كّل 
يوم بعد الصالة العشاء و أحيانا بعد صالة الظهر و من األمور اليت حتفظ 

التحفيظ للقسم اللغة و  تعقد يف غرفة, هي حتفيظ املنت و حتفيظ املفردات
حتت اإلشراف من قسم اللغة  و أّما حتفيظ القرآن تعقد يف غرفة التحفيظ 

 .للقسم التحفيظ و حتت اإلشراف من األساتذ و قسم التحفيظ

 .اجمللة احلائطية .٦
ومن بعض التطبيقات ملهارات اللغوية خاصة ملهارة الكتابة، هتيئة قسم اللغة  

 تضع يف مكانات اخلاصة والسرتاتيجية ليقرئوا الطلبة اجملالت احلائطية الىت
 .سهال سهوال

 التمثيلية. ٧
و هي من إحدى الربنامج اللغوية ، تعقد املسرحية أسبوعني يعىن يوم اجلمعة 

وهذه . ليال حتت اإلشراف من إحياء قسم اللغة مبعهد دار اللغة و الدعوة
م واالستماع ويليها مهارة التمثيلية من تدريبات لغوية، خاصة مهارة الكال
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الكتابة والقراءة ألن مهارة الكتابة تساعد كثريا على كتابة النصوص قبل 
. التمثيل أو العرض، ومهارة القراءة يف قراءة النصوص املستخدمة يف التمثيلية

وهذه التمثيلة هلا دور مهم لتكوين الطالب مشجعني على عرض لغتهم 
قاء الكلمات بلهجة صحيحة وحركة مطابقة أمام أصحاهبم وملمارسة على إل

 . مع اللغة
 النجسس. ٨

حلراكة وإلحياء اللغوية هي  منبع الصاحلنيمن وظائف قسم اللغة يف املعهد 
التجسس له دور هام إلحياء اللغة  مبعثر اجلواسيس حول البيئة املعهد و

 ۱٤، ألن اجلاسوس يالحظ مجيع الطلبة  منبع الصاحلنيالعربية يف معهد 
ساعة و وظائفها للتنبيه و للتدوين أمساء الطالب ملن ال يتحادث باللغة 
العربية ويفوض األمساء املخالفني يف الصندوق الذي وضعها قسم اللغة أمام 

ويوصيه ألن " أي لغة تتكلمت يا أخى"وأحيانا يقول اجلاسوس إليه . إدارهتا
يه إىل حمكم اللغة ليعطى اليتكلم اللغة غري العربية ويكتبه يف القرطاس ويساق

وحمكم اللغة يسأل إليه عن اجملاوزة الىت فعلها، ويعطى . التعذير و العقاب
ومن بعض العقابات هو وضع مسؤل اللغة . العقاب موافقا على ما فعله

أنا طالب كسالن ال "أو " حنن نتجاوز عن اللغة"لوحا فيه الكتابة مثل 
البئية، أو قائم يف مكان خاص الذى ويدور حول " تتبعين و أنا مفسد اللغة

 .عينه مسؤل اللغة أو جيجفا يف الساحة املشمس 

 .اإلصالحات .۹

أن التصحيح له دور مهم يف اكتساب "وبعد املقابلة واملالحظة مع الطلبة قالوا 
اللغة، ألن األساتذ إن وجدوا منا اخلطيئات إما يف الكتابة أو الكالم أو القراءة  
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حىت نستطيع أن نفرق بني اخلطيئات والصواب ونصلح   فيصححوا تصحيحا
 ٦1".كالمي وقراءتى وكتابىت ويزيد منا املعارف عن تلك املهارات ونكتسب هبا 

إصالح األخطاء وهو إصالح العبارات أو الكلمات املستخدمة  أو خطاء 
وضع الكلمات يف اجلملة املنتشرة بني الطلبة أو اخلطاء يف القراءة ويصلح 

