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اإلهداء
"علي مرتضى المحضار"السّيد الحبيباحملبوب وياإىل أب

الذي رباين وحثين على التقدم لنيل آمال والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة 
بالتحديات وعلمين أن أقول كلمة حق بدون خوف.

"الّشريفة شيخة أحمد المحضاروإىل أّمي احملبوبة " 
مهمتها عين والىت أبثها بكل أشواقي حينما عدُت للبيتالىت أفاضت 

والىت رضائها سر توفيقي.
"الشريفة أم كلثوم، وفاطمة، وخديجة، وإىل مجيع أخوايت الصغرية احملبوبات 

اليت تصاحبين من صغريهن حىت اآلن. وفيروز"
الذي "السيد شيخ العيدروس و الشريفة أسماء الحداد"وإىل محاة احملبوب 

يف مستقبلي.احلقيقةملين إىلحي
حيايت، اليت تزين"شريفة سلمة بنت شيخ العيدروس" وإىل حبيبيت احملبوبة 
دراسيت.نجاحاجلسم والروح لتعطي و 

وإىل إخواين وأخوايت
الذين أوقدوا يل نار اجلهد واهلمة يف قليب بسماحة صدورهم 

الذين أسهموا فيها وعلموها يف أرض اهللا.وإىل حميب اللغة العربية 
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Jenis studi penelitian ini adalah Deskriptif / Kualitatif tentang
Pembentukan Lingkungan Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Peneliti
telah memilih subjek yang focus pada pembelajaran bahasa arab, karena
pembelajaran bahasa arab memberikan faedah pada kehidupan kita.

Adapun pembentukan lingkungan bahasa ini yaitu dengan menggunakan
kegiatan kegiatan dalam membentuk lingkungan bahasa, dan juga mengetahui
faktor faktor yang mendukung dalam pembentukan lingkungan bahasa di pondok
pesantren daruttauhid malang. Berbagai kegiatan yang ada dalam pembentukan
lingkungan bahasa ini antara lain yaitu, adanya papan tulis kosa kata,
diwajibkanya dalam meminta izin kepada ustadz dengan bahasa arab, dan juga
adanya pengumuman yang diumumkan dengan berbahasa arab.Adapun dengan
faktor faktor pendukungnya yaitu Motivasi/ dorongan ustad, adanya jam
tambahan untuk kelas tamhidy, adanya percakapan mingguan, adanya rekaman
percakapan, khitobah, menonton film berbahasa arab, serta adanya bagian bahasa.

Disini peneliti fokus pada tiga masalah, yaitu: (1) Bagaimana keadaan
lingkungan bahasa di pondok pesantren daruttauhid malang ?. (2) Apa saja
kegiatan kegiatan dalam pembentukan lingkungan bahasa di pondok pesantren
daruttauhid malang ?. (3) Apa saja Faktor faktor pendukung dalam pembentukan
lingkungan bahasa di pondok pesantren daruttauhid malang ?. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Adapun
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi,
wawancara, dan dokumenter.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Keadaan lingkungan bahasa di mahad
daruttauhid malang yakni: lingkungan tobi’iyah, pembentukan lingkungan bahasa
di mahad ini saling bekerja sama saling membantu semua orang yang tinggal di
mahad, diantara nya: mudir mahad, para ustad, dan santri. (2) Berbagai macam
kegiatan dalam pembentukan lingkungan bahasa yaitu: adanya papan kosa kata,
meminta izin dengan bahasa arab, dan pengumuman yang diumumkan dengan
bahasa arab. (3) Faktor pendukung dalam pembentukan lingkungan bahasa mahad



daruttauhid malang yaitu: motivasi/ dorongan ustad, adanya pelajaran tambahan
untuk kelas tamhidy, adanya percakapan mingguan, khitobah, menonton film
berbahasa arab, dan juga adanya bagian bahasa.

مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
Al Muhdar, Abdul Hadi, 2015, The establishment of Arabic Languange
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Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisors: Dr.H. M. Abdul Hamid, MA and Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc, MA
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This is a kind of descriptive or qualitative research about the establishment
of Arabic Languange. The researcher chose the subject of research to be focus on
teaching arabic language, because teaching arabic language can give many
advantages to our live.

The establishment of Arabic Languange is using many activities which can
create language environment, and also knowing teh factors which can support the
establishment of Arabic Languange in Daruttauhid Malang Islamic Boarding
School. These activities are by using vocabularies board, permiting to the teacher
must be use arabic language, announcing any information by using arabic
language. While another factors which can support the establishment of Arabic
Languange is the motivation given by the teacher, adding the time for learning
especially for Tamhidy class, making a weekly conversation, making the record of
conversation, speach (khitobah), watching arabic movies together and making a
language devision.

This research is focus on three problems, they are: (1) how is the condition
of language environment in Daruttauhid Malang Islamic Boarding School?, (2)
what kind of activities which can establish the arabic language environment in
Daruttauhid Malang Islamic Boarding School?, (3) what are the farcors which can
support the establishment the arabic language environment in Daruttauhid Malang
Islamic Boarding School? This research is using qualitative approach or
descriptive research, and collecting the data by using observation, interview and
documenter method.

The result of this research are: (1) the condition of language environment
in Daruttauhid Malang Islamic Boarding School called as “tobi’iyah”
environment, it’s need cooperation between any people who live in Islamic
Boarding School, such as: the chief of Islamic Boarding School, all teachersand
students, (2) the activities which can establish arabic language environment are by
using vocabularies board, permiting to the teacher must be use arabic language,
announcing any information by using arabic language, (3) another factors which



can support the establishment of Arabic Languange is the motivation given by the
teacher, adding the time for learning especially for Tamhidy class, making a
weekly conversation, making the record of conversation, speach (khitobah),
watching arabic movies together and making a language devision.



مستخلص البحث باللغة العربية

تكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف معهد دار ، 2015احملضار، عبد اهلادي، 
، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا"التوحيد ماالنج جاوى الشرقية

إندونيسيا".جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
املشرف: الدكتور عبد احلميد املاجستري و الدكتور زيد بن مسري املاجستري

تكوين البيئة اللغوية، تعليم اللغة العربية.الكلمات المفتاحية:

تكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية. وقد البحث وصفية / حتليلية عنإن هذا 
غة العربية تفيد الفرد اختار الباحث موضوع للبحث تركيز على تعليم اللغة العربية، ألن الل

يف حياته.

البيئة العربية يف معهد حال كيف ) 1ة، تعين: (األتييثالثة أسئلةكز الباحث علىر 
البيئة العربية يف معهد دار التوحيد كويناألنشطة لتما ) 2. (ماالنج ؟دار التوحيد

. البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج ؟كوينلتما العوامل املدافعة ) 3. (ماالنج ؟
واملدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي، وأما نوع البحث هو البحث 

ذا البحث هي طريقة املالحظة واملقابلة والوثائقية.وطريقة مجع البيانات من هالوصفي.

ماالنجالتوحيددارمعهديفاللغويةالبيئةحال)1ونتيجة هذا البحث هي: (
مجيعوتساعدونيتعاونونهماملعهدكذليفاللغويةالبيئةتكوينطبيعيًة،بيئةً تعين

ومجيعواألساتيذ،معهد،مدير: منهمماالنجالتوحيددارمعهديفيسكنالذيالناس
توجد سّبورة املفردات، كثري من أنواع األنشطة لتكوين البيئة اللغوية تعين:)2(.الطالب

والزم عندما يستأذن اىل األستاذ باللغة العربية، وأيضا توجد اإلعالنات ويعلن باللغة 
اإلضايف والعوامل املدافعة تعين تشجيع من املعّلمني، وتوجد درس )3العربية. (

للتمهيدي، وتوجد احملادثة األسبوعية، وتوجد تسجيل احملادثة، واخلطابة، ومشاهدة 
األفالم العربية، وأيضا توجد قسم اللغة.



الشكر و التقدير
احلمد هللا رب العرش العظيم،  والصالة والسالم على رسوله الكرمي،  سيدنا 

فسهم وأمواهلم خالصا لوجه حممد رؤوف رحيم،  وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أن
الكرمي.

ملال درجة املاجستري بعون اهللا العومما يسر الباحث يف إمتام هذا البحث لني
اخلبري، وهو املستعان و عليه التكالن، وهو الذي وهب الباحث العزمية واهلمة العالية 

إلمتامه حىت خرج على شكله و صورته البسيطة يف أيديكم اآلن.

ء واجلزاء إال تقدمي شكري و حتييت حتية هنيئة من عميق قليب إىل كل ال قربان للثنا
من أسهم يف هذا البحث املاجستري ومن شارك يف التدقيق واملراجعة وحتقيق املراجع . 

ين زمالء الذين يساعدو 
إىل : مساعدة نافعة. وقدم الباحث الشكر اخلاص

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  ااألستاذ ف. د. احلاج موجيا رهرجو 1
اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا املرحوماألستاذ ف. د. احلاج مهيمن2
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.مالك 

املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية األستاذ الدكتور ولدانا وركادينتا 3
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الدكتور عبد احلميد املاجستري، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية األستاذ4
و  ماالنجاهيم  اإلسالمية احلكومية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبر 

األول الذي أفاد الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل كاملشرف 
إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري 

اجلزاء والربكة ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.



ذل للباحث كل األستاذ الدكتور زيد بن مسري املاجستري كاملشرف الثاين الذي ب5
العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث، فله مين خالص الشكر والتقدير 

ومن اهللا عظيم الثواب والنعمة.
فضيلة األستاذ الشيخ احلاج طه بن عبداهللا عوض عبدون كاملدير معهد دار 6

التوحيد ماالنج، و مساحة جملس رئاسة املعهد وجملس األعوان ومجيع األساتذة 
، وال أنسى كل من ذ حممد شوقي السقافواألستاأمحد ازهار منهم األستاذ فيه، 

ساعدين لطلب البيانات وأعطاين فرصته ملقابلة ومناقشة.
ومجيع أعضاء قسم اللغة مبعهد دار التوحيد ماالنج، عسى اهللا أن يكون نافعا 7

باللغة وحيصلهم الربكات من اهللا سبحانه وتعاىل.
ومجيع األصدقائ وأصحايب املربيني واملربيات، املشرفني واملشرفات مبعهد سونان 8

أنبيل العايل. 
ومجيع أصدقائي يف كلية الدراسة العليا يف قسم التعليم اللغة العربية يف اجلامعة 9

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

على كل من أعطاين وجهزين فرصة القول أجدر يل بالتقدمي إال قول الشكر الوفري
للدراسة والتدريس واملناقشة واملطالعة. ال قول جيدر يل بالتقدمي إال قول الشكر اجلزيل 
فحسىب أن أدعو هلم اهللا اجلبار الوهاب على أن جيزيهم بأحسن ما عملوا ويزيدهم من 

فضلهم فيما عملوا. نسأل اهللا التوفيق والسداد.

م2015بريدمس10ماالنج، 
الباحث

عبد الهادي المحضار
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

أن البيئة ىي الوسط أو ادلكان الذي تتوافر فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن حي أو 
قال وسلوكو. رلموعة كائنات حية خاصة، وذلا عوامل وقوى خارجية تؤثر يف اإلنسان 

أن البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف ى مرزوق
عملية التعليم وترغب يف ترقية اللغة العربية ودفععهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع 

أن البيئة ىي كل ادلؤثرات واإلمكانات والقوى واحمليطة  زلمد مجال وقال حياهتم اليومية.
ستقرار النفسي والبدين يف إلأن تؤثر على جهوده للحصول على ا بالفرد، واليت ديكنها

 1معيشتو.

فوق األرض. ة، مبا فيها من أحياء وغَت أحياء اي العامل من حولنا ئيالبيئة ىي الطبي
 .عن بعض التساؤالت عن كيف تعمل الطبيعة الذي حياول اإلجابة علموعلم البيئة ىو 

وكيف تتعامل الكائنات احلية مع األحياء األخرين او مع الوسط احمليط هبا سواء 
سط يطلق عليو النظام البيئي. ذلذا صلد النظام اليب يتكون و الكيماوي أو الطبيعي. وىذا ال

الكائنات احلية وعلقتها من مكونات حية وأخرى ميتة أم جامدة. فعلم البيئة ىو دراسة 
ىو كل العوامل الغَت حية واجملتمعات  ةمبا حوذلا تأثَتىا علقنت باالرض. والنظام البيئي

 احلية لألنواع يف منطقة .

والطبيعة تقوم تلقائيا بعملية التدوير لألشياء اليت استعملت لتعيدىا األشياء 
الغذائية يف البيئة،  الطاقة نافعة. وسلسلة الطعام فوق األرض وىي صورة إلظهار تدفق

                                                           
1
 اليت القاىا ىف الدورة التدريبة بشَتي، تكوين بيئة ادلساعدة وتطويرىا ىف تعليم اللغة العربية ماالنج )ادلقالة   

 باىل -جاوى  2001للمعلمُت اللغة العربية، 
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ففيها تتوجو الطعام من كائن الخر ليعطي طاقة للحيوان الذي يهضم الطعام وكل 
    2سلسلة طعام تبدأ بالشمس. 

البيئة يف اللغة مشتقة من فعل )بوأ(، و لو معان عدة، فبوأه منزال: نزل بو إىل 
سند جبل، وبوأه لو وبوأه فيو : ىيأه لو وأنزلو ومكن لو فيو، و)تبوأ( نزل وأقام، ومنو يف 

)القرآن الكرمي                         

                 )3   

أى اختذوا، واالسم البيئة مبعٌت ادلنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة )تبوأ( معنيُت 
النزول قريبُت من بعضهما، األول: مبعٌت إصالح ادلكان وهتيئتو للمبيت فيو والثاين: 

  .4واإلقامة

فمختلفة يف ألفاظها ولكن تًتكز على ىدف واحد وىو أن البيئة ىي   أما التعريفات
كل ادلؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، واليت ديكنها أن تؤثر على جهوده 

 للحصول على االستقرار النفسي والبدين.

عربية، إذن البيئة ىنا مجيع األشياء بيئة اللغة ال والبيئة اليت قصدىا الباحث ىنا ى أما
والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية 
اللغة العربية تدفعهم و تشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو ىي كل ما 

احمليطة بو ادلتعلقة باللغة يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكانات 
العربية ادلدروسة، و اليت ديكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم و 

 تعليم اللغة العربية.

                                                           
 36، ص UIN press، 2009حليمي زىدي، البيئة اللغوية تكوينها ودورىا ىف اكتساب العربية،   2
  87سورة يونس : 3
 الباءم( باب اذلمزة، فصل 1997، الطبعة السادسة )بَتوت: دار صادر،لسان العربابن منظور،  4
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والبيئة اللغوية االصطناية، واما  اللغوية الطبيعية اىل قسمُت تعٍت البيئة البيئةتنقسم 
بغرض التفاىم ونقل ادلعلومات، أي مع يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة 

أو اللغة  الًتكيز على احملتوى. وىذا ما نفعلو عندما نتحدث مستخدمُت اللغة األوىل
 الثانية يف الشارع أو ادللعب مثالً.

عندما يستخدم ادلعلم اللغة الثانية يف غرفة الصف يف تدريب لغوي، فال  ويف القادم 
ى احملتوى، بل على الصيغ اللغوية. يصبح ىدف اللغة شك أّن الًتكيز ىناك ال يكون عل

ولقد  يف ىذه احلالة اللغة ذاهتا. مثل ىذه البيئة اللغوية ندعوىا بيئة شكلية أو اصطناعية.
دلت البحوث أّن البيئة الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع للغة الثانية من البيئة 

 االصطناعية. 

تعرض للغة الثانية بصورهتا الطبيعية، حتسن كما دلت البحوث أنو كلما زاد زمن ال
مستوى اكتساب اللغة الثانية، وأنّو إذا تساوى الزمن، فإّن البيئة الطبيعية تعطي نتائج 

  أفضل من البيئة االصطناعية، الىت ىى بيئة غرفة الصف. 

 وىذا يعٍت أّن تعلم اللغة الثانية يف موطنها األصلي أفضل من تعلمها كلغة أجنبية يف
 غرفة صف ما يف مدرسة ما خارج موطنها األصلي.

كما دلت البحوث أّن ادلهارة اللغوية يف اللغة الثانية تتقدم بشكل أفضل إذا 
، أي استخدمت يف Medium of Instructionاستخدمت اللغة الثانية كلغة تعليم 

الثانية كلغة تدريس ادلواد األخرى مثل العلوم واالجتماعيات، مقارنة باستخدام اللغة 
 فقط.

ىناك نوعُت من الثنائية اللغوية: الثنائية الطبيعية  البيئة اللغوية االصطناعيةواما 
والثنائية االصطناعية. ويف الواقع، إّن ىذين النوعُت من الثنائية يتوازيان مع النوعُت من 
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ة االصطناعية، ىى بيئة البيئتُت اللغويتُت: البيئة الطبيعية والبيئة االصطناعية. والبيئة  اللغوي
 تعلم اللغة الثانية يف الصف.

وىى سبيل الكتساب اللغة الثانية. ورغم أّن ىذه البيئة زلدودة األثر يف تكوين 
فادلدرسة تقّدم حاًل واقعًيا  مهارات اتصالية فعالة، إاّل أّن ذلا فوائد ال ديكن إنكارىا.

موطن اللغة الثانية ليسمعوىا ىناك دلاليُت الطالب الذين ال ديكنهم أن يذىبوا إىل 
ويكتسبوىا يف بيئة طبيعية، إذ تقوم ادلدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أّن ادلدرسة 
قد هتتّم بعرض األحكام النحوية للغة الثانية، وىذا قد يتناسب مع سن بعض ادلتعّلمُت 

ء القوانُت )من خالل تقدمي الذين يرغبون يف اكتشاف أسرار اللغة الثانية عن طريق استقرا
 أمثلة عديدة سابقة( أو عن طريق استنباط القوانُت )تطبيقها على أمثلة عديدة الحقة(.

إضافة إىل ىذا، إّن القوانُت اللغوية قد تساعد يف مراقبة ادلتعلم لنفسو وىو  
 يكتب اللغة الثانية أو يتكلم هبا. كما أهنا تساعده يف تصحيح نفسو إذا أخطأ.

الواقع، إّن مدى فعالية معرفة القوانُت اللغوية يف رلال تكوين ادلهارات اللغوية  ويف
أو اللغة  أمر مشكوك فيو. فهناك ادلاليُت من الناس يف كل مكان يتكلمون اللغة األوىل

 الثانية وىم اليعرفون القوانُت اللغوية الىت حتكم اللغة الىت يتكلمون هبا.

ألطفال الذين يتكلمون اللغة األوىل بإتقان يف كل وىناك أيًضا ادلاليُت من ا 
مكان قبل أن يذىبوا إىل ادلدارس وقبل أن يتعلموا أي شيء عن قوانُت اللغة األوىل. ىذا 
يثبت أّن إدراك قوانُت اللغة ليس شرطًا يف إتقاهنا. ولكن بالطبع ىذا ال يثبت أّن تعلم 

 5قوانُت اللغة ال يفيد يف اكتساهبا

                                                           
5
-65ص م(،1988)الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، الثنائية اللغوية  :احلياة مع لغتُتزلمد علي اخلويل،   

66. 
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ىناك ، دار التوحيد ماالنج يف معهد وادلالحظة والوثائق عن البيئة العربيةة، من ادلقابل
ويف ذلك ادلعهد  ،ان يتحدث كلمون بالعربية عنديت انكل طالب الزم  ، ةبيئة صناعي

 العربية. اإلعالناتو ىناك األنشطة لًتقية البيئة العربية مثل: اخلطابة، احملكمة العربية، 

ستأذان الطالب اىل ادلدير يعٍت احد السبب من قبول وىناك شيء مهم عند اال
سيلتقى غة العربية. مثال سيذىب اىل الطبيب، سَتجع اىل البيت، لاإلستأذان يعٌت بال

 مع األسرة او غَت ذلك.

وشيء مهم عند تكوين البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج ىناك زلكمة 
اللغة يسمى بقسم اللغة، ىي الطالب الذي خيتار ادلدير ليكتب األمساء الذي 

 مايتكلمون بالعربية كل يوم. 

أنشئت معهد يرصد بيئة اللغة من  .بيئة اللغويةاليف معهد دار التوحيد ماالنج  ىناك 
 .بيئة اللغة يف معهد التوحيد ماالنجالنشطة سلتلفة من خلق األ .وحيد ماالنجدار الت

ولكن يف ذلك ادلعهد بيئة اللغة  ة اليت تستخدمقيومع ذلك، مئات اآلالف من الطر 
   ادلؤسس و ابناء ادلؤسس واألساتيذ.كما نريد   ليس  صلااحل

احلصول على  أفضل انو يف كل عام ىو معهد دار التوحيد ماالنج، بيئة اللغة يف
ادلؤسس يف احد من أبناء ىو  عبداهلل بن عوض عبدون.استاذ صاحل بن  .جتديد ادللونة

ستاذ األ، عهد الذي بناه والدهادلوية يف وىو مراقب للبيئة اللغ .معهد دار التوحيد ماالنج
  عبد اهلل بن عوض عبدون.

بالفعل يف تطوير اللغة عبدون  عوضصاحل بن عبد اهلل بن  األستاذ شًتكإ بعد
 تارخي .قسم اللغةاختار من الطالب ليكون  .وية يف ىذا ادلعهدحول إنشاء بيئة اللغ

ع عند الكالم باللغة العربية اجليدة اليت دتلك العربة وادلعرفة عن اللغة او تشجيب طالال
  والصحيحة يف كل يوم.
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"بقسم يف منظمة تدعى وجديي ذماالنج الالتوحيد معهد دار  ىم طالب
 .وية يف معهد دار التوحيد ماالنجاللغالبيئة ىي مراقبُت اللغة يف خلق قسم اللغة  ."اللغة

ليت النبيلة ا لوظيفةا .ر اللغة يف ذلك ادلعهدتطويل                   ًّ            ىناك وظيفة مهمة جد ا  بقسم اللغة
ت ب  األ ،تشغيلها بعد احلصول األمانة باللغة العربية  يتكلمون ال مساء الطلبة الذين               وىم ت ك 

  اللغة العربية.ون جواسيس للطالب الذين ال يتحدثون بمث كل يوم يصبح .بذلك اليوم

خاص ايل ادلكتب و ذلك ادلكتب دخل ي     ً  فواحدا   واحدا، صالة ادلغرب بعدو 
يف ذلك  يتحدثونوظيفتهم إيداع أمساء الطالب الذين ال  اللغة يف ذلك ادلعهد. قسملل

يف ذلك  العقاب يت حتصلال مساء الطالباألجيمع  مث ىناك أيضا بعض قسم االغة .اليوم
  اليوم.

إذا كانت األرقام على اسم مكتوب   .لعددبا ةيكتب ادلفردات ادلناسببعد ذلك 
مطلوب منها يتم  2امسو الشكل  كان   إىل حفظ ادلفردات، وإذا 10، يعٍت حيق 1

  .ادلفردات 20احلفظ  إليداع

ل وحتويلها الطالب وفقا بأعداد العقاب، و الزم للطالب ان تسجكتب   مث، بعد
ومع ذلك، إذا كان الطالب . لذي يهتم باللغة العربية يسمى بقسم اللغةإىل الشخص ا

وبعد ذلك مل يوادع يف اليوم  امسو على الورقة الثانية،احلفظ يف اليوم فذلك ع د وايال 
 ،يسمى اخليارثة، وبعد الورقة األخَتة ف تكون مكتوبة امسو على ورقة الثالوسو خرى، األ

ايضا الكتابة بعدد  ب  ّ طال  إلزام ل، و ب باإلضافة إىل إيداع احلفظ مضاعفللطال وإلزام
فيمسة امسو على اإلعالن ، وعندما فعلت كل ذلك تكتب بالورقة ،ادلئات وفقا بضوابط

  يحدث العكس.سالعقاب، ولكن إذا مل يتم ذلك، 
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بصناع البيئة اللغوية مبعهد دار التوحيد عمل قسم اللغة ت يتال نشطةتلك األ
وية لغالأن البيئة تنفيذ ىذه األنشطة بشكل مستمر او مواصلة ذلك.  يتم .ماالنج

  .القائمة يف معهد دار التوحيد تتطور يف كل سنة

البيئة يف معهد دار  تكوينل تزال ىناك كثَت األشياء وإىل جانب كل ذلك، ال
والبد كل                                                 ً  يعٍت وجود الربنامج دترين اخلطابة يف كل يوم اجلمعة مساء . .التوحيد ماالنج

ّ       ً       ً           بينهم ان يتقد م واحدا  فواحدا  بالتتابع طالب  والتبليغ الزم ان يستخدم اللغة  ،وادلعُت            
 العربية.ان يتقدم ويبّلغ بالكلمة مطالب لتشجيع الطالب يف ىذه األنشطة  العربية، 

أن كل يوم حتتوي على منت ادلفردات ّهز ايضا سّبورة ادلفردات جتيف كل ذلك، 
كالزوائد ادلفردات عند كتابة وحفظ نفسها  ل، والطالب يسمح لقبلهااجلديدة اليت مل يتم 

التكّلم يف زمان ادلستقبل. ادلفردات اليت كتبت يف السّبورة حيصل من ادلراجع ادلشهورة 
  مود يونس وقاشلوس ادلنّور و غَت ذلك.تعٍت قاموس زل

تلزم البيئة اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج تعٍت قيقي يف تطوير احلمثال 
ستخدام اللغة األساتيذ الالزمة باإللطالبو عندما تسَت على الًتخيص أو سيتحدث مع 

، للّرجوع اىل اليتأخذ النقود، إذن يلإذن اإلذن للخروج، العربية، على سبيل ادلثال عند 
  إذن للذىاب إىل الطبيب، وغَتىا.

