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 البيئة اللغوية العربية  تكويندراسة الحالة عن 
 بولوالوانج ماالنج" النور الثاني"في معهد 

 
 رسالة الماجستير

 إعداد:
 تلخيص اؼبراد

 ٜٕٖٔٓٔٚٔرقم التسجيل :
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 ياإندونيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
ٕٓٔ٘ 
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 البيئة اللغوية العربية  تكويندراسة الحالة عن 

 بولوالوانج ماالنج"النور الثاني"في معهد 
 

 
 رسالة الماجستير

 إعداد:
 تلخيص اؼبراد

 ٜٕٖٔٓٔٚٔرقم التسجيل :
 
 

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 إندونيسيا اغبكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
ٕٓٔ٘ 
 

 أ
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 العربية تكوين البيئة اللغوية دراسة الحالة عن 
 بولوالوانج ماالنج "النور الثاني"في معهد 

 
 رسالة اؼباجستًن

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجكلية الدراسات العليا تقدم إىل  

 اؼباجستًن الستيفاء شرط من شروط اغبصول على درجة

 يف تعليم اللغة العربية

 

 
 إعداد:

 تلخيص اؼبراد
 ٜٕٖٔٓٔٚٔرقم التسجيل :

 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 إندونيسيا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
ٕٓٔ٘ 

 
 ب
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 المشرف موافقة

 :الطالب  ىارسالة اؼباجستًن اليت أعدبعد االطالع على 
 تلخيص اؼبراد:  االسم

 ٜٕٖٔٓٔٚٔ:   رقم التسجيل

 العربية تكوين البيئة اللغوية عن دراسة اغبالة : العنوان                         
 "النور الثاين" بولوالوانج  ماالنجيف معهد 

 
 اؼبناقشة.وافق اؼبشرف على تقدديو إىل ؾبلس 

 مٕ٘ٔٓ ديسمربٚٔماالنج، 

 اؼبشرف األول

 

 الدكتور مفتاح اؽبدى

 ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔرقم التوظيف:

 اؼبشرف الثاين

 

 الدكتور نور حسن عبد الباري

 رقم التوظيف:

 

 االعتماد
 تعليم اللغة العربية قسمرئيس 

 
 الدكتور ولدانا ورغاديناتا

 ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔرقم التوظيف: 
 ج
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 اإلعتماد من لجنة المناقشةالموافقة و 
"النور يف معهد العربية تكوين البيئة اللغوية درسة اغبالة عن : اؼباجستًن ربت العنوانإن رسالة 

 ىا الطالب :اليت أعدالثاين" بولوالوانج ماالنج 
 تلخيص اؼبراد:  االسم

 ٜٕٖٔٓٔٚٔ:  رقم التسجل

يف تعليم  أمام عبنة اؼبناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة اؼباجستًن ىذه الرسالةقد دافع الطالب عن 
 مٕ٘ٔٓ ديسمرب ٚٔاػبميس بتاريخ اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 :عبنة اؼبناقشة من الساداتتكون وي

  أساسيا مناقشا عبد اغبميدؿبمد الدكتور  -ٔ

   ٖٜٜٕٖٜٚٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف:

  رئيسا ومناقشا الدكتور سوسبان -ٕ

   ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٓٔٛٔٚٓٚٔرقم التوظيف:

  مناقشا مشرفا  الدكتور مفتاح اؽبدى -ٖ

   ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔرقم التوظيف:

  مناقشامشرفا  الدكتور نور حسن عبد البارى -ٗ

   رقم التوظيف:

 اعتماد
 مدير الدراسات العليا

 حبر الدينالدكتور فيسور الربو  
 ٕٖٖٖٜٖٕٜٓٔٓٛٔٔٔٙ٘ٔرقم التوظيف: 

 د
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 إقرار الطالب

 كاآليت:  بيانايتو أنا اؼبوقع أدناه، 

 تلخيص اؼبراد:  االسم الكامل

 ٜٕٖٔٓٔٚٔ: رقم التسجيل

 دراسة اغبالة عن تكوين البيئة اللغوية العربية : العنوان
 يف معهد "النور الثاين" بولوالوانج  ماالنج                          

 

أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفًن شرط لنيل درجة اؼباجسـتًن يف تعليم اللغة 
يم اإلسالمية اغبكومية  جامعة موالنا مالك إبراىالدراسات العليا  كليةالعربية  
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غًني أو تأليف اآلخر. وإذا ادعـى دباالنج،
تأليفو وتبٌن أهنا فعالليست من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤولية على أهنا من  مستقبالأحـد 

جامعة موالنا الدراسات العليا  كليةذلك، ولن تكون اؼبسؤولية على اؼبشرف أو على  
 .دباالنجمالك إبراىييم اإلسالمية اغبكومية  

 جيربين أحد على ذلك. حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة ومل قدىذا، و 

 مٕ٘ٔٓ ديسمرب ٚٔ، جماالن
 ه

 
 الطالب اؼبقر                   

 

 

 تلخيص اؼبراد      
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 ٜٕٖٔٓٔٚٔرقم التسجيل:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعار
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 (ٛكاستقم )الفية ابن مالك :  كالمنا لفظ مفيد

 
 
 

 و

 
 إىداء

 إىل والدي ووالديت خًن الدين اؼبرحوم و ساخية

 ربياين وأدباين أحسن التأديب اللذين
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 واحرتاماتقدمة إجالال 

 خيالكبًنمرتضي وزوجتو و أخيت الكبًنة رزقية وزوجها وإىل أ

 مودة  وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

 

 

 

 

 

 
 

 

 ز

 مستخلص البحث
يف معهد "النور  العربية تكوين البيئة اللغوية عن  دراسة اغبالة، ٕ٘ٔٓتلخيص اؼبراد، 

مفتاح اؽبدى واؼبشرف الثاين: الدكتور اؼبشرف األول: الدكتور الثاين" بولوالوانج  ماالنج 
 نور حسن عبد الباري

 اللغوية العربية ،البيئة: الرئيسيةالكلمات 
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يف العربيـــة تكـــوين البيئـــة اللغويـــة وكـــان الباحـــه يف ىـــذه الرســـالة يريـــد أن يتعمـــق  
. ويـرى أن البيئـة مهمـة جـدا يف أن تيسـر التالميـذ االنجمعهد "النور الثاين" بولو الوانج مـ

على تعّلم اللغة الثانية، مثاال اللغة العربية. وؽبا الدور الكبًن يف ربقيـق ميـوؽبم. ولقـد عرفنـا 
أن الطفل ال يتعلم اللغة من خالل التعليم اػبـاص، ولكنـو يـتعلم مباشـرة مـن بيئــتو. وىـذه 

ويؤكد أكثـر العلمـاء أن البيئـة ؽبـا دور ىـام وكبـًن يف  اغبالة تدّل على أّن البيئة مهمة جدا.
 قباح إكتساب اللغة الثانية. 

أمــا أىــداف ىــذا الباــه فيهــا لوصــف وربليــل عــن حــال البيئــة العربيــة، والعيــوب  
واؼبميزاهتا وفعاليتها ىف تنمية قدرة اللغة العربيـة علـى التالميـذ، وكـذلك إصـدار االقرتاحـات 

 ارة اللغوية.لرتبوية ىف اكتساب ؼبه

العربيـة يف معهـد تكـوين البيئـة اللغويـة كيـف تكـون (ٔومشكلة ىذه الرسالة ىي ) 
(  ٖ)  تكــون بيئــة جيــدة حــى العيوب واؼبزايــاتمــا( ٕ) بولــوالوانج مــاالنج   "الثــاين"النور 

    بولوالوانج ماالنج "الثاينيف معهد "النور كيف فعاليات تكوين البيئة اللغوية 

البيئة اللغوية العربية إن تكوين ( ٔوأما نتائج ىذه الرسالة تـتلخص فيما يأيت: )
ماالقبتشكل إىل بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية.  بولوالوانج "النور الثاين"يف معهد 

والنشاطات اللغوية يف بيئة اصطناعية ربتوى على تزويد اؼبفردات، واحملادثة )التعبًن 
 الشفوي(،

 ح

إندونيسية(، اإلمالء،  -واإلستماع، واإلنشاء )تعبًن التاريري(، والرتصبة )من العربية
يف ىذه البيئة ىي اؼبنهج غًن  العيوبو ( ٕودروس الكتب اؼبقررات، وكتابة اؼبقالة. )

ومراقبة بٌن مدير  ليس ؽبا معمل اللغةاؼبكتوبة، الكتب التعليمية )اؼبواد التعليمية( ؿبددة
يف ىذه البيئة ىي تكثيف تعليم اللغة  زاياتس اؼبدرسة غًن حسن وأمااؼباؼبعهد ورئي

، التالميذ اؼباىرون، التشجيع القوي، إعتقاد التالميذ القوي، التشجيع اعبيدالربية، اؼبكان 
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من الشيخ ، ضباسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية، القانون القوية، اؼبنظمة من كل 
ظهر يف تفعال  "النور الثاين"البيئة اللغوية العربية يف معهد  ذهفعالية ى( وإما ٖ. )فصول

ىذه كما حصلت الباحه من نتيجة اإلستبانةأن أنشطة اللغوية اليومية يف البيئة  أنشطتها
اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج فعالة كما حصلها الباحه من 

تقوًن البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور إما %.و ٚ،ٙٙ ≥إجابة اإلستبانة "كثًنا ما" 
الثاين" بولوالوانج ماالنج تدل على إجابة "سبام وسبام جّدا" كما حصلها الباحه من 

% ٓٛ= سبام ٕ% ورقم ٓٓٔ= سبام ٔ% كما اإلجابة رقم ٘،ٕٙ ≥إجابة اإلستبانة 
= سبام ٓٔرقم % و ٓٛ= سبام ٜ% ورقم ٓٛ= سبام جّدا ٚ% و رقم ٓٛ= سبام ٙورقم 
= ٖ% إذا أن تقوًن البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" فعالة وإما اإلجابة رقم ٓٛ
= سبام ٘% ورقم ٓٗ% وسبام جّدا ٓٙ= سبام ٗ% ورقم ٓٗ% و سبام جّدا ٓٙسبام 
% ىذه تدل على النتيجة ٓٗ% وسبام جّدا ٓٙ= سبام ٛ% ورقم ٕٓ% وسبام جّدا ٓٙ
>ٕٙ،٘.% 

 

 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Talhisul Murod, 5102 Case Study  TheCreation Environment in the Arabic 

language Boarding An Nur 5 Bululawang Malang. First Supervisor: Dr. Miftahul 

Huda. M.Ag and Second Counsellor Dr. Nur Hasan Abdul Bari, M.Ed 

 

Keywords:Environment,Arabic 

 Researchers want to learn more on the environmental Creation Arabic 

Boarding An Nur 5 Bululawang Malang. Researchers argue that the environment 
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is very important in facilitating student learning a second language, such as 

Arabic. 

 While the purpose of this research is descriptive and analysis on the state 

of the Environment Arabic, deficiency and excess, and its effectiveness in 

enhancing the Arabic language skills of students and members of constructive 

suggestions in the acquisition of language proficiency. And the results of this 

study provide a solution to the problems in learning the Arabic language and the 

nuances of a good environment to turn on the Arabic language. And a source of 

learning theory berbahsa arab finesse and feel of the environment 

 Problems in this study were (0) How does environment creation arabic On 

Boarding An-Nur 5 Bululawang Malang? (5) What are the Disadvantages and 

Advantages of the Arabic language support environment to be a good 

neighborhood? (3) How can the effectiveness of environmental management 

arabic On Boarding An-Nur 5 Bululawang Malang? 

 While the results of this study are summarized as follows: (0) That the 

Environment Arabic in Pondok An-Nur 5 Bululawang poor form of the Built 

Environment and Natural environment. And the activities of the Arabic language 

in the artificial environment consists of the addition of vocabulary, conversation, 

listening, writing, translating, dekte, learning handbooks and writing papers. (5) 

deficiencies in the environment it is an unwritten curriculum, teaching materials 

are limited, the absence of a language laboratory, observation or monitoring of the 

cottage and principals that are less good. While the advantages are the Arabic 

language enhancement program, good environment and support, students who are 

good, strong motivation, a strong spirit, the motivation of the sheikh. (3) The 

environmental effectiveness Arabic in boarding an nur 5 Bululawang this poor 

effective seen from its activities as it obtained the researchers of the value of a 

questionnaire on the activities of language daily Arab language in boarding an nur 

5, the value that answers frequently more than 77.66. While the environmental 

evaluation of the Arabic language in boarding an nur 5 Bululawang unfortunate is 

nothing to suggest precise and less precise answer, the answer nn = use values 

greater than or equal to 75.26 missed at number 0 right = 0116 exact number 5 = 

%16 number 7 right %16 number 6 right once = %16 number 9 right = %16 and the 

number 01 right = %16 so an environmental evaluation Arabic language is 

effective while the No. 3 right = 716 and precisely = %16 number % right = 716 

and precisely = %16 number 2 right = 716 and %16 the right once and number % 

right = 716 and %16 the right once it shows a value of less than 75.26. 

 ط

ABSTRAK 

Talhisul Murod, 5102 StudiKasusPembentukan Lingkungan Bahasa arab di 

Pondok Pesantren An Nur 5 Bululawang Malang. Pembimbing Pertama : Dr. 

Miftahul Huda. M.Ag dan Pembimbing Kedua Dr. Nur Hasan Abdul Bari, M.Ed 

 

Kata Kunci : Lingkungan, Bahasa Arab 

 Peneliti ingin mendalami tentang Pembentukan lingkungan bahasa Arab di 

Pondok Pesantren An Nur 5 Bululawang Malang. Peneliti berpendapat bahwa 
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lingkungan sangat penting dalam mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa 

kedua, misalnya bahasa Arab.  

 Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif dan analisis tentang 

keadaan Lingkungan bahasa arab, kekurangan dan kelebihannya dan 

kefektifannya dalam meningkatkan kemampuan bahasa arab siswa dan member 

saran yang membangun dalam pemerolehan kemahiran bahasa. Dan hasil dari 

penelitian ini memberikan solusi pada masalah-masalah dalam pembelajaran 

bahasa arab dan nuansa lingkungan yang baik untuk menghidupkan bahasa arab. 