، أو يف حمادثة اليومية و يف الكالم ينتظر املعلم بعد اإلنتهاءه فيصلحه، أو مباشرة
 :وأما طريق إجرائه يف الكالم كما يلى . يف الكتابة  

يُظهر املدرس التقييدات الىت فيها العبارات أو الكلمات املخطئة املنشورة .۲
 :املثال . بني الطلبة

 ينقصىن الرز:   الصواب أنا ناقص الرز      :     اخلطاء .أ
 دق اجلرس:   الصواب   اضرب اجلرس   :     اخلطاء .ب
 ملاذا يغيب األستاذ: الصواب   ملاذا مايف األستاذ   :    اخلطاء .ج
  أي إدام اآلن؟:  الصواب     مسك ماذا اآلن:   اخلطاء .د
 ما أمجل هذا:    الصواب          مجيل جدا هذا:  اخلطاء .ه

ديدة أو املفردات الذي مل يعرفواها فسأل إيل األستاذ لو وجد املفردات اجل.۱
 .أو إىل أصدقائه األعلم هبا ويلفظها بصوت مرتفع  ويقلدها

 .ويقراءها أمام الطلبة ويقلدواها.۱

 يلفظ املدرس الكلمات الصحيحة ويقلدواها الطلبة.٤

أمراملدرس الطلبة لكي يكتبوا الكلمات اخلطئية ويليها بالكلمات .۱
 .الصحيحة

                                                           
 املقابلة مع الطلبة  ٦1
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ألن هبما  منبع الصاحلنياإلطالع واإلصالح من الواجبات يف معهد 
يستطيع املدرس على ترقية مهارات اللغوية، مثل طريق اصالحات يف 

 :مهارات الكتابة وهوكما يلى

 يضع املدرس مكانا فارغا يف كل صحيفة من صحوف لتقيتدات املصحح.أ
ت كتابة التصحيح، لكي وضع املدرس عالمة اخلطاء يف الكلمات اخلطيئة ، ليس.ب

 يفكروا ويسألوا على اخلطيئات قبل اإلصالح
 ويعطى املدرس النتيجة بعد اإلصالح .ت
 ويضع املدرس التوقيع وتاريخ التصحيح.ث
وبعد اصالح الطلبة على الكلمات الىت وضعها املدرس عالمة اخلطاء فيفتس مرة .ج

 . اخرى لوضع التوقيع اجلديد

 .مشاهدة األفالم و عرضها. ح
هي من األعمال للقسم اللغة لتدريب اإلستماع و الكالم عند الطالب و  و

هذه األفالم الكرتوين بإستخدام اللغة العربية و يعرض الطالب بعد اإلنتهاء 
وتنفيذ هذا الربنامج  يف يوم اخلميس ليال و من األهداف هذه ,  الربنامج

باإلضاقة لتسلية  النشاطات لتدريب مهارات الطالب يف اإلستماع و الكالم و
الطالب لكي ال يشعروا بامللل و الشؤوم  بعد اإلجراء النشاطات اليومية يف 

 .املعهد
 

 ٦1.منبع الصاحلنيجدوال األناشطة اللغوية يف معهد 
 املرافق الوقت أنواع األناشطة الرقم

 قسم اللغة  بعد صالة الصبح واملغرب  احملاورة ۲

                                                           
 معلومات قسم اللغة :مصدر . 
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 قسم الدعوة  ءيوم األحد بعد العشا احملاضرة ۱