أفضل لتكون التوحيد يف معهد دار لغة المفيد جدا يف تطوير البيئة  ه األنشطةذى
اخللق إىل حتسُت  ولكن دائما حيتاج، قد موجود بذلك ادلعهدوالت ااحملو  يف كل عام،

خاصًة والعامل البيئة اللغة مثل توجد يف معاىد األخرى اليت تنتشر يف بالدنا اإلندونيسية 
  .عموميًّا
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ختيار اإل سبب الباحث يقًتح، ما سبق اليت تدعم عدد من العوامل باإلضافة إىل
نطقة يف ادل عهد قد اعًتفتذلك ادل خرّيج ألن، األحباثيكون مركز ل معهد دار التوحيد

 .الشرق األوسط

يف منطقة  ادلدارس وادلعاىد سلتلف يف، ىناك معهد دار التوحيد ماالنج خرّيج
 .وغَتىاصطفى ودار ادل، ترمي رباطادلكاّلى، واألىقاف، و  يعٍت:، األوسط الشرق

الذين يدرسون  اندونيسيا يف من سلتلف ادلدن طالبال مساءاألبعض  وفيما يلي
  :يعٍت، األوسط يف الشرق

المدينةأصل   رقم إسم مكان التعّلم 

 1 ضياء إرمحٍت رباط مدرسة الفتح ودلداد كلمنتان

 2 زين العلم رباط مدرسة الفتح ودلداد بيواليل

 3 أمحد حيدارة رباط مدرسة الفتح ودلداد فاسوروان

 4 ىريل ىرفينشة رباط مدرسة الفتح ودلداد ماديون

سّيد ادلدّخُتحّسان  رباط مدرسة الفتح ودلداد فاسوروان  5 

 6 نانانع عبد الرمحن رباط مدرسة الفتح ودلداد جاكرتا
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 7 حسن شريف اخلرد رباط مدرسة الفتح ودلداد مسارنع

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  سورابايا

 بن عمر الشاطري

 9 زلمد أمُت احلّداد

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  سورابايا

 بن عمر الشاطري

 10 علي رضى احلبشي

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  مساراع

 بن عمر الشاطري

 11 زلمد أمُت العطّاس

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  سورابايا

 بن عمر الشاطري

 12 حيدار احلداد

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  ماالنج

 بن عمر الشاطري

 13 علوي بن عقيل

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  كاركسان  13 عبداهلل السّقاف
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 بن عمر الشاطري

رباط تارمي للحبيب عبداهلل  كاركسان

 بن عمر الشاطري

 14 عبد الرمن السّقاف

 15 باقر احلامد دار ادلصطفى بندوووسوا

 16 فخري بن شيخ أيب بكر دار ادلصطفى فادلبانع

 17 زلمد نقيب السّقاف دار ادلصطفى كاركسان

 18 حسُت بن شهاب دار ادلصطفى ماالنج

 19 زلمد أنيس بن شهاب دار ادلصطفى ماالنج

 20 مجال باعقيل دار ادلصطفى ماالنج

 21 عبد القادر موالالدويلة دار ادلصطفى ماالنج

 22 عبد القادر جيالين اذلّدار دار ادلصطفى بندوووسوا



11 
 

 23 دين القّيم دار ادلصطفى فاسورووان

السّقافعلي زين العابدين  جامعة األىقاف تولوع أقوع  24 

 25 أمحد رزال رمضان جامعة األىقاف فاسورووان

 26 زينل اذلّدار جامعة األىقاف فالوا

 27 حفيظ احلبشي جامعة األىقاف فالوا

 28 زلمد بن حسُت العيدروس جامعة األىقاف فونتياناك

 29 أبراىيم عرّايف مكّلة ماالنج

 30 زلمد لطفي ىديدة ماالنج

 31 زلمد إحسان بن شهاب ىديدة فادلبانع

 32 أبو بكر باعقيل ىديدة الوانع
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 33 زلمد رمضاين ىديدة مسارانع

 34 زلّمد إفراد ىديدة كلنتان

 

 أسئلة البحث  . ب
ثالثة قتصر الباحث مشكلة البحث يف يفاعتمادا على خلفية البحث السابقة، 

 :ةاألتيي أسئلة
 البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج ؟ حال كيف  .1
 العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج ؟ البيئة كويناألنشطة لتما  .2
 البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج ؟ كوينلتما العوامل ادلدافعة  .3

 . أهداف البحثج
سلفا فنجد ان أىداف البحث  إىل أسئلة البحث اليت ذكرىا الباحث نظربال

 :تكون كاألتية
 .البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج كشف .1
 العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج. البيئة األنشطة لتكوين كشف  .2
 البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج. كوينلتكشف العوامل ادلدافعة  .3

 . فوائد البحثد
ذلا فوائد كثَتة، وىي فوائد نظرية وفوائد عملية، وفيما يلي  ا البحثمن ىذ

 تفصيل ىذه الفوائد:
 فوائد نظرية .1

 :ع افن ىذا البحثفإن من الناحية النظرية، 
 بتكوين البيئة العربية. تعلقتاليت  وادلعرفة التجربة لزيادة . أ
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 يف تكوين البيئة العربية.  نتشار ادلعلومات اجلهود، إمكانية دعم وادلربومةال  . ب
 فوائد عملية  .2

 وأما الفوائد العملية من ىذه الدراسة فهي كما يلي:
 مدير ادلعهد . أ

العربية منذ أول  اللغة بيئةال تكون حبيث لتصحيحاتاك ديكن بحثال اىذ نتائج
 .خلق البيئة يف معهد دار التوحيد ماالنج

 معهد دار التوحيد  . ب
على وجو  اللغة العربية البيئة تكوينيف  أن حتسنديكن  ا البحثىذ نتائج

 التوحيد ماالنج. دار معهد يف اخلصوص
 نا مالك إبراىيمج. جامعة موال

 .البيئة تكوين يف رلال، وخاصة ادلواد الدراسيةتنمية العلوم و  عن دراسات
 ئد. الباحث والقار 

 عن تكوين البيئة يف ادلعاىد.ديكن اعطاء ادلعلومات  ىذا البحث
  البحث حدود. ه

 : يعٍتىذا البحث حث يف االب دحد
 احلد ادلوضوعي .1

يف معهد دار  تكوين البيئة اللغويةوأما ادلوضوع الذي حدوده الباحث ىو 
 .  جاوى الشرقية التوحيد ماالنج

 احلد ادلكاين .2
 .جاوى الشرقية جالتوحيد ماالنمعهد دار يف جبري ىذا البحث أن 

 احلد الزماين .3
 .2015-2014عام اجلامعي  جبري يفىذا البحث أن 
 



14 
 

 الدراسات السابقة .و
 البيئة لتطوير اللغوية األنشطة استخدامعن  2009دراسة عّفة اخلَتية يف السنة . 1

رسالة الشرقية،  جباوى بوندووسو اإلسالمي دار االستقامة معهد ىف العربية
اإلسالمية  يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبرىيم احلكوميةماجستَت 

 معهد "دار يف العربية البيئة حال ( كيف1فمشكالت البحث: ) .جمباالن
عند  ادلناسبة اللغوية األنشطة ىي ( ما2بوندووسو؟ ) اإلسالمي االستقامة"
االستقامة" اإلسالمي  "دار معهد يف العربية البيئة لتطوير والطالبات ادلدرسات

ّ    ادلدر سات عند اللغوية األنشطة ىذه فعالية مدى ( ما3بوندووسو؟ )  الطالبات و    
بوندووسو )يف تنمية  اإلسالمي االستقامة" معهد "دار يف العربية لتطوير البيئة

 التجريب. ومنهج البحث: ادلنهج مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة(؟
 االستقامة دار معهد ىف طالبات ادلعهد مجيع ىي وعينتو البحث ىذا ورلتمع

 حوايل وعددىن والصف السادس، العادي الثالث الصف إال بوندووسو اإلسالمي
 وادلقابلة واالستبانة. ادلالحظة ىي ادلستخدمة البحث وأدوات .تلميذة 75

ّ    مدر سات ىي البحث ذلذا البيانات ومصادر  و قسم اللغة ومسؤوالت العربية اللغة   
 دار االستقامة اإلسالمي معهد ىف العربية البيئة ( حالة1ونتائجو:) .ادلعهد طالبات
 عند ادلناسبة اللغوية ( األنشطة2الطبيعية. ) والبيئة االصطناعية البيئة قسمُت:

ّ    ادلدر سات  "دار االستقامة" اإلسالمي معهد يف العربية البيئة لتطوير الطالبات و    
 مكن مبحاولةادل ومن ادلعهد، ىف اجلارية اللغوية األنشطة مجيع ىي بوندووسو

ىف  الطالبات رغبة لتنمية ادلعهد بيئة ىف تعقد مل الىت ادلرحية األخرى اللغوية األنشطة
 ادلسرحى( فعالة )التمثيل اللغوية األنشطة ىذه ( إن3) العربية. باللغة التخاطب

 اإلسالمي االستقامة" "دار معهد يف العربية البيئة لتطوير والطالبات عند ادلدرسات
 والكتابة. والقراءة والكالم االستماع مهارة تنمية بوندووسو ىف
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عن البيئة العربية يف معهد األمُت  2007دراسة حليمي زىدي يف سنة .2
ادورا ىف التعلم والتعليم. رسالة ادلاجستَت لربنامج اإلسالمي برندوان مسنب م

( 1فمشكالت البحث: ) .اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة اجلبالدراسات العليا 
( كيف 2ما ىى بيئة اللغة العربية مبعهد األمُت اإلسالمي برندوان مسنب؟ )

( 3يكتسب الطلبة ادلهارات العربية يف معهد األمُت اإلسالمي برندوان مسنب؟ )
دلاذا يكون ىناك االختالف الكتساب الطلبة ادلهارات العربية؟. ومنهج حبثو: 

صادر البيانات منها: األقوال، واألفعال، واألحوال، حبثًا كيفًيا ووصفًيا. وم
والوثائق، وادلصدر اإلحصائي. وأدوات مجع البيانات: الباحث نفسو، ودليل 
ادلقابلة، والتوثيق ادليداين، وتعبَتات يومية، يف الفصل أوخارجو، والتعبَتات 

نات: ادلكتوبة الىت كانت يف األوراق، وتعاليق األساتذة. وطريقة مجع البيا
ادلالحظة ادلشاركة، وادلالحظة بدون ادلباشرة، وادلقابلة، والطريقة الوثائقية. مثّ 
حتليل البيانات: عرض البيانات وتصنيفها وتبويبها وحتليلها حتلياًل نقديًا. وأّما 

( إّن بيئة اللغة العربية مبعهد األمُت اإلسالمي برندوان مسنب 1نتائج حبثو: )
( ىناك عامالن يف كيفية اكتساب 2ئة اصطناعية وطبيعية. )تنقسم إىل بيئتُت: بي

طلبة ادلهارات العربية: العوامل الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية: التشجيع، 
وادلوىب، والذكائية. والعوامل اخلارجية البيئة، وادلعّلم، واإلصالحات، وادلواد 

 التمرينات، والوسائل التعليمية.الدراسية، واحلفظ، والتقليد، والوظيفة، واحلوافز، و 
( اختالف الطلبة على اكتساب ادلهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس 3) 

ادلستخدمة، واألدوات ادلستعملة، واألىداف ادلتفرّقة، والبيئة احمليطة، واألوقات 
ادلستغرقة، والنشاطات ادلهارية ادلختلفة، واختالف اذلوايات وادلواىب، والسن، 

الدراسة ادلتنّوعة، والذكاء ادلتلكة، والدوافع ادلستثارة، وادلشاركة هبا يف  وخلفية
العملية التعليمية يف الفصول وخارجها، وادلمارسة والتكرار يف التعليم، واجلهد 

 واإلجتهاد.
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عنوان البحث "البيئة البيئة العربية يف ادلعهد  .2002سنة  كوناوان،دراسة  .3
العصري كونتور للبنات"، أىداف البحث الوصف والكشف عن الظاىرات 

السلوكي ادلتعلقة بالبيئة العربية يف ادلعهد كونتور للبنات. منهجية الطبيعية ووقائع 
البحث: استخدام الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي الوصفي احللقي. 

( البيئة العربية يف معهد العصري كونتور متكاملة شاملة على 1البحث:  نتائج
( احملوالت اليت قام هبا ادلعهد لتكوين البيئة العربية  2والبيئة الطبيعية.  الرمسية ةالبيئ

كمثل تكوين الشيوخ ادلعهد ادلتؤىليُت يف اللغة وتثبيت رسالة ادلعهد والعقيدة 
( ادلعاملة 3ية وشلارسة النشاطات قدوة صاحلة. لتكون دافعا لتعلم اللغة العرب

ادلؤثرة يف تكوين البيئة العربية كمثل ادلدرسُت وادلدرسات ادلتأىليُت يف اللغة العربية 
 وادلنهج الدراسي ومناىج تعليم اللغة العربية ادلناسبة والوسائل التعليمية ادلختلفة.

فعيل البيئةالعربية عنوان البحث: ت2009-2008، سنة رسالة نور الفضيل.4
باأللعاب اللغوية لًتقية ادلهارات الكالم )حبث جترييب على الطالبات يف السكن 
الداخلي بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج(. أىداف البحث: 

( تقومي عملية تفعيل البيئة الغربية باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم العربية 1
العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج. لبات يف السكن الداخلي بادلدرسة لدى الطا

( معرفة مدى فعالية األلعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم العربية لدي الطالبات 2
الثالثة ماالنج. منهجية  احلكومية يف السكن الداخلي بادلدرسة العالية اإلسالمية
( 1دلنهج التجرييب. نتائج البحث: البحث: ادلدخل ىو البحث الكمي، ونوعو ا

العربية لدى أن عملية نفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم 
الطالبات يف السكن الداخلي بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج 

. د( تتم بأربعة ألعاب: أ( البطاقات ادلالئمة. ب( نور األسئلة. ج( لعب الدور
( تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم العربية 2والصندوق. 
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لدي الطالبات يف السكن الداخلي بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة 
 ىو فعالية جدا. ماالنج

( طالب اجلامعة احلكومية ماالنج، قام بالبحث 1995أنصاري ) . أمحد عيسى5
الوصفي عن حال البيئة العربية يف ادلعهد "نور احلرمُت" اإلسالمي فوجون 
ماالنج. ومل يبحث يف كيفية تكوين البيئة اللغوية يف ذلك ادلعهد، ومن نتيجة 

جود القرر من ( و 1حبثو أن العوامل اليت تساعد على إنشاء البيئة العربية ىي: 
( 5( العقاب، 4( التجسس، 3( التشجيع على تنفيد ذلك القرر، 2ادلعهد، 

( قس تًتقية اللغة، 7( اللوحات اللغوية، 6طاعة الطالب لنظام ادلعهد وادلرىب، 
( 10( استخدام اللغة العربية يف عملية التعليم، 9( النشاطات باللغة العربية، 8

 ادلراجع العربية. 
 مصطلحاتتحديد الز. 

 العمليات، والوسائل، ويعمل التشكيل.تكوين:  .1 
ّ         ّ            ادلكان فيو ادلتكل م او الس امع مها يتحد ثون ويتكل مون باللغة  . البيئة اللغوية:2             ّ         ّ              

   حيات اليومية، وأنواع احلالة من النشاطات اللغوية.العربية على كل أنشطتو يف
ّ   التعليم باللغة العربية ويدر س  فيو عمليةعهد إسم ادل معهد دار التوحيد: ىو  .3                            

 العلوم اإلسالمية.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: تكوين البيئة اللغوية

 مفهوم البيئة . أ
األشياء اّليت من حولنا، واّليت تؤثّر على بقاء الكائنات احلّية على سطح 

والًّتبة، وادلعادن، وادلناخ، والكائنات األرض، واّليت تشمل: ادلاء، واذلواء، 
 .أنفسهم

يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة يف اللغة العربية إىل اجلذر " بوأ" الذي 
 أخذ منو الفعل ادلاضي "باء"

: باء إىل الشيء أي 1قال ابن منظور يف معجمو الشهَت لسان العرب
 البعض لكلمة " تبؤأ":رجع إليو، وذكر ادلعجم نفسو معنيُت قريبُت من بعضهما 

 األول: إصبلح ادلكان وهتيئتو للمبيت والثاين:  مبعٌت النزول واإلقامة.
مبعٌت  3، ويف القاموس احمليط2كما ورد معٌت البيئة يف أساس الببلغة

 ادلنزل، وقد جاء يف الشعر مبعٌت التهيئة واإلنزال يف ادلكان.
 متبوؤهوبوئت يف صميم معشرىا           ومت يف قومها 

 فالبيئة اسم واستباءة اختذه مباءة، وتبوأت منزال مبعٌت نزلتو وحللت فيو.
ويف الصحاح للجوىري، ادلباءة منزل القوم يف كل موضع، ويقال يف كل منزل  

 ينزلو القوم.
                                                           

 2 39: -38لسان العرب البن منظور، مادة " بوأ"، ص 1

 .33أساس الببلغة ، للزسلشري، مادة " بوأ"، ص: 2

 .1/8القاموس احمليط، للفَتوزآبادي، مادة " باء"،  3
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                                  قال طرفة بن العبد:
                  طيبو الباءة وذلم سبل          إن سئت يف وحش

ة طبيعية، وبيئة اجتماعية، : فالبيئة ىي ادلنزل واحلال، ويقال بيئ4أما يف ادلعجم الوسيط   
 سياسية. وبيئة

 : بوأه منزال: ىيأه لو وانزلو فيو.5ويف ادلنجد

الذي ىو تررتو للفظ البيئة  environnementأما يف ادلعاجم الفرنسية فالفظ 
 يعٍت رلموع العناصر والظروف الطبيعية للمكان من أرض وماء وىواء وكائنات.

":وىو يعٍت environmentويف ادلعاجم االصلليزية للبيئة مصطلحان متداخبلن" 
الظروف أو ادلؤثرات اخلارجية اليت ذلا تأثَت يف حياة الكائنات ) مبا فيها اإلنسان( 

 : ىو علم األرض.Ecologyومصطلح 

شلا سبق ؽلكن استخبلص أن البيئة ىي النزول واحللول يف ادلكان وؽلكن أن 
تطلق على ادلكان الذي يعيش فيو اإلنسان ويستقر فيو، ىذا بالنسبة للغة العربية. أما يف 
ا اللغات األجنبية فتعٍت رلموع العناصر والظروف وادلؤثرات اليت تؤثر يف الكائنات احلية مب

 فيها اإلنسان.

 إن البيئة يف مفهومها التقليدي " اقتصرت على البعد االيكولوجي أو الطبيعي:
 البيئة العادية اليت تتألف من  رلموع ادلكونات غَت احلية. .1
 البيئة البيولوجية اليت تتألف من رلموع الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان. .2
 تُت البيئتُت.العبلقات ادلتبادلة والتوازن القائم بُت ىا .3

                                                           
 ، مادة " باء".1/75ادلعجم الوسيط - 4
 ادلنجد يف اللغة واإلعبلم مادة " بوأ". - 5
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أما البيئة مبفهومها الواسع فهي تشمل البعد االيكولوجي إىل جانب األبعاد 
 األخرى: أبعاد تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، تارؼلية، ثقافية...اخل.

ويف الواقع، إّن مدى فعالية معرفة القوانُت اللغوية يف رلال تكوين ادلهارات اللغوية 
أو اللغة  بليُت من الناس يف كل مكان يتكلمون اللغة األوىلأمر مشكوك فيو. فهناك ادل

 الثانية وىم اليعرفون القوانُت اللغوية الىت حتكم اللغة الىت يتكلمون هبا.

وىناك أيًضا ادلبليُت من األطفال الذين يتكلمون اللغة األوىل بإتقان يف كل  
مكان قبل أن يذىبوا إىل ادلدارس وقبل أن يتعلموا أي شيء عن قوانُت اللغة األوىل. ىذا 
يثبت أّن إدراك قوانُت اللغة ليس شرطًا يف إتقاهنا. ولكن بالطبع ىذا ال يثبت أّن تعلم 

 6يد يف اكتساهباقوانُت اللغة ال يف

وكل بعد من ىذه األبعاد يتفاعل مع األبعاد األخرى ويلعب دورا حيويا يف 
توازن ىذا الكل. فعندما نقول البيئة فنحن نقصد رتيع العناصر اليت حتيط باإلنسان 

 وتتفاعل معو من خبلل قيامو بنشاطاتو احليوية".

سب بعض الباحثُت:  ؽلكن إدراج تعريف آخر مشابو دلا سبق ذكره، فالبيئة ح
"عبارة عن نسيج من التفاعبلت ادلختلفة بُت الكائنات العضوية احلية بعضها البعض ) 
إنسان، حيوان، نبات...( وبينها وبُت العناصر الطبيعية غَت احلية ) اذلواء، الشمس، 

 ي". الًتبة...( ويتم ىذا التفاعل وفق نظام دقيق، متوازن ومتكامل يعترب عنو بالنظام البيئ

نظرا دلا سلف ذكره، ؽلكن استخبلص تعريف علمي دلفهوم البيئة بأهنا إرتايل 
األشياء احمليطة باإلنسان وادلؤثرة على وجود الكائنات احلية على سطح األرض متضمنة 

 اذلواء وادلاء والًتبة وادلعادن وادلناخ والكائنات أنفسهم.

                                                           
3
 .66-65م(، ص1988لغتُت: الثنائية اللغوية )الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، زلمد علي اخلويل، احلياة مع   
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ادلتشابكة مع بعضها البعض كما ؽلكن وصفها بأهنا رلموعة من األنظمة 
لدرجة التعقيد واليت تؤثر وحتدد بقاء اإلنسان يف ىذا العامل، واليت تتعامل وفق نظام دقيق 

 .7متوازن ومتكامل يعرب عنو بادلنظومة البيئية

إن البيئة ىي الطبيعة وىي كل ادلؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد واليت 
يري  8على اإلستقرار النفسي والبدين يف معيشتو. لحصولؽلكنها أن تؤثر علي جهود ل

فالسماع ركن أساس يف التعليم  الًتبويون اليوم أعلية البيئة التعلمية يف إكتساب اللغة
وصحة ادلسموع تعد الركيزة األويل يف الفهم الصحيح واكتساب اللغة يأيت بطريق منظمة 

"قال" إظلا ىو انتحاء مست كبلم وأخري عفوية. ولذلك عندما عرف ابن جٍت النحو 
العرب وىو يشَت ايل أن ادلتعّلم ينبغي أن يًتسم طرق العرب يف أداء فيضخم ويرقق 
ويتحاشي بعض األصوات العربية اليت التوجو يف اللغة األويل فيحاول تقليد الفصحاء يف 
 األداء ويتخلص من اخلصائص الصوتية اليت تضر بالعربية وىي أمور ملموسة عند

  9متعلمي العريب ومعلميها.
 .خطط مرزوقي كيفية االستفادة من البيئة يف ترقية وحتسُت تعليم اللغة العربية
اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك رتيبل وكبلمك فصيحا مؤدبا لينا، التزم بدوام 
استخدام اللغة العربية مع طبلبك فتكون أسوة حسنة ذلم ذاىيبة يف أعينهم، التًتك 

ب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا أمامهم مل يكن لديك الطبل
ىيبة وبالتايل فهم اليهتمون بتدريسك بل بنفسك أيضا، قلل من الشرح والبيان وأكثر 
بدال من ذلك التدريب والتطبيق. فهذا بالنسبة إىل اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من 

قتك هبم عبلقة إنسانية يحي  يقع بينك وبينهم احلب طريقة الشرح والبيان، اجعل عبل
والرزتة والرعاية واالىتمام، وعاملهم معاملتك ألوالدك يحي  تكون قريبا منو حىت ال 
يشعر بوحشة وخشونة وبعيدا عنهم أيضا، حاول أن تكون الكلمات وادلفردات يف 

                                                           
 .23-22، ص: 46البح  العلمي، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد يأخد من  7
 .88رللة لسانية. ص: . . ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريس. الرياض : دار ادلسلم للنش والتوزيع1992أزتد فؤاد زلمود علماب.  8
 24، ص: ( UIN malang Press2009 فقو اللغة العربية )ماالنج: ،أريل يحر الدين 9
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عوبة اللغة العربية السبورة أو يف الكتب ادلدرسية واضحة سهلة بسيطة كي اليشعر بص
فيكرىوا وينفروا عنها، حفز تشجيع الطبلب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغة. وذلك عن 
طريق تعريفهم أعليتها دينيا وعلميا ودنيويا وتقدمي اذلدايا واجلوائز للمتفوقُت واألخذ 
بأيدي ادلخالفُت، كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق ادلسابقات، أكد أن لطبلب 

لغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة سواء يف الناحية الدينية أو العلمية أو ال
السياسية واالقتصادية أو غَتىا، حاول أن تكون اإلعبلمات وادلعامل والشعارات واألنظمة 
ادلدرسية مكتوبة باللغة العربية، أعط الطبلب فرصة ورلاال للتدريب على اللغة العربية، 

 ُت واألنظمة اليت تنظم الطبلب يف استعمال وتطبيق اللغة يوميا.ضع معهم القوان
نور ىادي و رػلان يذكر أن مشكلة اكتساب اللغة معقدة جدا ألنو يتم حتديد 
التفاعل اليت تنطوي على جوانب النضج البيولوجية، ادلعرفية، واالجتماعية. كيفية 

ادلباشر غَت رمسي مثل ىؤالء الصغار اللغة الثانية للبالغُت رفعهامن طريق التعلم  لنحصل
 .ويف الثاين حُت أخذت رمسيا يف الصف وبشأن قواعد اللغة .الذين يتعلمون اللغة األم

 ويطلق على الطريقة األوىل يسمي ب "االستحواذ" )االستحواذ(والثاين يسمي التعليم.
آلراء ىذه ا .وفقا لذلك، وىناك وجهات النظر حول اكتساب اللغة بشكل طبيعي  

ىي آراء العداء، وعرض السلوك ، وعرض ادلعريف. وعرض العداء ذلك اللغة ػلصل 
بالعلمية من الطفل. وعرض السلوك تكتسب تلك اللغة بأهنا "الّلقيم" واللغة نشأت من 
خارج )أي البيئة االجتماعية(. يف حُت رأي ادلعريف ىو غلب حتقيق التطور ادلعريف 

ية اجلديدة. والنظر الثال  إشارة من اخلرباء يف حتديد اكتساب لتحقيق أول ادلهارات اللغو 
  .اللغة

 سكينر. عرض السلوك ادلمثلة يف ىذه احلالة يوّكل مع ب.ف خاص على وجهات  
( تقول أن كل السلوك البشري اكثرىم ذترة من اثار حول البيئة. 72: 2012زلمودة )

يذكر أن ادلدرسة السلوكية ىي مقاربة   كريدالكسنا لذلك ضمنا لنحصل ولنتعّلم اللغة.
. للغة كجزء من السلوك البشري يف احلاالت اليت ؽلكن مبلحظتها ادلستجيبُت ادلنشطة
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وؽلكن أن طللص إىل أن البيئة اليت تشكل ادلهارات اللغوية لئلنسان من خبلل العمليات 
 اليت حتدث منبو ادلستجيبُت )التحفيزواإلستجابة( بُت البشر والبيئة.