Dan teori menjadi sumber dalam pembelajaran kemahiran berbahsa arab dan 

nuansa lingkungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (ٔ) Bagaimana 

Pembentukanlingkunganbahasaarab Di PondokPesantrenAn-Nur ٕ Bululawang 

Malang?(ٕ)ApaKekurangandanKelebihanLingkunganbahsaarabitusampai  

menjadiLingkunganyang bagus? (ٖ) Bagaimanakeefektifan 

pembentukanlingkunganbahasaarab Di PondokPesantrenAn-Nur ٕ Bululawang 

Malang? 
 Sedangkan hasil dari penelitian ini di ringkas sebagai berikut (ٔ) Bahwa 

Lingkungan bahasa arab di Pondok An-Nur ٕ Bululawang malang terbentuk 

secara Alami. Dan kegiatan-kegiatan bahasa arab di lingkungan buatan terdiri dari 

penambahan kosakata, percakapan, dekte, pembelajaran buku pegangan dan 

penulisan makalah. (ٕ) kekurangan yang ada di lingkungan itu adalah kurikulum 

yang tidak tertulis, bahan ajar yang terbatas, tidak adanya Laboratorium bahasa, 

pengamatan atau monitoring dari pihak pondok dan kepala sekolah yang kurang 

baik. Sedangkan kelebihannya adalah adanya program peningkatan bahasa arab, 

lingkungannya baik dan mendukung, siswa yang pandai, motivasi yang kuat, 

semangat yang kuat, motivasi dari syekh. (ٖ) keefektifan lingkungan bahasa arab 

di pondok pesantren an nur ٕ bululawang malang ini efektif sebagaimana yang di 

peroleh peneliti dari nilai angket mengenai kegiatan kebahasaan sehari-hari 

bahasa arab di pondok pesantren an nur ٕ, nilai yang menjawab sering lebih dari 

ٙٙ,ٚٝ. Sedangkan evaluasi lingkungan bahasa arab di pondok pesantren an nur ٕ 

bululawang malang ada yang menunjukkan jawaban tepat dan kurang tepat, nilai 

jawaban yang lebih atau sama dengan ٕٙ,٘ٝ terjawab pada nomer ٔ tepat = ٔٓٓٝ 

nomer ٕ tepat= ٛٓٝ nomer ٙ tepat ٛٓٝ nomer ٚ tepat sekali= ٛٓٝ nomer ٜ tepat= 

ٛٓٝ dan nomer ٔٓ tepat= ٛٓٝ jadi evaluasi lingkungan bahasa arab ini efektif 

sedangkan nomer ٖ tepat= ٙٓٝ dan tepat sekali= ٗٓٝ nomer ٗ tepat= ٙٓٝ dan tepat 

sekali= ٗٓٝ nomer ٘ tepat=ٙٓٝ dan tepat sekali ٗٓٝ dan nomer ٛ tepat= ٙٓٝ dan 

tepat sekali ٗٓٝ ini menunjukkan nilai yang kurang dari ٕٙ,٘ٝ. 

 ي
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 كلمة الشكر والتقدير
 فضلو على وأشكرهاغبمد هلل الذي ىدانا ؽبذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، 

 خًنالصابرين على وأسلمواؼبآل،وأصلى  اغبال يف لنوال،والثبات جزيال اؼبتوال،وأسألو
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 :الدين،أمابعد يوم إىل بإحسان تبعهموم وأصاابو،والتابعٌن آلو الشاكرين،وعلى

يسر الباحه إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستًن، وىنا يريد الباحه أن 
يقدم من صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأشبن التقدير ؼبن قد ساىم وساعده على  

 : كتابة ىذه الرسالة، وىم

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مدير موجيا راىرجو كالدكتور اغباج  الربوفيسور.ٔ
 .اغبكومية دباالنج

جامعة موالنا مالك إبراىيم الدراسات العليا  مديركليةالربوفيسور الدكتور حبر الدين . ٕ
والدكتور اغباج ولدانا ورغاديناتا، اؼباجستًن رئيس قسم  اإلسالمية اغبكومية دباالنج

 .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنجتعلم اللغة العربية

باري بصفتو مفتاح اؽبدى بصفتو اؼبشرف األول. والدكتور نور حسن عبد الالدكتور . ٖ
بكل اىتمام وصرب وحكمة وجها الباحه وأرشداه وأشرفا عليو  اؼبشرف الثاين اللذان
 .يف كتابة ىذه الرسالة

يف الدراسات العليا احملرتمٌن واألصدقاء ومن اليستطيع  اذاتت. صبيع األساتيذ وأس٘
 الباحه أن يذكرىم صبيعا.

ىذا واهلل أسأل أن تكون أعماؽبم مقبولة ومثابة وتكون رسالة اؼباجستًن ىذه نافعة 
 ومفيدة للعباد والبالد آمٌن.

 ك

 ٕ٘ٔٓ ديسمرب ٚٔماالنج، 

 الباحه
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 تلخيص اؼبراد
 ٜٕٖٔٓٔٚٔ رقم التسجيل :

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 ؿبتويات الباه
 أ صفاة الغالف .....................................................

 ...............................صفاة اؼبوضوع ....................
 ....................................موافقة اؼبشرف.................

 ب
 ج
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 .......إقرار الطالب................................................
 ...............................اؼبوافقة واالعتماد من عبنة مناقشة.....

 .............الشعار................................................
 ..............إىداء................................................

 د
 ه
 و
 ز

 ح ...............................مستخلص الباه باللغة العربية .......
 ط ...............................مستخلص الباه باللغة اإلقبليزية ....

 ..................................مستخلص الباه باللغة اإلندونيسية
 ................ ............دير .........................تقو شكر 

 ي
 ك

 ل ؿبتويات الباه..... ...............................................

 م قائمة اعبداول........ ..............................................
 ن .......اؼبالحق................................................قائمة 

 

  

  

 ل

 

  الفصل األول
  اطار العاماإل

 ٔ .............................................................خلفية الباه - أ
 ٘ .........................................................أسئلة الباه -ب
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 ٘ ........................................................أىداف الباه -ج

 ٙ ...........................................................أمهية الباه -د

 ٙ ..........................................................حدود الباه -ى

 ٚ ......................................................الدراسات السابقة -و

 ٓٔ .............................................ربديد مصطلاات الباه -ز

  
  

  نيالفصل الثا
  اإلاطار النظري

  
 ٔٔ .......................................................اللغوية البيئة تكوين–أ 
 ٕٔ ....................................الشروط عن تكوين البيئة اللغوية العربية -ب
 ٕٔ ..........................................تكوين البيئة اللغوية العربية الرظبية -ج
 ٖٔ ........................................تكوين البيئة اللغوية العربية غًن رظبية -د
 ٖٔ ............................................................البيئة مفهوم – ه
 ٗٔ .............................................................البيئة اللغوية - و
 ٙٔ ...................................................أنواع البيئة اللغوة ودورىا -ز
 ٕٓ ......................ربية للناطقٌن بغًنىاعأمهية البيئة اللغوية يف تعليم اللغة ال -ح
 ٕٔ ................................................طريقة تكوين البيئة اللغوية -ط
 ٕٗ .......................................األمناط يف طريقة تكوين البيئة العربية -ي



19 
 

 ٕ٘ .............................................العوامل يف تكوين البيئة العربية -ك
 ٕٙ ....................................على قباح البيئة اللغوية ساعدةالعوامل اؼب -ل
 ٕٚ ..............................................خصائص البيئة اللغوية اعبيدة -م

   
  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  

 ٖٓ .................................................مدخل الباه ومنهجو -أ

 ٕٖ ........................................................الباه  يدانم -ب

 ٕٖ ................................................ؾبتمع الباه وعينتو - ج
 ٕٖ .................................................البيانات و مصادرىا - د
 ٖٗ ..................................................صبع البيانات أسلوب  -ى

 ٖٙ ....................................................إجراء صبع البيانات  -و

 ٖٚ ..........................................................ربليل البيانات -ز

  

  الفصل الرابع
 ومناقشتها البيانات وتحليلهاعرض 

 
 

 ٓٗ .................اؼبباه األول : حملة نشأة اؼبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج
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 ٓٗ ..............................." بولوالوانج ماالنج الثاين خلفية اؼبعهد "النور -أ
 ٓٗ ..............................ب. رؤية اؼبعهد "النور" بولوالوانج ماالنج وبعثتها

 ٔٗ .........................مدير اؼبعهد النور الثاين اؼبرتضي بولوالوانج ماالنج -ج
 ٖٗ ........................................................اؼبنهج األنشطايت -د

"النور الثاين" بولوالوانج تكوين البيئة اللغوية العربية ىف معهد اؼبباه الثاين : 
 ماالنج.....................................................................

 
ٗٗ 

العيوب وفبيزات البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاين" بولوالوانج :  لهاؼبباه الثا
 .....................................................................ماالنج

 
ٖٚ 

بولوالوانج  "الثاين فعاليات تكوين البيئة اللغوية يف معهد "النوراؼبباه الرابع :  
  .....................................................................ماالنج

 نتاج الباه........................................مناقشة اؼبباه اػبامس : 
 من ناحية تكوين البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاين" بولوالوانج ماالنج .ٔ

 
ٚٛ 
ٛ٘ 
ٛ٘ 

من ناحية العيوب وفبيزات البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاين" بولوالوانج .ٕ
 .....................................................................ماالنج

من ناحية فعالية تكوين البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاين" بولوالوانج  .ٖ
 .....................................................................ماالنج

 
ٛٙ 
 

ٜٛ 
 

  الفصل الخامس
  الخاتمة

 ٜٓ ...........................................................أ. ملخص الباه 
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 ٜٔ ................................................ب. التوصيات واالقرتاحات   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة الجداول
 ص اؼبوضوع الرقم
 ٖٙ-ٖ٘ (ٕ،ٔ)القيمة ؼبقياس ليكريت ٔ
 ٘ٗ اؼبعلم يف البيئة اللغوية العربية ٕ
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 األنشطة اللغوية العربية يف البيئة اللغوية العربة دبعهد "النور الثاين" ٖ
 بولوالوانج ماالنج

٘ٛ 

 ٓٙ أحوال البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاين" ٗ

 ٕٙ أنواع الوسائل اؼبوجودة يف البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاين" ٘

بولوالوانج  اؼبواد الدراسية يف اؼبدرسة الدينية معهد "النور الثاين" ٙ
 ماالنج

ٙٛ 

اليت تتعلق باألنشطة اليومية ىف البيئة جدول اإلستبانة األوىل  ٚ
 اللغوية العربية معهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج

ٜٚ 

جدول اإلستبانة الثانية اليت تتعلق بالتقوًن اليومي ىف البيئة اللغوية  ٛ
 العربية دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج

ٕٛ 

 

 

 
 
 
 
 م

 الفصل األول
 اطار العاماإل

 خلفية البحث - ب
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احمليطة بالفرد واليت  ةإن البيئة ىي الطبيعة وىي كل اؼبؤثرات واإلمكانات والقوي
 إنو  ٔ.ديكنها أن تؤثر على جهوده للاصول على اإلستقرار النفسي والبدين يف معيشتو

 وقد. اغباضر صرالع ىف رفيعة نة دبكا تتمتع وىى اغبية العاؼبية اللغات احدى العربية
 إىل يرجع ذاهب والفضل الزمان من قرنا عشر ستة من أكثر عرب التواصلية هتاقد بقيت
 جانب إىل وىي ة.اػبالد السماة شريعتو استودعتو الذى الكرًن اهلل كتاب الكرًن القرآن

 روحية الغةهنبأ سبتاز فهي ابتدعوىا، نيالذ العرب من ألىلها قومية لغة اللغات ككل اهنأ
 بعبقريتها قادرة وىي م،هتعباد هبا نيؤدو  اليت الدين لغة ىى كانوا، حيه اؼبسلمٌن لكل

 أن ذلك إىل أضيف حباجتو، والوفاء البشري التقدم متطلبات استيعاب على الدينية
 العربية اللغة عاؼبية أمهية أكدت وثقافيا وسياسيا اقتصاديا العربية لألمة اؼبعاصرة اؼبكانة

 ضبل فبا اؼبتخصصة اتهومنظم اؼبتادة األمم ىيئة ىف الرظبية اللغات دىاح أصبات اليت
 .تعلمها على اإلقبال على

 يف العربية اللغة تعلم على شديدا إقباال العشرين القرن من األخًن النصف وشهد
 واعبامعات اؼبدارس يف أبنائها غًن من دارسيها أعداد فتضاعفت واألجنبية، العربية البالد
 وأعماؽبم وأجناسهم مهنأديا ىف العربية اللغة دارسو تباين وقد . العربية وغًن العربية

 من وىم اؼبسلمٌن غًن ومنهم اؼبسلمون فمنهم الوظيفية وأعماؽبم العلمية مهتومستويا
 ظفون و وامل والسياسيون واإلعالميون واؼبربون اؼبتعلمون ومنهم العامل قارات ـبتلف
 .والتجار
 ومشكالت عقبات واعبامعات اؼبدارس ىف العربية اللغة عليملت أن الشك فإنو 
 منها باألشياء تتعلق العقبات وىذه . اؼبشروعة اؼبنشودة الغاية إىل الوصول دون تعرتض

 وأمور بالطالب تتعلق وأمور باؼبدرس تتعلق وأمور تدريسها، وطرق باؼبادة تتعلق أمور
 .ةبالبيئ تتعلق

                                                           
0
بيئة اللغة العربية دبعهد األمٌن اإلسالمية برندوان ال الدين ؿبفوظ، الرتبية اإلسالمية للطفل واؼبراىق، حلمي زىدي، صب 

 ٕٚٓٓظبنب مادورا ودورىا يف التعلم والتعليم رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج.