 مجعية اخلططنّي  كّل يوم الثالثاء واألربعاء يف الليل اخلط العريب ۱

 قسم اللغة  كّل وقت و كّل يوم احملادثة ٤

 قسم اللغة كّل أسبوع على حسب الفصول التمثيلية ۱

 قسم اللغة كّل يوم  اإلذاعة ٦

قسم اللغة  كّل اليل بعد صالة العشاء حتفيظ املفردات ٧
 حفيظوالت

 قسم اللغة كّل أسبوعني جمالة احلائط ٨

 قسم اللغة كّل اليوم  القاء املفردات ۹

 قسم اللغة كل أسبوع  التشجيعات ۲۲

 قسم اللغة بعد صالة الظهر  حمكمة اللغة ۲۲

 قسم اللغة يوم اخلميس ليال مشاهدة األفالم ۲۱

 األساتذ بعد صالة الصبح واملغرب حلقة احلضرمية ۲۱

 قسم اللغة كّل ذكرى األيام األعياد اإلسالمي مسابقة اللغة ۲٤

 األساتذ كل يوم يف املسجد  اصالحات ۲۱

 
 . منبع الصالحين محاولة للقسم اللغة في تكوين اللبيئة اللغوية بمعهد -أ.ب
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منبع و من الرتتيبات و اإلسرتاتيجية املطّبقة يف تكوين البيئة اللغوية مبعهد 
 :يل املثال على سب الصاحلني

 .املمارسة يف احملادثة اليومية مع طالب باللغة العربية.أ
إذا كانت " أخيت " إذا كان طالب املعهد للبنني و " أخي " دعا بلفظ .ب

 .طالبة املعهد للبنات
التعزير الطالب ملن ال يشرتكوان النشاطات اللغوية أو ( إعطاء العقوبات).ت

 .تعزير مبشارة
 .كّل اليوم   املفردات اجلديدة ۱حتفيظ .ث
 .وما أشبه ذالك lho,sih,kok,kan" الرتك العادات الطالب كالقول .ج
 .التزام بإستخدام اللغة العربية عند تقليد املقالة أو احلكاية غريها.ح
عند السؤال املفردات فعليه بإستخدام اللغة األجنبية أو باإلشارة أو باحلركة .خ

 .البدنية
يف ,يف املسجد : مثل . ألماكن املعينةإستخدام اللغة العربية مناسبة على ا.د

 .وغريها, يف املقصف, يف املطعم يف املكتبة اإلتصاالت, الدكان
واجب على كّل الطالب يستحق املعجم كمعجم العصرية الذي أّلف .ذ

 .مؤسس املعهد أو املعاجم غريها
يرجى على كّل طالب أن حيملوا الدفرت عند تنفيذ التدريبات للتصحيح  .ر

العاشرة الرتتيبات السابقة يستطيع الطالب أن يدافعوا للتطبيق من . اللغة
احتاج , لعناية على تثبيت املبادئ اللغوية, باإلضافة.املهارات اللغوية األجنبية

 .لوقاية على الرتتيبات و اإلسرتاتيجية السابقة,إىل التعزيرات والعقوبات اللغوية

لعربية و يتبعون القوانني و واجب على مجيع الطالب أن يتحادثوا باللعة ا. ز
ويعزرهم ملن ال يتحادثوا باللغة العربية أو ملن ال  منبع الصاحلنيالنظام مبعهد 

 . يتبعون القوانني و نظام املعهد
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   .العوامل المساعدة و العوامل المعّوقة في تكوين البيئة العربية. -ج
منبع غة مبعهد قسم إحياء اللموحني كرئيس  حصل الباحث نتائج املقابلة مع 
منبع عن العوامل املساعدة والعوامل املعّوقة يف تكوين البيئة اللغوية مبعهد  الصاحلني
 :منها  الصاحلني

 :العوامل املساعدة  .۲
توافر مستشار اللغويني و لديهم القدرة الكافية من املربّيني الذي يسكنون مع .أ

 .الطالب يف املعهد
اللغة العربية املتعددة و التنوعة  املنهج الدراسي و طريقة التدريس .ب

 .وتواصل على التطوير ابتداعيا و جمّددا
 .الوسائل التعليمية الكافية.ت
املواد الدراسية املستخدمة باللغة العربية و باإلضافة على وجود الدرس .ث

 .اإلضايف
 .وجود إحياء القسم اللغة واملستشار.ج
 .عزير للطالبوجود الرتتيب ونظام و حمكمة اللغة و التجسس و الت.ح