ينظر من عرض السلوك أن القدرة على التحدث وفهم اللغة ادلكتسبة من خبلل  
وفهم وجهة النظر األطفال رلرد ادلتلقي السليب للضغوط البيئية. األطفال  .احملفزات البيئية

يتم حتديد تطور األفعال السلوكية )أي اللغة(  .ال يكون ذلا دور فعال يف السلوك اللفظي
ريبية اليت تقدمها البيئة. وىذا ما يفسر أن الطفل ال ؽلكن أن أساسا من طول التد

تتحدث عن التمكن من قواعد اللغة، ولكن ألن تشكيلها بعوامل خارج نفسو مباشرة. 
اليت يعاين منها األطفال من خبلل ربط احلوافز واالستجابة أو العمل  مبدأ تعلم اللغة 

ستنتاج أن البيئة كانت مفيدة جدا يف ، ؽلكن اال على رد فعل. من البيان عرض السلوك
 .عملية اكتساب اللغة

االنتقال من نظرية سكينر، ال ؽلكن إنكار، وبالتايل فإن البيئة تلعب دورا يف التعلم  
اقتناء اللغة. ليس فقط اقتناء األطفال، حىت الكبار عندما تعلم لغة ذلك يتطلب وجود 

اسهل القدرة ان ػلصل اللغة بعلمية ليحصل يف األساس، األطفال  .بيئة مواتية للتعلم
ادؽلي. اللغة الثانية. ، يف حُت أن ادلتعلمُت الكبار ؽلكن أن تتعلم مع العرض ادلعريف واألك

 بينهما، والبيئة مهمة لتطوير اللغة. ىو ولو كان مثل ذلك ىناك متس

على أن طبلقة صلوم الشعر تنص  .كما بدا ادلشًتكة اليت كتبها صلوم الشعر            
الشخص يف استخدام لغتُت ىي تعتمد كثَتا على الفرصة )يف ىذه احلالة تفسر البيئة( 

إذا يتم تقليل فرصة أو  .إذا ىناك احتماالت كثَتة، مث حتسنت ببلغة .الستخدام اللغتُت
 10.الطبلقةأقل مث سينخفض 

 

                                                           
10

 https://pojokpakdani.wordpress.com/ 0282/28/81 /peranan-lingkungan-dalam-pembelajaran-

bahasa-kedua/  di akses hari rabu tgl 24-2-2012 jam 18.00 

https://pojokpakdani.wordpress.com/2013/01/14/peranan-lingkungan-dalam-pembelajaran-bahasa-kedua/
https://pojokpakdani.wordpress.com/2013/01/14/peranan-lingkungan-dalam-pembelajaran-bahasa-kedua/
https://pojokpakdani.wordpress.com/2013/01/14/peranan-lingkungan-dalam-pembelajaran-bahasa-kedua/
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 للناطقين بغيرها أهمية البئة اللغوية في تعليم اللغة العربية . ب
إعطاء الوقت الكثَت للطبلب يف التعلم باللغة الثانية ادلدروسة ىو من احد 
الطريقة اجليدة يف ترقية كفاءة الطبلب ترقية تاما وسرعة خاصة يف مهارة الكبلم. أن 
التطبيق والتدريب الكثَت قد تأثر مبهراهتم. وواجبة ادلؤسسة أو ادلدرسة ىي أن 

ّ            مهارة الكبلم، ليس يف الصف  فقط بل أن يعطيهم األوقات الكثَتة يف تطبيق                        
                                                     ّ                 يدافعهم أن يفعلوه خارج الفصل أيضا أو فمن ادلمكن أن يكفل هم ادلدرسون، مثبل 
ّ            بإععطاء العقوبة دلن مل يتكلم باللغة العربية ويعطي األجر دلن يتكبل م بكبلم جيد.                                                             

ّ                                 فمن األو ل أن ال يصعوب ادلدر سون طبلهبم بتحقيق القوانُت اللغوية                    ّ أو   يف كبلمهم      
كتابتهم، ادلهم أن يطبق الطبلب بكثَت األوقات. ويف الواقع، إن مدى فعالية معرفة 

يف رلال التكوين ادلهارات اللغوية امر مشكوك فيو. فهناك ادلبليُت من  القوانُت اللغوية
وية                       ّ                                                       الناس يف كل مكان أن يتكل مون اللغة األوىل أاللغة الثانية وىم اليعرفون القوانُت اللغ

 11اليت حتكم اللغة اليت بتكلموهنا.

                                                     ّ                     وذكر الدكتور عبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان أن الطفل يتعل م الكبلم قبل أن يأخد  
    ّ                                                                    يف تعل م الكتابة، اليت يف تعلمها عند دخول ادلدرسة. رتيع الناس األسوياء يتحدثون 

فيعرف  12يف لغتهم. بلغتهم األم بطبلقة، ويوجد عدد كبَت من الناس ال يعرفون الكتابة
  ً                                   جدا  يف حياة الدارسُت اللغة الثانية. ىم   ً ا  غوية ىي مهمة اللئلبيامن ىذه األراء أن 
تلك البيئة باللغة العربية او اللغة ادلدروسة أكثر.ىذا ىو ادلزاية أو  يتواصلون مع أعضاء

 لدي الطبلب األعلية من البيئة اللغوية. ويرى ىيدي دوالي أن البيئة اللغوية ذلا دور كبَت
 13                                ّ                الذين يتعلمون اللغة لنجاحهم يف تعل م اللغة اجلديدة.

                                                           
 66م( ص: 1976زلمد علي اخلويل، احلية مع لغتُت )الثنائية اللغوية( البعة األوىل )الياض: جامعة ماالك سعود،  11
إضاءات دلعلمى اللغة العربية لغَت النطقُت هبا)الكاب ادلقرر يف الدوره التدريبية دلعلمى اللغة العربية لغَت عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان، كن متخصصا،  12

العربية للجميع بالرياض، الناطقُت هبا بالربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية، عقدىا اجلامعة اإلسبلميو احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج بالتعاون مع 
  137م( ص:  2009ه/1430

13
 Heidi Dulay, seluk beluk belajar bahasa indonesi, diterjemahkan oleh sumarsono, (singaraja: 

FKIP universitas udayana 1985) hal: 13 
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 إستراتيجية لتكوين البيئة في تعليم اللغة . ج

 أن تكوين البيئة اللغوية ػلتاج إىل اسًتاتيجيات وىي كما يلي:14ويرى بشَتي

إنشاء سكن الطبلب وذلك ليكون الطبلب مركزين يف مكان واحد ويسهل على  .1
 وادلدرسُت مراعتهم وإرشادىم وغقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة.ادلشرفُت 

ّ                                      تعُت االماكُت احملظورة فيها التحد ث والكبلم بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف  .2                            
 ومكاتب ادلدرسة.

عقد لقاءات عربية حي  تاتاح للطبل ادلناقشةاألوضاع ادلدرسية واإلجتماع  .3
ات وادلفردات وادلصطلحات احملفوظة والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلم

وادلدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسى على اإلستماع 
والتحدث والتعبَت الشفهي عن انطباعتهم باللغة العربية جتاه األوضاع ادلعاشة 

 واستماع ذلك من اصحاهبم.
ّ                     إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلص ة الدراسة اإلصطناعية  .4 وذلك لسد                                       

ثغرات نارتة عن قلة زمن حصة الداخلية داخل الفصل الدراسى وذلك لتزويد 
الدارسُت بثروة اللغوية أكثر من الثروات ادلوجودة داخل الفصل )إن امكن 

 ذلك(.
إقامة انشطة عربية يف يوم معُت من أيام األسبوع يحي  أن يتصرف الطالب  .5

ت ومباريات وكل ىذه األنشطة ميوذلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابا
أجَتت حتت ضوع اللغة العربية وحتت رعاية وارشاد ادلشرفُت وادلدرسُت يف اللغة 

 العربية.
تدريب الطبلب على إلقاء اخلطابة العربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صبلة  .6

 اجلماعة.

                                                           
 (2001بايل، -التدريبية للمعلكُت اللغة العربية جاوىبشَتي، تكوين بيئة ادلساعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية )ماالنج: ادلقالة اليت القاىا يف الدورة  14
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ة                                      ّ                          هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية يحي  تليب  حاجات حسب مستوياهتم العلمي .7
ّ                                                       ويقوم ادلدر سون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم اىل القراءة وختصيص اوقات خاصة           
خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف ادلكتبة )او اقامة النشاط ادلكتيب( 

 وتعويدىم على قراءة اجملبلت والدوريات واجلرائد العربية.
الطبلب من اصدار اجملبلت او منشورة الطبلبية حي  يطبع فيها كتابات  .8

اإلنطباعات والتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد إختيار 
 األفضل واألحسن منها لغويات وفكريا.

ّ                                         إصدار اإلعبلنات من قبل ادلدر سُت بالعربية وكذلك كتابة اللوحات ادلدرسية. .9                          
تعويد الطبلب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات  .10
خبار العربية واستماع احملاضرات واألحادي  الطويلة من العرب انفسهم وذلك األ

 بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتبار الشؤون الدينية واجلهاز الرمسي اآلخر.
التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على ان تكون ادلواد الدينية ادلدروسة  .11

 ات.ادلدروسة باللغة العربية سهلة العبار 
خلق احلوافر ضلو اللغة العربية سواء كان ؽلنح اجلوائز للمتوفقُت يف رلال اللغة 

                      ّ                                 العربية أو بتأديب ادلخل فُت باجلزاءات ادلناسبة حسب سلالفتهم.
                          ّ                                                     أن هتيئة البيئة اللغوية تتعل ق بتعليم اللغة وتأثَتىا يف إكتساب اللغة الثانية، وكان 

ادلربجبة لتكوين األحوال أو البيئة التعليمية للمتعلم            ّ                   التعليم وتعل م اللغة ىو األنشطة 
وتكوين البيئة التعليمية غَت زلدود على األسئلة التعليمية ىف الفصل فحسب ولكن خارج 

 الفصل أيضا.
بناء على النظرية السلوكية ألوار دثورنايك وسكَت، تكمل البيئة التعليمية اللغوية 

 الية:اإلصطناعية بالقيام على اخلطوات الت
غرس ادلشجع والدافع يف نفوس الدارسُت، إن وجود ادلشجع يحي  الفرد أن  .1

                                               ّ  ً                   يقوم باستجابات. معينة)نشاط( ويدونو سواء أكان او ليا  ام ثانوي ا اليقوم 
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ّ                       الفرد بأي سلوك وال يباشر اي نشاط. فوجود ادلدر س يكون مهما للقيم هبذا                                            
تعليمية وجعل األحوال العمل، وىو الذي يقوم ايضا بتخطيط العملية ال
 التعليمية فعالة حي  تدفغ ادلتعلمُت على ان يتعلموا.

 وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حيت يلقد الدارس من لغتو. .2
 إقامة الثواب او التعزيز والعقاب دلا أهنا تؤدي اىل وجود اإلستجابات. .3

                                             ّ                      هتيئة اجملال للتكرار وادلمارسة أي أنو البد أن يتهي أ الدارس رلاال واسعا من 
األنشطة اليومية اليت تستخدم فيها اللغة العربية حىت ؽلارس كل على التكلم 

ّ       هباويقوم باحملاكة من لغة ادلدر س.                               
 العوامل التي تؤثر على البيئة اللغوية الجيدة . د

العربية ىي أن تكون عند الطبلب أو الدارسُت الكفاءة  الوجهة ادلهمة يف تعليم اللغة
 العالية يف التكلم باللغة العربية حىت تستطيع وا أن يتواصلو مع غَتىم باللغة العربية.

وحتاصل الطبلب يف تعليم اللغة أو يف اكتساب اللغة ادلدروسة معتمد بأمور كثَتة،  
ادلثَت اليت تنبت من نفس الطبلب األمر اخلارجي أو الداخلي. واألمر الداخلي ىو 

وحده. ادلثال: دافعتو، ميولو، وذكائو. واألمر اخلارجي ىو ادلثَت من خارج نفس الطبلب 
الذي يشجعو يف تعليمو واكتسابو للغة ادلدروسة. ادلثال: بيئتو، أستاذه، الطريقة او 

 ادلنهج، والوسائل ادلستخدمة وغَت ذلك.

صلاح اصطناعة البيئة اللغوية ىي وحدة كل العوامل اليت    ً                     اذا ، العوامل اليت تثَت عل 
تعتمد إليها حتاصل الطبلب يف دراسة أحد اللغة او اللغة الثانية. كما ذكرنا ىف األول أن 
حتاصل الطبلب يف تعليم اللغة أو يف اكتسابة للغة ادلدروسة معتمد بأمور كثَتة، يعٍت 

 كما يف اآليت:  األمور اخلارجي أو الداخلي. والبيان عنها

من ناحية أساتذتو أن يكون عندىم الكفائة اللغوية اجليدة، نظرية كانت او  .1
 تطبيقية.
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ّ                          الطريقة ادلستتخدمة أن يكون مرػلة ومشج عة لدافع الطبلب يف الدراسة. .2                                    
الوسئل ادلستخدمة أن يكون كاملة ومرػلة ودافعة إىل الطبلب يف التكلم باللغة  .3

 باشر الذي تستخدم من أجلو.العربية وزلققة للهدف ادل
أن يكون عند ادلدرسُت والطبلب أو الدارسُت الدافعة العلية يف اصطناعو البيئة  .4

اللغوية. أن يكونوا عاملُت جبهاد كبَت مبا الذي قد انتفقوا قبل اصطناعو البيئة 
اللغوية. مثبل، أن يكلفوا أنفسهم يف التكلم باللغة العربية أينما كانوا، يف الفصل 

  و خارج الفصل.أ

                 ً                                      ومن العوامل ايضا  اليت تؤثر على البيئة اللغوية اجليدة ىي:

                   ّ                                             القدوة احلسنة من ادلعل م يف اإلتصال مع الطبلب بالستخدام اللغة العربية  .1
 البسيطة وادلناسبة بقدرة الطبلب.

                         ّ                                          تنفيذ عملية التعليم والتعل م باحلالة ادلسرورة )بكل فرح وسرور( وال يكلف  .2
 الدارسُت.

 كانت الفرصة للدارسُت ليتكلموا بنطق العربية األصلي. .3
ّ          الدافعة القوية لكل  الدارسُت. .4                   
ّ            اإلتصال اجليد بُت ادلدير ادلدرسة مع ادلدر س والدارسُت. .5                                    

 وىناك أيضا الشروط والبادئ لتنمية البيئة اللغوية العربية، كما يلي:

ادلدرسة، منها: مدير ادلوقف والتقدير اإلغلايب للغة العربية من رتيع سكان  .1
ّ    ادلدرسة، وادلدر س، والدارسُت، والعم ال.                   ّ              

النظام وادلبادئ الوضيحة عن شكل تنمية البيئة العربية الذي يريده ادلدرسة.   .2
ّ                                      وكان الطبلب يعرفوا ىذا النظام من او ل رليئهم إىل ادلدرسة. وكان ىناك التعزيز                                   

 دلن يطيع والعقاب دلن يعاند.
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ون على اإلتصال باللغة العربية الفعالة. ووجود ادلعلم الناطق ادلؤىلون الذين يقدر  .3
 يفيد لتكوين البيئة العربية الفعالة. (Native Speaker) باللغة العربية

 دتويل التعليم اجليد والفعال يف تكون البيئة العربية. .4
ّ                                                                  التدر ج يف تكوين البيئة العربية وادلبلحظة إىل كل اإلمكانية والظروف ادلناسبة.  .5     

ً                  مثبل إذا إلتقى ادلدرس بالدارس، فيقولك أىبل  وسهبل !،صباح اخلَت!، كيف       ً                                       
 حالك؟، ماذا تدرس اليوم؟ إىل اللقاء!، مع السبلمة!، وغَتىا.

مبدأ القوام و اتصال العمل. ألن الصعوب لتكوين البيئة العربية ىي اإلستقامة يف  
اىل وجود النظام الذي بو ؽلكن   استخدام اللغة عند رلتمع اللغويُت نفسو. فلذلك، ضلتاج

  15كل األفرادألن يراقبوا استخدام اللغة العربية الفعالة.
 استراتجية البيئة في تعليم اللغة العربية . ه

من ادلعلوم أنو ليس لكل مدرسة من ادلدارس اإلسبلمية كل عوامل البيئة ادلادية  
وادلعنوية وليس يف قدرة ادلدرس إغلادىا. فبل إمكانات والوسائل احلديثة وادلعامل وكذلك 

 األبنية والفصول ادلمتازة الؽلتلكها كل مدرسة من ىذه ادلدارس. 

بيئة ادلوجودة يف مدرسة أحسن وأقضى ما لذا على ادلدرس أن يستفيد من عوامل ال 
 يكون من اإلستفادة مع احملاولة الدائمة لزيادهتا كما ونوعا.

على كيفية اإلستفادة من البيئة يف ترقية وحتسُت تعليم اللغة  16خطط مرزوقي 
 العربية:

                  ً       ً                                   اجعل تعليمك جذابا  ومشوقا  وشلظهرك رتيل وكبلمك فصيحا مؤدبا لينا. .1

                                                           
15

   Muktafi el qudsy, penciptaan lingkungan berbahasa (Bi’ah Lugowiyah) dalam pembelajaran 

bahasa arab, diposkan tanggal 22 april 2009, diakses dari: muktafi.blogspot.com/…/lingkungan-

berbahasa-biah-lughawiyah, pada tanggal 12 junu 2012 pukul 10.00 WIB. 
 .12( ص: 2001مرزوقي، دور البيئة اللغوية يف ترقية اللقة العربية، ىف مقالة اليت القاىا ىف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج )ماالنج،  16
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استخدام اللغة العربية مع طبلبك فتكون أسوة حسنة ذلم  التزم أنت بدوام .2
 ذاىيبة يف أعينهم.

التًتك الطبلب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا أمامهم  .3
                                                       ً  مل يكن لديك ىيبة وبالتايل فإهنم اليهتمون بتدريسك بل بك ايضا .

الطبلب،  أقلل من الشرح والبيان ألهنا تدرب ادلدرس أكثر من التدريب .4
 وادلقصود من التعليم تدريبهم ىم ال تدريبيو.

اجعل عبلقتك هبم عبلقة انسانية يحي  تتبادل معهم احلبة واحلمة والرعاية  .5
واإلىتمام وعاملهم معملتك ألوالدك يحي  تكون قريبا منو حىت ال يشعر 
                    ً                                        بوخشة وحشونة وبعيدا  عنهم أليضا حىت ال يسيئ معك األدب واليفتقربك.

أن تكون الكلمات وادلفردات يف السبورة او ىف الكتب ادلدرسية واضحة  حاول .6
 سهلة بسيطة كي ال يشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرىوا وينفروا عنها.

 اجعل النشاطات الطبلبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت. .7
حفز وشجع على التعلم وتدرب وتطبيق اللغة. وذلك عن طريق تعريفهم أعليتها  .8

 وعمليا ودنياويا وتقدمي اذلدايا واجلوائز للمتفوقُت واألخذ بأيدي ادلخالفُت. دينيا
كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق ادلسابقات فيما بينهم يف نفس ادلدرسة    .9

أومع الطبلب يف مدارس األخرى. وػلسن أم تكون ىذه ادلسابقات دوريا أو يف  
 تك.كل اربعة أشهر حي  تتبادل ادلدارس يف منطق

أكد الطبلب أن لطبلب اللغة العربية توقيعات وطموحات مستقبلة طيبة ساء  .10
 يف الناىية الدينية أو العلمية السياسة واإلقتصادية أو غَتىا.

حاول أن تكون اإلعبلمات وادلعلم ادلدرسية وكذلكالشعارات وبعض أنظمة  .11
 ادلدرسة العامة مكتوبة باللغة العربية.

للتدريب على اللغة مثل اخلطابات العربية واجلرائد أعط الطبلب فرصة ورلاال .12
 واجملبلت احلائطية وغَته، وتشريفهم عليها.
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ضع معهم القوانُت واألنظمة اليت تنظم الطبلب يف استعمال وتطبيق اللغة  .13
     ً  يوميا .

ىذه كلها ما ؽلكن للمدرس عملها وحتقيقها حسب الظروف ادلالية والطاقات 
رس اإلسبلمية. بالنسبة الىالعوامل البيئة اليت ؽلكن ادلدرس إغلادىا اإلنسانية العامة يف ادلدا

وحتقيقها فيمكنو تسجيل ذلك يف تقييداتو أو يف تصميمادلقًتيح مث يعرضو ويقدمو دلن 
 يرجى منو تلبية ذلك.   

                                  دور البيئة اللغوية في تعل م اللغة . و
تؤثر على ظلو اللغة إن البيئة اليت يعيش فيها الطفل ىي من إحدى العوامل اليت 

مبدى اختبلط الطفل بالبالغُت الراشدين العتماد  عندىم مند الطفولة. ويتأثر ىذا النمو
ظلو اللغة على التقليد، ولغة الراشدين تعترب أفضل النماذج اللغوية الصاخلة لتعلم الطفل، 

 Marinaمارينا برت وىايدي دولية ) 17على تنمية ادلهارات الللغوية. فهي ذلذا تساعده

Burt and Heidy Dulay)   تريان أن البيئة اإلجتماعية اليت يعيش فيها الطفل تقوم بدور                                                         
          ّ         مهم  يف نعل م اللغة:

 إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أعلية غضافية حينما يكون تركيز ادلتكلم على 
طبيعية،  بُت شخصُت تكون احملادثة على اللغة نفسها. ففي احلدي  التواصل اللغوى ال

وكذلك يناسب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي. إن ادلشاركُت يف تبادل احلدي  يهتمون 
بتبادل ادلعلومات واالفكار، ويف وقت نفسو ابنية اللغة، وػلدث ذلك علميا دون وعي أو 

 .18إدراك لبناء اجلمل اليت يستعملوهنا

لقد حاولنا أن  (Marina Burt and Heidy Dulay)وتقول مارينا برت وىايدي دولية  
نضع ادلتعلم والبيئة معا لتقدمي حقائق حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق يف الغالب، 

 وتوصلن اىل نتائج األتية: 
                                                           

 .171-168ص: م،  1982عبد اجمليد سيد أزتد منصور، علم اللغة النفسي، سعودي: جامعة ادللك،  17
 موسى رشيد حتاملة، نظريات اكتسب اللغة العلمية وتطبيقاهتا الًتبوية، بدون صفحة. 18
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 البيئة الطبيعية ضرورية لبلكتساب األمثال للغة. .1
 غلب ان يكون اإلتصال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل اللغوية. .2
 .19            ّ  مفهومة للمتعل مأن تكون اللغة ادلستعملة  .3

وقال ابن خلدون "إن اللغة ملكو صناعية، فادلتكلم من العرب حي  كانت ملكو  
اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كبلم اىل حيلة وأساليبهم يف سلاطبتهم وكيفية تعبَتىم 
عن مقاصدىم كما يسمع الصيب استعمال ادلفردات يف معانيها فيلقاىا اوال، مث يسمع 

بعدىا فيلقتها كذلك، مث ال يزال مساعو لذلك يتجده يف كل حلظة ومن كل  الًتاكيب
متكلم واستعمالو يتكرر إىل أن يصَت ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأىدىم، ىكذا 
تصَتت األلسن واللغات من حيل إىل حيل وتعلمها العجم واألطفال. هبذه اآلراء 

 وىي: تكتشف عدة عوامل وتعترب أساسية يف تعليم اللغة

التكرار وىو مهم يف اكتساب وتعلم اللغة وفهم تراكيبها ومفرداهتا. وغلب أن  .1
يتم التكرار يف مواقف طبيعية، ويف مواقف حيوية، وأن يبٍت على الفهم واإلدراك 
للعبلقات والنتائج واال أصبح من دون الفهم مهارة اللية التساعد صاحبها 

 على مواجهة ادلواقف اجلديدة.
صاحلة لتعلم اللغة ماىي البيئة الطبيعية أي اختبلط بأصحاب تلك اللغة البيئة ال .2

 الفصيحة حىت يستقيم اللسان.
وجوب التقليد واإلقتباس يف بدايات تعلم اللغة، مث تأيت مرحلة اإلعنماد على ما  .3

. وؽلكن إغلاز التطبيقات الًتبوية 20وعاه وحفظو واستعمالو يف مواقف جديدة
 تعلم اللغة الشرطي الكبلسيكي مبا يأيت:ادلتعلقة بنظرية 

 
 

                                                           
 نفس ادلرجع، بدون صفحة. 19
 موسى رشيد، حتاملة، ادلرجع السابق، بدون صفحة 20
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 إتقان ما ىو متعلم  .1
إن كل تعلم عبارة عن استجابة دلثَت أو باع  واإلستجابات اليت يقوم هبا 
ادلتعلم ىي اليت حتددمدى صلاحة واتقانة دلا تعامو. وال يتحقق النجاح إال 
إذا قام ادلعلم بتدوين تللك االستجابات لتحديد مدى التقدم الذي اخرزه 

الب بالتحسن ادلتعلم، وبيان الصواب من اخلطأ للتلميذ، وإعبلم كل ط
ّ                                  الذي أخرزه، إذا إن ذلك مدعاة الط راد التحسن، وال يتم ذلك إال بسلسلة                                

 من اإلجراءات واالختبارات والتقومي ادلستمر. 
 التكرار والتمرين .2

التكرار لو دور مهم يف حدوث التعلم الشرطي، بادلثَت الطبيعي وينتج عن 
 اجملال التطبيقي ما ذلك اإلستجابة. إن احملاكة او التكرار بٍت عليها يف

وكان اذلدف منها تعليم اللغة عن  "Pattern Drills"يسمى بتمارن األظلاط 
طريق تكوين عادات لغوية بطريقة ال شعورية. وىو اسلوب مهم يف التعلم 
                                                       ّ   خاصة يف ادلراحل األوىل، وليس يف ادلراحل متأخرة، ولكن غلب أن يعل م 
بأن ليس كل تكرار يؤدي إىل التعلم، با التكرار ادلفيد أو الذي لو معٌت، 

وث تعلم الشرطي، وكلما مرات التكرار أكثر حي  يلعب دورا مهما يف حد
ّ                                                      زادات قو ة ادلثَت الشرطي عند ظهوره مبففرده. ولكن غلب على ادلعلم حىت         
يضمن النجاح أن ػلسن اإلختيار وأن يكون ما ؼلتاره من ضمن اىتمامات 
التلميذ ومن مستواه. وؽلكن استخدام التكرار والتمرين يف حفظ القرآن 

نبوية الشريفة ويف دروس احلساب واجلغرافيا وخاصة الكرمي واألحادي  ال
دراسة اخلرائط، وقواعد اللغة العربية واألناشيد والصائد الشعرية وحفظ معاين 
ادلفردات يف اللغة والقوانُت العلمية، باإلضافة إىل األشغال اليدوية واستعمال 

 اآلالت الكتابة.
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 استمرار وجود الدوافع .3
                            ّ                      اص منو إذا أردنا حتقيق تعلم فع ال، وكلما قوي الدافع                  ً    توفر الدوافع أمرا  المن

حتقق التعلم ادلرغوب، وتعود الفائدة ادلرجوة على التلميذ، وصلادلعلم يف 
حتقيق األىداف ادلرسومة، لذلك وجب إحاطة البيئة الصفية بادلثَتات 
الفعالة حىت نضمن استمرار التواصل بُت ادلعلم وطبلبو، ونكون بذلك 

صل بُت عناصر العملية التعليمية ويف نفس الوقت رسخ ما تعلمو ضمنا التو 
 التادليذ يف أذىاهنم، وبالتايل يصعب النسيان.  