24 
 

 دورىا ورقت واعبامعات اؼبدارس طورت شاملة وربديات مستقبل ؼبطالب طبقا 
 اإلسالمية اغبضارة كمركز أىدافها ربقيق من وتتمكن بإندونيسيا متقدمة تكون حى

 .العاؼبية أو الوطنية كالندوات وغًنىا الدراسية األنشطة وتنويع إجراء عنطريق
 علما األكفاء يةالبشر  ارد ؼبو ا إىل كبتاج فسات باؼبنا اؼبليئة العوؼبة ؼبطالب ونظرا

 فزودت السامي اؽبدف ىذا ربقيق واعبامعات اؼبدارس وعزمت .وخلقا ومهارة وخربة
 والسياسة واغبقوق واالقتصاد كإالدارة العصرية اجملاالتفي اؼبطلوبةت واؼبهار  بالعلومهباطال

 .واإلقبلزية العربية وخاصة األجنبية واللغة واغباسوب
 مهتقدر  عدم ذلك على ويدل أيضا، واعبامعات رساؼبدا طلبة عرفها اغبالة وىذه 

 اؼبمتانة اؼبواد ومن العليا ساتابالدر  االلتااق عند األجنبية اللغة أسئلة إجابة على
 . واالقبلزية العربية اللغة ىى اؼبهمة

 اؼبتعلم قباح ىف تؤثر الى العوامل أن إىل النفسانيٌن أحد فهمى مصطفى يرى 
 واؼبعاير ، ىات تج واال ، والدوافع اؼبيول : منها تيةاآل اػبصائص يتوفر أن جيب

 اآلخر وذىب .ه بذات مايتعلق وكل لو آما و الفرد وـباوف ، واألخالقية االجتماعية
 اػبارجية والعوامل الداخلية العوامل : وىى ثالثة اؼبتعلم قباح يف تؤثر الى العوامل أن

 الدالة الفصلية القوة ىى فاعبسمية حية،ورو  جسمية نوعان الداخلية العوامل . واؼبدخل
 النفسية وأما ، التعلم خالل اؼبتعلم وعملية النشاط ىف وتؤثر اعبسم أعضاء صاة على
 والعوامل والدافعية والرغبة واؼبواىب واؼبوقف العقلية القدرة منها، مراعتها جيب الى

 . واألصدقاء تمعجملوا رسواؼبد األسرة مثل االجتماعية البيئة أيضا نوعان وىى اػبارجية
 وىو اؼبتعلم، ومدخل .والطبيعية والوسائل واؼبدرسة البيت مثل االجتماعية غًن البيئة وأما

 التعلم ىف قباحو ىف كثًنا تؤثر وىي اؼبتعلم يستخدمها الى االسرتاذبية أو الطرق يشمل
.ٕ 

                                                           
5
 ٖٔٔص :   Psikologi Belajarجاكرتا   PT. Logos Wacana، ٕٔٓٓؿببٌن شاخ، 
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اؼبعلومات, أي يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية إستخدام اللغة بغرض التفاىم ونقل 
أو اللغة  مع الرتكيز على احملتوى. وىذا ما نفعل عندما نتاادث مستخدمٌن اللغة األوىل

يف غرفة  . ويف اؼبقابل, عندما يستخدم اؼبعلم اللغة الثانيةيف الشارع أو اؼبلعب مثالً  الثانية
 ةصيغالصف يف تدريب لغوي, فالشك أن الرتكيز ىناك اليكون على احملتوى, بل على ال

اللغوية. يصح ىدف اللغة يف ىذه اغبالة اللغة الذاهتا. مثل ىذه البيئة شكلية أو 
 .ٖإصطناعية

 ويرى .اللغة اكتساب قباح ىف وكبًن ىام دور ؽبا البيئة أن ؼباء ع ال أكثر ويؤكد
 تؤثر أن اهنشأ من الى ية واؼبعنو اؼبادية والعوامل األشياء صبيع ىي البيئة أن يقول مرزوقي

 تطبيقها على وتشجيعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية ىف الطالب وترغب التعليم عملية ىف
 ىنا البيئة إذن العربية اللغة بيئة ىي ىنا ىا نقصد اليت البيئة أما ٗ.اليومية مهتحيا واقع يف

 وترغب التعليم عملية ىف تؤثر أن اهنشأ من الى واؼبعنوية اؼبادية والعوامل األشياء صبيع
 اليومية مهتحيا واقع يف تطبيقها على وتشجيعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية يف الطالب

 بو احمليطة واإلمكانات اؼبهيئة اؼبؤثرات من يشاىده وما اؼبتعلم ظبعو ما كل ىي أو
 يف النجاح على للاصول جهوده ىف تؤثر أن ديكنها واليت اؼبدروسة، العربية باللغة اؼبتعلقة
 .العربية اللغة موتعلي تعلم

ة. ميتة أو جامد غًنم البيئية يتكون من مكونات حية و ؽبذا جيد الباحه نظا
اغبية و عالقتها دبا حوؽبا تأثًنىا عالقتنا باألرض. و  اتفعلم  البيئة ىو دراسة الكائن

 نظام البيئية ىو كل العوامل اؼبتنوعة اغبية و اجملتمعات اغبية لألنواع يف منطقة. و الطبيعة
  ٘.يت إستعملت لتعيدىا ألشياء نافعةتقوم تلقائيا بعملية التدوير لألشياء ال

اللغة العربية ىي أحد من اللغات اليت مست ؾباالت ـبتلفة من العامل وتستخدم  
كوسيلة الشريعة اإلسالمية وكذلك يدور فعال يف دعم العلوم والتكنولوجيا وإثراء الثقافة 

                                                           

           ٖ ٘ٙجامعة اؼبلك سعود الرياض.ص. اللغوية( الثنائية) اغبياة مع لغتٌندكتور ؿبمد علي عبد الكرًن اػبويل.إكتساب البيئة.     
%
 ٕامعة اإلسالمية ماالنج : ماالنج ص يف مقالة الى القاىا يف اعبدور البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربية، ،ٕٔٓٓمرزوقي،  

.ٖٓدكتور ؿبمد علي عبد الكرًن اػبويل، مرجع سابق.ص                                                           ٘        
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 اإلعالم يف السياسة الدولية ىو دور يكشف على كبو متزايد الوطنية واليو كوسيلة التغيًن
 حى صارت اللغة العربية تنمية يف اليوم.

على حسىب الوظيفة اللغوية اؽبدف من تعليم اللغة العربية ىو يدبر الطالب 
للستمرار وظيفة السمع وما اؼبعىن من اؼبسموع واؼبقروء واؼبكتوب، و يف عملية تعليم 

 ىذه األشياء صعب إما يف العوامل األكادميكية أو العوامل غًن األكادميك اللغة العربية
( البيئة اؼبدروسة اعبيدة ٕ( الوقت الكايف ٔالعوامل األكادميكية تتضمن على 

( الطالب اليت ؽبا القدرة للرتبية اللغة عربية إما العوامل غًن األكادميك ٖ)البيئة اللغوية( 
( الكتب التعليمية ٗ( الوسائل التعليمية ٖاألدوات التعليمية ( ٕ( اؼبكان التعليمية ٔىي 

  ٙ( وسائل النقل.ٙ( مالية ٘
عهد الذي يقوم بتكوين بيئة وىو معهد النور الثاين اؼبيشاىد الباحه أن و 

، وكما نظر الباحه أن ىذا فصل الثالهبولوالوانج ماالنج الشرقية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
وكذلك أن ىذه  كثًنا  ايستوعبو مل العربية ولكن التالميذ ة اللغة اؼبعهد يهيئ بتكوين بيئ

البيئة قامت سنتٌن تقريبا ولكن تستطيع أن تنهضوا وترفعوا اغبماسة والغًنة للطالب 
 تودبرور الزمان هبذه البيئة واألنشطاهتا و إدارهتا والعواملها كان.الذين يسكنون فيها

 ٚجيدة. مرتفعةربية عتعليم اللغة الالقدرة التالميذ يرتفعون على قباح ال
لتعلــيم  لبيئـة اللغويـةلتاليـل البينـات اؼبوجـودة يريـد الباحــه أن تعـرف كيـف إدارة ا 

مـــاالنج هبـــذه يريــــد  بولــــوالوانج "عهـــد "النـــور الثـــايناؼباللغـــة العربيـــة باؼبدرســـة اؼبتوســــطة يف 
اعبيــدة الــيت فيهــا إدارة الباحــه أن ىــذه البيئــة العربيــة اؼبوجــودة تكــون علــى أســاس الرتبيــة 

اؼبدرســة اؼبتوســطة يف فصــل للتالميــذ البيئــة والعوامــل اؼبســاعدة لتكــوين البيئــة اللغــة العربيــة 
 ماالنج. بولوالوانج "معهد "النور الثاين الهالث

          
                                                           

 اضبد ىداية .البيئة اللغوية واكتبساهبا. ؾبالتو.مدرس اعبامعة سلطان شريف كسيم اإلسالمية اغبكومية رياو سومطرا7
 ٖ٘الغربية.ص.

.ٜٖ.ٗٔمايو  ٕ٘ٔٓمرجع الباحه نظرية دبعهد النور الثاين بولوالوانج ماالنج الشرقية.               ٚ         
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 أسئلة البحث -ب
 اعتمادا على اؼبقدمة فادد الباحه أسئلة الباه التايل: 
 بولوالوانج ماالنج    "الثاين ية العربية يف معهد "النوراللغو  البيئةين كيف تكو   -ٔ
 بولوالوانج ماالنج "الثاين اللغوية العربية يف معهد "النور البيئةالعيوب وفبيزات  ما -ٕ

    حى تكون بيئة جيدة
  بولوالوانج ماالنج "الثاين كيف فعاليات تكوين البيئة اللغوية يف معهد "النور   -ٖ

 
 أهداف البحث -ج

 على أسئلة الباه يهدف ىذا الباه إىل األمور التالية: بناء 
   .بولوالوانج ماالنج" الثاين اللغوية العربية يف معهد "النورؼبعرفة تكون البيئة  - ٔ
 "الثاين يف معهد "النور البيئة اللغوية العربية زاياتوفب العيوبؼبعرفة ؼبعرفة  -ٕ

 .حى تكون بيئة جيدة بولوالوانج ماالنج
 .بولوالوانج ماالنج "الثاين رفة فعاليات البيئة اللغوية يف معهد "النورؼبع -ٖ
 
 
 
 
 

 أهمية البحث -د
يرجو الباحه أن يكون ىذا الباه مفيدا من الناحـتٌن النظرية والتطبيقية وكما 

 يلى:
أن يستفيد من  "النور الثاين"معهد  الثالهؼبدرسة اؼبتوسطة يف فصل لمعهد وال  -ٔ

 درس اللغة العربية يف تكوين البيئة اللغوية اعبيدة.ىذا الباه صبيع م
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 أن تكون كفاءهتم باللغة العربية متطورة. لتالميذل -ٕ
أن يكون ىذا الباه إضافة ؼبعلوماتو وخربتو يف تعليم اللغة العربية  لباحهل  -ٖ

 خاصة يف تكوين البيئة اللغوية اعبيدة.
 

 حدود البحث -ه
جوة يقصر الباحه سائر األنشطة اليت نظرا إىل أسئلة الباه واألىداف اؼبر 

ماالنج جاوى شرقية،  بولوالوانج "عهد "النور الثايناؼبتـتعلق هبذا الباه اؼبوجودة يف 
اؼبوضوعية  خاصة البيئة اللغوية فيها وتأثًنىا على صبيع التالميذ. و حيدد الباحه اغبدود

 واؼبكاننية والزمانية كما يف اآليت:
يصف وحيلل ويقوم الباحه البيئة اللغوية  اؼبوجودة يف : س اغبدود اؼبوضوعية  -ٔ

لعرض ويقوم كيفية بناء ىذه البيئة اليت تساعد  بولوالوانجعهد "النور الثاين اؼب
 كل اؼبهارات ؽبا وكذلك يف تطبيق تعليم  يفإما تالميذىا  اللغة العربيةعلى تنمية 

ب، نطق الصايح، استخدام اؼبفردات، الرتكي اللغة العربية وعوامل قباحها
 الطالقة.  

ماالنج جاوى  بولوالوانجعهد "النور الثاين اؼب: إخـتار الباحه  اغبدود اؼبكانية -ٕ
 نالذيو  ةخاص لو اؼبكان اػباص للتالميذ الذين يتعلمون العربيةو شرقية ألن

بيئة التعليم اللغة العربية بالتكلم ويسكنون يف  يف ؾبال التالميذ فيو يتعمق
 مألهن لهخيصص الباحه التالميذ الذين يدرسون يف فصل الثا . و اللغوية

 أىل يف بيئة اللغة العربية .
من  اله: سيقوم الباحه حبثو من خالل الفصل الدراسي الث اغبدود الزمانية  -ٖ

 م. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعام الدراسي 
 الدراسات السابقة -و
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دراسات كان الباحه يالحظ ويباه الباوث اليت قد كتبها الطالب يف ال 
ماالنج  اإلسالمية اغبكومية العليا اعبامعة اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إبراىيم

هبذا الباه الذي سيكتبها الباحه.  علقتت يتال الرسالةاؼبوجودة يف مكتبها. وجيد فيها 
 وىو:

8(2002البحث الذي كتبه كوناوان ) -1
 

 للبنات" : "البيئة العربية يف ؼبعهد العصري كونتورعنوان البحث -
: الوصف والكشف عن الظاىرات الطبيعية ووقائع السلوكي أهداف البحث -

 اؼبتعلقة بالبيئة العربية يف اؼبعهد كونتور للبنات.
: استخدم الباحه يف ىذا الباه اؼبدخل الكيفي الوصفي منهجية البحث -

 اغبقلي.
املة البيئة العربية يف اؼبعهد العصري كونتور متكاملة ش -: أ(نتائج البحث -

احملاوالت اليت قام هبا اؼبعهد لتكوين  -على البيئة الرظبية والبيئة الطبيعية. ب(
البيئة العربية كمثل تكوين الشيوخ اؼبعهد اؼبتؤىليٌن يف اللغة وتثبيت رسالة 
اؼبعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم اللغة العربية وفبارسة النشاطات قدوة 

تكوين البيئة العربية كمثل اؼبدرسيٌن  اؼبعاملة اؼبؤثرة يف -صاغبة. ج(
واؼبدرسات اؼبتأىليٌن يف اللغة العربية واؼبنهج الدراسي ومناىج تعليم اللغة 

 العربية اؼبناسبة والوسائل التعليمية اؼبختلفة.
اه أن البيئة اللغوية يف معهد النور الثاين اإلختالف عن ىذا البمالحظة الباحث : 

الب الذي لو الغًنة لتطبيق القدرة يف اللغة العربية بداية كل بولوالوانج زبصص على الط
الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية يف صف التاسع. واؽبدف من ىذا الباه ىو لنظر 

 البيئة اللغوية وعملية التعليم اللغة العربية فيها ومايتعلق هبا. تكوين

                                                           
كتبو كوناوان.البيئة العربية يف ؼبعهد العصري كونتور للبنات رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا باعبامعة اإلسالمية                ٛ

 ٕٕٓٓة ماالنج.اغبكومي
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 9حلمي زهدي -2
ٌن اإلسالمي فريندوان ظبنف عنوان الباه: البيئة العربية يف معهد األم -

 مادورا بالدراسة الوصفية والتقوديية.
الكشف عن حال بيئة اللغة العربية يف اؼبعهد األمٌن  -أىداف الباه: أ( -

الكشف عن اكتساب اؼبهارات األربعة يف  -اإلسالمي فارندوان ظبنف. ب(
 معهد األمٌن اإلسالمي فارندوان ظبنف.

اؼبستخدم ؽبذا الدرس ىو اؼبدخل منهجية الباه: إن مدخل الباه  -
الكيفي، وىو الباه للاصول على النتائج أو الكشف عما ال ديكن 
حصولو بالطريقة االخصائية أو اؼبنهج الكمي، حيه يبدأ الباحه من 
البيانات وقد يستخدم النظرية العملية للتوضيخ وينتهي إىل النظرية اعبديدة 

 اليت تؤيد ما قبلها أو تبطلها.
الباه: أن البيئة اللغوية الطبيعية يف اؼبعهد األمٌن اإلسالمي فارندوان نتائج  -

ظبنف ىي األحوال اللغوية اليت كانت فيو مثل يف اؼبطعم واؼبسجد والشركة 
التعاونية واؼبيدان والتنظيف العام واؼبنظمات واغبلقات وغًنىا. ويف خارج 

 الباه الذي ال يتعلق بالتعليم اللغة العربية. 
اإلختالف عن ىذا الباه أن البيئة اللغوية يف معهد ظة الباحث : مالح -

النور الثاين بولوالوانج زبصص على الطالب الذي لو الغًنة لتطبيق القدرة يف 
صف التاسع. الاللغة العربية بداية كل الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية يف 

عملية التعليم اللغة البيئة اللغوية و  تكوينواؽبدف من ىذا الباه ىو لنظر 
 .العربية فيها ومايتعلق هبا

 10نور الفضيل   -3

                                                           
حلمي زىدي.بيئة اللغة العربية دبعهد األمٌن اإلسالمية برندوان ظبنب مادورا ودورىا يف التعلم والتعليم رسالة              9

 .ٕٚٓٓاؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
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عنوان الباه: تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالم  -
)حبه ذبرييب على الطالبات يف السكن الداخلي باؼبدرسة العالية اإلسالمية 

 اغبكومية الثالثة ماالنج، جاوى الشرقية(
تقوًن عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لرتقية  (ٔأىداف الباه: ) -

مهارة الكالم العربية لدى الطالبات يف السكن الداخلي باؼبدرسة العالية 
( معرفة مدى فعالية األلعاب اللغوية ٕاإلسالمية اغبكومية الثالثة مالنج. )

اؼبدرسة لرتقية مهارة الكالم العربية لدى الطالبات يف السكن الداخلي ب
 العالية اإلسالمية اغبكومية الثالثة مالنج.