 :العوامل املعّوقة .۱

 .  ضعف اهلّمة عند بعض الطالب يف استخدام اللغة العربية.أ
 .جمئ الطالب اجلديدة وسوء التكيف.ب
 .قليل الفرصة يف التطبيق اللغة العربية خارج املعهد.ت

 
 تحليل البيانات :المبحث الثاني 

 .منبع الصالحين نتائج المقابلة مع مدير المعهد و قسم إحياء اللغة بمعهد 

                                                           
 .يف معهدمع مدبر الغغة  مالحظة  0 
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البيانات عن تكوين البيئة اللغوية تتعلق بالنشاطات اللغوية  حتليلسيعرض الباحث  
منبع و العوامل املساعدة و العوامل املعّوقة و حماولة قسم إحياء اللغة يف هذا املعهد 

 :لبنني وهي كما يايل  الصاحلني

 .الصالحين منبعنشاطات اللغوية لتكوين البيعة اللغوية بمعهد  .-أ

. منبع الصاحلنيمن النتائج املقابلة مع إحياء قسم اللغة مبعهد :  األنشطة اللغوية 
يف تكوين  منبع الصاحلنيحصل الباحث البيانات عن حماولة إحياء قسم اللغة مبعهد 

إّن حماولة يف تكوين البيئة العربية وهي مسؤولية على مؤسسة الرتبية أو . البيئة العربية
منبع مع مشاركة مجيع طالب يف املعهد  منبع الصاحلنيو مجيع منظّمة املعهد املعهد 

سيشعر  ,نظرية االرتباط. السّيما منظّمة الطلبة الداخلية املدرسة و املعهد الصاحلني
مجيع األعضاء على األهداف واإلنتفاع يف تكوين البيئة العربية و دوافع جهودهم 

التعزير الطالب ملن ال , و إعطاء العقوبات. ئة العربيةعلى مجيع الربامج املتعّلقة بالبي
 .يشرتكوان النشاطات اللغوية أو تعزير مبشارة

فطّلب املعلم على مشاركة منظّمات , و يف حماولة تكوين البيئة العربية
 .مثل مدبّرون إحتاد الطالبة  يف املعهد. الداخلية مبشاركة مجيع الطالب

 : ملساعدة يف تكوين البيئة اللغوية منها  الطالبة  و من الربامج املطّبقة إحتاد

 .املراقبة على سبيل يف عملية اإلستخدام اللغة أو يف حمادثة اليومية.أ
 .املراقبة دفرت الغياب وااحلضور الطالب عند عملية التنفيذ النشاطة اللغوية.ب
 .املراقبة على خمالفني اللغة.ت
 .التفتيش الدفرت املفردات.ث
 .املوّجهة التنفيذ احملاورة.ج
 .التنفيذ الربامج املهمة املتعّلقى بالنشاطات اللغوية.ح
 .اإلستشارة مع املشريف عن املسائل اللغوية.خ
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 .التوثيق املفردات واألساليب اللغة األجنبية املدروسة إىل طالب املعهد.د
 .وايل الفصل يف إعطاء التعذيرات و حتلية املخالفني/ التعاون مع املستشار.ذ
برامج األيام األعياد  (PHBI)رامج األيام األعياد اإلسالمي املشاركة على ب.ر

 .إذا كان الربامج املتعّلقة باألنشطة اللغوية(. PHBN)احلكومي 
 .التخطيطي على التحميل املخالفني اللغوية إىل مجيع الطالب.ز
 .أعلن الطالب املخالفني اللغوية األكثرية.س
 .التعنّي اللغة األسبوعية.ش
 .ستخدام اللغة اللعربيةالتعنّي األماكن بإ.ص
 .تنفيذ املسابقة اللغوية أو املناقشة اللغوية.ض

وقد عّرف قسم إحياء اللغة هبذا املعهد أّن األهداف من حماولة يف تكوين البيئة 
 .هي تعويد الطالب يف التحدث با اللغة العربية منبع الصاحلنياللغوية مبعهد 