 ضبط عناصر ادلوقف التعليمي وحتديدىا .4
إن ضبط وحتديد عناصر ادلوقف التعليمي وحتديده وتقدؽلو بشكل مناسب 

ّ  اىل شد  يف شكل وحدات رئيسية أو فرعية وحسب مستوى التبلميذ يدعو      
انتباه ادلتعلم وبذلك يتحقق اذلدف يحدوث التعلم من دون أبطاء او تأخَت 
ومن دون احلاجة إىل التكرر والتمرين وىدر الوقت. وعلى ادلدرس أن يدرك 
بأن التنظيم عناصر اجملال اخلارجي، يساعد على تكوين اررتباطاط تساعد 

تعلم يف حالة نشاط يف إصلاز اإلستجابات ادلطلوبة، كما جتعا موضوع ال
مستمر. وعلينا أن ندرك بأن كثَتة ادلثَتات ال تعٍت بالضرورة حتقيق النجاح، 

                                  ّ          بل رمبا تأيت بنتائج عكسية والػلدث العل م ادلرغوب.
 عالقة البيئة باإلنسان . ز

البيئة لفظة شائعة االستخدام يرتبط مدلوىا ينمط العبلقة بينها وبُت مستخدمها 
فنقول: البيئة الزراعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة اإلجتماعية والبيئة 
الثقافية، والسياسية، ويعٍت ذلك عبلقة النشاطات البشرية ادلتعلة هبذه اجملبلت. وقد 

إىل اللغة العربية بعبارة "علم البيئة" اليت وضعها العامل األدلاين Ecology تررتت كلمة 
 oikesم بعد دمج كلمتُت يونانيتُت علا 1866عام Ernest Haeckel ارنست ىيجل 
ومعنها علم وعرفها بأهنا "العلم الذي يدرس عبلقة الكائنات  Logosومعنها مسكن، و
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بالكائنات احلية وتغذيتها، وطرق  احلية بالوسط الذي تعيش فيو ويهتم ىذا العلم
معيشتها وتواجدىا يف رلتمعات أو جتمعات سكينة أو شعوب، كما يتضمن أيضا دراسة 
العوامل غَت احلية مثل خصائص ادلناخ )احلرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات ادلياه 

رتال أن  . وقال زلمد21واذلواء( واخصائص الفيزيائية والكيميائية لؤلرض وادلاء واذلواء
البيئة ىب كل ادلؤثرات واإلمكانات والقوياحمليطة بالفرد، واليت ؽلكنها أن تأثر على 

 .22جهوده للحصول على اإلستقرار النفسي والبدين يف معيشتو

اتفق العلماء يف الوقت احلاضر على أن مفهوم البيئة يشمل رتيع الظروف  
احلية وتؤثر يف العلميات اليت تقوم هبا. فالبيئة والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات 

اإلطار الذي يعيش فيو والذي ػلتوي على الًتبية وادلاءواذلواء وما  -بالنسبة لئلنسان
يتضمنو كل عنصر من ىذه العناصر الثبلثةمن مكونات رتادية، وكائنات تنبض باحلياة. 

وأمطار وجاذبية وما يسود ىذا اإلطار من مظاىر شىت من طقش ومناخ ورياح 
ومغناطيسيو..اخل ومن عبلقات متبادلةبُت ىذه العناصر. فاحلدي  عن مفهوم البيئة إذن 
ىو احلدي  عن مكوناهتا الطبيعية وعن اظروف والعوامل اليت تعيش فيها الكائنات 

 احلية. وقد قسم بعض الباحثُت البيئة إىل قسمُت رئيسُت علا:

دلظاىر اليت الدخل لئلنسان يف وجودىا أو البيئة الطبيعية: وىي عبارة عن ا .1
استخدامها ومن مظاىرىا: الصحراء، البحار، ادلناخ، التضاريس، وادلاء 
السطحي، واجلويف واحلباة النباتية واحليوانية. واليئة الطبيعية ذات تأثَت مباشر أو 

من نبات او حيوان أو  Populationغَت مباشر يف حياة أية رتاعة حية 
 .23إنسان

ادلشيدة: وتتكون من البنية األساسية ادلادية اليت شيدىا اإلنسان ومن  ةلبيئا .2
النظم االجتماعية وادلؤسسات اليت أقامها، ومن مث ؽلكن النظر إىل البيئة من 

                                                           
21

  http://www.wildlife-pal.org/environment.htm 
 .80م( ص: 1986فل وادلراىق، )القاىرة: دار االعتصام، زلمد رتال الدين زلفوظ، الًتبية اإلسبلمية للعل 22

23
 http//www.iid-alraid.de/arabish/abwab/ecology/eco2.html. 
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خبلل الطريقة الىت نظمت هبا اجملتمعات حياهتا، واليت غَتت البيئة الطبيعية 
ةاستعماالت األراضي للزراعة خلدمة احلاجاتالبشرية، وتشمل ابيئة ادلشيد

السكينة واتنقيب فيها من الثروات الطبيعية وكذلك ادلناطق الصناعية  وادلناطق
 .24وادلراكز التجارية وادلدارس وادلعاىد والطرق...اخل

والبئة يشقيها الطبيعي وادلشيد ىي كل متكامل يشمل إطارىا الكرة األرضية. أو 
ن مكزنات الكون األخرى وزلتويات ىذا لنقل كوكب احلياة، وم يؤثر فيها م

اإلطار ليست جامدة بل أهنا دائمة التفاعل مؤثرة ونأثرة واإلنسان نفسو واحد 
 من مكونات البيئ يتفاعل مع مكونتها هبا يف ذلك أقرانو من البشر.

وليس لنا يديل معقول سوى أن نعمل رتيعا لنجعل منو بيئة نستطيع   
حياة كاملة آمنة. وىذا يتطلب من اإلنسان وىو العاقل  ضلن وأطفالنا أن تعيش فيها

الوحيد بُت صور احلياة أن يتعامل مع البيئة بالرفق واحلنان، يستثمرىا دون إتبلف أو 
تدمَت ...ولعل فهم الطبيعة مكونات البيئة والعبلقات ادلتبادلة فيما بينها ؽلكن اإلنسان 

 .25و من بعدهأن يوجد وطور موقعا أفضللحياتو وحياة أجيال
                            البيئة الت عل مية والتعلمية . ح

صر اليت ػلشدىا ادلريب من الكتاب ادلدرسي االتعليمية والتعلمية ىي كل العن البيئة
وطريقة التعلم وأنشطة تربوية أثناء الفصب الدراسي وقبلو وبعده، واليت هتدف كلها إىل 

 . 26ادلرغوب فيولسًتاجتية تربوية واحدة تشكل استجابة ادلتعلم بالشكل 

تشمل البيئة التعليمية نواحي احلياة ادلختلفة: االجتماعية، ادلادية والثقافية اليت  
التقييم. وىي مكونة من عدة -التعلم-ػلدث فيها التفاعل بُت ادلشًتكُت يف عملية العليم

وية خلقات: ادلدرسة، البيت، اجملتمع احمللي واجملتمع العام. لتحقيق أىداف الًتبيةاللغ
البد من توفَت بيئة تعليمية نتبع التفاعل بُت األفراد، ادلواقع، وادلواد اليت دتثل ادلعارف. 

                                                           
 ادلوقع نفسو  24

25
 www.a7ibahome.com/forum/archive/index.php?t-5776.html 

 .11م(. ص: 1981لبنان، صبلح عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، )القاىرة: مكتبة  26
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األفراد: التبلميذ، ادلعلمون، أولياء األمور وآخرون. وادلواقع: احلقيقية )ادلكتبة، ادلدرسية، 
اد اليت دتثل الصفية...( واالفًتاضية )احلاسوب، اإلنًتنيت...(، يف ادلدرسة وخارجها. وادلو 

ادلعارف تتضمن: النصوص بأنواعها ادلنقولة قنوات االتصال ادلختلفة )الطبلعة، احملادثة، 
السينما، الفيديو، التلفزيون، الصورة، ادلوسيقي واحلركة، ووسائل اإلتصال(، وتتضمن 

 أيضا مواد يتنحها التبلميذ، أو أخرى يبادرون بإخصارىا إىل الصف.
ر ووسائل متعددة، فائقة، تفاعلية متكاملة، وظلاذج احملاكة راي العلماء أن عناص

واأللعاب التعليمية التعلم ادلصطنعة عالية اجلودة ستزيد من دافعية ادلتعلمُت للتعلم، 
 .27وسيصبحون أكثر حتكما يف تعلمهم

 أنواع البيئة . ط

العلماء. ىناك آراء مايتعلق بأنواع البيئة التعليمية، ويعرض الباح  ىنا بعض آراء  
رأي زلبُت أن البيئة اليت غَت اإلجتماعية. البيئة اإلجتماعية ادلدرسية مثل ادلدرسُت، 
وأعضاء موظفي اإلدارة واألصحاب يف نفس الفصل، وتشمل أيضا على اجملتمع واجلوار 

ادلدرسة  واألصحاب ىف اللعب وكذللك األسرة. وأما البيئة غَت إجتماعية ىي ادلباين
ايف، والبيت الذي تسكن فيو األسرة، والوسائل التعليمية، واجلو احمليط بو وموقعها اجلغر 
 . 28وأوقات التعلم

 formalأن البيئة اللغوية نوعان: البيئة اللغوية الرمسية )  (Krashen)ورأى كراسُت  

linguistic environment)  اليت توجد يف عملية التعليم يف الفصل، والبيئة اللغوية
 29(.informal linguistic environmentأو )اإلجتماعية 

                                                           
 .50-41، 31-30م( ص:  2005الناظر رتال، أسسيات الًتبوية والتعليم الفعال )عمان: أسامة للنشر،  27

28
 Syah, Muhibbin,Psikologi Belajar, (Jakarta: PT.logos Wacana Ilmu, 2001) Hal 138. 

29
 NurHadi dan Raikhan, Dimensi Dimensi dalam belajar Bahasa Kedua (Bandung: Sinar Baru, 

1990)Hal:143 
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والبيئة ادلصغرة  (makro)ية قسمان: البيئة ادلكربة و اللغ ةورأى دوالى أن البيئ 
(mikro)  :وجود 3( ووجود رد الفعل، 2(سهولة بنية اللغة، 1والبيئة ادلكربة تشمل على )

( وظلوذج استخدام اللغة اذلدف. وأما البيئة ادلصغرة 4ادلراجع ادلعلومة لبيان ادلعاين، 
(وجود رد الفعل، 2( سهولة بنيت اللغة، 1بنية اللغة وتشمل على:  خصائص

 .30(شلارسةبنية اللغة3

لم، فكما رأى كوسُت فهى طبيعية اللغة ادلسموعة وادلشهودة عند ادلتعونظرا من  
ية حي  كان االىتمام فيها إىل بنية اللغة، والثاين البيئة عول البيئة اللغوية السمألنوعان: ا

اللغوية الطبيعية حي  كان االىتمام فيها من اىل زلتوى الكبلم االتصاىل. وزاد كراسُت 
أو  (learning)قتُت، التعلم يلثانية ؽلكن للمتعلم يسلك على الطر أن السيطرة على اللغة ا

 . 31اإلكتساب يوجد ىف البيئة الطبيعية أو غَت الرمسية

ورأى زلمد رتال الدين أن البيئة أنواع ثبلثة. األول البيئة الطبيعية وىي العبارة أن  
البيئة اإلجتماعية والثقافية بالفرد من أشياء حيوية وطبيعية.  العامل اخلارجي وكل ما ػليط

وىى عبارة عن اجملتمع الذي يعيش فيو اإلنسان بأفراده وعاداتو والقوانُت اليت تنظم 
األفراد وعلقاهتمبعضهم ببعض. والنوع الثال  ىو ادلرء نفسو، واليت غلب على الفرد أن 

 .  32يكون قادرا على أن يتعامل معها وأن يتعلم

 يعتربه علماء الًتبية بيئة ألن مايقصد بالبيئة التعليميةىى ولكن ىذا النوع الثال  مل 
العوامل اخلارجية عن ادلرء. وقسم نور اذلدى البيئة اللغوية إىل ثبلثة أقسام: األول البيئة 

-non، الثاين البيئة اللغوية غَت الرمسية ) ((formal linguistic environmentاللغوية الرمسية 

                                                           
30

 Dulay Heidi, Language Two, (NewYork: Oxford University press, 1982). Hal: 14. 
31

 Ellis, Rod, Second Language Acquistion In Context (London: Prentice Hall International, 1987), 

Hal: 6. 
 .18د.ت، الًتبية اإلسبلمية للطفل وادلراىق. ص :  زلمد رتال الدين، زلفوظ،  32
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formal linguistic environment ،) والثال  البيئة الطبيعية(informal linguistic 

environment).33   

انواع البيئة بصورة عامة، وأما أنواع البيئة اليت يقصد الباح  باحلدي  ىنا   ىذا 
 (mikro)كما رآه أكثر علماء الًتبية اهنا نوعان: البيئة الرمسية ورلاذلا كالبيئة ادلصغرة 

 .(makro)والبيئة غَت الرمسية وتشمل على البيئة الطبيعية رلاذلا كالبيئة ادلكربة 

 مسيةر البيئة اللغوية ال .1
حي  كان  (learning)والبيئة الرمسية ىي ما يتعلق بعملية تعلم اللغة الثانية  

اإلىتمام يًتكز يف السيطرة على القوائد وبنية اللغة مع النوعية ىف اللغة اذلدف. 
والتوعية ضلو قواعد اللغة اذلدف ؽلكن تأديتها بادلنهج اإلستنباطى أو بادلنهج 
االستقرائى. ويقصد بتعليم القواعد بادلنهج االستنباطى أن يبُت ادلدرس 

يانا واضحا مع األمثلة مث زتلهم إىل التطبيق. للمتعلمُت قواعد اللغة اذلدف ب
وأما تعليم القوائد بالنمنهج اإلستقرائى أن ػلمل ادلدرس ادلتعلمُت إىل أحوال 
التطبيق، وىى األحوال اليت تعرفهم بنية اللغة مث توجيههم إىل استنباط القواعد 

 . 34بأنفسهم
 ومن خصائص البيئة الرمسية

أي أهنا غلعلها ادلدرس قصدا ليساعد هبا ادلتعلم  (artificial)صناعية قصدية  (1
 يف تعلم اللغة ادلدروسة وليست البيئة طبيعية.

يوجو متعلمو اللغة إىل القيام باألنشطة اللغوية اليت تعرض قواعد اللغة اليت  (2
قد تعلموىا، ويقدم ذلم رد الفعل من ادلدرس وىو تصميم األخطاء أو إصبل 

 أخطاء ادلتعلمُت.

                                                           
33

  Huda, Nuril, tt, Language Learning and Teaching, Malang, IKIP Malang Publisher. Hal: 17. 
 .17. ص: 1982ننفس ادلرجع. وادلؤللف الكتاب ىو: دوالى،  34
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. ويوافق الباح  35يئة جزأ من رلموعات تعليم اللغة ىف ادلدرسةتكون الب (3
 على ىذه اخلصائص. 

وإن معرفة قواعد اللغة بالتوعية عند ادلتعلم ؽلكن احلصول عليها بالتعليم الرمسى يف  
، وىذا يدل على أن 36الفصل، أو من كتب قواعد اللغة وشلن لو كفائة لغوية ادلدروسة

وسع شلا عرفها دوالى السابق. وهبذا تشمل البيئة الرمسية على البيئة تعريف البيئة الرمسية أ
الرمسية اليت حتدث يف الفصل وخارج الفصل. وادلهم ىف البيئة الرمسية ىو اإلىتمام 

 االىتمام إىل قواعد اللغة ادلدروسة.

 البيئة اللغوية غَت الرمسية .2
حي  ال يًتكز  (acquistion)كتساب اللغة إل بيئة غَت الرمسية ىي ما يتعلق باال 

ىتمام فيها يف قواعد اللغة وبنيتها وإظلا اىل زلتوى الكبلم االتصاىل. وحتدث البيئة غَت الا
الرمسية طبيعية، وليست ىي عملية تعليم اللغة ما يتعلق بالقواعد والبنية. وتشمل على 

 .37ن ولغة ادلتعلمُتلدياللغة ادلستخدمة بُت األصدقاء يف نفس ادلرحلة، ولغة ادلريب او الوا
وتعلم اللغة بالطريقة الطبعية يظهر األداء اللغوي األحسن من البيئة الرمسية اليت  

 م قواعد اللغة أو استخدام بنية اللغة بالتوعية.يتركز ىف تعل
ورأى دوالى أن طريقة ادلتعلم ىف اإلتصال تؤثر كثَتا ىف اللغة الثانية ادلدروسة. ؽلارس 

باللغة الثانية مث يرد وغلب عليها باللغة الثانية.  اإلتصال على القراءة واالستماعادلتعلم ىف 
 وذلذا يظهر أعلية البيئة اللغوية ىف اتيان ادلثَتات للمتعلم.

 

 

                                                           
 118. ص: 1990 ريحان، -كراسين فى نور هاديننفس ادلرجع. وادلؤللف الكتاب ىو:  35

36
 Tarigan, Henri Guntur, Prinsip Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan Pembelajaran 

Bahasa. Hal 171 
 145. ص: 1990ريحان،  -نور هاديننفس ادلرجع. وادلؤللف الكتاب ىو:  37
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 اللغة العربية لمبحث الثاني: تعليما

 اللغة تعريف . أ
: باب القول على اللغة وما ىي : أما حدىا فإهنا أصوات يعرب هبا  تعريف ابن جني

ً         كل قوم عن أغراضهم. ويعلق الدكتور زلمود فهمي حجازي على ىذا قائبل  : <ىذا                                                              
ً                  تعريف دقيق، يذكر كثَتا  من اجلوانب ادلميزة للغة. أكد ابن جٍت أوال  الطبيعة الصوتية                                        ً                    

                       ً               بَت ونقل الفكر، وذكر أيضا  أهنا تستخدم يف للغة، كما ذكر وظيفتها االجتماعية يف التع
رلتمع فلكل قوم لغتهم. ويقول الباحثون احملدثون بتعريفات سلتلفة للغة، وتؤكد كل ىذه 
التعريفات احلديثة الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية للغة، وتنوع البيئة اللغوية 

 من رلتمع إنساين آلخر. 
 اللغةوظائف  . ب

                                                  ً        الفرد لقضاء حاجاتو، وتنفيذ مطالبو يف اجملتمع، وهبا أيضا  يناقش  اللغة وسيلة
. فاعلو مع البيئةشئونو ويستفسر، ويستوضح، وتنمو ثقافتو، وتزداد خرباتو نتيجة لت

بواسطة اللغة يؤثر الفرد يف اآلخرين، ويستثَت عواطفهم، كما يؤثر يف عقوذلم. أما 
ع لًتاثو، والرباط الذي يربط بو أبناءه فيوحد  فيما يتعلق باجملتمع، فاللغة ىي ادلستود 

                       ً                                             كلمتهم، وغلمع بينهم فكريا ، وىي اجلسر الذي تعرب عليو األجيال من ادلاضي إىل 
احلاضر وادلستقبل. وأيا ما كانت تعريفات اللغة، فإن الوظيفة االتصالية تقف يف 

ة للغة حىت مقدمة الوظائف للغة. فعند فيجوتسكي أن ذتة وظيفة اتصالية اجتماعي
يف الكبلم ادلتمركز حول الذات، وأن الراشد يفكر يف اجملتمع واآلخرين حىت ولو كان 
     ً                                  ً                             وحيدا . وعند جون ديوي أن اللغة ليست تعبَتا  عن ادلشاعر واألفكار، وإظلا ىي 

 (. 7بالدرجة األوىل وسيلة اتصال بُت أفراد رتاعة تؤلف بينهم على صعيد واحد)
الفرد إىل استعمال اللغة لبلتصال فيها مواقف كثَتة، غلعلها وادلواقف اليت ػلتاج 

 يف سبع وظائف أساسية ىي :  Hallidayىاليداي 
  Instrumental function. الوظيفة النفعية : 1
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ويقصد هبا استخدام اللغة للحصول على األشياء ادلادية مثل : الطعام، 
 . I wantوالشراب. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "أنا أريد" 

  Regulatory function. الوظيفة التنظيمية : 2
ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل إصدار أوامر لآلخرين، وتوجيو سلوكهم. 

 . Do as I tell youويلخصها ىاليداي يف عبارة "افعل كما أطلب منك" 
  Interactional function. الوظيفة التفاعلية : 3

أجل تبادل ادلشاعر، واألفكار بُت الفرد ويقصد هبا استخدام اللغة من 
 . Me and youواآلخرين. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "أنا وأنت" 

  Personal function. الوظيفة الشخصية : 4
ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل أن يعرب الفرد عن مشاعره، وأفكاره. 

  .Here I comeويلخصها ىاليداي يف عبارة "إنٍت قادم" 
  Heuristic function. الوظيفة االستكشافية : 5

ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل االستفسار عن أسباب الظواىر، والرغبة يف 
 . Tell me whyالتعلم منها. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "أخربين عن السبب" 

  Imaginative function . الوظيفة التخيلية :6
أجل التعبَت عن ختيبلت، وتصورات من إبداع ويقصد هبا استخدام اللغة من 

الفرد، وإن مل تتطابق مع الواقع. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "دعنا نتظاىر أو 
 . Let us Pretendندعي" 

  Representational function الوظيفة البيانية : .7
ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل دتثل األفكار وادلعلومات، وتوصيلها 

 I have gotن. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "لدي شيء أريد إببلغك بو" لآلخري
something to tell you(8 .) 
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  Play function. وظيفة التالعب باللغة : 8
ويقصد هبا اللعب باللغة، وبناء كلمات منها حىت ولو كانت ببل معٌت، وزلاولة 

 Billyريفرز يف عبارة "استغبلل كل إمكانات النظام اللغوي. وتلخصها وليجا 
Pilly ." 
 

  Ritual function. الوظيفة الشعائرية : 9
ويقصد هبا استخدام اللغة لتحديد شخصية اجلماعة، والتعبَت عن السلوكيات 

 How do you do ?(9.)38  فيها. ويلخصها ىاليداي يف عبارة "كيف حالك"
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ

 المدخل -1
طريقة  ىو ادلدخل الكيفي .ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي

 أداة رئيسية ىو الباحثحيث  ،األشياء الطبيعية من حالة لفحص اليت تستخدم البحث
البحث  ونتائج االستقرائي، ىوادلشًتك(، وحتليل البيانات ) مجع البيانات التثليث والتقنية
 1.التعميم أمهية يؤكد النوعي

ىو عملية التحقيق اليت هتدف إىل فهم السلوك البشري لبناء صورة   ادلدخل الكيفي
كاملة للوضع الثقايف واالجتماعي حيث وقوع مثل ىذا السلوك. ومشلت الدراسة بيانات 
يف شكل الكلمات اليت تصف وجهة نظر مالحظتها. أجريت ىذه الدراسة على 

ع الناس بشكل طبيعي الشخص الذي جيري التحقيق تتفاعل بشكل طبيعي يف بيئتها م
وقد تصبح عضوا يف رلتمع من الناس الذين درسوا. حياول ىذا البحث أن نفهم ماذا 

التعاريف وكيف، ومىت، وأين ىذا احلدث حدث يؤدي إىل فهم للمعٌت، وادلفاىيم و 
 2، أو وصفا للشخص فحصها.الرمز واخلصائص، واالستعارات،

وىو دراسة كيفية ألن البيانات يف ىذا حبث ادلاجستَت نوعا من أنواع البحث ا ىذ
البحث ىي من األخبار، واألراء، من الكلمات بالستخدام االساليب مجع البيانات من 

 3ادلالحظة وادلقابلة والوثائق ادلكتوبة فيستخلص شلا حبث.
دخل الكيفي، ليتم أخذ البيانات من مصادر سلتلفة، قد تكون رلهزة الباحثون ادليف 

ي مبثابة أداة مجع البيانات )أداة البشري( مع رلموعة متنوعة من األدوات، أنفسهم اليت ى
ومجع البيانات )والذي جيب القيام بو من قبل الباحثُت على الرغم من أن جيوز أن 

                                                           
1
 Sugiono. Memahami Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal 1. 

2
 Mohammad Adnan Latief. Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang. UM Press. 2014). Hal: 67 
3
 Sukudin & Mundir, Metode penelitian, ( Surabya: Insan Cendikiawan, 2005), Hal: 13. 
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يساعده اآلخرين ( أداء رلموعة متنوعة من التقنيات أيضا، مثل ادلقابالت وادلالحظة، 
 4لي، ادلكانية، واإلمياءات، وكيفية اللباس، وغَتىا.وصيد األمساك، وثائق مراجعة، واحل

وىو البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما ال ميكن ، وادلدخل الكيفي
حصولو بطريقة اإلحصائية أو ادلنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد 

   5ماقبلها أتبطلها.يستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد 
 المنهج  .2

كما ادلنهج الوصفي بأنو: أسلوب من أساليب   وادلنهج ادلستخدم ىو منهج وصفي
التحلل ادلركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع زلدد، أو فًتة فًتات 

، زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسَتىا بطريقة موضوعية
 ينسجم مع ادلعطيات الفعلية للظاىرة.مبا 

ويرى آخرون أن النهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف ادلوضوع ادلراد دراستو من  
خالل منهجية علمية صحيحة، وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية 

   6معربة ميكن تفسَتىا.
أو الواقع ادلوجود للبشر  ادلنهج الوصفي عادة يف الدراسات اليت تصف ادلاضي،

مثل: األفراد، واجلمعيات، والدول، أو األنشطة الذىنية والعملية لألفراد واجلماعات أو 
 ادلؤسسات، وآثار ىذه األنشطة وسجالهتا أو الدراسات اليت قامت عليها.

وتنقسم ادلناىج الوصفية من حيث الزمان إىل قسمُت رئيسيُت: ادلناىج التوثيقية أو 
 مناىج التحقيق يف أحداث ادلاضي، ومناىج وصف ما بُت أيدينا يف الوقت احلاضر. 

كما أن الوصف العلمي يتطلب االرتباط بالواقع قدر اإلمكان، أما الوصفي غَت 
د أو بغَت قصد. ويف الوقت الذي ينبغي أن يسيطر العلمي فيتسم باجلنوح يف اخليال بقص
فة تسيطر على الوصف غَت العلمي. فالوصف طاالعقل على الوصف العلمي، صلد الع

                                                           
4
 Mohammad Adnan Latief. Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab. Malang. 

UM Press. 2014. Hal: 77 
5
 Meleong, Lexy J, metode penelitian kualitatif (bandung: remaja rosyadakarya, 2000) Hal:2. 

8
 .385. ص: 4222رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسيات النظرية وممارسته العملية. دمشق: دار الفكر.   
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غَت العلمي كثَتا ما ميثل االنطباعات الشحصية ادلتحيزة أو ما ميكن تسميتو باحلقائق 
 7الفردية، اليت تتزىل وجود الزوايا األخرى للحقيقة.

  ثميدان البح . ب
 ماالنج جاوى الشرقية الثالث رقم دار التوحيد ميدان البحث ىو معهد

)معهد  يلفالسّ معهد  تكامل بُتالباحث ىذا ادلعهد ألنّو ي . إختارإندونيسيا
معهد الذي يدّرس يف ) عصريال عهدمو  الذي يدّرس علم الّدين، وكتب الًّتاث(

 لغة أصبح اللغة العربيةو  ،(العاموعلم اللغة، وعلم علم الدين، وكتب الًتاث، 
لغة النيب و أن اللغة العربية ىي لغة القرأن، وىم يعرفون ويعلمون  حياهتم اليومية.