 منهجية الباه: اؼبدخل ىو الباه الكمي، ونوعو اؼبنهج التجرييب. -
( أن عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لرتقية ٔنتائج الباه: ) -

مهارة الكالم العربية لدى الطالبات يف السكن الداخلي باؼبدرسة العالية 
ية اغبكومية الثالثة مالنج تتم بأربعة ألعاب: )أ( البطاقات اؼبتالئمة اإلسالم

( تفعيل البيئة العربية ٕ)ب( نور األسئلة )ج( لعب الدور )د( والصندوق. )
باأللعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالم العربية لدى الطالبات يف السكن 

 النج ىو فعالية جدا. الداخلي باؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية الثالثة م
اإلختالف عن ىذا البياه ىو الباه ىلى اؼبدخل مالحظة الباحث :  -

الكيفي للاصول على النتائج أو الكشف عما ال ديكن حصولو بالطريقة 
االخصائية و أن البيئة اللغوية يف معهد النور الثاين بولوالوانج زبصص على 

ة العربية بداية كل الطالب الذين الطالب الذي لو الغًنة لتطبيق القدرة يف اللغ
صف التاسع. واؽبدف من ىذا الباه ىو لنظر اليتعلمون اللغة العربية يف 

    .البيئة اللغوية وعملية التعليم اللغة العربية فيها ومايتعلق هبا تكوين

                                                                                                                                                               
صري كونتور للبنات رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا نور الفضيلة.البيئة العربية يف ؼبعهد الع         ٓٔ

   .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓباعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
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 تحديد مصطلحات البحث -ز
اللغة العربية : العملية لوجود اؼبكان اػباص ؼبمارسة عن إستخدام    تكوين البيئة -ٔ

اتصاال مثل اغبوار واؼبناقشة واػبطابة والتعبًن بوسيلة الكتابة 
 ٔٔأو الكالم

: من عوامل الرتبية اؼبهمة الى ذبري فيها عملية التعلم بٌن           البيئة -ٕ
 ٕٔ.والتالميذ أو الطالب اؼبدرس

 ٖٔ.الثانيةشياء لنجاح اؼبتعلم يف تعليم اللغة : من أىم األ البيئة اللغوية- ٖ
 
 
 
 
 
 

 
 نيفصل الثاال        

 اإلاطار النظري
 

 اللغوية  البيئة نيتكو –أ 
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دافع بعضو من بعض والعنصر اؼبهم ىو البيئة اللغوية ىناك العناصر اليت ت ىف
اجملتمع ألنو يرتبط ارتباطا مع التعلم والتعليم اللغة وأيضا أن اجملتمع ىم جنسا واحدا 

 (.Abdul Chaerيستخدموان لغتهم واحدة صباعة ) متساويا ىف مكان واحد وىم
ىف عامل التدريس ىناك العملية اليت تتعلق بإكتساب اللغة وتعليمها وتدريس اللغة  

(Krasen بذلك ىناك اؼبلخص أن البيئة اللغوية رظبيا أوغًن رظبيا تتأثرا القدرة اللغوية .)
إلكتساب اللغة  وإما البيئة اللغوية ، البيئة اللغوية غًن رظبيا حيمل اؼبداخالت اؼبختلفة

البيئة لرتقية القدرة اللغوية ألهنا مصدر تكوين يقدم اؼبداخالت. وىذه يدل عن أمهية 
  .ٗٔإلكتساب اللغة مع التالميذ

   ىناك األىداف عن تكوين اللبيئة اللغوية العربية فيما تلي : 
ر واؼبناقشة واػبطابة والتعبًن . ؼبمارسة عن إستخدام اللغة العربية اتصاال مثل اغبوأ

 .بوسيلة الكتابة أو الكالم
. التأكيد عن اكتساب اللغة العربية اليت درسها التالميذ ىف الفصل، لكشف ؽبم ٕ

 .الفرصة لتطبيق اللغة العربية
 لكشف الصفة اإلبتكارية ىف تدريس اللغة العربية تعاونا بٌن النظرية والتطبيقية. .ٖ

داف تكوين اللبيئة اللغوية العربية ىي لتنمية القدرة ومهارات إذا اػبالصة من أى 
اللغة العربة فعالة إما ىف تطبيق وإما ىف الكتابة حى يكون األحوال التعليمية فعالة 

 ومتاركا.
 

 الشروط عن تكوين البيئة اللغوية العربية -ب
 ىناك الشروط لتكوين اللبيئة اللغوية العربية  

ليايي األحوال اللغوية العربية من كل العناصر مثل اؼبدرس . إعتقاد قوي وحسن ٔ
 ومدير اؼبدرسة والتالميذ

                                                           
0%
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اء من اؼبدرسة الذي يستطيع أن تتكلم باللغة العربية وىو كاحملرك فلناطق اؼبك. إ
 لتكوين البيئة اللغوية العربية.

 بية.. اؼبناة اؼبشاملة لوجدود الوسائل احملتاجة لتكوين البيئة اللغوية العر ٖ
 الرسمية البيئة اللغوية العربيةتكوين  -ج

مدركا، ألن ىي البيئة اليت تركز على استيعاب اللغة  البيئة اللغوية العربية الرظبية 
 . وخصائصها فيما تلي :  ٘ٔفيها ىناك العملية التعليمية ىف الفصل

 . األحوال التعليمية اسطناعيةٔ
 . الرتكيب يكون رئيسا ىف تعليمٕ
 اؼبدرس على نظر اػبطأ . تقوًنٖ

البيئة أسس على استيعاب تركيب اللغوية. وتستطيع ىذه يئة تالتعليم يف ىذه الب 
 تدور عن تنمية اؼبهارات اللغوية على ىذه الطريقة فيما تلي : اللغوية العربية الرظبية

 . استخدام اإلسرتاتيجية اإلتصالية اليت تشمل على أنشطة ؿبادثةٔ
 م على األساس اؼبهارايت واؼبستخدمية.. اؼبواد اليت تضٕ
 اؼبفردات اعبديدة . تكثًنٖ
 . إعطاء الدور التالميذ ٗ
 . استمرار اللغة٘
 . استخدام الطرق اإلبتكارية ٙ
 
 رسميةغير  البيئة اللغوية العربيةتكوين  -د

. ىف ىذه البيئة التعليم األسس اؼبستخدم فيها إعطاء عن اكتساب اللغة طبيعيا 
 .ٙٔاليت تشمل فيها اللغة األىلية، اللغة الرفقة، اجملتمعواللغة 
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 : ٚٔفيما تلي البيئة اللغوية العربية غًن رظبيةوىناك اإلسرتاتيجية لتكوين  
 . اؼبواريد البشارية ٔ
 . البيئة النفسيةٕ
 . البيئة احملادثةٖ
 . البيئة اإلستماعيةٗ
 . البيئة اإلستماعية والبصرية٘
 . مركز اللغةٙ
    
 مفهوم البيئة -ه

 : يلي كما وىى للبيئة متعددة تعريفات ىنا الباحه عرض
 ؼبعيشة اؼبناسبة العوامل فيو تتوافر الذى اؼبكان أو الوسط ىي البيئة أن بشًنى ويرى .۱

 يف تؤثر خارجية وقوي عوامل وؽبا خاصة، حية كائنات ؾبموعة أو حي كائن
 ٛٔوسلوكو اإلنسان

 أن اهنشأ من الى واؼبعنوية اؼبادية والعوامل األشياء صبيع يى البيئة أن يقول مرزوقي .۲
 وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ية ترق يف الطالب وترغب التعليم عملية يف تؤثر
 .ٜٔاليومية مهتحيا واقع يف تطبيقها على

 والى بالفرد، احمليطة والقوي واإلمكانات اؼبؤثرات كل ىى البيئة أن يقول صبال ؿبمد. ٖ
 ٕٓمعيشتو يف والبدين ي النفس ستقرار اال على للاصول جهوده على تؤثر أن كنهادي
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 Fuad Effendy. مرجع سابق .Malang, Misykat,Hal: 07%. 
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 .األرض فوق حولنا من العامل أي أحياء وغًن أحياء من فيها ،دبا الطبيعة ىي البيئة .ٗ
 تعمل كيف عن التساؤالت بعض عن اإلجابة حياول الذي العلم ىو بيئة ال وعلم

 اهب احمليط الوسط مع أو اآلخرين األحياء مع ةاغبي الكائنات تتعامل وكيف الطبيعة
 قبد ؽبذا .ي البيئ النظام عليو يطلق الوسط وىذا . الطبيعي أو الكيماوي سواء
 ىو البيئة فعلم . جامدة و أ ميتة وأخرى حية مكونات من يتكون البيئي النظام
 ىو البيئي النظامو  . باألرض عالقتنا ةتأثًنىا حوؽبا دبا وعالقتها اغبية الكائنات دراسة
 تلقائيا تقوم والطبيعة .ا م منطقة يف لألنواع اغبية معاتجملتوا حية الغًن العوامل كل

 فوق الطعام وسلسلة . نافعة ألشياء لتعيدىا إستعملت اليت لألشياء التدوير بعملية
 من الطعام تتوجو ففيها ,ة البيئ يف الغذائية الطاقة تدفق إلظهار صورة وىي األرض

 تبدأ طعام سلسلة وكل الطعام يهضم الذي للايوان طاقة ليعطي آلخر نكائ
 ربصل أن البد فلهذا . غذائها صنع الديكنها اإلنسان فيها دبا واغبيوانات . بالشمس

ويف  . مستهلكة اغبيوانات تعترب ؽبذا. األخرى اغبيوانات أو النباتات من اهتطافا على
 األرض من جزءا ليصباا أيضا والنباتات يكروباتاؼب بواسطة ربللو اغبيوان حياة ايةهن

 سلسلة نسميو ام ىذاو . جديد غذاء لصتع جديد من النباتات ليمتصها بالرتبة
 .ٕٔالغذاء

 البيئة اللغوية -و
كما شرح ؿبمد مشال حسن يف كتاب "البيئة واألطفال" النظر أن معىن البيئة  
 ىي : 

ؼبعيشة اإلنسان إذا يئثر فيو تارة ويتأثر أن البيئة ىي عبارة عن وسط مكاين يصلح  -ٔ
بو تارة أخري وإن ىذا الوسط وال خيذ اإلنسان وحده فاسب وإمنا تشاركة فيو  

 كائنة حية حيوانية ىذه الكائنات يؤثر فيها ويتأثر هبا. 

                                                           
 http://ar.wikipedia.org/wikiD الدولية الشبكة من ذمأخو  اغبرة، اؼبوسوعة سنة، دون ويكيبيديا، ٕٔ
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البيئة من وجهة النظر ىذه التقتصر على ماالفو من وسط مكاين فاسب وامنا  -ٕ
 ديكن إدراكها عن طريق اغبواس اػبميس. وىو يقول أن تشتمل على األوساط اليت

البيئة ىي عبارة عن عوامل طبيعية زبط باإلنسان وىذه العوامل تشتمل على : 
األرض واؼباء واؼبناخ والصوت والروائح والدوق والعوامل البيولوجية اؼبرتبطة باغبيوانات 

 ٕٕوالنبات والعوامل اإلجتماعية اعبمالة.
عوامل الرتبية اؼبهمة الى ذبري فيها عملية التعلم بٌن اؼبدرس والبيئة ىى من 

والتالميذ أو الطالب. واؼبدرس يعلم اؼبادة اػباصة اىل طالبو باؼبواد والطريقة اؼبختلفة وأما 
الطالب يأخذون اؼبعلومات والعلوم اؼبتنوعة. واكتساب اللغة ىو تشغيل لتولية اللغة 

اليا مباشرا مع الناطقٌن بتلك اللغة. ووقع اكتساب اللغة الثانية طبيعيا دون الوعي واتص
وتعلمها ىف البيئة. والبيئة اللغوية ىنا ىي كل شيئ الذى يتعلق باللغة اؼبدروسة و يسمعو 

 ٖٕاؼبتعلم وينظره.
وأن البيئة ىي صبيع األشياء والعوامل اؼبادية واؼبعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف 

طالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف عملية التعليم وترغب ال
 Lenguage Two (London:Oxfordكاتب  واقع حياهتم اليومية. وأما 

University,ٜٕٔٛ)  يقول أن ما يقصد بالبيئة اللغوية ىنا ىي كل ما يسمعو اؼبتعلم وما
ة على األحوال يف اؼبقصف، يشاىده فبا يتعلق باللغة الثانية اؼبدروسة. وتشمل ىذه البيئ

يف اعبمعية التعاونية، يف الفصل، يف اؼبلعب، واحملاورة بٌن األصدقاء خالل الدراسة 
شياء لنجاح اؼبتعلم يف تعليم واألنشطة، يف اؼبسكن وغًنىا. وأن البيئة اللغوية من أىم األ

 ٕٗاللغة الثانية.

                                                           
مهدي فبتاٌن، تدريس اللغة العربية بٌن ثقافة والفكرة يف الندوة الدولية حول ذبرب تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا   ٕٕ

ية اغبكومية ماالنج( ماؽبا وما عليها.ماالنج : برنامج اػباص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالم
 ٕ٘ٗ.ص. ٕٔٔٓ
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مة إىل قسمٌن؛ البيئة وذكر الدكتور ؿبمد على اػبويل أن البيئة اللغوية منقس
(. يقصد بالبيئة اللغوية Artifisial( والبيئة اللغوية الصناعية )Naturalاللغوية الطبيعية )

الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاىم ونقل اؼبعلومات أي مع الرتكيز على احملتوى. وىذا 
لشارع او اؼبلعب ما نفعلو عندما نتاادث مستخدمٌن اللغة األوىل أو اللغة الثانية يف ا

   ٕ٘مثال.
البيئة اللغوية الصناعية، كما ذكرنا، ىي بيئة تعلم اللغة الثانية يف الصف. وىي و 

سبيل الكتساب واع للغة الثانية. ورغم أن ىذه البيئة ؿبدودة األثر يف تكوين مهارات 
ؼباليـٌن  اتصالية فعالة، إال أن ؽبا فوائد ال ديكن إنكارىا. فاؼبدرسة تقّدم حاّل واقعيا

الطالب الذين ال ديكنهم أن يذىبوا إىل موطن اللغة الثانية ليسمعوىا ىناك ويكتسبوىا 
يف بيئة طبيعية، إذ تقوم اؼبدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أن اؼبدرسة تقيس ؽبم 
 تقدمهم بالنـتظام، فتقدم ؽبم نوعا من التقييم والتافيز الالزمٌن. كما أن اؼبدرسة هتتم
بعرض األحكام الناوية للغة الثانية، وىذا تناسب مع سن بعض اؼبتعلمٌن الذين يرغبون 
يف اكتشاف أسرار اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانٌن أو استنباط القوانٌن. إضافة إىل 
ىذا، إن القوانٌن اللغوية قد تساعد يف مراقبة اؼبتعلم لنفسو وىو يكتب اللغة الثانية أو 

   ٕٙا. كما أهنا تساعده يف تصايح نفسو إذا أخطأ.يتكلمه
 أنواع البيئة اللغوة ودورها -ز

( البيئة اللغوية ٕة )ع( البيئة اللغوية اؼبصطنٔإن البيئة تنقسم إىل قسمٌن ) 
 الطبيعية. 