 
 .ي تكوين البيئة العربيةالعوامل المساعدة و العوامل المعّوقة ف. -ب

و كان التعلم ىف اللغة يؤثر على العاملني يعىن العامل الداخلي و العامل 
 . ٦اخلارجي

و . والعامل الداخلي كما قال نانا سوجانا هو العامل ىف داخل الطالب كمهارة نفسه
جبانب ذلك الدوافع ىف التعلم، املهة والقدرة، العادة النفسية، اإلجتماعية و 

و أما العامل . تصادية، احلالة اجلسمية و الروحية  هي الىت من العوامل الداخليةاإلق
مثل املواد الدراسية و الوسائل التعليمية  اخلارجي هي كل ما وجد خارج نفس الطالب

 .٦٤او البيئة الىت سكنوا فيها

                                                           
 1

 ,Abd Wahad Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. UIN PRESS, Malang, 2009: يرتجم من  
    

  
 Nana Sudjana. Dasar Dasar proses Belajar Mengajar, Sinar Baru al Gesindo, Bandung: يرتجم من  

2005. p.39 
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وين البيئة العامل الداخلي و العامل اخلارجي من العوامل املساعدة والعوامل املعّوقة يف تك
 :منها  منبع الصاحلنياللغوية مبعهد 

 العوامل املساعدة .۲
توافر مستشار اللغويني و لديهم القدرة الكافية من املربّيني الذي يسكنون مع .أ

 (العامل اخلارجي. )الطالب يف املعهد
املنهج الدراسي و طريقة التدريس اللغة العربية املتعددة و التنوعة  وتواصل على .ب

 (العامل اخلارجي. )ر ابتداعيا و جمّدداالتطوي
 (العامل اخلارجي. )الوسائل التعليمية الكافية.ت
.  املواد الدراسية املستخدمة باللغة العربية و باإلضافة على وجود الدرس اإلضايف.ث

 (العامل اخلارجي) 
 (العامل اخلارجي. )وجود إحياء القسم اللغة واملستشار.ج
العامل .) للغة و التجسس و التعزير للطالبوجود الرتتيب ونظام و حمكمة ا.ح

 (اخلارجي

 العوامل املعّوقة  .۱

 (العامل االخلي.  )ضعف اهلّمة عند بعض الطالب يف استخدام اللغة العربية.أ
 (العامل الداخلي. )جمئ الطالب اجلديدة وسوء التكيف.ب
 (العامل اخلارجي. )قليل الفرصة يف التطبيق اللغة العربية خارج املعهد.ت

قد عّرف منظم املعهد أو قسم إحياء اللغة أّن من العوامل املعّوقة يف تكوين البيئة و 
و هذه . العربية األكرب هو ضعف اهلّمة عند بعض الطالب يف استخدام اللغة العربية

 ولكن عددا من العوامل .املشكلة البّد من حّلها ال ميكن نفّر من هذه املشكلة
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نظرية االرتباط  . جيعل سهل يف تكوين البيعة الغويةعّوقة العوامل املأكثر من  املساعدة
 . ٦العوامل املعّوقةأكثر من  املساعدة وجب لتكوين البيعة العوامل ,كما يرى حلمي

                                                           
 UIN PRESS 2009 .البيعة الغوية تكوينها ودرها يف اكتساب العربية. حلمي زهدي 0 
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 خامسال فصلال
 نتائج البحث والمقترحات 

 
 : بعد أن مت البحث يقدم الباحث نتائج البحث واالقرتاحات فيما يأيت

 نتائج البحث . أ

 .األنشطة اللغوية حيتج علىيف معهد منبع الصاحلني  اللغوية البيئة تكوينإّن .۲
األنشطة اللغوية مهيم لتكوين البيعة أن "اللغة   احيأقسم   كرئيس موحني أراء كما