لديو نتيجة جيدة يف تعليم و  زلمد صلى اهلل عليو وسّلم، وأيضا لغة أىل اجلّنة،
 .الّلغة العربيةب ونالّلغة العربّية ويهتمّ 

 مصادر البيانات . ج
 :البحث كما يلي مصادر البيانات يف ىذا

 معهد دار التوحيد ماالنج. مدير -1
 معهد دار التوحيد ماالنج. أساتيذ -2
 معهد دار التوحيد ماالنج. طالب -3

 أسلوب جمع البياناتد.
 .وأسلوب مجع البيانات ذلذه الدراسة وىي بطريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثائق

 ادلالحظة -1
الواقع ادلوجودة يف معهد يعمل الباحث ىذه ادلالحظة لكي يعرف احلقيقة 

مث  تكوين البيئة اللغوية يف ىذا ادلعهد. يةدار التوحيد ماالنج. عن كيف
    ً                      اوال  حيصل الباحث ىذه ادلالحظة صل من ادلالحظة،النتائج اليت حت

 

                                                           
7
 .  98-97. ص:  4232إسماعيل صيني، قواعد أساسية في بحث العلمي، ردمك: الطبع محفوظة،   
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ّ                                         من الطال ب يعٍت من رئيس قسم اللغة، نائب قسم اللغة  من األساتيذ، وبعض       
سوف يعمل او ميارس يف            ً               اذا كان شلكنا  النتائج جيدة  .                ً وبعض األعضاء أيضا  

، فإن ادلالحظاتىذه  العكس من ذلك بعد القيام إذا كان علىمكان اآلخر. 
 او نقصان ىناك حيتاج كيفية ليتم مرّة اخرى. من ادلتوسط أقلالنتائج تكون 

  وجيعل البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد تكون أفضل.
 ادلقابلة  -2

ّ  بعض الطال بو ومقابلة الباحث مع بعض األساتيذ،  اليت تكون من اعضاء ،        
قسم اللغة بذلك ادلعهد. وىذه ادلقابلة ليحصل الباحث النتيجة الصحيحة 

والنتيجة من ىذه ادلقابلة مع األساتيذ، مع رئيس ونائب و أعضاء  والكاملة.
البيئة يف يد قليال من حيث تكوين من قسم اللغة، يستطيع الباحث ان يز 

 . يف معهد دار التوحيد ماالنج تكوين البيئة                ً   آخر لكي يكون صورة  ل معهد
لق بأخد البيانات عن عستخدم الباحث مبقابلة ادلنظمة ىذه الطريقة تتي

 طريق تكوين البيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج
خاللو الباحث جيمع ادلعلومات انا شفويا يقوم من ييعترب ادلقابلة استب

على ادلعلومات  أداة ىامة ألي شيءوالبيانات الشفوية من ادلفحوص، وىي 
  8من حالل مصادرىا البشرية.

 تحليل البيانات . ه

 :حتليل البيانات ذلذا البحث وىي 

، ذت يف وقت مجع البيانات، اليت نفحتليل البيانات يف ادلدخل الكيفياستغرق 
يف وقت ادلقابلة وقد أجرى الباحث حتليال  .مجع البيانات يف فًتة معينةبعد االنتهاء من 

السؤال مرة  ثتحليل غَت مرضية، سيستمر الباحال ات اليت مت مقابلتهم، بعدلإلجاب
                                                           

 .135ص:   .1987أساليبو. عّمان. دار الفكر. –أدواتو  –ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عد وكايد عبد احلق، البحث العلمي، مفهومة  8
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Miles and Huberman. (1984 ،)مصداقية، وتعترب البيانات اليت مت احلصول عليها أخرى
يتم بشكل تفاعلي ويقوم بشكل مستمر  كيفيال النشاط يف حتليل البياناتيشَت إىل أن 

 .حىت يكتمل، حبيث يتم مشبعة البيانات بالفعل

 ختفيض البيانات .(1
البيانات اليت مت احلصول عليها من ادليدان ىو كثَت جدا، ألنو بعد ذلك 

ادليدان، مث كمية من  يف  الباحث ذكر كماو  . جتدر اإلشارة بعناية وبالتفصيل
للتأكد حتليل  تاجضللذلك ضلن   .أكثر تعقيدا ومعقدةلتكون البيانات  اتكمي

ختفيض تلخيص توبيخ البيانات، واختيار  .البيانات من خالل احلد من البيانات
 الذي ما ضلتاج.، ونبحث ادلوضوع ادلوضوع، مع الًتكيز على األمور اذلامة

 عرض البيانات )عرض البيانات( (2
البيانات ميكن أن يتم يف شكل مقتضب عرض ىناك ، يف ادلدخل الكيفي

يف ىذه   .ذلك ، سلطط انسيايب وغَتسم البياين، والعالقة بُت الفئاتوصف، الر 
( تنص على "الشكل األكثر شيوعا من 1984) miles dan huberman  احلالة

واألكثر  ."يف ادلاضي كانت تكس السرد عرض البيانات للمدخل الكيفي
 .ىو النص السردي لتقدمي البيانات يف ادلدخل الكيفي استخداما

 .رسم اخلادتة / التأكيد (3
( Miles dan Hubermanويقًتح اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات الكيفي وفقا )

االستنتاج األويل ىو ال يزال مؤقت، وسوف تتغَت إذا مل يتم العثور القوية 
    9ليساعد امجاع البيانات األخرى.

 

                                                           
9
  Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Alfabeta. Hal: 337-345 
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 0590:    سنة اجلاري .3
 م 9.691:   وضع األرض .9
 شهادة : ملكية االرض من رسالة .2
   9.691:    مساحة األرض .5
 مؤسسة ملك :  ألرضا حالة .9
 3111:    حالة البناء .5

، محام، مطبخ، الفصول الدراسية سكن،:   البناء أشكال .01
 وادلسجد، مكتب

 عبدون عبد اهلل طو .: األستاذ  ادلدير اسم .00
 :   البيانات ادلعلم .06

 6109/6102ادلعلمْب يف سنة  عدد
 - =  موظف اخلدمة ادلدنية .أ

 أشخاص تسعة عشر()05=  من بقائها  ادلعلمْب .ب
 أشخاص )ستة عشر( 02ادلتغّب       =  ادلعلمْب .ج
 )اربعة( أشخاص 3=         ادلكرم ادلعلمْب .د
 )سبعة( أشخاص 5موظف              =  .ه

 )ستة واربعون( أشخاص 32=                  عدد                  

باإلضافة إذل السكان األصليْب،  حول ادلعهد اكثرىم من ادلسلمْب. اجملتمعات 
وأيضا كثّب من الطالب ادلهاجرين الذين يعيشون يف ىذه القرية. احلياة الدينية بْب اجملتمع 

  حولو زلسوب من جيد جدا.
يف السنة ادلاضية "ونبذة تارؼلية دار التوحيد ماالنج " لقد كتب ىذا وسجلت وفقا 

وآخر يف كتابة  0559، 0551، 0593حوارل عام  والتطورات يف طريقها،لألوضاع 
دار التوحيد  عهدم 61ىذا التاريخ الراىنة، والٍب تساوى مع" يوم ادليالد اإلندونيسيا" ىو 
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 0366مجادى ثاين  0م، تزامنت مع  6110أغسطس  61ماالنج يصادف يف التاريخ 
 ه. 
 تأسيس المعهد ب.

 سنة التأسيس 
ه وبالتحديد يف  0310م /  0590معهد دار التوحيد ماالنج يف عام  تأسس

 ه.  0310من شوال  61م، تساوي بالتاريخ  0590أغسطس  61
مبدأ ىذا ادلعهد ومن مث تصبح حقيقة واقعة، وبالطبع كل ىذا بإذن اهلل. 0550منذ عام 

 بحانو وتعاذل اخلطوة الٍب تقرر. ؽلكن لالنسان ان ؼلطط ويف هناية ادلطاف إال اهلل س
 في معهد دار التوحيد ماالنجوية بيئة اللغحال ال ث الثاني :المبح
 حال البيئة . أ

معهد  ة من أنشئويرصد بيئة اللغت البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج.
ومع  يف معهد التوحيد ماالنج. ويةالبيئة اللغ كوينتليد ماالنج. األنشطة سلتلفة دار التوح

من الطريقة الٍب تستخدم بيئة اللغة يف ذلك ادلعهد ولكن احلاصل  ليس كما كثّب ذلك،  
 نريد ادلؤسس و ابناء ادلؤسس واألساتيذ.  

بيئة اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج، انو يف كل عام ىو أفضل احلصول على 
ىو احد من أبناء ادلؤسس يف  بن عوض عبدون. استاذ صاحل بن عبداهلل ٘بديد ادللونة.

ستاذ األوىو مراقب للبيئة اللغوية يف ادلعهد الذي بناه والده،  معهد دار التوحيد ماالنج.

  عبد اهلل بن عوض عبدون.

بعد اشَبك األستاذ صاحل بن عبد اهلل بن عوض عبدون بالفعل يف تطوير اللغة 
اختار  اختار من الطالب ليكون على مبعدة. .حول إنشاء بيئة اللغوية يف ىذا ادلعهد

  ّ                                                                          طال بو الٍب ٛبلك العربة وادلعرفة عن اللغة او تشجيع عند الكالم باللغة العربية اجليدة 
 والصحيحة يف كل يوم. 
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ىم طالب يف معهد دار التوحيد ماالنج الٍب توجد يف منظمة تدعى "بقسم 
 بيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج.اللغة ". قسم اللغة ىي مراقبْب اللغة يف خلق ال

                    ّ ً                                     ىناك وظيفة مهمة جد ا  بقسم اللغة لتطوير اللغة يف ذلك ادلعهد.

ت ب  األمساء الطلبة  ُ               الوظيفة النبيلة الٍب تشغيلها بعد احلصول األمانة، وىم ت ك   َ   ُ                                                  
مث كل يوم يصبحون جواسيس للطالب  الذين ال يتكلمون باللغة العربية بذلك اليوم.

  لذين ال يتحدثون باللغة العربية.ا

ّ  تجس سيبعد اليوم ىم  كان لديهم ادلكتب واحدا  على االنتهاء صالة ادلغرب. ون  
     ً                                                     فواحدا  تدخل ارل ادلكتب و ذلك ادلكتب تتخصص للمهتم اللغة يف ذلك 

مث ىناك أيضا  ادلعهد.وظيفتهم إيداع أمساء الطالب الذين ال يتحدثون يف ذلك اليوم.
وىناك  االغة الذي غلمع أمساء الطالب ادلتضررين العقاب يف ذلك اليوم.بعض قسم 

بعض الطالب لديهم دور كمؤلف يف ورقة الٍب ستكون على خارجي، وىناك بعض 
                                        ّ     الطالب أيضا لتجديد ادلفردات كل يوم يف السب ورة.

إذا كانت األرقام على اسم  بعد ذلك يكتب ادلفردات ادلناسب باالعدد. 
يتم مطلوب  6إذل حفظ ادلفردات، وإذا كان  الشكل امسو  01يعِب ػلق ، 0مكتوب 

  ادلفردات. 61منها إليداع احلفظ 

مث، بعد كتب الطالب وفقا بأعداد العقاب، و الزم للطالب ان تسجل وٙبويلها 
إذل الشخص الذي يهتم باللغة العربية يسمى بقسم اللغة. ومع ذلك، إذا كان الطالب 

يف اليوم فذلك امسو على الورقة الثانية، وبعد ذلك دل يوادع يف اليوم دع احلفظ واال ي
األخرى، وسوف تكون مكتوبة امسو على ورقة الثالثة، وبعد الورقة األخّبة يسمى اخليار، 
ّ                     وإلزام للطالب باإلضافة إذل إيداع احلفظ مضاعف، وإلزام لطال ب ايضا الكتابة بعدد                                                     
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ة، وعندما فعلت كل ذلك فيمسة امسو على اإلعالن ادلئات وفقا بضوابط، تكتب بالورق
  العقاب، ولكن إذا دل يتم ذلك، سيحدث العكس.

أنشطة مثل ذلك الذي يعمل قسم اللغة بصناع البيئة اللغوية ٗبعهد دار التوحيد 
يتم تنفيذ ىذه األنشطة بشكل مستمر او مواصلة ذلك. أن البيئة اللغوية  ماالنج.

  لتوحيد تتطور يف كل سنة.القائمة يف معهد دار ا

وإذل جانب كل ذلك، ال تزال ىناك األشياء كثّبة يف خلق البيئة يف معهد دار 
                                               ً           يعِب وجود الربنامج ٛبرين اخلطابة يف كل يوم اجلمعة مساء . والبد كل  التوحيد ماالنج.

ّ       ً       ً                بينهم ان يتقد م واحدا  فواحدا  بالتتابع وادلعْبطالب  اللغة ، والتبليغ الزم ان يستخدم             
                                                       ّ                   العربية،  يف ىذه األنشطة الطالب مطالب لتشجيع ان يتقدم ويبل غ بالكلمة العربية.

ّ         ّ                                           يف كل ذلك، غله ز ايضا سب ورة ادلفردات أن كل يوم ٙبتوي على مًب ادلفردات             
اجلديدة الٍب دل يتم قبلها، والطالب يسمح للكتابة وحفظ نفسها كالزوائد ادلفردات عند 

                               ّ                           ادلستقبل. ادلفردات الٍب كتبت يف السب ورة ػلصل من ادلراجع ادلشهورة     ّ          التكل م يف زمان 
ّ            تعِب قاموس زلمود يونس وقاشلوس ادلنو ر و غّب ذلك.                                 

مثال احلقيقي يف تطوير البيئة اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج تعِب تلزم 
ام اللغة لطالبو عندما تسّب على الَبخيص أو سيتحدث مع األساتيذ الالزمة باإلستخد

ّ              العربية، على سبيل ادلثال عند اإلذن للخروج، إذن ليأخذ النقود، إذن للر جوع اذل اليت،                                                                   
  إذن للذىاب إذل الطبيب، وغّبىا.

ىذا التقليد مفيد جدا يف تطوير البيئة اللغة يف معهد دار التوحيد لتكون أفضل 
اج إذل ٙبسْب اخللق يف كل عام، واحملاوالت قد موجود بذلك ادلعهد، ولكن دائما ػلت

                                                                    ً         البيئة اللغة مثل توجد يف معاىد األخرى الٍب تنتشر يف بالدنا اإلندونيسية خاصة  والعادل 
          عمومي ا.
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 تاريخ نشأة المعهد . ب
مؤسس العهد دار التوحيد ماالنج ىي: الشيخ عبد اهلل عواد عبدون، ولد يف 

اخلّبات اإلسالمية بالو )رقم فالوى فارقي سوالويزي الوسطى، والتعليم األخر اجلامعة 
  (.SK.Unis.Alch / VII / 69/  10: شهادة بديل

بداية  0550علة والنوايا العارل ىو احد األسباب إنشاء ىذا ادلعهد. يف عام 
فكرة / وجود نية إلنشاء معهد  مستقلة. عندما غاية األفكار والنوايا، يف ذلك الوقت  

 كنت أدرس يف:
 مدرسة معلمْب العليا )عاليو( اخلّبات بالو، سوالويسي الوسطي. 

 دائرة اإلعالم يف اخلّبات بالو. 
 كلية أصول الدين اإلسالمي وكلية الَببية علو الدين فرق بالو سوالويزي الوسطى. 

ونتيجة دلتابعة من األفكار والنوايا لذلك أنا إبث عن )سلرج( كيفية ٙبقيق الفكرة والنية 
. حاولت لشراء آلة طحن األرز من شخص بقصد إذا كنت اي بسرعة أقرب وقتيف 

قد حصلت على الفادة، سأبِب معهد، وإن كانت صغّبة أوال، وأن معهد بنيت يف 
  واحدة من ادلناطق يف جاوي، وخاصة يف جاوة الشرقية.

الشمالية يف اسم القرية الٍب ستفتح الشركات مطحنة األرز يف قرية طاربولو فارقي 
فشلت ىذه اخلطة. مث انتقلت إذل بوندو ووسو جاوى الشرقية على  سوالويزي الوسطى.

طلب من أقارب رللس آلفالح  اخلّبية بندو ووسو والتحريض على احلبيب صاحل احلامد 
ؽلكنِب ادلشاركة يف التدريس يف معهد إسالمية بوندووسو من معهد الفالح اخلّبة بوندو 

 وسو.
(. ألول مرة رئيسا لذلك ادلعهد 0550هناية )نوفمرب  0550ادلعهد يف عام فتح ذلك 

 ىو األستاذ حسْب بن أبو بكر احلبشي وأنا نائبا لو. 
حسْب احلبشي بُب ادلعهد يف باعيل. مث مدير ادلعهد   استاذ انتقل 0552يف عام 

اهلل عبدون. اإلسالمي بوندوفوسو سلمو إدارة مؤسسة الفالح اخلّبية اذل األستاذ عبد
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ومع ذلك، حٌب لو كان مثل ىذه الفكرة ونيٍب لتأسيس معهد يف األصل تواصل بشكل 
 مستقل ليكون حلم ال ينسى وال ؽلكن أن ٚبتفي من ذىِب. ما زلت أشعر بالتفاؤل. 

أن تذىب وتعمل يف السعودية بقصد عندما حصلت رأس مال  0555يف عام 
ادللك عبد العزيز )جامعة ادللك عبد العزيز( يف  مث سأبِب معهد. كتبت رسالة إذل جامعة

 جدة يف ذلك الوقت رئيس اجلامعة د. عبد اهلل الناشف. 
تقدمت بطلب للعمل يف مكتب/ األمانة العامة للجامعة مع النية، وكما ذكرت 
سابقا إبث ان احصا رأس ادلال لإلقامة معهد. ألنِب ؽلكن التحدث باللغة العربية 

ة بواسطة آلة كاتبة احلروف العربية، مث أعتقد يف ذلك الوقت حٌب لو والكتابة بطالق
قبلت ككاتب، ال بأس ألنو باإلضافة إذل الراتب الذي كانت تنوي استخدامها لبناء 
معهد، وؽلكن أيضا للحصول على إضافة خربة من إحدى اجلامعات يف الشرق األوسط 

 ق. ؽلكن مواصلة النظر يف إدارة ادلدارس يف وقت الح
رئيس اجلامعة وافق على ما يبدو على اقَباحي ألن تبْب أنو يشاور مع شخص 
دل ػلصل على معلومات حول نشاطايت يف ادلدارس ادلعهد بوندوفوسو. الناس الذين 
استشارهتم من قبل رئيس اجلامعة ال توافق أعمل يف ادلكتب اجلامعة. النية جيدة. وقال: 

ألستاذ ذاىب إذل العمل وترك عملو النبيل". السبب "كيف ؽلكن أن التدريس الفعال وا
 و انو حرض يف رسالة الٍب بعث ارل. ولكن أعتقد إذا كان من شأنو أن يعرف بالضبط

  نيٍب لعملي، طبعا أن يكون وافقا ومباركا.
 ؤسسة، ما زلت اشعر بالتفاؤل. أقام ادلابطلبعد أن ٕبث رأس ادلال يف السعودية 

سة النور". ويساعد مع ولدان طنطاوي جوىاري، سَبتّب معهد الٍب تسمي يب "ادلؤس
بندووسو)اصلو من ماالنج( أنا وضعت كل شيء يف متطلبات التقدًن للحصول على 

 األمول للحكومة ادلملكة العربية السعودية. 
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قبل عقد اإليداع، األول استشرت مع عادل كبّب يف ادلملكة العربية السعودية، 
( دل التقي 0552زلمد علوي ادلالكي احلسِب حٌب يف ذلك الوقت )وىو الربوفيسور.د. 

ّ                  معو اال اتعر ف بالربيد إلكَبوين.             
ّ                         بعد أن رسل الرسالة مر ة وبعد ادلؤٛبر األول يف عام  ، وقال انو متفق عليو. 0559                    

كما ىو احلال يف البداية مع الربيد فأجاب دل يوافق على انتقارل من بوندوفوسو )طلتلف 
ن معهد بوندوفوسو(. ولكِب أعلن مرة أخرى من خالل بريد إلكَبوين لو ان  توقفت م

كنت مصممة على التحرك ألنِب أريد أن ٙبقيق ادلزيد من النجاح وعلى نطاق أوسع يف 
 رلاالت التعليم والَببية االسالمية. 

. أنا أعترب ةوأود أن ٙبقيق كل ذلك بطريقة فعالة وعملية يف مكان اسَباتيجي
اسَباتيجي ىي مدينة ماالنج )بْب قرية دينويو، مسبّب ساري، كتواع غادي( وغّبىا مكان 

 15الٍب تشمل رلاالت التعليم يف مدينة ماالنج. وأخّبا، اختار قرية دينويو )رت. 
وقبل أن انتقل إذل ىذه القرية، يف كل شهر مرة واحدة جئت إذل ىذه القرية،  (.16رو

  اصة اآلباء )الشيوخ( واحلكومات احمللية.ألتعرف مع اجملتمع احمللي، وخ
سوى اختارت البيئة و  أنا دل أنتقل إذل تلك القرية، اال بعد مألوفة ٛباما مع اجملتمع.

ّ  نقي و صح ةاجلّبان من جانب األخرى ألن اذلواء  يف ماالنج تساعد كثّبا تقليل التعب         
  من الطالب يف دراستهم.

الدكتور زلمد علوي ادلالكي احلسِب(  جاء العلماء )األستاذ 0559يف عام 
بإندونيسيا، واحدة من ادلدن الٍب زاره ىي بوندوفوسو. أنا أغتنم ىذه الفرصة دلقابلتو 

ٗبجرد اإلرادة احلقيقية من تصميمي وأنِب على استعداد، واهلل  ومناقشة نيٍب والتصميم.
 وافق على الفكرة، نية ،ورغبٍب. ىو سوف تتحرك، مث 

و أن يصنع توصية بالنسبة اإلرفاق اخلطاب الطلب إذل احلكومة من أنا أطلب من
أموال ادلملكة العربية السعودية. انو ىو يتفق ولكن يرجو أن يتغيّب اسم ادلؤسسة، واول 
       ّ                                                                       امسو "الن ور" مث تغيّبه إذل "دار التوحيد". وأنا أتفق وليس ىناك مشكلة، على العكس من 
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م. مث أقدم بطلب األموال للحكومة ادلملكة ذلك طلبت منو أن يكون مشريف العا
العربية السعودية للمؤسسة دار التوحيد ماالنج. ألنِب كنت يف ذلك الوقت اعيش يف 

بوندوفوسو. كان مالك ادلملكة العربية السعودية  316بوندوفوسو شارع ك.ح. اشعاري 
و الشيخ بكر يف ذلك الوقت يعِب ما لك خالد بن عبد العزيز سفّبىا يف اندونيسيا ى

  عباس مخيس.
 لمحة المؤسس دار التوحيد ماالنجج.   

 : عبداللة عوض عبدون  اسم

 0532نوفمرب 05: فالوا فارقي،  مكان الوالدة

 : اسالم  الدين

 :  األبوان

 : عوض بن امحد عبدون من يامن اجلنوب األب 

 : زينب بنت زلمد طّيب من سالوسي اجلنوب األم 

 ماالنج 3/01غاجايانا سونان انبيل  : شارع عنوان البيت

 التربية:

 ( 0535مدرسة اإلبتدائية فاريقي سنة ) -
 (0596مدرسة الثانوية معلمْب اخلّبات فالوا سنة ) -
 (0599مدرسة عالية معلمْب اخلّبات فالوا سنة ) -
 (0595-0599ٚبّصص يف مدرسة اخلّبات فالوا سنة ) -
 يف ذلك ادلعهد. ( ويدّرس0520-0599معهد دار احلديث ماالنج ) -
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ٚبّصص يف معهد دار احلديث ماالنج ومريّب األستاذ اإلمام عبد القادر بن امحد  -
-0520بالفقة و األستاذ اإلمام عبداللة بن عبد القادر بن امحد بالفقة سنة )

0522.) 
جامعة اخلّبات فالو، يف كلية الشريعة واللغة العربية وادلريّب األستاذ العادلة  -

 (.0525 اجلفري فالوا سالوسي وسطي سنة )عيدروس بن سادل
( يسَبك يف التعليم مع ف.د. 0595-0590يف سّتة سنوات كل شهرين سنة ) -

زلمد بن علوي ادلالكي احلسِب، عندما غلع اذل إندونيسيا وبيتو يف شارع لعسوب 
 ماالنج.

 الخبرة في التربية و الدعوة:

 ّبات فالوا.: مدّرس يف مدرسة اإلبتدائية اخل 0599-0593سنة  -
 : مدّرس يف مدرسة الثّانوية اخلّبات فالوا. 0595-0599سنة  -
 : مدّرس يف معهد دار التوحيد ماالنج. 0522-0599سنة  -
 : مدّرس يف مدرسة عالية ادلؤّلمْب اخلّبات فالوا. 0550-0529سنة  -
 : مدّرس يف اجلامعة فالوا. 0550-0525سنة  -
الدين و كّلّية الَببية يف اجلامعة علو : مدّرس كّلية اصول  0550-0525سنة  -

 الّدين فالوا.
 : نائب رئيس معهد اإلسالمي بندوووسوا. 0552-0550سنة  -
 : رئيس معهد اإلسالمي بندوووسوا. 0552-0590سنة  -
 : خاطب اجلمعة يف مسجد اّوبْب بندوووسوا. 0559-0590سنة  -
 وسوا.: خاطب اجلمعة يف مسجد جامع التقوى بندوو  0559-0590سنة  -
 : رئيس عام رللس الذكر ادلعهد اإلسالمي بندوووسوا. 0559-0590سنة  -
 : يقوم معهد دار التوحيد ماالنج.  0590سنة  -
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: خادم اجمللس كل ليلة اجلمعة يف مسجد جامع  0596-0592سنة  -
 ماالنج.