 
  ةع. البيئة اللغوية المصطنٔ
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اللغة اؼبصطنعة ىي لغة اخرتعها شخص أو ؾبموعة من األشخاص اصطناعيا  
غاية معينة بدال من تكوهنا كجزء من ثقافة مثل اللغات الطبيعية. اللغة اؼبصنوعة قد ل

 تشابو اللغات الطبيعية أو قد ربتوي على شكل وكبوه خيتلفان سبام.
   ة في اكتساب اللغةطصطناعي.أ. دور البيئة اال1

 دور البيئة الصناعية ) الصناعية ( يف اكتساب اللغة الثانية  -ٔ
الي أن البيئة اللغوية ؽبا دور كبًن للطالب الذي يتعلم اللغة لناجاح ماىر يرى ىيدٌن دو 

يف تعلم اللغة اغبديثة. تعليم اللغة الذي يقوم بو اؼبعلم يف الفصل يقرر عملية تعلم اللغة 
 للطلب.

 أن البيئة تنقسم إىل قسمٌن :البيئة الصناعية  والبيئة غًن الصناعية )الطباعية(
النجاح يف تعليم اللغة يدفع ويرفع متوازنا بسبب العناصر اليت قال عبد اػبًن  

( األىداف التعليمية وكذلك ٗ( اؼبواد التعليمية ٖ( اؼبدرس ٕ( الطالب ٔتتضمن من 
تأثًن من البيئة التعليمية اعبيدة. الطالب جيري من البيئة اعبيدة )األسرة( و البيئة التعليمية 

     ٕٚلعمل ومسؤوليتو بذلك أن يقدرو على اغبصول اعبيد.اعبيدة أيضا واؼبدرس اعبيد يف ا
 . البيئة الصناعية ٔ

 : ٕٛأم البيئة الصناعية ؽبا دور ىام ال كتساب اللغة الثانية و ىي 
 يكون متعلم ـبتلفا يف استخدام لغة على حسب الظروف -أ(

 يكون متعلم ؿبسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد -ب(
م يشبع اؼبتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية او نظام اللغة عن ىذا التعلي -ج(

قواعد اللغة اؼبدروسة. يف ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة اؽبدف التساعد  
 كثًنا يف سيطرة اؼبهارات اللغوية للغة اؽبدف.

 تعريف البيئة الصناعية و خصائصها -د(
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يم ىو البيئة وكذلك يف تعليم اللغة سبب النجاح يف التعلت يتأحد العناصر ال 
النجاح من البيئة اللغوية ألن البيئة مظهورة حول اإلنسان وتشمل األحوال من أحوال 

   ٜٕالعربية بنفسها، إن إذا البيئة العربية جيدة فتكون عملية التعليم قباح.

نظام طرة القواعد أو اللغوية الى ترتكز على س ئاتالبيالبيئو الصناعية ىي احدى 
( التوعية على  ٜٙٛٔإيليس  – ٜ٘ٛٔاللغة يف اللغة اؽبدف مع التوعية ) دوالى 

قواعد اللغة اؽبدف ديكن  اقامها باؼبنهج اإلستنتاجى او اؼبنهج اإلستدالىل. و اؼبقصد 
باؼبنهج اإلستنتاجي ىو أن يوضح اؼبعلم للمتعلم عن قواعد اللغة اؽبدف مث إن كان 

ا على القواعد فيامل اؼبعلم إىل التطبيق. يعىن حالة لعرف اؼبتعلم فامها و مستوعب
 األشكال ) بنية ( اللغوية مث يسوقو اؼبعلم ليكون واحد نفسو عن تلك القواعد.

والبيئة الصناعية يستطيع أن يستنبط الربؾبة اللغوية العصيبة ؼبساعدة شخص   
مايشعر  بالتشكل  آخر أثناء انتقالو من حالة إىل حالة أخرى. إن كان ىناك شخص

ويتطلع إىل مزيد من الثقة بالنفس والطمأنينة فإن أسهل طريقة ؼبساعدة ىذا الشخص 
ىي أن تطلب  منو أن يتذكر آخر مرة شعر فيها بذلك، أى الشعور بالثقة والطمأنينة. 
وعندما يستاضر الذكى يف عقلو فسوف يعيشها من جديد طاؼبا بقى متادا مع 

  ٖٓالتجريبة.

 : ( عن خصائص البيئة الصناعية ىي كما يلىkrashenسٌن )ووضح كر 

 صناعية قصدية  -
يوجو اؼبعلم على اؼبتتعلمٌن لكي يعلموا األنشطة اللغوية الى كانت فيها القواعد اللغوية  -

الى قد تعلموىا. و يقدم ؽبم رد الفعل من اؼبدرس و ىو تصميم األخطاء او اصالح 
 موعات تعليم اللغة يف اؼبدرسة.خطاء اؼبتعلمٌن. وىي جزء من  ؾب
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و معرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجدائها بالتعلم الرظبي يف الفصل، أو 
من كتب القواعد اللغوية أو من األخرين الذين ديلكون الكفاءة عن معرفة القواعد اللغوية 

التعريف الذي عرفو الدروسة، و ىذا يدل على أن البيئة الصناعية ؽبا تعريف أوسع من 
دوالى و ايليس الساب. و هبذا تشتمل البيئة الصناعية بالفصل أو خارج الفصل. اػبطر 

 اػبطًن تؤيد البيئة على سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم بالتوعية.

  . اللغة الطبيعيةٕ
ىي لغة اخرتعها شخص أو ؾبموعة أشخاص بقصد أن تشابو اللغات الطبيعية. 

اؼبنهجية عن أنواع أخرى من اللغات اؼبصطنعة، مثل اللغات الشكلية  زبتلف اللغات
ولغات الربؾبة، بأهنا زبصص للتداول بٌن الناس يف كافة ؾباالت اغبياة، وربتوى على 
كبوي يشابو كبو اللغات الطبيعية. ىناك لغات فبنهجمة أصبات لغات طبيعية بعد أن 

  ٖٔاألم.اكتسبها أطفال وبدءوا يتعاملون معها كلغة 
 

 .أ.دور البيئة الطبيعية في اكتساب اللغة2

أما مارينا برت وىا يدي دوليو فرتيان أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل  
 ٕٖبقوم بدور مهم يف تعلم اللغة:

إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز اؼبتكلم على  - (ٔ
للغة نفسها. ففي اغبديه بٌن شخصٌن تكون احملادثة طبيعية، التواصل اللغوي ال على ا

وكذلك ينساب تبادل األلفاظ بشكل طبيعي. إن اؼبشاركٌن يف تبادل اغبديه يهتمون 
بتبادل اؼبعلومات واألفكار، ويف الوقت نفسو يستعملون أبية اللغة، وحيدث ذلك علميا 

 دون وعي أو إدراك لبناء اعبمل الذي يستعملونو.

                                                           

األربعاء هنارا. ٖٗ.ٖٔيف الساعة  ٕ٘ٔٓأغوستوس  ٕٔمأخوذ من ويكيفيديا اؼبوسوعة اغبرة يف التاريخ   ٖٔ  
ٕٓ، صٜٜٗٔعبد الوىاب ؿبمد، اؼبسؤولية عن األضرار الناذبة عن تلوث البيئة، رسالة دكتوراه، جالقاىرة، .
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( ذلك بقوؽبما: ٜٙ٘ٔن الكاتبتٌن مصيبتان فيما ذىبنا إليو، ويؤكد بنجامٌن وورف )إ – (ٕ
"إن الرتاكيب والعالقة اليت نستعملها لكي نفهم العامل، تأيت من داخل لغتنا اػباصة، 
وىكذا فإن اؼبتكلمٌن للغات ـبتلفة، يفهمون بطرق ـبتلفة، وفليو فإن اكتساب اللغة، 

 وليس كيف نتكلم.يعين التعلم كيف نفكر، 

(: لقد حاولنا أن نضع اؼبتعلم والبيئة معا ٜٔٛٔوتقول مارينا بًنت وىا يدي دوليو )
لتقدًن حقائق حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق يف الغالب، وتوصلنا إىل النتائج 

 اآلتية:

 البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثلة للغة. –أ( 
 اللغوي دبستوى حصيلة الطفل اللغوية.جيب أن يكون االتصال  -ب( 
 مة للمتعلم.أن تكون اللغة اؼبستعملة مه -ج( 

 ربية للنااطقين بغيرهاعأهمية البيئة اللغوية في تعليم اللغة ال -ح
اعطاء الوقت الكثًن للطالب يف التعلم باللغة الثانية اؼبدروسة ىو من أحد  

تاما وسرعة خاصة يف مهارة الكالم. أن الطريقة اعبيدة يف ترقية كفاءة الطالب ترقية 
التدريب والتطبيق الكثًن قد تأثر دبهارهتم. وواجبة اؼبؤسسة أو اؼبدرسة ىي أن يعطيهم 
األوقات الكثًنة يف تطبيق مهارة الكالم، ليس يف الصف فقط بل أن يدافعهم أن يفعلواه 

طاء العقوبة ؼبن مل خارج الفصل أيضا أو فمن اؼبمكن أن يكفّلهم اؼبدرسون، مثال باع
 يتكلم باللغة العربية ويعطى األجر ؼبن يتكلم بكالم جيد.

فمن األول أن ال يصعب اؼبدرسون طالهبم بتاقيق القوانٌن اللغوية يف كالمهم  
أو كتابتهم، اؼبهم أن يطبق الطالب بكثًن األوقات. ويف الواقع، إن مدى فعالية معرفة 

اؼبهارات اللغوية أمر مشكوك فيو. فهناك اؼباليٌن من  القوانٌن اللغوية يف ؾبال تكوين
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الناس يف كل مكان يتكلمون اللغة األوىل أو اللغة الثانية وىم ال يعرفون القوانٌن اللغوية 
 ٖٖاليت ربكم اللغة اليت يتكلموهنا.

وذكر الدكتور عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان أن الطفل يتعلم الكالم قبل أن  
الكتابة، اليت يف تعلمها عند دخول اؼبدرسة. صبيع الناس األسوياء  يأخذ يف تعلم

يتادثون بلغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبًن من الناس ال يعرفون الكتابة يف 
فيعرف من ىذه األراء أن البيئة اللغوية ىي مهمة جدا يف حياة الدارسٌن اللغة  ٖٗلغاهتم.

ء تلك البيئة باللغة العربية أو اللغة اؼبدروسة الثانية. ىم يتعلمون ويتواصلون مع أعضا
أن  Heidi Dulay البيئة اللغوية. ويرى ىيدي دواليأكثر. ىذا ىو اؼبزاية أو األمهية من 

البيئة اللغوية ؽبا دور كبًن لدى الطالب الذين يتعلمون اللغة لنجاحهم يف تعّلم اللغة 
  ٖ٘اعبديدة.

 اطريقة تكوين البيئة اللغوية -ط
ذكر يف األول أن البيئة اللغوية اعبيدة ستساعد للطالب الذين يتعلمون اللغة  وقد 

الثانية اؼبدروسة، مثال اللغة العربية. وىذه البيئة سيشّجع للطالب يف التعلم والتكلم بتلك 
 ٖٙاللغة اؼبدروسة. وكتب نور الفضيلة بطريقة تكوين البيئة اللغوية كما يلى:

اك شروط عامة ينبغي أن تتوافر يف تكوين البيئة العربية يف قال أضبد فؤاد أفندي أن ىن
 ٖٚاؼبدارس أو اؼبعاىد، لتاقق الغرض منها، وأىم ىذه الشروط ىي:

 استشارة دوافع اؼبعلمٌن ورؤساء اؼبدارس أو اؼبعاىد إىل اللغة العربية. -أ(
صلي غًن وجود اؼبمثل أو َمن يتكلم باللغة العربية الصاياة حينما الناطق األ -ب(

 موجود، ليرتقى دافعتهم يف التعلم والتكلم باللغة العربية.

                                                           
 ٙٙ. اؼبرجع نسفو، ص:  ٖٖ
3%

 ٖٚٔجع السابق، ص: عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، اؼبر  
32

  . Heidi Dulay, Seluk-Beluk Belajar Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Sumarsono, 

(Singaraja: FKIP Universitas Udayana, 09%2) hal: 03 
 ٛ-ٚور الفضيلة، اؼبرجع السابق ص:  ٖٙ
 ٚٙٔأضبد فؤاد أفندي، اؼبرجع السابق، ص:  ٖٚ
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 وجود األموال اؼبوافرة إلجادة العوامل اؼبادية لتكوين البيئة العربية. -ج(
ولتكشيف تطوير البيئة العربية فياتاج إىل استعمال اللغة العربية يف األشياء  

 ٖٛاؼبتعلقة باغبياة اليومية، مثل:
اح اليت فيها اغبه أو األمر على دوام استخدام اللغة العربية يف االتصال وضع األلو  -أ(

 اليومي يف كل حال وكل وقت.
 تكثًن اؼبراجع أو النصوص العربية. -ب(
 وضع األلواح أو الكتابة العربية اليت تدل على اظباء الغرف أو األمكنة اؼبعينة. -ج(
عربية، مثل الندوات العربية واأللعاب وجود األنشطة اليت تشجع على تعلم اللغة ال -د(

 العربية واػبطابة، واؼبسرحية واجمللة اغبائطية.  
ولتكوين البية اللغوية يف اؼبنظمة التعليمية، حيتاج إىل مساعدة كثًنة من  

األطراف، وىم : مدير اؼبعهد، اؼبريب، اؼبشرفون، اؼبدرسون، والطالب. وىم منظمون 
 ٜٖموجهة من األعلى إىل األدىن، كما يلي :  تنظيما عموديا يشكل إمارة

 
 
 
 
 
 
 

 مدير اؼبعهد
 

                                                           
 ٛ-ٚلسابق، ص: . نور الفضيلة، اؼبرجع ا ٖٛ

39
دحيق مسقان.االذباه اغبديه يف تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا بإندونيسيا.)حبه كلية اؼبعلمٌن اإلسالمية دبعهد   

 .ٖٕدار السالم كونتور اغبديه منوذجا( بدون السنة،ص.
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 اؼبربيون    
                 

 اؼبشرفون
 

 اؼبدرسون
 

 الطالب
 

 وكانت صبيع تلك األطراف ؽبا دور نفسها لتكوين وتنظيم البيئة اللغوية صبيعا.
اعبيدة يف اؼبؤسسة  فهناك األشياء اليت البد أن تالحظها لتكوين البيئة اللغوية 

 التعليمية : 
أ( وجود أمر ونظام وضيح من مدير اؼبعهد ليدعم فبسًن النشاط اللغوي والنظام اليومي 

 باستخدام اللغة العربية خارج الفصل.
 ب( اؼبنهج اؼبستخدم من اؼبواد العربية.