 إلقاء املفردات.۱  اخلطابة .۱   احملاورة .۲ :كما يايل و األنشطة اللغويتها   ,"اللغوية
 .۹ اإلصالحات .٨ النجسس .٧ التمثيلية .٦ اجمللة احلائطية .۱ التحفيظ .٤

  .مشاهدة األفالم و عرضها

توافر مستشار اللغويني و ( ۲: )العوامل املساعدة يف تكوين البيئة العربية منها .۱
 املنهج( ۱), لديهم القدرة الكافية من املربّيني الذي يسكنون مع الطالب يف املعهد

بية املتعددة و املتنوعة  وتواصل على التطوير الدراسي و الطريقة التدريس اللغة العر 
املواد الدراسية املستخدمة باللغة ( ٤), الوسائل التعليمية الكافية( ۱), ابتداعيا و جمّددا

, وجود إحياء القسم اللغة واملستشار( ۱), العربية و باإلضافة على وجود الدرس اإلضايف
فأّما العوامل . سس و التعزير للطالبوجود الرتتيب ونظام و حمكمة اللغة و التج( ٦)و
ضعف اهلّمة عند بعض الطالب يف استخدام ( ۲: )قة  يف تكوين البيئة العربية منهاوّ املع

قليل الفرصة يف التطبيق اللغة (۱), جمئ الطالب اجلديدة وسوء التكيف( ۱), اللغة العربة
 .العربية خارج املعهد
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 .مقترحات البحث . ب
فتقدم الباحث االقرتاحات ويرجو الباحث أن تكون , السابقة انطالقا بنتائج البحث

 :منها  منبع الصاحلنيتكوين البيئة اللعربية يف معهد مفيدة يف 
ترجى اإلعتناء على االتساق يف األنشطة اللغوية، ال بد من وضع قواعد لتحديد  .۲

ن هناك برنامج وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكو . مباشرة عدد الطبيعة اللغوية للعقوبات
وجود اسرتاتيجيات مبتكرة يف . عمل واضح يف ما يتعلق مبحاولة تكوين البيئة العربية 

تعلم اللغة العربية يف املعهد، منها بتنفيذ النشاطات اللغوية و املمارسة وتطبيق طريقة 
 تعليم التعليم اللغوية فعالية وتطبيق األلعاب اللغوية لتخفيف امللل وملثرية رغبة الطالب يف

 .اللغة األجنبية
مشكلة ( ۲: )تشتمل على  منبع الصاحلنياملشكلة يف تكوين البيئة اللغوية يف املعهد  .۱

مشكلة السيكولوجية الطالب املعهد ( ۱), املادية للمعهد وهي امكان املعهد احملددة
و وهي يشعر الطالب بامللل و غري مسرتيح من معيشة يف املعهد بسبب النظام املعهد 

و هذه املشكلة البّد من حّلها ما ميكن نفّر من , يثقلها يف التنفيذ الناشطات يف املعهد
 :هذه املشكلة ومنها 

الزم على مدير املعهد لتجديد البناية لتكيف املسكن على مجيع .أ
 .الطالب

وجود اإلبتداعية و اإلبتكارية ملثرية رغبة الطالب و لتحفيف امللل .ب
 .وغريها

التعلم التعاون واأللعاب : تدريس املغرية و املتعددة مثل تطبيق الطرق ال.ت
 .اللغوية ومبمراقبة املستشار اللغة

 .تنفيذ الدراسة املقارن إىل املعاهد اإلسالمي.ث

وجود االلتزام على مجيع ( ۲: )أّما تنفيذ احملاولة امللزومة يف تكوين البيئة العربية وهي .۱
/ عريب )بناء لغة أجنبية ( ۱: )سي من املعهد، وهياملنظمة املعهد لتحقيق األهداف الرئي
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حىت الطالب , تشكيل قسم اللغة يف احتاد الطلبة  الداخلية يف املعهد( ۱)، (إجنليزي
 .أيضا أن تأخذ دورا فعاال يف تنفيذ برامج اللغوية اخلاصة
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