 : خاطب اجلمعة يف مسجد جامع ماالنج. 0590-0595سنة  -
 بية يف اجلامعة سونان انبيل ماالنج.: مدّرس كّلّية الَب  0593-0592سنة  -
 : مدير معهد دار التوحيد ماالنج. 0590-6111سنة  -
 : رئيس العام مؤسسة دار التوحيد ماالنج. 0590-6116سنة  -

 هيكال اإلدارة مدرسة الدينية دار التوحيد ماالنج . د

 : األستاذ طو عبداللة عبدون  رئيس ادلؤسسة

  عبداللة عبدون: األستاذ حسْب نائب ادلؤسسة األوذل

 : األستاذ صاحل عبداللة عبدون نائب ادلؤسسة الثانية

 : األستاذ سعيد عمر رئيس ادلدرسة الدينية

 : األستاذ سادل عبداللة   سَبتّب

 : األستاذ امحد أزىار  امْب صندوق

 : األستاذ ابو بكر باعقيل رئيس مرحلة األوذل

 : األستاذ حسْب قمري رئيس مرحلة الوسطى

 : األستاذ عبد اذلادي مرحلة العليا رئيس

 : األستاذ شوقي السقاف  خادم العام
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   رؤية المدرسة الدينية دار التوحيد ماالنج . ه
  كوهنا مركز تعزيز العقيدة، وتعميق الروحي، وتشكيل األخالق. .0
إذل تطوير احلياة  الٍب تنّبه بتعاليم كوهنا ادلدرسة تقوم بأساس قوة إلتزام  .6

  اإلسالم.
كوهنا ادلدارس الدينية الرائدة يف أداء التعليم األساسي، والتعّلم ،والبحث،  .3

  وخدمة اجملتمع.
كوهنا مركز تطوير علوم الدين، والعلم نافع الٍب تعود على اجملتمع ألجل  .3

  خلق رلتمع سلمًيا وامًنا.
  كوهنا مركزا للتجديد األفكار وتطوير ادلدارس على أساس مدرسة الدينية. .9

  المدرسة الدينية دار التوحيد ماالنج رسالة . و
ثبوت العقيدة، وعمق روحي، والشرف األخالق، توصل طالهبا ان ؽللك  .0

  واتساع ادلعرفة، والنضج من عروة ادلسلم.
تريب طالهبا على التفكّب والتصرف بشكل مستقل، والناقد، يهتم بالبيئة  .6

  االجتماعية، ومنظور عادلي.
الدين، وادلعرفة، والعلوم والتكنولوجيا احلديثة  تعطي اخلدمة للطالب العلوم .3

  اإلسالمية إذل أن تتحقق يف احلياة اليومية وٙبويلها األجيال ادلسلمة األتية.
  توفّب القدوة يف احلياة على أساس قيٌم إسالمية والثقافة األمة. .3

 العصرية.حفظ العقيدة أىل السّنة والتقاليد السلف يف احلياة العادلية واحلياة 
 بيان الطالبز. 

 بيان عدد الطالب الدرج

 + ةعدد طالب  طالبة طالب

  063 - 063 األوذل
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  29 - 29 الوسطى

  30 - 30 العلٓب

  636 - 636 عدد

 بيان سهولة المدرسة:ح. 

 رقم نوع الغرف عدد الغرف الحالة / بيان
.0 غرفة ادلدير 0 جّيد  
.6 غرفة رئيس ادلدرسة 0 جّيد  
.3 الفصل األوذل والوسطى 9 جّيد  

.3 فصل العليا 3 ضروري/ناقص  
.9 سكن الطالب 61 جّيد/ ناقص  

.2 مكتبة 0 ضروري  
.5 إدارة السعي 1 ربط  

.9 غرفة الصّحة 0 ضروري  
.5 غرفة ادلدّرس 0 جّيد/ ناقص  

.01 غرفة احلاسوب 0 جّيد  
.00 غرفة اللغة 1 ماعندىا  
العلميةغرفة  1 ماعندىا  06.  
.03 ميدان الرياضة 0 ضروري  
.03 مسجد 0 جّيد  
.09 محّام ادلدّرس 0 جّيد  

.02 محّام الطالب 06 جّيد/ناقص  
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.05 غرفة اإلجتماع 1 ماعندىا  
 

 عدد خصص المدرسين في األسبوع . ط

               
 أسماء المدرسين الرقم

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت
I II I II I II I II I II I II 

   √           √         األستاذ عبد اهلل طو عبدون 1

 األستاذ حسْب عبد اهلل 2
     √ √ √ √   √ √ √   √ عبدون

     √ √ √ √ √ √ √ √   √ األستاذ صاحل عبد اهلل عبدون 3
 √ √ √ √ √ √ √ √         األستاذ عبد اذلادي باشوين 4
 √ √                 √ √ األستاذ زلمد منّب زين 5
                         األستاذ زيد بن مسّب 6
 √ √     √ √             األستاذ حسْب قمري 7
   √       √   √   √     األستاذ سعيد عمر 8
 √   √   √   √       √   األستاذ عامر محزة 9
       √       √   √     األستاذ توفيق ىداية 10
 √       √           √   األستاذ عبدالقادر العيدروس  11
             √ √ √ √     األستاذ زلمد سالم 12
   √ √ √ √ √ √ √         األستاذ علي أكرب بن عقيل 13
 √   √                   األستاذتوفيق زلمد بارقبة 14
       √   √ √ √ √ √ √ √ األستاذ عبدالقادر العيدروس 15
 √   √   √   √           األستاذ فتح الرمحن 16



55 
 

 

   √   √ √ √   √ √ √ √ √ األستاذ سادل عبد اهلل 17
                     √ √ األستاذ أمْب نور  18
 √ √ √ √ √   √ √ √       األستاذ أبو بكر باعقيل 19
     √         √ √ √   √ األستاذ أمحد أزىر 20
       √               √ األستاذ إمساعيل عبدون 21
                 √ √ √   األستاذ عبد الرمحن السقاف 22

األستاذ علوي بن حسْب  23
 √ √ √ √   √             احلداد

األستاذ سادل بن شيخ أيب  24
                 √   √ √ بكر

           √ √           األستاذ عبد اذلادي احملضار 25
         √ √     √ √ √ √ األستاذ عيدروس بن عقيل 26
                         األستاذ فارح 27
       √         √ √     األستاذ زلمد فيصل أنوار 28

األ ستاذ زلمد شوقي  29
 √       √               السقاف

 √ √             √ √ √ √ األ ستاذ عبد الرمحن ادلكي  30
     √ √     √       √   األستاذ علوي بن عقيل  31
 √ √     √ √             األستاذ صاحل السقاف 32
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 .في معهد دار التوحيد ماالنج لغويةالبيئة ال كوين: األنشطة لت لمبحث الثالثا

ينمو ويتطور بسرعة يف كل عام بوجود التفاعل اجليد بْب معهد دار التوحيد 
األنشطة اليومية من االستيقاظ يف الصباح إذل ادلعلم مع الطالب. التفاعل ليس ٗبجرد يف 

الروحية، والفطور، واألنشطة   النوم يف الليل، بل يبدأ عند صالة الفجر، واألنشطة
التعليمية الدينية واحلكومية، والصلوات اخلمسة، واألنشطة بْب ادلغرب والعشاء، 

 .وادلراجعة، إذل األنشطة قبل النوم يف الليل

إن سلسلة من األنشطة ادلذكورة  ٘بري متواصلة ألجل تكوين األجيال الفضيلة. 
هتدف إذل تكوين بيئة اللغة عن طريق إجراء معهد دار التوحيد األنشطة اليومية يف 

األنشطة الروتينية يوميا كانت أم أسبوعيا.وىذه األنشطة هتدف أيضا إذل تشجيع قدرة 
، واستيعاب مفرداهتم إضافية يف احلياة اليومية، وشلارسة الطالب يف الكالم باللغة العربية

 .كالمهم طوال زمان تعلمهم يف معهد دار التوحيد

ىو ادلعهد ادلشهور يف العادل، صار معهدا مستيقظا للبيئة معهد دار التوحيد 
معهد دار اللغوية خاصة اللغة العربية. فاألنشطة الٍب تؤثر على تكوين بيئة اللغة يف 

 ، وفرقة اللغة، واإلعالنات، والَبخيص، وغّبىا.د منها؛ اخلطابةالتوحي

 أنواع األنشطة . أ
 سبورة المفردات .1

 سّبورةعهد دار التوحد ٗباالنج  عن نتائج ادلقابلة مع رئيس قسم اللغة ٗب
من كاتب اخلاصة اللغة  السبورةتائجها ىى كتابة ادلفردات يف ون 0ادلفردات،

العربية. ان اجلدوال استخدام اللغة العربية و اللغة االصلليزية يف كل أسبوع مرتْب. 
وجدت ادلساعدة من اخلارج قسم اللغة العربية الذي لديها القدرة اللغوية الكاملة 

 و اجلديدة لقسم اللغة االصلليزية لكتابة الفردات اللغة االصلليزية.
                                                           

  60:11يف الساعة  6109/ 00/ 3االربعاء يف التاريخ . مقابلة مع علوي بن ىادي الكاف رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ماالنج، يوم  0
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دات اللغة العربية يف اللوحة من موضوع اليومية الذي وكتابة ادلفر  
استخدمها يف كل اليوم. وىذه ادلفردات من ادلصادر معجم اللغة العربية، كتاب 

 اللغة العربية، واحلوار اللغة العربية.
ة يعِب كل يوم مرّ    سّبورةعربية واللغة االصلليزية  يف بدلت ادلفردات اللغة ال

ادلفردات يف  سّبورةاللغة االصلليزية  يف ات يف سّبورة ة مفردبعد صالة ادلغرب. كتاب
اللغة العربية.  يوم االربع والسبت. واليوم اآلخر لوحة ادلفردات مكتوبة بادلفردات

الفردات مكتوبة باللغة االصلليزية يف كل أسبوع مرتْب يعِب يوم  سإذا استخدام 
 ة باللغة العربية. االربع والسبت. واليوم آخر لوحة ادلفردات مكتوب

لتمسح الفردات الذي ادلكتبة يف لوحة يعُب القارء الذي لديها القدرة 
 والكفاءة اجلديدة لتسح ادلفردات بنظر اذل ادلعُب، والكتابة. 

واللجنة من قسم اللغة ىي امْب هلل، فيصل كامل، فكر فجر سلَب الدين، 
ادلفردات فيها  السبورةلديها ادلسعولية الكربية يف  وزلمد فحر رمضان الذين

 يكتب ادلفردات، ؽلسح ادلفردات، يبدل ادلفردات بادلفردات اجلديدة.
ودور لوحة ادلفردات مهم جدا يف حفظ ادلفردات اجليدة، بلوحة ادلفردات 

لغة تكوم مساعدة لطالب يف كتابتو وحفظو اما ادلفردات اللغة العربية وال
 ادلفردات تكون فعالبية لطالب. سّبورةة اجلديدة. لذا االصلليزي

كل   السّبورةلغة االصلليزية ادلكتوبة يف ومجلة ادلفردات اما اللغة العربية و ال
 مفرادت.  011مفرادت واحلد األعلى  21يوم اعلى اقل 

لدى الطالب ليس تكون واجبتا لكتابة ادلفردات، الن من قسم اللغة 
. والطالب ىم يسعرون السّبورةم اخلاصة لكتابة ادلفردات يف ماعندىا نظا

 السّبورةلغة االصلليزية ىم ينظرون يف وػلتجون جليادة ادلفردات اما اللغة العربية وال
 ادلفردات.
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يف معهد دار ادلفردات ىى عوامل ادلساعدة ليجعل البيئة اللغوية  سّبورة
لوسائل  ليجعل البيئة اللغوية يف ىذا ادلفردات ىي احدى ا سّبورةالتوحد ٗباالنج. 

 ادلعهد.

بالطريقة واألنشطة ألجل تكوين البيئة اللغوية، قام معهد دار التوحيد 
ادلستخدمة مثل تسجيل سبورة ادلفردات، صارت ىذه السبورة كتبو أعضاء فرقة 

كتب أعضاء فرقة اللغة ادلفردات كل يوم  اللغة عليها ادلفردات العربية ادلتنوعة.
 ار التوحيد كتابتها يف مذكراهتم.معهد دشكل مستمر، الزم على طالب ب

وية ٗبعهد دار بيئة اللغتكوين الفوائد يف ال      ّ                   ىذة سب ورة ادلفردات كثّب من
ّ   يسه ل وهبذه الطريقة سوف  .التوحيد ماالنج ادلفردات العربية، ان ػلصل الطالب   

  يوم.     ّ يف كل   فردات جديدةادلوكذلك ؽلكن للطالب إضافة 

 اإلعالنات العربية .2

االعالن الذى مت نشره من ادلسؤول عن كل قسم، من قسم الصحة، 
أهنا مسؤولة عن االعالن  ومن قسم اللغة، ومن قسم النظافة، ومن قسم التوزيع.

إذا كان أمر مباشرة أو إعالنات منهم يعترب التوارل مهم  للمسؤوليات كل منها.

  وغلب أن يتم اإلعالن.

للطالب الذين تعلن اإلعالن ولكن دل تستخدم اللغة العربية عقوبات 
االعالن يف ىذا ادلعهدالبد         ً                            ػلسب ٔبهرا  )الذي كان يتحدث بصوت عال(.

بالستخدام اللغة العربية، ألنو واجب على كل الطالب الذين سيعلن االعالن أن 
  يستخدم باللغة العربية.
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ن يف اإلعالن عن ذلك، وعادة ما مسع اإلعالنات من خالل ادليكروفو 
على سبيل ادلثال مثل اإلعالن ستنفذ معا أو اجتماع من بعض الطالب الذين 
ػلصلون على والية يف اجمللس، وأيضا ىناك أحيانا جرؽلة للطالب ادلتضررين من 
اخلرق، أو يف بعض األحيان ىناك أيضا يتم اإلعالن عن اإلعالنات بواسطة 

وكل ىذا  ين كسب ثقة حٌب تنظيفها ادلعهد معا.أجزاء من النظافة لألطفال الذ
اإلعالن بعد أن أعلنت من بعد اللغة العربية مث ترمجتها إذل اإلندونيسية، حٌب 
يتسُب جلميع الطالب على فهم حقا وفهم زلتويات ىذا اإلعالن، سواء القصد 

  والغرض دلاذا مت اإلعالن عن ىذا االعالنات.

يف إعالن ذلك، القيام يف ادلسجد ألنو مكان ادلناسب جدا لالستخدام 
مت احتساب ادلسجد نشروا إعالنات يف ادلكان األكثر فعالية يف اإلعالن، ألن 

  ىذا ىو ادلكان الذي غالبا ما يتجمع مجيع الطالب.

معايّب زلددة يف اإلعالن عن االعالنات يف معهد دار التوحيد ماالنج 
ٙبية، وبعد ذلك مباشرة يف مضمون  ىذا ،بطريقة البداية كان يسبقها افتتاح

االعالن وصفها اللغة العربية، مث ترجم وشرح بالتفصيل عن اإلعالن 
  باإلندونيسية، ٕبيث القراءة واالستماع حقا أي خطأ الفهم.

يف اإلعالن البد جلميع الطالب أن يتحدث باللغة العربية، ألنو من أجل 
إذل االستماع لىَبديد النشيد باللغة التعريف الطلبة يف معهد دار التوحيد تعود 

العربية، ولكن يعطي رخاوة وسهولة بعد نشر إعالن باللغة العربية ومث بعد إعالن 
  ترجم إذل اإلندونيسية.

يستخدم الوقت ادلناسب لإلعالن عن عادة يتم إعالن يعِب بعد صالة 
ولكن العشاء. ألنو خالل الصالة العشاء مجيع الطالب ٘بمعوا يف ادلسجد، 
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عندما اعترب إعالن مهم جدا، وغلب أن يتم اإلعالن فورا، وغلب أن يكون يف 
الوقت ادلناسب كما أنو يعلن على الفور، سواء كان ذلك يف الصباح وبعد الظهر 

  أو يف ادلساء.

غلب أن اإلجراءات الٍب تنفيذىا إذا كنت تريد أن تعلن إعالنا، استأذن 
حلقيقي لإلعالن، اذا كان اإلعالن دون التقرير قبل لألستاذ اوال، حٌب أن ادلنشأ ا

  إعالهنا، واخلوف من ملكة مجال االتصاالت / خطأ تفاىم.

عندما يتحدث اعالن باللغة العربية فقط، ومعظم الطالب على فهم 
الغرض وجوىر إعالن ذلك، خصوصا الطالب الذين كانوا يعيشون يف معهد 

أهنا وصلت إذل أعلى ادلستويات من غالبية او من الطالب الذين يفهمون 
                                                                        طبقتو، وكان الكثّب عن التمك ن من اللغة العربية، وىم يعرفوا يقولون اذل األخ 

لكن يف بعض األحيان يأمر و  صغّب حول معُب والغرض من إعالن وبشرىا.
ٍ  األساتيذ دلن يعلن أن يعلن بالستعمال الَبمجة لكي يفهم الطالب اجلدود بفهم                                                                   

ٍ  جي د .  ّ  

معهد دار التوحيد ىي الطرق ادلستخدمة لتكوين البيئة اللغوية يف إحدى 
بوسيلة اإلعالنات العربية مكتوبة كانت أم منطوقة. ىذه اإلعالنات تشجع 

معهد دار التوحيد قام الطالب يف الطالب على فهم اللغة العربية فهما دقيقا. 
ويستوعبون مفرداهتم قليال فقليال بالتعليم الذايت تلقائيا، ىم يتحدثون اللغة العربية 

 6حٌب يبدوا ماىرين يف الكالم باللغة العربية.

، جعل الطالب الذين هبذه األنشطة ، ألن                        ّ ً اإلعالنات العربية نافعة جد ا  
اللغة العربية حيث تدرب ات اإلعالنبللغة العربية، وكذلك بااعتادوا على االستماع 

                                                           

  ليال(. 61:11، ساعة 2/6109/ 00من قسم اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج ، وىو األخ أمحد زكى، يف يوم اجلمعة ، بتاريخ  نائبمقابلة  مع   6
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، وكذلك حاول الطالب على اإلستماءالطالب يف احلصول على إتقان يف ادلهرة 
 االعالن. ذلك نعُب مادلفهم 

 ذان.إستاإل .3

الطالب يف معهد دار التوحيد ماالنج، ولكن غلب أن  ذانإاالستغلوز 
تكون واضحة جدا وسوف يكون حيث يذىب الطالب، فإهنا تكون ىناك 
حاجة دلوافقة األستاذ الذي عاش يف ذلك ادلعهد، أو أنو ىو من ابناء ادلؤسس 
يف معهد دار التوحيد، من بينهم يعِب األستاذ طو بن عبد اهلل بن عوض عبدون، 

ذ حسْب بن عبد اهلل بن عوض عبدون، واألستاذ صاحل بن عبداهلل بن واألستا
عوض عبدون، ومن ذلك الثالث ال يسمح أن يكون طلب للحصول على 

  اإلذن.

ّشروط دلتطلبات ألجل التأىل الطالب ليستأذن ال ػلصل الطالب على 
 لف.ادلخالفة يف العمهد، وكان قادرا على عقد األمانة عندما ؼلرج كان وال ٚبا

اذا كان يصنع ادلدّلع عندما ييستأدن باخلروج، وسوف تشويو اسم ادلعهد بسبب 
إذا ىو معروف مع األساتيذ ذلك الطالب لن يسمح ذلم  الفعل ىؤالء الطالب.

  اخلروج يوم اجلمعة، ودل ػلصل أيضا الَبخيص مرة أخرى.

ىذا ىو الوقت ادلناسب للطالب بطلب اإلذن، ليست ليس ملزمة 
كلما كانت يستطيع باإلستأذن، إذا كان ثلث األساتيذ الذي مت ذكر يف   الوقت،

  وقت سابق أنو يف معهد، وؽلكن استخدامها إلجراء الَبخيص.

باستخدام  بدّ كل من الطالب يف معهد دار التوحيد الذين سيخرج ال
يص ينقسم إذل قسمْب، وعلا البطاقة، ألنو قد مت إعداد معهد بذلك، الَبخ

خلرجوا يف حول جنب ادلعهد، أو إذن على احلصول يبيت يف ادلكان ،  االستئذان
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للطالب الذين موجودة  االستئذانأدلثال من  لذلك ىناك نوعان من البطاقات.
 .ادلالبس اخل لكتوب، ولشراءايف حال ادلعهد ىي: لشراء 

يفضل ادلقصد من الطالب عندما يطلب اإلذن لألستاذ يعِب، على 
يريدون لشراء الكتاب ادلكان ادلقصد يعِب، دكان القطسي  سبيل ادلثال اهنم

إذا كانوا ٕباجة لشراء اآللة الكتابة العادة زيارهتم اذل دكان  والدكان بايعقوب.
ساردو، عندما ػلتاجون لشراء ادلالبس، وادلالبس مث طلب اإلذن للذىاب إذل 

  دكّان ماتوس.

احلالة، وىي من حيث عادة الطالب إلختيار األستاذ ادلفضلة يف ىذه 
ىذا اإلستأذان، يعِب األستاذ طو بن عبد اهلل بن عوض عبدون، وقال انو ىو 
اجلثّة الذي جيد جدا وسريع يف إعطاء اإلستاذان للطالب، ولكن إذا الطالب 
سوف يريد بطلب اإلذن لكنو دل يكن ىناك، مث ىم ؼلتار الطالب البديل الثاين، 

   بن عوض عبدون لطلب اإلستأذان.وىو األستاذ صاحل بن عبد اهلل

التالميذ يف دار التوحيد اذا كن يريد بالَبخيص ىناك شخص الذي 
رافقو، وخصوصا عندما إذن ىؤالء الطالب بسبب ادلرض وسوف يفحص اذل 
الطبيب، ولكن إذا كان سيخرج من قريب من ادلعهد، رلرد لشراء الكتاب أو 

للطالب اجلدود الذين  افقة، وايضاً أنّ ذاك فإنو ليس من الضروري ىناك بدون مر 
  ماالنج.يف دينة ادلما زالوا ال يعرفون عن حول 

الذي مت تعينو ليكون رفيق ذلؤالء الطالب الذين حصلوا على األمانة 
ليكون من قسم العبادة، ٕبيث يتمكن الطالب الذين كسب ىذه الثقة مرافقة 
الطالب الذين سيذىبون إذل الوجهة الٍب يريدوهنم، وخصوصا يف قسم العبادة 
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يدىم كشف ترافق الطالب اجلدود الذين ال يعرفون عن حول ادلعهد واما ير 
  احلاجة للخروج.

يف ىذا ادلعهد ليس كما يف معهد آخر، ألنو ؽلكن أن يقال  ذانإاالست
أن تكون باالنزعاج عندما غالبا من ىؤالء الطالب، وؽلكن إال أن يقال بسيطة 
وسهلة إذا ىؤالء الطالب يتوافق دائما مع األنظمة الٍب اجريت يف ذلك ادلعهد، 

  خَباع يف ىذا ادلعهد.والقانون الذي براءات اال

عند استخدام اللغة العربية سوف تسمح لو أن يكون مقبوال  ذانإاالست
يف الَباخيص، وعامل واحد دلقبول ىذه اإلستأذان باستخدام اللغة العربية عند 

  عملية الَبخيص.

أن ػلدث رفض اإلذن من األستاذ إذا كان الطالب أقل إعتقاًدا، وكان 
السهولة الَبخيص إذا ال ؽللك سجال شيئا عندما يعيش يف الطالب أن ػلصل 

معهد، وغالبا ما يتعرض بالعقوبات يف الصالة ، أو ال ٙبافظ على نظافة الشعر 
 .3، أو ال يستخدم اللغة العربية يف األنشطة اليومية، أينما كان

ال بد أن معهد دار التوحيد، ذان إحدى األنشطة الطالبية يف إاالستأصبح 
االستئذان وافيا بدليل صحيح وفقا باحتياجات الطالب، مثل الذىاب إذل  يكون

الطبيب أو زيارة األقارب أو شراء االحتياجات الشخصية وغّب ذلك. كان 
 االستئذان قرره الطالب باللغة العربية حٌب منحهم األستاذ متطلباهتم يف االستئذان.

خلريج ادلؤمن ولديو معهد دار التوحيد ىي: ٙبقيق اإن من أىداف تطوير 
األخالق الكرؽلة، وادلعارف وادلعلومات الكثّبة. تدريب الطالب على التفكّب 
ادلستقل على البيئة االجتماعية، لديو ادلنظورة العادلية. توفّب اخلدمة ضلو طالىب العلوم 

                                                           
 ليال. 61:11، ساعة 3/00/6109الّسقاف، يف يوم اجلمعة ، بتاريخ يف معهد دار التوحيد ماالنج ، وىو األستاذ زلمد شوقي األستاذ مقابلة مع  3
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إذل  الدينية والعلوم التكنولوجية والفنون ادلتنوعة لتحقيقها يف احلياة اليومية ولتحويلها
القدوة احلسنة يف احلياة على أساس القيم   تسليمأجيال ادلسلمْب يف ادلستقبل. 

والتقاليد يف احلياة العادلية  النبيلة لإلسالم ولثقافة األمة. واحلفظ على عقيدة السلف
ىي تكوين اخلريج الذي معهد دار التوحيد واحلياة العصرية. واألىداف ادلطلوبة من 

 لعربية.يستوذل على اللغة ا

صل عليها ٙباللغة العربية الٍب اإلستأذان بكثّب من النتائج اإلغلابية من 
ّ           تجعل الطال ب من نفسهمس ، هبذه الكيفيةالطالب ، قادرة على التحدث    ً وية  اق    ً ثقة           

ّ  يشج ع، و ذالك ادلعهدؤسس ادل أبناءمباشرة مع  يف  الطالب يف التوتّب الكلمات،   
 .منفسهعلى  الطالب اللغة العربية  سيتعلمونذلك احلال 

ية في معهد دار التوحيد لغو البيئة ال كوين: العوامل المدافعة لتمبحث الرابعال
 ماالنج.

العوامل ادلدافعة يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج  بالنسبة إذل 
ادلراقبون يف تكوين مالحظة الباحث ومقابلتو مع رئيس قسم اللغة وأعضائو بصفتهم 

هدون كثّبا يف تشجيع طالب معهد تالبيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج. ىم غل
وفيما يلي العوامل ادلدافعة يف  .دار التوحيد ماالنج  للكالم والتحدث باللغة العربية

 تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج:

 أنواع العوامل المدافعة  . أ
 من المعلمين تشجيع .1

للطالب،  الكبّب لتشجيعا ار التوحيد تعطيكل األساتيذ يف معهد د
بن   ة اليومية، خصوصا األستاذ صاحلدائما باستخدام اللغة العربية يف احليا
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عبداللة بن عوض عبدون  ألنو ىو رئيس يف قسم اللغة تسمى ىذه بقسم اللغة 
ّ           العربية الطالب الذين هتتم ون باللغة   العربية.                      

ّ                        على العادة الذي يتحد ث مع األساتيذ ، لذلك كل  لتشجيعأمثلة ا                    
 عِب، عادة يعطيالطالب ان يهتم وػلرس بيئة اللغة العربية يف ىذا ادلعهد ي

للطالب بإعطاء الدالئل حول ادلزايا، فمن ادلمكن مع مكافأة مادية  لتشجيعا
، واحدة منها، ونقول  الٍب سيتم احلصول عليها عند استخدام اللغة العربية

للطالب أن اللغة العربية ىي لغة الكتاب األمة اإلسالمية ادلقدسة أو القرأن 
مثل ىذا  لتشجيعا لعربية ىي لغة أىل اجلنة، مع         ّ                وكذلك يعر فهم بتلك اللغة ا

  سيجعل الطالب ليستخدم اللغة العربية يف احلياة اليومية.

للطالب على  لتشجيعيعطي ادم لألستاذ وىو ادلكان الذي عادة يستخ
استخدام اللغة العربية ىو أن ىناك مكانْب، واإلختيار فيما يتعلق ادلكان 
ادلناسب بذلك، اما يف الفصول الدراسية أو يف ادلسجد ادلبارك بعد يأدون 

 الطالب ٔبماعة للصالة العشاء. 