 ج( الكتب اؼبدروسة العربية من الرتاث العربية والكتب العصري العريب.
ظام اليومي اؼبطبق للتكلم اللغة العربية خارج الفصل بٌن اؼبدرس والطالب وبعصها د( الن

 من بعض.
ه( أن تكون ىيئة تقوًن دبتابعة النشاط، ومعاقبة كل من خيالف النظام. وقد تكون 
العقوبة بكتابة تعبًن يف حدود مائة سطر مثال، أو حفظ النصوص العربية وماأشبها ذلك 

 من صور التأديب.
 النشاطات اللغوية مثال احملاورة واػبطابية واؼبناقشة واؼبسرحية وغًن ذلك. و(

 ز( اؼبدرس األكفاء يف اللغة العربية.
 ح( طرق التعليم اؼبناسبة يف كل مراحل التعليم.

 ط( وسائل التعليم اللغة العربية.
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 ي( التقوًن والتقييم يف كل ؾبال اللغوية والنشاطاهتا.
 
 ة تكوين البيئة العربيةاألنماط في اطريق -ي

 :ٓٗمن األمناط يف طريقة تكوين البيئة العربية، ىناك اآلراء من العلماء اللغة ىي 
 النشاطات اللغوية  -ٔ
استفتاء على   (Johnsonىو جزء من أجزاء البيئة اللغوية فقد جرى جونسون )  

قوم هبا أو اليت طوائف شى من الذكور واألناث ؼبعرفة نواحي النشاطات اللغوية اليت ت
دعت ظروف اغبياة أن يقوموا هبا نظرا لعدم قدرهتم على ذلك. فظهر أن اىّم نواحي 
النشاطات اللغوية ىي : التعبًن من الكالم على حسب احملادثة واػبطابية والكلمات 
وإعطاء التعليمات واإلرشادات وحكاية القصة والنوادر واؼبناقشة والقراءة واؼبذكرات 

 واؼبلخصات.
وديكن توجيو تعليم التعبًن الشفهي كبو ىذه األلوان من النشاطات اللغوية   

خاصة، إمناليس لو يف اؼبدرسة موقف طبيعي لغوي اجتماعي ذبري فيها، فتكون غايتنا 
يف هناية التعليم الثناوي أن ينتهي التلميذ من مراحل التعليم العام وقد أصبح قادرا على 

 مة ويسر.أن يتادث إىل غًنه يف سال
 (:Johnsonوىذا منط البيئة العربية عند جونسون ) 

 
 
 
 

 ؾبموعة من األنشطة اللغوية:
 

                                                           
%1

ية يف ضوء االذباىات الرتبوية اغبديثة )القاىرة: دار ؿبمود رشدي خاطر وآخرون. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدين             
 .٘ٔم(.ص.ٖٜٛٔاؼبعرفة. الطبعة الثانية.

 اؼبناقشة
حكاية 
 القصص

إعطاء التعليمات 
واإلرشادات     

اباػبط  احملادثة 



47 
 

 القدرة أن يتادث مع الغًن يف سالمة ويسر

   
 
 
 
 

 صورة منط البيئة اللغوية عند جونسون جدول
 

ينظر السلوكيون إىل اللغة على أهنا جزء من السلوك اإلنساين الذي تشكلو البيئة احمليطة  -ٕ
تالفات اللغوية بٌن الناس ليست وراثية بل نتيجة الختالف بو وتتاكم فيو، وأن اإلخ

 البيئة اللغوية، كما تبدو يف ىذه الصورة :
 

 العادات السلوكية           اللغة        البيئة       
 كفاءة اللغة      السلوك اإلنساين                   

 
 

 صورة نظرية البيئة عند سنكًنجدول 
 

 في تكوين البيئة العربية العوامل -ك
 ٔٗكما كتبو بشًني عن العوامل يف تكوين البيئة العربية ىو :

 . العوامل المساعدة في تكوين البيئة العربيةٔ
وجود مريب اللغة العربية ومعلمون الذين ديلكون الكفاءة اللغة اعبيدة ويسكنون فيها   -

 مع الطالب كل يوم.
 لعربية اؼبتنوعة واؼبتطورة باالبتكاري.اؼبنهج وطرائق تدريس اللغة ا -

                                                           
بشًني.تكوين بيئة اؼبساعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية )ماالنج: اؼبقالة اليت القاىا يف الدور الرتبية للمعلمٌن اللغة   ٔٗ

 .ٗٔ.ص. ٕٔٓٓبايل  -العربية جاوى
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 وسائل التعليم اؼبوسعة يف عملية التعليم. -
 اؼبواد التعلية -
 وجود مستشار اللغة وىيئة حركة اللغة. -
 وجود النظام اؼبشدود والتمسك بالنظام والعقاب. - 

 
   . العوامل العائقة في تكوين البيئة العربيةٕ
 الطالب للتكلم بالعربية يف اؼبعهد.نقص إرادة وإنصاف بعض  - 
 قلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج اؼبعهد. - 
 قلة اؼبواد العربية اؼبدروسة يف اؼبعهد أو اؼبدرسة. - 

 
 على نجاح البيئة اللغوية ساعدةالعوامل الم -ل

الوجهة اؼبهمة يف تعليم اللغة اللعربية ىي أن تكون عند الطالب أو الدارسٌن  
اءة العالية يف التكلم باللغة العربية حى يستطيعوا أن يتواصلوا مع غًنىم باللغة الكف

العربية. ورباصل الطالب يف تعليم اللغة أو يف اكتسابو للغة اؼبدروسة معتمد بأمور كثًنة، 
 يعىن األمر اػبارجي أو الداخلي. 

ل: دافعتو، واألمر الداخلي ىو اؼبثًن اليت تنبت من نفس الطالب وحدة. اؼبثا 
ميولو، وذكائو. واألمر اػبارجي ىو اؼبثًن من خارج نفس الطالب الذي يشجعو يف 
تعليمو واكتسابو للغة اؼبدروسة. اؼبثال: بيئتو، أستاذه، الطريقة أو اؼبنهج، والوسائل 

 اؼبستخدمة وغًن ذلك.
عوامل إذا، العوامل اليت تـثًن على قباح اصطناعة البيئة اللغوية ىي وحدة كل ال 

اليت تعتمد إليها رباصل الطالب يف دراسة أحد اللغة أو اللغة الثانية. كما ذكرنا يف 
األول أن ورباصل الطالب يف تعليم اللغة أو يف اكتسابو للغة اؼبدروسة معتمد بأمور  

 كثًنة، يعىن األمر اػبارجي أو الداخلي. والبيان عنها كما يف اآليت:
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ن عندىم الكفاءة اللغوية اعبيدة؛ نظرية كانت أو من ناحية أساتذتو أن يكو  -أ(
 تطبيقية.

 الطريقة اؼبستخدمة أن يكون مرحية ومشّجعة لدافعة الطالب يف الدراسة. -ب(
الوسائل اؼبستخدمة أن يكون كاملة ومرحية ودافعة إىل الطالب يف التكلم باللغة  -ج(

 العربية وؿبققة للهدف اؼبباشر الذي تستخدم من أجلو. 
أن يكون عند اؼبدرسٌن والطالب أو الدارسٌن الدافعة العالية يف اصطتناعة البيئة  -د(

اللغوية. أن يكونوا عاملٌن جبهاد كبًن دبا الذي قد اتفقوا قبل اصطناعة البيئة اللغوية. 
 مثال، أن يكّلفوا أنفسهم يف التكلم باللغة العربية أينما كانوا، يف الفصل أو خار الفصل. 

 
 ص البيئة اللغوية الجيدةخصائ -م

البيئة اعبيدة ؽبا اػبصائض اؼبعينة اليت تدفع هبا على قباح تعليم اللغة  
 :  ٕٗالثانية وىي كما تلي

أن تكون البيئة اؼبادية مرحية وجذابة وؾبهزة راألجهزة والتقنيات واؼبصادر واؼبواد  -ٔ
الفردي والتعليم يف  التعليمية الالزمة، ومنظة على كبو يتيح للطالب فرص التعليم

 ؾبموعات.
وجود رسالة واضاة للبيئة، تظهر جبالء ما تركز عليو اؼبدرسة وما تسعى إىل اقبازه  -ٕ

وما هتتم بو وتقدره، فيكون للعاملٌن فيها من اداريٌن ومعلمٌن ولطلباهتا وجملتمعها 
 توقعات واضاة عن األدوار اليت عليهم تأديتها.

 س فيها اؼبتعلم باػبوف أو القلق أو التهديد.أن تكون بيئة آمنة الحي -ٖ
أن تكون بيئة ترعى اؼبتعلم وربرص على تعلمو ومنائو، وتستاثو على بذل كل جهد  -ٗ

مستطاع يف التعلم، ورباول إشتغالو بالتعلم واهنماكو فيو وصربه عليو، وبذل أقصى 
 طاقتو لتاصيل العلم واؼبعرفة.

                                                           
. ٜٜٚٔريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية كلية الدراسات العربية واالسالمية.ديب.موسى رشيد. نظ ٕٗ

 ٖٓص.
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قصد بذلك أن تكون عملية التعليم فيها عملية تشاركة أن يتسم البيئة بالتشاركية وي -٘
يسهم فيها اؼبعلمون والطلبة معا، ويكون دور اؼبعلم فيها دور اؼبرشد وليس دور 

 اؼبصدر للمعلومات.
أن تقوم البيئة على الضبط أو التسيًن الذايت، ومعىن ذلك أن الطلبة يف ىذه البيئة  -ٙ

 م على كبو يسهل تعليمهم ومنائهم.يتعلمون أن يضبطوا وتصرفاهتم بأنفسه
 أن يتسم صنع القرار باؼبشاركة والينفرد بو مدير اؼبدرسة أو اؼبعلم أو اؼبتعلم. -ٚ
إجيابية التفاعل بٌن اؼبتعلمٌن أنفسهم وبينهم وبٌن معلميهم داخل الفصول  -ٛ

 وخراجها.
ية البيئة التعليمية داخل وباعتبا برنامج ربسٌن البيئة التعليمية يهدف إىل زيادة فاعل       

الفصل وخارجو من خالل توفًن اؼبتطلبات التقنية من أجهزة حاسوب وسبورات تفاعلية 
وأجهزة عرض وشبكات اتصال ؿبلية داخل اؼبدرسة وشبكات خارج اؼبدرسة من خالل 
 االنرتنيت فأن البيئة التعليمية اليت تساعد على دمج التقنيات التعليمية جيب أن تتسم دبا

 ٖٗياىل : 
أن تكون بيئة نشيطة : دبعىن أن يشارك الطلبة يف عمليات عقلية ـبتلفة وأن تكونوا  -ٔ

 مسؤولٌن عن النتائج احملصولة عليها.
أن تكون بيئة بنائية : يف ىذه البيئة يقوم اؼبتعلمون بإدخال األفكار اعبديدة على  -ٕ

مستخدمٌن اؼبصادر اؼبتعددة  اؼبعرفة السابقة لفهم اؼبعىن ويبنون معارفهم بأنفسهم
 للمعرفة واؼبهارات اؼبتاحة عن طريق استخدام شبكات واالنرتنيت.

أن تكون بيئة تعاونية : ويف ىذه البيئة يعمل الطالب على شكل ؾبووعات تعلم  -ٖ
صغًنة حيه يساعد كل منهم اآلخر لتاقيق التعليم األفضل، ويف ىذه احكالة 

ختلفة لتعزيز التعلم التعاوىن وايستخدام شبكات ديكنهم استخدام الربؾبيات اؼب
 وأدوات التعليم اإللكرتوين كأدوات اتصال فيما بينهم لتبادل اؼبعرفة.

                                                           
%3

 ٖٖ.اؼبرجع السابق. موسى رشيد 
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أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة :وفيما يكون لدى اؼبتعلمٌن مسبقا أىداف معرفية  -ٗ
 وغًن معرفية يسعون لتاقيقها.

ريق استخدام أدوات التقنية اؼبختلفة أن تكون بيئة ؿباجثة واتصال : وذلك عن ط -٘
 لتخطي البعد اؼبكاين واالتصال مع ؾبموعات اخرى.

أن تكون مرتبة بالبيئة : يقدم إىل متعليمٌن ةاجبات مشكالت من البيئة، وديكن  -ٙ
 استخدام احملاكة ؼبساعدة اؼبتعلمٌن على فهم وحل ىذه اؼبشكالت.

التفكر على اؼبعرفة الى حصلت يف بيئة أن تكون بيئة تفكرية : دين للمتعلمٌن  -ٚ
التعلم وكذلك يف القرارات اليت مت ارباذىا للوصل للال اؼبطلوب، وديكن يستخدم 

 األداوات للقيام بالعمليا اؼبعرفية اؼبختلفة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه -أ
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اغبال اؼبعٌن ويـباه الباحه الة اؼبستخدم ىف ىذا الباه ىو دراسة اغبواؼبنهج 
دقيقيا كامال. واغبال اؼبقصود مثل حال منفرد أو صبع. وهبذا حيتاج التاليل العميقي 

 ,Sutediعلى كل العوامل اليت تتعلق حبال معٌن حى نال اؼبلخص الصايح )
لبيانات اليت حصلها الباحه (. وىذا الباه يركز تركيزا تاما كاال معٌن، وا5119070

ن كل ناحية وحصوؽبا تضع ىف اغبال اؼبباوث. وقال أريكونطا اؼبنهج اؼبنهج ىف دراسة م
اغبالة نوع من اؼبدخل الوصفي يعين الباحه يفعل الباه تفصيليا دقيقيا على حال 

 .ٗٗمنفرد أو صبع
وذبري الدراسة اغبالة لتدريس اؼبشكلة اغبالة حالية مع إرتباط البيئة اجملتمعة 

. اغبصول وتركيز الباه ىذا الباه يقدم الشرح الواسع مع اؼبتغًنات طبيعية اؼبعينة
 .٘ٗدقيقيا

( ٕ( الناس واغبال واػبلفية والوثائق )ٔ) لىوربديد ىذا الباه يتضمن ع
وسيعتمد الباحه يف .التاديد يباه الباحه دقيقيا فاصال يتبع على اؼبتغًنات اؼبتعلقة 

 باه الكيفي ىي: ىذا الباه اؼبدخل الكيفي وأّما خصائص ال
 يقوم الباحه ومع اآلخر يف ىذا الباه ألة عبمع البيانات.  .ٔ
 يستعمل ىذا الباه ربليل البيانات اإلستقرئية.  .ٕ
( يعىن أّن البيانات احملصولة ىي Deskriptifىذا الباه موصوف باؼبصّور )  .ٖ

 الكلمات ليس األرقام.
 يفضل ىذا الباه الطريقة من النتيجة.  .ٗ

ينقسم إىل كثًنة من الدراسات وىي الدراسة اؼبساّية ودراسة  واؼبنهج الوصفي
 ٙٗالنمو والتطور ودراسة اغبالة والدراسة الّتاليلية والدراسة التقابلية والدراسة الطولية.