        ّ                                      الذي يبل غ األستاذ اذل الطالب يعِب التشجيع والتذكّب لتشجيعأحيانا ا
أن اللغة العربية ىي لغة دينهم يعِب دين اإلسالم، واللغة العربية أيضا ىي لغة 
          ّ             ّ                                            النيب زلمد صل ى اهلل عليو وسل م، والتنسى ؼلرب الطالب أن يستعمل اللغة العربية 
                                           ّ                   ؽلكن للطالب ان ػلصل على كسب الثواب، وعندما لتعل م وادلمارسة وتشجيع 

ألنو يتبع سنة النيب زلمد صلى اهلل عليو باللغة العربية سوف ٙبصل على مكافأة 
    ّ   وسل م.

يف األسبوع ادلعْب يعُب من األساتيذ  لتشجيعا ق الوقت لتوفّبكما تتعل
أو ادلعلم دل ٙبدد على ما يوم إلعطاء ذلك للطالب، تقريبا كل يوم للتذكّب، 
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ّ  من األستاذ يعِب كل   لتشجيع        ّ               مر مستمر ا يف إيصال ىذه اولكن إذا كان ىذا األ                
ّ          شهر مر ة واحدة.        

ادلختلفة الٍب قدمها األساتيذ للطالب، يف الطريقة  لتشجيعمن أنواع ا
الٍب أعطاىا التأثّب على التخاطب الطالب اللغة العربية و غّبهتم وكذلك 
ُ                               ّ   عل ساهتم، ولكن يف ذلك الوقت اهنا و جد على الطالب باستخدام عند التكل م                              ّ

ّ                             والتحد ث مع أي شخص ال تزال تستخدم اإل ندونيسية، حٌب كما أنو ؽلكن عند      
حسب األصابع واحد أو اثنْب من الطالب الذين توجد يف ذلك، ألنو كما 
يعرف األستاذ أن اللغة العربية ليست لغت األم ولكن اللغة العربية ىي اللغة 

 الثانية يف حياهتم.
كان ادلعلم لو دور ىام يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد 
ماالنج. من خالل االستماع والتحفيز وتقدًن ادلشورة والتشجيع، سوف يسعون 
الطالب على تكوين قدرهتم يف الكالم باللغة العربية. قام األستاذ صاحل بن عبد 
اهلل بن عوض عبد بالتوجيهات عن أعلية اللغة العربية، وفائدة تعلمها يف عصر 

 تنقل احلياة يف ادلستقبل. العودلة. كانت اللغة العربية زلتاجة من أجل
الطالب على فهم اللغة العربية وشلارستها يف  دفعمن ادلعلمْب ت لتشجيعا

كفاءهتم يف   كوينة عظيمة يف توجيو طالبو على تحياهتم اليومية. ادلعلم لو وظيف
كالم اللغة العربية. صار العمل اجلاد من ادلعلمْب يف زلافزة الطالب بأن 

 ة طوال اليوم.يتحدثون اللغة العربي
قال بعض ادلعلم يف معهد دار التوحيد ماالنج  بأن من يريد أن تتعلم 
علما معينا فعليو أن ػلبو حبا حقيقا. التشجيع والتحفيز من ادلعلمْب ىو أمر 

 3ضروري يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج.

                                                           
 ليال(.  06:11، ساعة 2/6109/ 61قابلة مع األستاذ يف معهد دار التوحيد ماالنج ، وىو األستاذ أزىر، يف يوم اجلمعة ، بتاريخ مالحظة وادل  3
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شجيع  ّ ت  الفهم و الجعل الطالب على لتوسيلة فعالة ىذه،           ّ  تشجيع ادلعل م
عل ٘بمن ىذه األنشطة  وعلى استعداد لتعلم اللغة العربية، وذلك ألن تأثّب

 العربية. تعلم اللغة يف الطالب لديهم الرغبة ولديهم شعور احلب وتنوي

 الدروس اإلضافية للفصول التمهيدية .2
نتائج ادلقابلة مع رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗباالنج عن الدراسة 

ان الدراسة اإلضايف النوع من قسم اللغوية فيو رئيس،   ونتائجها ىى 9اإلضايف، 
النائب، واألعضاء. واستجاب ادلشرف اللغوية أن الدراسة اإلضايف ىي كوسائل 

 عربية.لَبقية الكفاءة الطالب يف احملادثة باللغة ال
وادلادة تعليم اللغة العربية يف دراسة اإلضافيو فيو الصرف، واحملادثة 

للطالب يف التكلم اللغة العربية. وكتاب  اليومية. هبذا الربنامج تكون سهال
ادلستخدمة يعِب كتاب التخاتب دلادة احملادثة ومألف ذلذا الكتاب صاحل بن عبد 

كتاب األمثلة التصريفية. استخدام اهلل بن اود عبد. دلادة الصرف باستخدام  
الكتاب ادلوجودة  كوسائل التعلمية اللغة العربية تكون عملية التعلمية الفعالية 

بعض الطالب ال  01%. و  51بوجد الطالب يتكلمون باللغة العربية 
يتكلمون باللغة العربية. وحلل ىذا ادلشكلة من قسم اللغة اعطاع ادلراجعة 

 ن يتكلمون بللغة العربية بطريقة اعطاء ادلفردات.للطالب ىم ال يستطعو 
ان دراسة اإلضايف ىي برنامج اخلاصة للفصل التمحيد الن يف ىذا 
الفصل ان القدرة اللغوية الطالب ضعيف لذا ىم ػلتجون اذل دراسة اإلضايف 
لَبقية الكفاءة والقردة اللغوية. من رأي قسم اللغة ان الفصل بعد التمحيد ىم 

اءة جيدة يتكلمون اللغة العربية لذا ىم الػلتجون بدراسة اإلضايف. امهر  وكف
 وادلكان لتطبيق دراسة اإلضايف يعِب يف الفصل وادلسجد.

                                                           
  60.11يف الساعة  6109 00 3يوم االربيع يف التاريخ  . مقابلة مع فيصل كامل اللجنة قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗبالك، 9
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وادلعلم لدراسة اإلضايف يعِب من قسم اللغة العربية الذي لديو ادلسعلية 
الطالب يف دراسة اإلضايف. ورأي من قسم اللغة ان داسة اإلضايف تكون  9من 

للطالب حٌب يكون عملية التعلمية الفعالية.  9اجلذابة و احلماثة  باجملموعة 
والطالب يف الفصل التمحيد ىم يشعرون سهل يف تكلمون اللغة العربية لفهم 
ادلادة الصرفية بعد دراسة اإلضافية. لذا ان دور دراسة اإلضايف تكون مهمة 

 للطالب فصل التمحيد.

ضايف تأثر اذل الكفاءة اللغوية الطالب ونتائج الطالب بعد دراسة اإل
 وتأثر يف ادلادة آخر مثل مادة الدين اإلسالم.

من بعض العوامل ادلدافعة الٌب أجرت هبا معهد دار التوحيد ماالنج ىي 
تزويد احلصة التعليمية للفصول التمهيدية يف ادلستوى األوذل والثانية. القيام 

الكاملة ادلرجوة لدى مؤسس  نقطةبالدروس اإلضافية ألجل احلصول على ال
معهد دار التوحيد ماالنج. اعتقد ادلؤسس بأن إجراء الدروس اإلضافية سوف 

 يساعد الطالب يف فهم اللغة العربية.
ىذه األنشطة يدبرىا أعضاء قسم اللغة، وىو ادلسؤول عن تطوير كفاءة 

ث مرات يف الطالب يف اللغة العربية، وتنفيذ الدروس اإلضافية الٍب أجرت ثال
واخلميس للفصول  األسبوع. عقدت الدروس اإلضافية يف يوم االحد والثالثاء

التمهيدية ادلستوى األوذل، بينما عقدت الدروس اإلضافية يف يوم السبت واألحد 
 واالربعاء للفصول التمهيدية ادلستوى الثانية.

د دار الدروس اإلضافية ىي األنشطة اإللزامية للطالب ادلبتدئْب يف معه
تطوير اللغة العربية. الكتب ادلستخدمة للدروس  التوحيد ماالنج، نظرا إذل أعلية

 اإلضافية منها؛ 
 كتاب لغة التخاطب، فيو احلوار باللغة العربية  -
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كتاب األمثلة التصريفية، الكتاب الذي يفسر عن تغيّب الفعل يف تعلم اللغة  -
 العربية 

معهد دار التوحيد ماالنج األستاذ  كتاب تعليم اللغة العربية، ألفو مؤسس -
عبد اهلل بن عوض عبد، ػلتوى ىذا الكتاب من رلموعة ادلفردات العربية 

 وترمجتها اإلندونيسية.
أجرت الدروس اإلضافية بعد صالة العشاء يف الفصول الدراسية. ىم 

 غلهدون يف مشاركة ىذا الربنامج مع مراقبة ادلوجو من أعضاء قسم اللغة.

غّب عادية، وهبذه الطريقة  ه األنشطةعلات من عقد ىذوكانت مسا
      ً و ايضا  الطالب على فهم ومعرفة إضافية يف دراسة اللغة العربية، ػلصل سوف 

الٍب دل يتم تدريسها يف الفصول  ةسوف ػلصل الطالب على شيء اضافي
ّ          الذي يدر س ىف الفصلالدراسية يف الواقع، وهبذه الطريقة شيء  الٍب دل تكن         

ٍ  بفهم   ٍ           جي د ، سوف يقدر     ناقشتو وسيتم ادلستنّب. ٗب  ّ 

 
 المحادثة األسبوعية.. 3

نتائج ادلقابلة مع رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗباالنج عن زلادثة 
تطبيق عملية زلادثة االسبوع يف كل اسبوع مراتا،   ونتائجها ىى 2األسبوع، 

بتنظيم يعُب اختيار من بعض الطالب ليتحدثون مباشرة بدون استعداد قبلها. 
 وأحيانا دور اربعة الطالب ليتقدمون ويتحدثون مباشرة.

و ادلكان لتطبيق احملادثة  يعِب يف مسجيد ادلبارق، وتطبيق احملادثة بعد 
احملادثة كالوسائل لتصحيح  األخطاء الطالب يف  صالة العشاء.  وعملية

                                                           
  60:11يف الساعة  6109/ 00/ 3. مقابلة مع علوي بن ىادي الكاف رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗبالك، يوم االربعاء يف التاريخ  2
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احملادثة. يف ىذه عمليىة ان دور رئيس قسم اللغة العربية ىو صاحل بن عبد اهلل 
اود عبد يعِب لتصحيح االخطاء الطالب يف احملاثة من هنية تركب النحو مثل 

 االخطاء يف استحدام ضمّب، وكذالك تصحيح االخطاء من احملادثة.

اوادلادة الذى يكون ٕبثا يف احملادثة يعُب ادلوضوع من اربعة وادلوضوع 
 الطالب الذي اختيار لتقدم احلوار اواحملادثة يف امام ادلباشرة.

وىذا النظام للطالب يف مرحلة ادلتقدم الذين لديهم الكفاءة اللغوية   
ي اجليدة، واحيانا اختيار من الطالب فصل األول الثانوية . وللطالب آخرين الذ

 ليدىم الوقت لزيادة ادلفردات يف احملادثة اللغة العربية دلرحلة ادلبتدء.

والطالب يف معهد دار التوحد اعتادوا للمحادثة اللغة العربية بالنظام 
ادلوجودة. واحيانا ادلوضوع الذي يكون ٕبثا يف احملادثة عن عمل اليومية، الرحلة 

 ذىب اذل بوروم.مثل الرحلة اذل جبال بوروم منذ يف استعداد ل

ومن ىذا النظام ان الطالب الديهم احلماثة اجليدة ألن من ىذا النظام 
ان الطالب يف معهد دار التوحد يستطعون لزيادة ادلفردات وتطبيقها يف كل 
اليوم. وبنظر اذل استجابة احد الطالب ىذا ادلعهد عن ىذا الربنامج احملاثة 

للطالب ادلعهد دار التوحد وباخلاصة كفاءة األسبوع يعِب زيادة الكفاءة اللغوية 
 النحوية. حٌب ىم يستطعون يتحدثون باجليد

إحدى العوامل ادلدافعة يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد 
 واحدة يف األسبوع.ماالنج ىي احملادثة األسبوعية، يتم تنفيذىا مرة 

دار التوحيد ماالنج، يف مسجد معهد  وقد عقد ىذا الربنامج بعد العشاء
ؤسس معهد ادل إبنومجيع أعضاء قسم اللغة، وأحد  قام حضره مجيع الطالب،

، األستاذ حسْب بن وندار التوحيد، منهم: األستاذ طو بن عبد اهلل عوض عبد
 . ون، األستاذ صاحل عبد اهلل بن عوض عبدونعبد اهلل عوض عبد
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ة أمام احلاضرين، قام مجيع الطالب يف معهد دار التوحيد باحملادث
صححها بعض ادلؤسسْب مباشرة أخطاء الطالب يف احملادثة. هبذه الطريقة 

ادلواد ادلبحوثة لدى  حصل الطالب على التجديد والثقة يف زلادثة اللغة العربية.
الطالب احملدثْب يف برنامج احملادثة األسبوعية ىي حسبما يتفقوهنا برغباهتم، على 

كثّبا عن كل شيئ    ة طالب. ىم يتحدثونشكل لعب الدور بْب أربع
 بللحدودمعينة.
 ستعدادإلا قوة أن يكون تدريب الطالب على سيتم ةسبوعياأل احملادثة

ذه وهب ستعداد،إلا ولدييس ل أنو ،مقدّ بالتّ الطالب  يعْب، ألنو عندما ّيدٍ ج قوي  ب
للغة باالتحدث  على لتكون قادرة ومضخةً  ختبارإلا سيتم تهمشجاع تعِب

بدون اإلستعدات ولو ادثة احمل يف على درايةأن ؽلارس جعل الطالب و ، العربية
 قلياًل. 

 تسجيل المحادثة. 3

 معملية التعلّ يؤّدون يف  الذين للّطالب ىذه احملادثة لتسجيل ادلختار ومن
، ويتكّلم العربية بفصاحة ،، ويقرأ بطالقةالنطق قول قادرة على، وبالفعل القدًن

النتيجة للتسجيل وؽلكن ان يكون أمثلة لألخ صغّب او اوالد ٕبيث تكون 
  اجلدود.

واحدة من أحكام يف اختيار ليكون تسجيل احملادثة، الذي مت اختياره 
من حيث الفصل، ولكن ال تركز على الفصل فقط، قد يكون من الطالب صغّب 

  احسن، وأكثر القدرة، أو ؽلكن الئق أن يستخدم كنموذج يف تسجيل.

عادة ادلواضع البحث الذي تستخدم يف تسجيل احملادثة  تعِب األعمال 
اليومية، سواء كان يف معهد أو يف ذلك الوقت يف ادلنزل، أو عندما كان يلعب، 
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أو عندما كان التنشئة االجتماعية مع الناس، كل ىذا احلال حقا يسمع للطالب 
  يف آذوهنم. ٕبيث أهنا تستخدم لالستماع بكل اشياء باللغة العربية

مع ضوابط متنوعة، بدءا من طول الوقت يف التعلم، أو من الفصل 
العالية، وكذلك القواعد الٍب مت إنشاؤىا من قسم اللغة ىو تعيْب أربعة أشخاص 
ّ                                                                  ليتقد م إذل األمام، وأربعة أفراد لكل متنوع ىناك من الفصل العليا وكذلك من      

طبقات ٙبتح أو األخ صغّب لكي الفصل ٙبتو، هبدف دلاذا وضعت معا ٕبيث ال
يعطيو طالقة اللسان، الفصاحة، والشجاعة كأخوة الكرباء لتمرين اللغوية وىو 

  خصوصا للتخاطب العربية.

ويتم تنفيذ ىذه التسجيالت يف ادلسجد يف وقت فارغة وليس يف عملية 
التعلم، أو دل تستخدم ألنشطة األنشطة القائمة، وؽلكن أيضا أن يتم تسجيل 

عملية يف الفصول الدراسية يف الصف الفارغ، وؽلكن أيضا أن تنفذ يف مكتب ال
  لقسم اللغة كذلك.

من أحد العوامل احملفزة، الٍب  يعقدون من نتيجة إغلايب ليحصل الطالب 
الطالب بكيفية السؤال واجلواب باللغة العربية،  ىذا تسجيل احملادثة، يتوذل

وسيتم  لمات ادلوجودة يف احملادثة،والطالب لديهم التفاىم أكثر من الك
استخدامها لالستماع مث زلاكاة التسجيالت احملادثة كالعادة يسمع يف اذوهنم ، 

  هبذه الطريقة سوف سيكون أفصح وأشجع بطالقة على التحدث باللغة العربية.

ليس كل الطالب يف احلصول على دورىم يف متابعة عملية تسجيل مثل 
ليتم تسجيلها، ألن ليس كل الطالب لديهم القدرة ىذا، ولكن بعض الطالب 

العربية جيدة وحقيقية، والطالب الذين لديهم قدرات احلد األدىن يف اللغة العربية 
  حٌب يتمكنوا ؽلكن االستماع وتقليد احملادثة الٍب استطاعت أن يسمع.
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والفكرة يف الواقع ٛباما بفكرة جيدة جلعل الطالب يف ىذا ادلعهد دار 
فكرة رائعة تبْب  التوحيد ماالنج يكون أعمق ادلفردات للتحدث باللغة العربية.

من أحد الطالب ىو من رئيس السابق ذلذه القسم، وىو أخونا زلمد نور اذلدى 
ّ                    ىيلدا، الذي يتعل م اآلن بدراسة يف أىقاف ٗبدينة ؽلن، يف او ل الوقت الذي كانوا                                     ّ               

أحد األستاذ الذي يدرس يف ذلك يريدون بدء التسجيل استعارة اذلاتف من 
  ادلعهد.

تسجيل احملادثة يساعد طالب معهد دار التوحيد ماالنج يف كالم 
العربية، يف حْب أن بعض العوامل ادلدافعة يف تكوين البيئة اللغوية ىي باستخدام 

 ىذه الطريقة.

قام أعضاء قسم اللغة بالتسجيل عن زلادثة اللغة العربية، مع أنعم لديهم 
درة اجليدة يف النطق واللهجة، مث استمعو الطالب ىذا التسجيل باستخدام الق

 مكربات الصوت حٌب صار الطالب يتحمسون كثّبا يف استمعاعو.
 أما بالنسبة إذل ادلواد ادلسموعة ىي األشياء اجلوىرية يف احلياة اليومية.

رسائل من خالل االستماع إذل تسجيل احملادثة، يطالعون الطالب يف إيصال ال
العربية. ىم يشجعون أنفسهم على التحدث بالعربية عن طريق نقل ادلواد 
ادلسموعة من مكربات الصوت. أما الفوائد األخرى من تسجيل احملادثة ىي 

 5دار التوحيد ادلفردات اإلضافية. استيعاب الطالب يف معهد
الطالب غلعل ان ة ويبيئة اللغالتسجيل ىذه احملادثة ادلؤثرة يف تشكيل 

النطق ع احلاد لفهم التخاطب باللغة العربية، وسيسهل أيضا يف ا لديهم السم
 .عن اللهجاتتتعلم سالعربية، وسوف 

 
                                                           

، ساعة 2/6109/ 00محد زكى، يف يوم اجلمعة ، بتاريخ من قسم اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج ، وىو األخ أ نائبمقابلة وادلالحظة مع   5
 ليال.61:31
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 الخطابة .5
ويتم األنشطة اخلطابة مرة واحدة يف األسبوع يف كل يوم اجلمعة بعد 

مساء، والذي  05:11وينتهي يف الساعة  02:09صالة العصر يبدأ يف الساعة 
 ادلسجد ادلابرك معهد دار التوحيد ماالنج.يقع يف 

ادلوضوعات ادلستعمل عند احلصول على الطالب ٖبطابتو على العادة 
تعِب،  ادلوضوع ادلفضل بشكل عام أهنا تستخدم موضوع يتعلق بتحديد موقفو 

مع ادلوضوعات ادلتنوعة الٍب . شرف العلم، واألدب يف األخالق، حول نوايا اخل
أمام األصدقاء، بطريق إصدار الكلمات احلكيمة الٍب توجد ٘برأ على التحدث 

  يف أنفسهم.

أشخاص، وتتكون من  5الٍب يتقدم وادلختار خلطابة يف األسبوع ىناك 
األول ىو خطبة مجعة، خطبة الثاين ىو استخدام اللغة العربية، خطبة الثالثة تعِب 

باستخدام اللغة خطبة باستخدام اللغة اإلصلليزية، واخلطبة االربعة خطبة 
اإلصلليزية، وبعضهم باستخدام اللغة االندونيسية، وىناك يطلب بعض الطالب 
                                                                 ُ       خلطابة باستخدام اللغات احمللية من كل األماكن ادلثال ىو: مادورا، جافا، أ سيع،  

  كاليمانتان، وبابوا اخل

العادة من بعض األساتيذ يأتون لرؤية الطالب إلعطاء التقدًن، ٗبا 
ّ                            طالب سيكون حقا إستعدادا  ليتقد م، وكذلك ادلدرس يعطي اإلقَباح جاءىم فال       ً                     

و النصائح وادلعلومات للطالب الذين ىم بالفعل القادرة على تقدًن اخلطابة أمام 
ّ   األصدقاء صديقو، وجعل قيمة إضافية من األستاذ إذل الطالب الذين قد يتقد م.                                                                  

يتفضل أن طي الوقت اخلاص لألستاذ الذي قد جاء يف ذلك، و عوي
يطلع اذل ادلنبار، ، وتوفّب اإلرشاداد قليال، ويعطي ادلداخالت كما أصبح يليق 
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الناس يف الدعوة الذين يدعون على ادلنبار، وألقى كلمات الدوافع للطالب ٕبيث 
  تكون أكثر محاسا يف تقدًن اخلطبة على ادلنبار.

ٍب قد كتب يف عملية من ىذا األنشطة اخلطابة تلزم الستخدام اللغة ال
سابقا، إذا كان الطالب ػلصل على التحدث باللغة العربية، والبد أن  ؼلطب 

بتلك اللغة، وعندما ػلصل الطالب على التحدث باللغة اإلصلليزية، والبد أن  
ولكن األمر سلتلف برئيس اجللسة البد باستخدام اللغة  ؼلطب بتلك اللغة،

كل برنامج غلري حوارل ساعة  الربنامج.العربية من إفتتاح الربنامج حٌب إختتام 
  واحدة ومخس دقائق.

ّ         ّ  عملية من ىذه احملاضرة ىو أو ل شلث ل من قسم اللغة، ويتقد م ألول مر ة                       ّ    ّ                         
 ويدعو رئيس اجللسة الذي سيحمل الربنامج يف ذلك اليوم.

ربنامج األول يعِب قراءة الويستمر  ،بعد رئيس اجللسة يفتح الربنامج
الثاين ىو قراءة احلديث النبوي، والثالث يعِب يدعو الطالب  القرأن، والربنامج

الذي ػلصل ليكون خاطبا يف خطبة اجلمعة مع ادلؤذنو، سلسلة من اخلطبة الرابع 
تعِب خطبة باستخدام اللغة العربية، مث خطبة باستخدام اللغة اإلصلليزية، واخلطبة 

باللغات احمللية من أصل األخرة باستخدام اللغة اإلندونيسية، ويستمر باخلطبة 
  ىؤالء الطالب.

ّ                                                    قبل يتقد م الطالب يف يوم اجلمعة ، وقبل أسبوع كتابة األمساء مكتوب         
يف الورقة ادلسجلة على لوحة اإلعالنات قريب من مسجد مبارك معهد دار 
ّ    التوحيد ماالنج، لكي األمساء ادلكتوبون أن ٘بعلوا االستعدادات قبل أن يتقد م،                                                                  

تبدأ من ادلواد، والتبليغ، وغّب ذلك، أهنا سوف سيعمل وفقا ٕبال هبذه الطريقة 
  واحلصول على أكثر توافقا مع رغبات من العمل يف ذلك األسبوع األسبوع.
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عند اختيار الطلبة الذين سيتم اختيارىم الٍب ستملئهم من أنشطة اخلطابة 
ّ       ومن قسم اللغة يقس م مر ة أخرىالذي يكون مسؤوال من قسم اللغة،      ّ يف سلتلف                  

اجملاالت العلمية، وىم فخري رمضان، أمْب اللة، و ابو بكر البار ، ٕبقهم 
 لتنظيم وتسهيل على ىذا الربظلج تعِب اخلطابة.

أدت أنشطة اخلطابة كل يوم اجلمعة بعد صالة العصر. غلب لكل الطالب 
هبذه  احملاضرة لتشجيع محاساهتم يف تعليم اللغة العربية. أن  يقوم منعطفابإلقاء

الطريقة، كان الطالب يتعلمون ويدربون أنفسهم على التحدث باللغة العربية، 
 9حٌب يقدرون على القيام باخلطابة اجليدة.

ة ويستمر يكون شجاعان يجعل الطالب ل، بالنسبة من ىذا الربنامج
ّ  ليجر ب ان يتقد م          ّ ومن جانب األخرى ىذه األنشطية تعِب أمام أصدقائو،     

ّ           ّ    اخلطابة تستطيع ان يدر ب على التحد ث يف مجيع الن س،             ّ ب مفرداهتم   ّ در   ُ ت      ً أيضا   و                   
 سابق.الوقت الفظون يف الٍب ٙب

 األفالم العربية مشاهدة .6

لطالب معهد دار التوحيد  العربية األفالم ٙبويلىذا الربنامج يعِب 
يوم  يف ذلك ال ماالنج الذي صنع الذي يوجد يف كل يوم اخلميس ليلة اجلمعة.

كل الطالب يتزامحون للحصول على دعم ادلوقف، وؽلكن يستطيع ان يتمتع 
ّ                                             ويشاىد األفالم الٍب ستدو ران، ألنو بذلك السبب ؽلكن أن ٘بعل نفسها بزيادة                      

  من حيث حفظ ادلفردات.

داء الطالب أنشطتهم، دلدة أسبوع كامل، بعد صالة العشاء بعد أ
       َ                وبعد الع شاء معا، وتذىب  66:11 -09: 61              ً           باجلماعة، تقريبا  مند ساعة 

  مباشرة إذل الفصول الدراسية الٍب خصصت دلشاىدة الفيلم.
                                                           

، 2/6109/ 00مقابلة وادلالحظة مع احد من قسم اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج ، وىو األخ رفقي فاجر سلتارالدين، يف يوم اجلمعة ، بتاريخ .  9
 ليال(. 60:11ساعة
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 ٙبويلقت دلتابعة أنشطة استجابة جيدة جدا من الطالب يف ذلك الو 
اقع عندما ال أحد ادلراقب لّباقب ىذه العملية، ولكن ، يف الو  العربية األفالم

  الطالب يبحثون ادلراقب لكي غلوز ويستأزن دلشاىدة الفيلم.

باستخدام  العربية األفالم تحويلندما يريد الطالب لمنذ بضع سنوات ع
شاشات التلفزيون ولكن دلتابعة التقدم يف العمر يف ىذه احلقبة يعِب الطالب يف 

تخدام احلاسوب احململ الٍب ترتبط مع اجلهاز اإللكَبوين  وعرضها معهد دار باس
                                        ّ                         على شاشة العرض، هبذا ادلثال يقدر الطالب يتمت ع على مجيع سهولة ادلوجودة 

                  ّ                                              الٍب تستطيع ان يتمت ع يف كل وقت عند حياهتم ٗبعهد دار التوحيد ماالنج. 