                                                           
%%

 Gempur Santoso Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.(Jakarta: 

Prestasi Pustaka).Hal : 2% 
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 Gempur Santosoمرجع سابق . Jakarta: Prestasi Pustaka).Hal : 22 

 
ٗٙ   . Mohammadi. Nasir. Metode penilitian، (Jakarta: Ghalia Indonesia،ٜٜٜٔ)   .ص .٘٘ٔ
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ويذكر جابر عبد اجمليد جابر وأضبد خًن كاظيم أن اؼبنهج الوصفي منقسم إىل ثالثة أنواع 
العالقات اؼبتبادلة والدراسات النمو الطوور. وىي الدراسات اؼبساية والدراسات 

  ٚٗوالدراسات العالقات اؼبتبادلة منقسة إىل نوعٌن ومها دراسة اغبالة والدراسات اؼبقارنة.
(.  The Case Studyوأما الّدراسة اؼبستخدمة يف ىذا الباه ىي دراسة اغبالة )

لعرض اؼبباديء واألفكار ومن الباحثٌن من يرى أن دراسة اغبالة استخدمت يف اؼببداية 
ولكي توضع بعد ذلك موضع التاقيق واالختبار. ولقد ذاع استخدام دراسة اغبالة بعد 

يف دراستو القتصاديات األسرة وغًنىا من العناصر  F. Le Playأن استخدمها لبالي 
 ٛٗاؽبامة يف البيئة االجتماعية.

ورىا، وقد تركز على فهم وهتتم دراسة اغبالة بكل ما ىو ىام يف تاريخ اغبالة وتط
دورة اغبياة، أو جزء ىام من دورة اغبياة لوحدة معينة. وقد تكون الوحدة شخصا، أو 
أسرة أو صباعة أو مؤسسة اجتماعية أو بيئة بأكمها. وطريقة دراسة اغبالة تتعمق وربلل 

يل أو باستفاضها التفاعل بٌن العوامل اليت ربدث الغيًن أو النمو وىي تؤكد اؼبنهج الطو 
 ٜٗالتكويين وتبٌن التطور أو النمو خالل وقت معٌن.

 
 البحث  يدانم -ب

ماالنج جاوى  بولوالوانج "عهد "النور الثايناؼبجيرى الباحه ىذا الباه يف 
 .للتالميذ اؼبدرسة "النور" اؼبتوسطة فصل الثاله الشرقية

 
 مجتمع البحث وعينته - ح

                                                           
، الطبعة الثالثة )مصر: دار مناىج الباه يف الرتبية و علم النفس. جابر عبد اجمليد جابر و أضبد خًني كاظم،  ٚٗ

 ٜٙٔ-ٕٗٔم( ص: ٜٛٚٔالنهضة العرفية، 
 ٜٙٔ. مرجع نفسو،  ٛٗ
 ٓٚٔ، ص: ومرجع نفس.  ٜٗ
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معهد  فصل الثالهاؼبتوسطة يف ؾبتمع الباه وعينتو ىو التالميذ يف اؼبدرسة 
 ماالنج جاوى الشرقية.  بولوالوانج ""النور الثاين
 

 البيانات و مصادرها - ذ
النور  فصل الثاله معهديأخذ الباحه البيانات اؼبتوافرة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يف 

 ماالنج جاوى شرقية حول موضوع الباه من عدة مصادر. بولوالوانجالثاين 
يف ىذا الباه ىي منقسمة إىل قسمٌن، ومها البيانات األوىل البيانات اؼبأخوذة 

األوىل ىي كل ما حصلو الباحه من اؼبالحظة وما حدث يف ميدان  توالثانوية. والبيانا
اؼبعهد الباه الذي يتعلق دبا الذي حبثو الباحه، اؼبثال: ما حصلو من اؼبقابلة مع مدير 

فصل والبيئة اللغوية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يف  اللغة العربية والطلبة اؼبدرسة ومعلمورئيس 
ماالنج جاوى شرقية وأحد اؼبتخرجٌن منو. وأما  بولوالوانج ""النور الثاين الثاله معهد

البيانات الثانوية ىي األشياء اليت تساعد أو تكامل ىذا الباه، اؼبثال اؼبعلومات من 
 الكتب اؼبتعلقة هبذا الباه. 

 الرئيسى اؼبصدر :ىذا الباه تنقسم إىل قسمٌن وكذلك مصادر البيانات يف
 واألحوال واألفعال األقوال ىو الكيفي الباه ىف الرئيسي فاؼبصدر نويي،اواؼبصدرالث
 . ئي اإلحصا واؼبصدر الوثائقي اؼبصدر مثل الثانوي اؼبصدر من وأماغًنىا

 واألفعال قوال األ ( ٔ
 نم أفعالو و اػبرباء أقوال ىى الكيفى الباه ىف اؼبهمة البيانات مصادر ومن

 من ماجيده صبيع الباحه ويكتب يقيد حيه اؼبباشرة، اؼبالحظة أثناء أو اؼبقابلة أثناء
 األربع اؼبهارات الطلبة يكتسب وكيف العربية اللغة بيئة اؼبتعلقة اؼبذكرات ىف اؼبخرب

 أويسجلو
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 اؼبباشرة واؼبالحظة ةوباؼبقابل. ربليلها عليو جيب الى اؼبعلومات مادة ويكون باؼبسجل
 الباه ميدان يف ويشاىده ويسمعو سألو فبا الشاملة الكاملة اغباصالت الباحه سينال
 . "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج جاوى الشرقيمعهد ىف وىو
 ( األحوالٕ

 البيانات، على لتاصل باستخدامها البد الى الرئيسية اؼبصادر من ىي األحوال
 بالبيئة يتعلق الذى واعبميع واؼبعلمٌن اؼبتعلمٌن وسلوك اللغوية األنشطة أحوال وىى

 حى اؼبشاركة بدون أو باؼبشاركة مباشرة االحوال ىذه الباحه يالحظ حيه ييئتهاهتو 
 .الضابطة الصاياة البيانات على حيصل

 الوثائقى اؼبصدر( ٖ
 اؼبصادر إىل فياتاج اؼبطلوبة البيانات لصدر التكفى واألحوال واألفعال األقوال
 واؼبذكرات والرسائل تجملالاو  والكتب اللغة لربنامج الوثائق مثل (الوثائقية) اؼبكتوبة
 . اللغوية واألنشطة العربية اللغة بربنامج اؼبتعلقة وغًنىا

 اإلحصائي اؼبصدر (ٗ
 الكيفى، الباه ىف الزائدة اؼبصادر من االحصائية البيانات الباحه استخدمها وقد
 

 اللغوية األنشطة ترقية العامة الصورة عرض ىف الباحه تساعد إلحصائيةا البيانات
 ٓ٘. وغًنىا أونقصانو اللغة نظم متجاوزات وزيادة ، اهتاأواكبط

 
 جمع البيانات أسلوب  -ى

وىذا الباه ىو الباه الكيفي الوصفي، ونوعو دراسة اغبالة، إذا، فاآلالت أو 
الباحه آخذا البايانات ومصّورا ومفّسرا األدوات اؼبستخدمة ىي الباحه نفسو. كان 
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وؿبّلال البيانات اؼبأخوذة حّى حيصل اؼبقصود واؼبراد والنتيجة الكاملة. وطريقة صبع بياناتو 
 ىي كما يف اآليت:

  المالحظة -1
ــــة أحــــد األنشــــطة ويكتبهــــا يف التــــذكًنة. وتســــتخدم  اؼبالحظــــة  ىــــي النظــــر بعملي

اؼبـدرس أو تقـوًن طـرق وأسـاليب التعلـيم أو تقـوًن أداء  أو اؼبالحظة يف تقوًن أداء الطـالب
اؼبدرســـة. وقـــد تفضـــل اؼبالحظـــة يف تقـــوًن بعـــض جوانـــب شخصـــية الطـــالب عـــن غًنىـــا، 
فمالحظــة ســلوكيا مثــل: االنطــواء واالنبســاط أو العدوانيــة واؼبســاؼبة أو اؼبيــول العامــة تفيــد  

حظـة ربـت الظـروف الطبيعيـة كثًنا يف تعـديل سـلوك التلميـذ، ولكـن بشـرط أن تكـون اؼبال
 ٔ٘وال يعلم الطالب عن ذلك شيئا.

النـور “يف فصل الثالـه معهـد وىذه اؼبالحظة هتدف ؼبعرفة البيئة اللغوية اؼبوجودة 
جــاوى شــرقية وعمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة خاصــة مهــارة الكــالم  الثــاين بولــوالوانج مــاالنج

ـــتكلم باللغـــة العربيـــة. واؼبال حظـــة ىـــي اؼبالحظـــة اؼبباشـــرة؛ يعـــىن كـــان وكفـــاءة طالهبـــا يف ال
 الباحه يالحظ حالة تعليم اللغة العربية مباشرة يف تلك اؼبدرسة.

 
 المقابلة  -2

فأمـــا اؼبقابلــــة  ىــــي اغبــــوار بــــٌن الباحــــه و الشــــخص )اؼبســــتجيب( ؼبعرفــــة موقفــــو 
ــــو باؼبوضــــوع اؼبباــــه. وتســــتخدم للتأكيــــد مــــن بيانــــات ومعلومــــات حصــــل عليهــــا  وميول

 ٕ٘ن مصادر أخرى مستقلة.الباحه م
ويقــوم اؼبــدرس أو اؼبرشــد الطــاليب بــإجراء حــوار شــفوي أو مســجل أو مكتــوب مث 
حيلل ىذا اغبوار بعـد اؼبقابلـة لتشـخيص اغبالـة وؿباولـة عالجهـا. وينبغـي أن تكـون اؼبقابلـة 
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ســرية ويف حجــرة مغفلــة؛ دبعــىن اآل تــتم أمــام التالميــذ لــيس ؽبــم عالقــة باؼبشــكلة، وال أمــام 
 ٖ٘درسٌن آخرين.م

اؼبقابلة اؼبستخدمة يف ىذا الباه ىي اؼبقابلة اغبرة اؼبوجة ويسـئل أوحيـاور وكانت 
الباحه مع اؼبخرب حريا لكي يستجيب اؼبخرب استجابا حريـا  يعتمـد علـى فكرتـو ونظريتـو 

     ٗ٘شعوره علميا.
 ىــذه اؼبقابلــة شــفهية واؼبســـتجيب مــن اؼبقابلــة الــيت ســيقوم هبـــا الباحــه جرىيوســ

اؼبدرسـة  رئـيس وجاوى شـرقية  ماالنج بولو الوانج" النور الثاينعهد "من مدير اؼبالباحه 
والتالميــذ الــذين  فيهــا توســطة معهــد النــور الثــاين و مــدرس اللغــة العربيــة يف البيئــة اللغويــةاؼب

 اؼبتخرجٌن فيها.من  وأحد يقومون فيها
 اإلستبانات -ٖ

ؼبقيـدة أو اؼبغلقـة تعـين ربتـوى اإلسـتبانة علـى يقـوم الباحـه باإلسـتبانة ا ىف التطبيق 
االســـئلة اؼبغلقـــة واؼبقيـــدة حـــى هتمـــل عينـــة الباـــه جانبـــا أساســـيا ويهتمـــوا بنقـــاط فرعيـــة. 

أي ليكــرت أن خيتــار  (. األســئلة هبــذا النــوعlikertوسبكــن األســئلة علــى طريقــة ليكــرت )
 : ٘٘يلي اؼبستجيب إحدى من ثالث درجات. دبقياس ليكرت يقرر الدرجة كما

 . القيمة ؼبقياس ليكريتٔجدول 
 كالّ  ٔالدرجة 
 أحيانا ٕالدرجة 
 كثًنا ما ٖالدرجة 

ليجيب سؤال الباه الثاله. وموضوعها  إنتاج البيانات من ىذه اإلستبانة 
ا عينةالباه. وأما احملتوى حول رأى التالميذ عن األنشطة اليومية هبالتالميذ اليت يصًن 
 البيئة دبعهد "النور الثاين". وأما جدول الثاين كما يلي :اللغوية العربية يف 
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 . القيمة ؼبقياس ليكريتٕجدول 
 غًن سبام ٔالدرجة 
 ناقص ٕالدرجة 
 سبام ٖالدرجة 
 سبام جدا ٗالدرجة 

وأما إنتاج البيانات من ىذه اإلستبانة ليجيب سؤال الباه الثاله أيضا. 
باه. وأما احملتوى حول رأى اؼبعلم عن تقوًن وموضوعها اؼبعلم الذي يصًنهبا عينة ال

 األنشطة اليومية اللغوية العربية يف البيئة دبعهد "النور الثاين".
 الوثائق  -4

بولو الوانج " النور الثاين" اؼبعهداالطالع على الوثائق والتقارير اؼبتوافرة يف 
 ٙ٘غًن رظبيا.الذي يدفع الباه ، إما وثائق رظبيا أو وثائق  جاوى شرقية ماالنج

 إجراء جمع البيانات  -و
وجيرى ىذا الباه بإجراء صبع البيانات بتاطيط اػبطوات للاصول على النتائج 

 الكاملة و منها:
بولوالوانج ” النور الثاين“يف اؼبعهد يالحظ ويشاىد الباحه ويراقب البيئة اللغوية   -ٔ

 جاوى شرقية ويأخذ البيانات فيها. ماالنج
جاوى شرقية عرب  بولوالوانج ماالنج” النور الثاين“يف اؼبعهد ت الباه عن البيانا  -ٕ

أحد الطلبة اللغة العربية و  اؼبدرسة ومعلم اؼبعهد ورئيس اجراء مقابالت مع مدير
 ؼبتخرج فيها. ا

بولوالوانج  "النور الثاين"يف اؼبعهد يطلع الباحه على الوثائق والتقارير اؼبتوافرة   -ٖ
 جاوى شرقية. ماالنج

 ه عن الكتب اؼبتعلقة باؼبوضوع.البا  -ٗ
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 التصنيف عن البيانات احملصولة وربليلها وكتابة الباه. -٘
 

 تحليل البيانات -ز
كما سبق وأن ذكر أّن ىذا الباه ىو الباه الوصفي الكيفي لذلك فالباحه 

وتلك . Hubermanو  Mileسيالل البيانات احملصولة باستخدام األمناط اليت يقّدمها 
 ٚ٘يت:األمناط يف اآل

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اعتمادا على األمناط اؼبذكورة فكانت اػبطوة اليت ستنفيذىا الباحه كما يف اآليت:
 كما(ٜٗٛٔ)وحبورمان ميليس يقة بطر البيانات ربليل طريقة الباحه يستخدم
 .أعالىا ذكرنا قد الى الصورة كانت

 لدى متوافرة ماتاؼبعلو  وتصبح البيانات صبع عملية و اؼبعلومات طلب بعد 
 تنفيذ ىف الباحه أ يبد وثائق، عن وعبارة اؼبالحظة وجدول اؼبقابلة دفرت من الباحه
 واحد وقت ىف يتوقع الباه ىذا ىف دة اؼبوجو البيانات وربليل.وتفسًنىا البيانات ربليل
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 والصربالطويل الدقيق التأمل ىلإ حيتاج مشكل عمل التاليل ىذا البيانات صبع عملية مع
 .اؼبتوفرة البيانات تنوع إىل تسبب العديدة البيانات صبع طرق نأل

 أوال يئتهاهت من لو البد البيانات أو اؼبعلومات ربليل من الباحه وليتمكن
 : كالتايل البيانات ربليل خطوات بأن القول ديكن باختصار للتاليل

 عرض البيانات -ٔ
  يف ىذه اؼبرحلة جيمع الباحه البيانات يف موضع الباه.