ة يف تكوين البيئة من أحد العوامل احملفز  العربية األفالم ٙبويليف الواقع، 
اللغة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج، ألننا نشاىد األفالم الٍب تتحدث 
العربية، وؽلكننا أيضا أن تأخذ على احملادثة الٍب تتحدث بالعربية، وبعد ساعات 
مشاىدة الفيلم اجريت مث بعد ذلك ىناك بعض الطالب من قسم اللغة دلتابعة 

غرض من جزء الفيلم الذي كان قد لعب يف وقت ويطلب من الطالب حول ال
وكذلك ؽلكن الطالب تعطي اإلستخالص واإلستنتاجات من تلك  سابق.

  احملادثة، من ذلك الفيلم الٍب تشاىد معهم.

الذي يأدي يف يوم اخلميس ليلة  العربية األفالم تحويلالَبخيص عند ال
األستاذ إذا ٘باوزت  وجاء شيء الٍب قدمها اجلمعة على األقل حوارل سعتْب.

ىذه األنشطة من ضوابط الذي قد يصنع يعِب، ذات يوم شاىد الطالب يف 
ليال، مث واحدة من األساتيذ  63:11وقت متأخر من الليل حوارل الساعة 

ؼلروج ويعطي النصيحة، وقال للطالب ويأمر إليطفأ التلفاز مث يأمر الطالب 
ل الطالب، ويتم تشجيع مجيع مباشرة أن يراجع اذل غرافهم، ويعلن على ك

  .العربية األفالم تحويللينتهى ال 66:11الطالب، عندما كانت الساعة 
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مشهد الفلم ػلصول عليو باإلغلار، وأيضا ىناك بعض األفالم الٍب تنتج 
توفر، قبل يشاىد الطالب معا يف ادلكان الذي غلهز قد نسخ من األفالم الذي 

                                   ّ   الفيلم الذي سيشاىد الطالب أول مرة يفت ش                       ً   بشاشة ادلخصص والعرض ايضا ، 
حول مضمون يف ذلك الفيلم، عندما الفيلم لو كانت دعما أقل تعليما بعد 

  ذلك سوف تظهر من األفالم أفضل والتعليمي للطالب يف ىذا ادلعهد.

يف الواقع، مجيع الطالب ليست إلزامية مجع دلشاىدة معا ألنو يف ليلة 
موعة متنوعة من األنشطة الالمنهجية أيضا، بدءا من اجلمعة ،كان يتم تنفيذ رل

ىاجرمراويس، وكذلك السياج العرفية الوطن، لذلك كل الطالب من الفرد نفسو،   
كل الطالب ؼلتيار األنشطة الذين يريدون متابعة وادلقرر يف ليلة قبل عطلة يف 

ب يوم اجلمعة. ومع ذلك، األنشطة مشاىدة الفيلم مع وجهة ادلفضلة للطال
  لقضاء عطلة هناية األسبوع.

العقاب للطالب الذي ػلصول الوقت لشرح الفلم الٍب قد شاىدوا لكنو 
ال ػلصل على أي شكل من أشكال العقاب،                  ً       دل يستطع تقدًن شرحا  جيدا،

ولكن ىؤالء الطالب ٙبصول على اإلصالح من ادلمقصود من ذلك األفالم الٍب 
  لعبت يف وقت سابق.

عادي جدا لقسم اللغة يف ىذا ادلعهد لتعزيز وتكوين البيئة دور فعال غّب 
اللغوية يصبح أفضل وجودىا، ألهنم الٍب ٘بعل الطالب على غلرؤ وتكون قادرة 

ٌ                     والية كبّبة جدا والوزن ثقيل  يطلق على قسم اللغة  على استخدام اللغة العربية.                         
 بن عوض من ادلسؤول عن ىذه القسم ىو الشيخ األستاذ صاحل بن عبد اهلل

  عبدون.
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عندما اجريت ادلشاىدة، البد ان يراكبهم من احد األعضاء من قسم 
اللغة، بادلراكب من ذلك القسم سيجعل ذلك ادلشاىدة األفالم سيتم ضرب 
هبدف الفيلم، ألن وظيفة من وجود ىذا القسم عندما شلثل واحد بينهم سيجعل 

من العوامل ادلختلفة الٍب  ويشّب إذل أن مشاىدة األفالم ىو يف العامل واحد
 توجد يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج.

نتائج غّب عادية حقا من ىذا الفيلم يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد 
دار التوحيد ماالنج، مع ىذا النوع من األنشطة ؽلكن أن تزيد من ادلفردات 

وسيقوم  امرة من حبكة الرواية الفيلم.وؽلكن أن توفر اخلربة يف فهم النص وادلؤ 
الطالب تسعى إذل فهم ادلزيد الذي يوجد كل أشياء يف ذلك الفيلم، وبطريقة 
                 ّ                                           مثل ىذا ؽلكن أن تعل م بادلباشرة حٌب يولد احلب للطالب وػلاول يف قولو 

                                                                      ّ    ادلفردات يف اللغة العربية، وؽلكن أن يفهم احملادثة باستخدام اللغة العربية جي دة.
وامل اخلامس الذي يدافع إذل تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد الع

ماالنج من خالل ٙبويل األفالم العربية. قبل أن يتم تشغيل األفالم العربية، 
 طلب من مجيع الطالب أن يتجمعون يف أحد بناء ادلدرسة.

لغوية إجراء ٙبويل األفالم العربية ىو عامل من العوامل يف تكوين البيئة ال
يف معهد دار التوحيد ماالنج، يشاىدون الطالب األفالم العربية وؽلارسون على 

 دراية أذهنم لالستماع إذل الثرثرة العربية واحملادثة العربية.
طلب من أحد الطالب أن يقوم بالقصة القصّبة  وبعد مشاىدة األفالم

ادلوجود يف عن زلتوى تلك األفالم حسب فمهم ضلو ادلراد وادلقصود ادلعْب 
األفالم. هبذه الطريقة، سوف ػلاول الطالب على تشكيل إمكاناهتم ونقل 

 5الشرح عن زلتوى تلك األفالم أمام أصدقائهم.
                                                           

، ساعة 6/5115/ 11من قسم اللغة في معهد دار التوحيد ماالنج ، وهو األخ رفقي فاجر مختارالدين، في يوم الجمعة ، بتاريخ  احدمقابلة مع  5
 ليال. 51:51
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يستطيع ان يأخذ يجعل الطالب لّبة،  ثم كفالمشاىدة األ من فوائد
أيضا قادرة على تشجيع  ذه األنشطةهبالعربية، األفالم  ستخالص النتائج مناإل

باستخدام اللغة العربية، وأيضا هبذه الطريقة  مأمام أصدقائه       ّ أن يقص  الطالب 
الذي  اسابق ادلفلردات، و الٍب عندهادلفردات من غلعل الطالب شحذ كل شيء 

 .همقد حفظ
 قسم اللغة .7

نتائج ادلقابلة مع رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗباالنج عن زلادثة األسبوع، 
ان ادلشرف يف قسم اللغة اختيار من رئيس قسم اللغة العربية   ونتائجها ىى 01

 ىو صاحل بن عبد اهلل بن اود عبد ومن نتائج ادلشاركة مع اعضائهم.
لغوية اجليدة وادلمتازة واخلائص للمشرف قسم اللغة يعِب لديها الكفاءة ال

 بنظر اذل كفاءة النحوية، الصرفية، احملادثة، ادلفردات كثّبة.
واختبار لدخول قسم اللغة العربية تطبيقا يف خارج ادلعهد. وادلشرف قسم 
اللغة العربية ىو صاحل بن عبد اهلل بن اود عبد الذي لديو الدور لصنعة البيئة 

دار التحيد ىم يتحدثون اللغة العربية تكون  اللغوية. ان  الطالب يف ىذا ادلعهد
 3واجبة للطالب اما الطالب ادلتقدم وادلبتدء. والطالب اجلديد لديهم الرخصة 

شهر ان طالب اجلديد اوادلبتدء ىم  3شهرا لزيادة الكفاءة اللغوية. وبقّية من 
 يتحثون اللغة العربية تكون واجبة كالطالب ادلتقدم. 

ب يف معهد دار التوحد ىم يتحدثون اللغة على كل حال ان الطال
العربية واجبة بنظر اذل احملادثة اليومية وادلنهج تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد. 
يف عملية التعلمية الرمسية ان ٙبادث اللغة العربية ليس تكون واجبة الن بعض 

اما يف ادلعهد  ادلدرس ادلتخارجة ليس من ادلعهد. لذا ان اللغة العربية تكون واجبة
 فقط ليس يف عملية التعلمية الرمسية. 

                                                           
  60.11يف الساعة  6109 00 3مقابلة مع علوي بن ىادي رئيس قسم اللغة ٗبعهد دار التوحد ٗبالك، يوم االربيع يف التاريخ  01
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والَبىيب يف ىذا ادلعهد تنقسم اذل قسمْب وىي الَبىيب االول من 
ادلشرف او اللجنة للطالب الذين ال يتكلم باللغة العربية وىم ال يشركون عن 
النظامم يف قسم اللغة العربية يعِب حفظ ادلفردات، وادلوضوع اختيار من ادلشرف 
قسم اللغة العربية مباشرة. و الَبىيب الثاين من رئيس قسم اللغة العربية ىو صاحل 
بن عبد اهلل بن اود عبد يعِب يضرب الطبالب، ويرد، صالة العشاء يف ادلسجد، 

 وىذا الَبىيب للطالب الذين ىم ال يتكلمون باللغة العربية.
الذين ىم ال  والربنامج قسم اللغة العربية ىي يكتبون األمساء الطالب

يتكلمون باللغة العربية، اعطاع ادلفردات اذل الطالب ادلعهد. على سبيلل ادلثل 
يعِب ادلوضوع ادلفدات عن غرفة الطعام فيو األمساء ادلفدات يف غرقة الطعام. 

 وكذالك ادلفردات حول احلمام اعطاء الكلمة الدافيئة للطالب.
م اللغة العربية. والَبىيب وتكلم اللغة العربية تكون واجبة اللجنة قس

اللجنة الذي اليتكلم باللغة العربية حفظ ادلفردات ومجلتو أكثر من الطالب يف 
ادلعهد. وانتهاك الطالب من النظام قسم اللغة العربية يعِب اعطاء التأنيب من 

 قسم اللغة العربية.
 وصناعة النظام قسم اللغة العربية من نتائج ادلشاركة مع ادلشرف ورئيس

قسم اللغة. والنكسة عن النظام من قسم اللغة وحلل ىذا ادلشكالت يف ادلعهد 
 يعِب اعطاء الَبغيب للطالب بعد ترجم النص اللغة العربية.

معهد دار التوحيد الٌب تتكون من قسم اللغة ىي الفرقة ادلوجودة يف 
الذين لديهم ادلهارات اللغوية وىم يقدرون على التحدث بشكل الطالب 

صحيح، اختارىم أعضاء فرقة اللغة األستاذ صاحل بن عبد اهلل عواد عبد. قام 
 أعضاء ىذه الفرقة بتدريس أصحاهبم اللغة العربية قليال فقليال.
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من  الوظيفة الرئيسية ألعضاء ىذه فرقة اللغة  ىي القيام بسماع حفظ ادلفردات
وا باللغة العربية. متجوزي اللغة والقيام باجلسوس إذل الطالب الذين دل يتحدث

 معهد دار التوحيد ادلعهد اللغوي.هبذد الطريقة، يبدو 
 ىناك نظام جديد من قسم اللغة:

ليمسح خياره وإال سيحلق ومافوقها  61نعطى الوقت ألصحاب اخليار  .0
 مجعات. 3رأسو وؽلنع عن اخلروج 

ومافوقها ليمسح خياره وإال سيحلق  01نعطى الوقت ألصحاب اخليار  .6
 نع عن اخلروج مجعتان.رأسو وؽل

يكون ادلمنوع عن اخلروج من أصحاب اخليار جلميم أصحاب اخليار  .3
 قدؽلاً كان أو جديداً.

 مجعات. 3وما فوقها ؽلنع عن اخلروج  31مكثرون  .3
أبيات إذل األخ فيصل كامل  9نقبل احلفظ دل يقدم رياضة الصبيان  .9

 وأمْب اهلل.
 نقبل احلفظ للخيار ٕبفظ ادلًب: .2

 السعادة )للتمهدي(ادلنهج  (0
 أبيات 9 = 0:  خياراً 

 إذل األخ : 
 فرحان السقاف -
  زلمد فخري رمضان -

 البيقونية )لفصل الرابع( (6
 أبيات 9 = 0: خياراً 

 إذل األخ :
 موالنا ماالك إبراىيم  -
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 حسْب باجبّب -
 خريدة البهية )لفصل اخلامس( (3

 أبيات 9=  0خيار : 
 زكي فطرينشاة -اذل األخ : 

 عبد الرؤوف فجر -   
 رفقى سلتارالدين -

 األجرومية )لفصل السادس والثناوي( (3
 = فصاًلواحداً 0خيار : 

 علوى ىادى الكاف - األخ : إذل
 دوام جحيا -  
 أبو بكر ألبار -  

 .نقبل الكتابة دلسح اخليار من بعد العشاء إذل ساعة سابعة صباحا .5

على التحدث باللغة العربية، وؽلكن  ارسسوف ؽلبووجود قسم اللغة 
من  تحفيظالزيادة ّ  م  هبذه الطريقة سيت ،للطالب أن تودع ادلفردات عندما يعاقب

األم،  ةغللباهد لعدم التحدث باجلادلفردات سابقا، والطالب سوف تبذل  عدد
 .     ّ    ة الث انيةم اللغ   ّ تعل  لومدركة لذاهتا 

 المبحث الخامس: مناقشة نتائج البحث.

 في معهد دار التوحيد ماالنجوية بيئة اللغحال ال . أ
                                                   ً       ً        حال البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج تعِب بيئة  طبيعية ، ىناك 
لتكوين البيئة اللغوية يف تلك ادلعهد يتعاونون وتساعدون مجيع الناس الذي 
يسكن يف معهد دار التوحيد ماالنج منهم: مدير معهد، واألساتيذ، ومجيع 

 الطالب.
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ّ                                     ً   ّ   ً                 ظلو  البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ظلا  جي دا ، ألن أحد العوامل   
ادلدافعة لتكوين البيئة اللغوية تعِب وجود مشريف خاص لتطوير اللغة يف تكوين 
البيئة اللغوية يف ذلك ادلعهد، وىو األستاذ صاحل بن عبداهلل بن عوض عبدون 

ّ                 يف تقد م وتاخ ر اللغة و يعرف   وىو احد األساتيذ الذي يراقب اللغة، وىو يعرف       ّ     
 كل األشياء عن اللغة يف معهد دار التوحيد ماالنج.

و ايضا األستاذ صاحل بن عبداهلل بن عوض عبدون وىو يسمى برئيس 
ّ           عام يف حال البيئة اللغوية، وعنده أعضاء من الطالب الذي يهتم  عن اللغة                                                         

ّ                ويسم ى بقسم اللغة.       
إن " ،تها وطرائق تدريسئاللغوية ما ىي ادلهاراتوبذلك نعرف ىف الكتاب 

البيئة ىي الطبيعة وىي كل ادلؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد والٍب 
على اإلستقرار النفسي والبدين يف  ؽلكنها أن تؤثر علي جهود للحصول

  00معيشتو.

البيئة الطبيعية وىي العبارة أن العادل اخلارجي وكل  أن يقول دينزلمد مجال ال 
 .06بالفرد من أشياء حيوية وطبيعية ما ػليط

ومن                                      ّ        ًّ                         رأ يي عن البيئة اللغوية يف ىذا ادلعهد جي دا و ظلو ا  لتكوين البيئة اللغوية،  
جانب األخرى كل الناس  الٍب تسكن يف ذلك ادلكان يساعدون ويرافقون 

البيئة اللغوية منهم: مدير ادلعهد، ومجيع األساتيذ، وكل ويتعاونون عند تكوين 
ؽلكن بزيادة قليلة عند نطام العقاب لكي كل الطالب                 ً  الطالب. واألخر أيضا  

  .ن بالعربية يف حياهتم            ّ    ويريد أن يتكل مو  تشعر بالتوبة

 

                                                           
11 .99رللة لسانية. ص: . ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريس. الرياض : دار ادلسلم للنش والتوزيع. 0556د علماب. أمحد فؤاد زلمو    
12 .09زلمد مجال الدين، د.ت، الَببية اإلسالمية للطفل وادلراىق. ص :  زلفوظ،    
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 في معهد دار التوحيد ماالنج. لغويةالبيئة ال كويناألنشطة لت  . ب
                     ً ماالنج ليس ىناك تكوينا   يف معهد دار التوحيدالبيئة اللغوية تكوين 

ً                                                               سهال ، ولكن ٔبميع أنواع األنشطة الٍب تساعد تكوين البيئة اللغوية يف ذلك    
                       ّ                                        ادلعهد  يعِب: اخلطابة؛ و سب ورة ادلفردات؛ واإلعالنات العربية؛ والَبخيص 

 واإلستئذان.
نج، وىذا وبذالك األنشطة وجود البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماال

بية الد يني ة. ومعروف أيضا  يسم ى  ّ   ادلعهد معروف عند الناس الذي يهتم  بالَب      ً              ّ   ّ       ّ      ّ                               
 ٗبعهد اللغة، ألن كل األنشطة يأدي فيها بالستعمال اللغوية.

                     ّ                                األنشطة من اخلطابة؛ و سب ورة ادلفردات؛ واإلعالنات العربية؛  مجيع
البيئة اللغوية يف ذلك                                       ّ         والَبخيص واإلستئذان. بتلك األنشطة تأثر جد ا لتكوين 

ادلفردات يستطيع  ، وبسّبورةون  ّ  تكل مباخلطابة يستطع الطالب ان ي ادلعهد ألن
العربية يستطيع الطالب ان ، وباإلعالنات عندىم ادلفردات الطالب ان يزيدون

ّ     يص واإلستئذان يستطيع ان يشج ع نف، وبالَبخوا اإلستماعؽلارس عن احملاورة  وس                         
 او احملادثة باللغة العربية.  

ذكر تلك األنشطة لتكوين البيئة اللغوية يف معهد دار الّتوحيد  كما
من  ظستيقإاليومية من ماالنج، من جانب أنشطة األخرى يعِب يف األعمال 

  يف الصباح إذل النوم يف الليل، بل يبدأ عند صالة الفجر، واألنشطة الّنوم
الروحية، والفطور، واألنشطة التعليمية الدينية واحلكومية، والصلوات اخلمسة، 

 .واألنشطة بْب ادلغرب والعشاء، وادلراجعة، إذل األنشطة قبل النوم يف الليل
أن طريقة ادلتعلم ىف اإلتصال تؤثر كثّبا ىف اللغة  (Dulay) دوالى يرأ

باللغة الثانية مث  لى القراءة واالستماعالثانية ادلدروسة. ؽلارس ادلتعلم ىف اإلتصال ع
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لغوية ىف اتيان ادلثّبات يرد وغلب عليها باللغة الثانية. وذلذا يظهر أعلية البيئة ال
 .03للمتعلم

ّ                            األنشطة ادلتنو عة وادلمتازة مناسبة  للطال ب يف معهد دار التوحيد ماالنج       ً                  ّ            
ّ     لتكوين البيئة اللغوية، ألن بذلك األنشطة أن ؽلارس الطالب عن الس ماع                                                           

ّ                   والت حد ث باللغة العربية.  لو ؽلكن يستطيع الباحث أن يعطي ادلداخلة ويرجو    ّ  
ّ               ٗبولود األنشطة ناجعة جد ا  ويكم ل يف تكوين البي ئة اللغوية ٗبعهد دار التوحيد                      ًّ     

  ماالنج. 

 ية في معهد دار التوحيد ماالنج.لغو البيئة ال كوينالعوامل المدافعة لتج. 

يف معهد دار التوحيد ماالنج يعِب  العوامل ادلدافعة لتكوين البيئة اللغوية 
، التمهيديةالدروس اإلضافية للفصول                     ّ     منها: الدوافع من ادلعل مْب، العوامل الكثّبة 

 . قسم اللغة ، وٙبويل األفالم العربية، تسجيل احملادثة، احملادثة األسبوعية
تشجع الطالب على فهم اللغة                ّ   الدوافع من ادلعل مْبالعوامل األوذل يعِب  

، للغويةلو دور ىام يف تكوين البيئة ا، وادلعّلم العربية وشلارستها يف حياهتم اليومية
بأن من يريد أن تتعلم  أيضاً قال بعض ادلعلم يف معهد دار التوحيد ماالنج  و

 علما معينا فعليو أن ػلبو حبا حقيقا.
األنشطة ، الدروس اإلضافية للفصول التمهيديةالعوامل الثانية يعِب  

عتقد ادلؤسس بأن ، وياإللزامية للطالب ادلبتدئْب يف معهد دار التوحيد ماالنج
هبذا ، و إلضافية سوف يساعد الطالب يف فهم اللغة العربيةإجراء الدروس ا

  للطالب يف التكلم اللغة العربية.  تكون سهالأيضاً الربنامج 
يستطعون لزيادة من ىذه العوامل  احملادثة األسبوعيةوالعوامل الثالثة يعِب  

هبذه العوامل  تسجيل احملادثةوالعوامل الرّابعة . ادلفردات وتطبيقها يف كل اليوم
يستطيع الطالب أن ؽلّثل كيفية الّنطق األحروف العرابية. والعوامل اخلامسة يعِب 

                                                           
13

 Dulay Heidi, Language Two, (NewYork: Oxford University press, 1982). 
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، وهبذه يساعد الطاّلب أن يبّْب العربية امام الّناس. والعوامل ٙبويل األفالم العربية
ىذه العوامل ادلدافعة أىّم العوامل لّتكّلم ولّتحّدث  قسم اللغةاخلامسة يعِب 

معهد دار التوحيد، ألن ىذه العوامل يعطي أثرًا عاليًا لتكوين البيئة الطالب يف 
 اللغويّة.  
العوامل الٍب تثّب عل صلاح اصطناعة البيئة اللغوية ىي وحدة كل العوامل  

الٍب تعتمد إليها ٙباصل الطالب يف دراسة أحد اللغة او اللغة الثانية. كما ذكرنا 
م اللغة أو يف اكتسابة للغة ادلدروسة معتمد ىف األول أن ٙباصل الطالب يف تعلي

 03.يعِب األمور اخلارجي أو الداخلي بأمور كثّبة،
                              ّ        متفاعال بينها حٌب وجدت البيئة اجلي دة هبذا  ّ  ً      جي دة  ألهنا  ،أما العوامل 
ومن ذلك العوامل ادلدافعة تكون الطالب ليس من السماع فقط ولكن  ادلعهد،

ّ   بزيادة العقاب من كل العوامل اذا كان الطال ب وؽلكن             ّ      ً  بتمرين التكل م أيضا ،                                        
 بالنظام ادلكتوب. اليسَبك

 

                                                           
14

   Muktafi el qudsy, penciptaan lingkungan berbahasa (Bi’ah Lugowiyah) dalam pembelajaran 
bahasa arab, diposkan tanggal 22 april 2009, diakses dari: muktafi.blogspot.com/…/lingkungan-
berbahasa-biah-lughawiyah, pada tanggal 12 junu 2012 pukul 10.00 WIB. 



 

69 
 

 الخامس فصلال

 نتائج البحث والتوصياتملخص 

 نتائج البحثملخص  . أ
 إعتمادا على ما حصله الباحث يف حبثه، خلص هذا البحث فيما يأيت:

ظهرت حينما بين  البيئة اللغوية يف معهد دار التوحيد ماالنج.إن  -1
انه يف كل عام هو أفضل احلصول على  دار التوحيد ماالنج.معهد 

والبيئة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج، هناك بيئة  جتديد ادللونة.
 ،الزم كل طالب ان يتكلمون بالعربية عند ان يتحدث. ةصناعي

 ة يف معهد التوحيد ماالنج.ويالبيئة اللغ لتكوينتختلةة ادلاألنشطة  -2
معهد دار التوحيد اليت تؤثر على تكوين بيئة اللغة يف كثرية نشطة  األ

 ذان.أواالست، العربية اإلعالناتو                 سب ورة ادلةردات، منها؛
تعين: .يف معهد التوحيد ماالنجالعوامل ادلدافعة لتكوين البيئة اللغوية  -3

، الدروس اإلضافية للةصول التمهيدية، و من ادلعلمني تشجيعال
، األفالم العربية ، ومشاهدةتسجيل احملادثة، و احملادثة األسبوعيةو 
 .اللغة قسم، و اخلطابةو 

 التوصيات  . ب
 .أفضل ويةلغال بيئة لتجعل غريها أو إما اآلالت كل شيء توفريب  -1

اهنا أل، للطالب ادلعلمني من مرة أخرى ادلزيد من االهتمام إعطاء -2
 .بيئة اللغةال يف تكوين اليت تساعد القوية العواملواحدة من 

 .ادلدر س  أن يهتم بالتكل م العربية لكي يكون بيئًة عربيًة جيدةً كل   -3
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 اإلقتراحات   .ج

لتكوين البيئة              اجلي دة األخرى األنشطة والعوامل أن يبحث        للمعل م  -1
 .غويةالل
 .لتكوين البيئة اللغوية        اجلذ ابة  كيةية                                 للمعهد دار التوحيد أن يعرف بأي    -2
 .الطريقة، واإلسرتاتيجيةأن يهيئ عن  بيئة اللغوية تأنشأاليت للمعاهد  -3

  وغريها اليت يعضدها.
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هذا مؤسس معهد دار التوحيد ماالنج إمسه 
 األستاذ عبداهلل بن عوض عبدون

مقابلة الباحث مع رئيس قسم اللغة إمسه 
علوي بن هادي الكاف عن قسم اللغة و 

 سّبورة ادلفردات.

 هذا الباحث إمسه عبد اذلادي احملضار



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

الباحث مع نائب قسم اللغة إمسه أمحد مقابلة 
 زاكي عن اإلعالنات العربية وتسجيل احملادثة. 

ألخ رفقي فاجر مقابلة الباحث مع أعضاء قسم اللغة ا
 خمتارالدين عن اخلطابة ومشاهدة األفالم العربية.



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عضاء قسم اللغة األيف ادلكتب مع  جيتمع الباحث
 معهد دار التوحيد ماالنج 

مقابلة الباحث مع أعضاء من قسم اللغة إمسه فيصل كامل 
الدروس اإلضافية للفصول التمهيديةعن   



 
 
 

 
 
 

 
 

 

يتصّور الباحث مع بعض من أعضاء 
 قسم اللغة 

يتصّور الباحث مع بعض الطالب 
 معهد دار التوحيد ماالنج 

الطالب يتصّور الباحث مع بعض 
 معهد دار التوحيد ماالنج
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