 ىف البيانات ترتيب حى والتنظيم التارير عملية من البيانات عرض حيتوى 
 إىل أو اؼبعينة والفصيلة الفكرة إيل وتفريقها البيانات صبع اختصار عملية وكذلك اعبدول
 من ديكن حى واؼبرتبة اؼبنتظمة البيانات كمجموعة البيانات فغرض . اؼبعٌن اؼبوضوع

 تلك وتنظيم بتارير الباحه يقوم العمل فبهذا منها، خطوة أية وزبطيط استنباطها
 .البيانات

 .تفصيل البيانات -ٕ
 اليت البيانات تفصيل فيقوم البيانات، من وجيمع أدواتو الباحه يطبق أن بعد 

 ذات األشياء بوضع تبدأ للمعلومات سقى ن ترتيب ىو لتفصيلوا . جبمعها تقوم
 الصغًنة الوحدات إىل كبًنة ؾبموعة كل متقس مث كبًنة ؾبموعات ىف اؼبشرتكة الصفات

 فئة ىف فرد كل وضع ىو التصنيف فإن آخر دبعىن و . أجناس اىل واألنواع أنواع إىل
 . غًنه عن وسبيزه معرفتو تسهل حبيه اهب خاصة

 لنظام وفقا للتبويب جدول اىل األدوات ىذه من البيانات نقل على يعمل مث 
 مث النافعة، البيانات لديها تبقى حى النافعة غًن والبيانات النافعة البيانات وتعيٌن بتجديد

 .قدمها اليت الباه مشكلة حسب على وتفصيلها موعةجملا البيانات الباحه يفرق
 ربليل البيانات -ٖ

 يعىن الكيفي والتاليل فاسب، كيفية ورة بص يتم الباه ىف اؼبعلومات وربليل 
 اغباضر أو ي اؼباض ىف سواء اعبارية حداثواأل الواقعة التجارب معاعبة ىف الرتكيز أن
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 مالحظتها ديكن اليت العالقات وؼبح تصنيفو ويستطيع ويفهمو منها الباحه مايدركو على
 .عقلية مالحظة

 بالناحية اؼبناسبة البيانات لة بفصي ابتدأ وصفة حبه ىو الكيفية البيانات وربليل
 بٌن والعالقة الناحية من بعض كل ىف اؼبعلومات معىن وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها
 بكيفية األسئلة اىل اعبمع سبيل على والشرح التاليل ىف إذن. واألخرى الناحية

 اىل يرتقى الناحية بٌن اعبمع سبيل على يستعمل األخًن التاليل وىف االستقرائية
 أنو كما الوصفي اؼبنهج الباحه يستخدم . خاص كدور اػبطوات وىذه اػباصة الناحية

 الباحه حيلل مث ٛ٘الباه دبوضوع اؼبتعلقة والوقائع واغبوادث األحوال لتصور هدفي
 . النقدي التاليلي باؼبنهج

 البيانات ىذه تشكيل دبااولة الباحه يقوم أن يعين البيانات من ؾبموعة وتفسًن
 الباحه يظل نظريا إطارا تكون قد الى األساسية اؼبصطلاات من ؾبموعة أساس على
  النقدي التفسًن ويستخدم تعارضعو أم معٌن حبه نتيجة تؤيده سواء بو مؤمنا

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

  ومناقشتها وتحليلها عرض البيانات
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 المبحث األول : لمحة نشأة المعهد "النور الثاني" بولوالوانج ماالنج

 " بولوالوانج ماالنج الثاني خلفية المعهد "النور -أ

" بولوالوانج ماالنج أقامو الشيخ ؿبمدم بدر الدين معهد "النور الثاين اؼبرتضى 
ليلة العيد الفطر ٜٜٚٔأغوستوس  ٕٙأنوار اغبج ىو ابن الشيخ انوار النور اغبج يف 

مرت مع الشيخ ؿبمد بدر الدين  ٗ x ٙعلى أسس اؼبكونات من خنزران باؼبقدار  
 اغبج.

الشيخ أضبد قشًني يف اول اؼبرة ىذا اؼبعهد يسمى با"النور اؼبرتضى" مث حٌن  
أنوار )أخ صغًن الشيخ ؿبمدم بدر الدين أنوار اغبج( إذنو الشيخ القدديي لبناء اؼبعهد 
اػباص للبنات يف شرقي اؼبعهد النور اإلسالمي السلفي، لذلك أن ىذا اؼبعهد لو ثالثة 

 اؼبباين وتسمي فيها األرقام يف كل منها لكي سهل الناس أن يعرفها.

امو الشيخ ؿبمد أنوار النور اغبج يسمى بالنور األول والشيخ واؼبعهد الذي أق 
ؿبمدم بدر الدين أنوار اغبج ىو مرشد اؼبعهد النور الثاين و الشيخ أضبد قشًني أنوار 

 ٜ٘اغبج ىومرشد اؼبعهد النور الثاله للبنات.

 ب. رؤية المعهد "النور" بولوالوانج ماالنج وبعثتها

 لذي ديلك النفوس اعبيدة وواسع العلوم. رؤية : يشكل الناس الصاحل أ

 (. يزود الطالب العلوم الدينية قويأ. بعثة : ٕ

 (. يدرب الطالب عن تطبيق العلوم اؼبدروسيةٕ    

 ( يزود الطالب العلوم والتكنولوجيةٖ    
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 (. يشمل موىبة الطالب وإىتمامو وإبداعي وخالقوٗ           

 تضي بولوالوانج ماالنجمدير المعهد النور الثاني المر  -ج

 ٓٙىناك اؼبدائر الذين يدبرون اؼبعهد النور الثاين بولوالوانج 

 مدير المعهد النور الثاني للبنين 

 أ( الشيخ بدر الدين انوار نور اغبج وأىلو :  

 . الدكتور الشيخ فتح البارى اغبجٔ

 . اكوس خًن الدين اعبحٕ

 . اكوس مشس العارفٌنٖ

 ن. اكوس أضبد زين الديٗ

 رئيس المدرسة الدينية 

 ب( الشيخ أضبد دمهوجي اعبح و مدير اؼبعهد اليومي :

 . رئيس اؼبعهدية : األستاذ حلمي اؼباجستًنٔ

 . قسم اؼبالية : األستاذ موجيانإ

 . قسم اإلدارة : األستاذ شيخ الرضبنٖ

 واآلخرون كتبو الباحه يف اؼبالحق

 مدير المعلم المعهد للبنين 
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 شيخ فتح البارى اغبجالدكتور ال. ٔ

 . الشيخ أضبد دمهوجي اعبحٕ

 . الشيخ ضبتو سيد أضبد الكنديلٖ

 . الشيخ ؿبمود مشس الدين ابو الفيتٗ

 . الشيخ ؿبمد فوزي٘

 . اكوس أضبد زين الدين ٙ

 . األستاذ مصدوقي اغبج.ٚ

 ٔٙوىم من اؼبعلمٌن حى اآلن يف معهد النور الثاين 

 مدير المعلم المعهد للبنات

 الشيخ بفضال أضبد دمهوجي. ٔ

 . الشيخة لطيفة اغبجةٕ

 . األستاذ ؿبمد رمليٖ

 واآلخرون كتبو الباحه يف اؼبالحق

 

 أنشطة اإلضافية -د

                                                           
 .ٕٓ.ٛٔ. ساعة ٕ٘ٔٓديسامبًن  ٚوثائق اؼبعهد النور الثاين يف ٔٙ
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يف معهد النور الثاين بولوالوانج دباالنج  تشمل على  اؼبناىج األنشطايتىناك  
 اىتمام وموىبة الطلبة فيو اليت تتعلق بفن اإلسالم وىي :

 لقرأن. ترتيل أ

 . تالوة القرأنٕ

 . ربسٌن اػبطٖ

 . صبعية صلوات البنجاريٗ

 . اػبطابة٘

 . مشاورة دينية )حبه اؼبسائل(ٙ

 . صبعية التعليم يف اللغة العربية مع الناطق األصلي من القاىرةٚ

 . صاافةٛ

 . اغباسوبٜ

 . السمكيةٓٔ

اؼبدرسة اؼبوجودة ويف بناء ابتكار الطلبة جملال الرياضية تتعاون ىذا اؼبعهد مع   
 (SMP/MTs ANNUR ربت ظلو وىي )اؼبدرسة اإلبتدائية واؼبدرسة اؼبتوسطة )

(، مع اعبدوال اؼبعٌن بنفسها وأقسامها كما MA/SMA ANNURواؼبدرسة الثانوية )
 :تلي 
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 . كرة السلةٔ

 . كرة القدمٕ

 . كرة الطاولةٖ

 بولوالوانج "النور الثاني" في معهد اللغوية العربيةني : تكوين البيئة االثالمبحث 
 . ماالنج

على إرادة أحد األستاذ لتكوين  ٕ٘ٓٓحى  ٖٕٓٓقامت ىذه البيئة من سنة  
البيئة اللغوية العربية مث استأذنو مع الشيخ بذلك أيضا أن الشيخ الذي يرجو التالميذ أن 

الميذ الذين يتعلمون يستوعبوا اللغة العربية، ويبدأ ىذا الرجاء من البيئة اللغوية العربية لت
 يف اؼبدرسة الثانوية. 

ألهنا األساتذ الذين يعلمون فيها   ٕ٘ٓٓودبرور الزمان ماتت ىذه البيئة يف سنة 
خيرجون ويعملون عمال خارج اؼبعهد إذا وقف ىذه البيئة وأنشطتها كل. ومنذ سنة 

ن اؼباضي اغبسن نشأت اإلرادة من اؼبعلم أن ينهض البيئة اؼبتوقفة وحيييها كما زم ٖٕٔٓ
 وىم يعتمدون إعتمادا جيدا، مث وقبل اؼبشايخ عن ىذه الرجاء.

واآلن خيتار وينظر اؼبعلم التالميذ الذين يتعلمون يف الفصل األول والفصل الثاين  
باؼبدرسة اؼبتوسطة الذين ديلكون القدرة واإلرادة يف اللغة العربية حسنة ويريدون أن 

اىا مستمرة، وحٌن يستمرون إىل فصل الثاله خيصص يتطورواىا وخيصصواىا ويطبقو 
اؼبدرس ؽبم يف البيئة اللغوية العربية لكي يستطيع ؽبم  أن يرفع الكفاءة اللغوية تطبيقيا 

 يوميا مع اآلخر.
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وىناك اآلراء اؼبؤسسة لبناء ىذه البيئة كما قال األستاذ صابري "ينكر أن تلميذ   
أن يتكلموا اللغة العربية يستطيعون يف قراءة  اؼبعهد اإلسالمي السلفي اليستطيعون

 الكتب فقط

وحى األن كانت األنشطة اغبية اغبماسة فيها والتالميذ الذين يسكنون فيها ؽبا  
دوافع كثًنة لتنمية الكفاءهتم عن اللغة العربية خاصة، ولرتقيتها يدعو اؼبدير اؼبعلم من 

ت اؼبنتفعة خاصة يف علم اللغة العربية خارج البالد ليعلم التالميذ ويعطيهم اؼبعلوما
وماأشبو ذلك. ومن ىنا كان اإلرادة اعبيدة من مدير اؼبعهد أن يوسع اؼبكان اػباص 

ة صباعة يف جدا ستطعون أن يتكلموا اللغة العربيةاللغوي للغة العربية لكي ظهر التالميذ ي
 ٕٙكل مكان.

 3جدول :ال

 المعلم في البيئة اللغوية العربية 

 متخرج   قسم السما رقم
رئيس اللغة ومعلم  إمام الصابري ٔ

 (ٖٕٔٓ -)اآلن
STIKK 

 STIKK ( ٖٕٔٓ -معلم )اآلن ؿبمد أخيار زمزمي ٕ

  UM و  STIKK (ٖٕٔٓ -معلم )اآلن مفتاح األنصار ٖ

الشيخ أضبد بن ؿبمد  ٗ
 الباصوين

 جاعة األزىار بالقاىرة (ٕٗٔٓ-معلم )اآلن

 .الطبيعية والبيئة اإلصطناعية البيئة بقسمٌن جملالا ذاى يف البيئة الباحه وقسم

 : يلى كما االطصطناعية البيئة في األحوال .1
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 ،معهد "النور الثاين" يف اعيةاالصطن البيئة أحوال الصدد ىذا ىف الباحه ويقدم
 اللغوية، التمرينات/ العربية اللغة لدروس الفصل يف والتعليم التعلم عملية على وتشمل

 .الصرفية والقواعد الناوية، والقواعد  والرتصبة واإلنشاء، واؼبطالعة، واإلمالء، ، دثةواحملا
 .اؼبقالة كتابة مثلهبا  اؼبتعلقة اللغوية والنشاطات

 األحوال يف الفصل .أ.ٔ

ىنا يقدم الباحه عن اؼبواد الدراسية العربية، وإجرائاهتا يف التعلم والتعليم  
والوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف البيئة اللغوية العربة دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج 
ماالنج جاوى الشرقية. واغبق أن اؼبواد الدراسية فيها التناصر على اؼبواد العربية 

حه بعرض اؼبواد الدراسية العربية يف ىذه البيئة ومايتعلق هبا فاسب، ولكن حد البا
وىي : تعليم اللغة العربية، مهارة اإلستماع، اإلمالء، مهارة الكالم )التعبًن الشفهي(، 
واالنشاء )تعبًن التاريري(، والرتصبة، ودراسة القواعد الناوي، قواعد الصرف، تزويد 

  ٖٙاؼبفردات وشرح الكتب  الرتاثية.

 تعلم اللغة العربية 1أ..1

يف ىذه البيئة يشرتكون التالميذ ويتبعون مع اؼبعلم الذي يعلمهم يف الفصل  
 والعملية التعليمية اؼبستخدمة اليت قدمو اؼبعلم فيو ذبري كما تلي :

 ( يشرح اؼبفردات الصعوبة من القراءة باستخدام الصور أو األدواتٔ

 بعونو التالميذ ما قالو اؼبعلم( يلفظ اؼبعلم الصور أو األدوات ويتٕ

 ( يشرح اؼبعلم قليال ويأمر التالميذ ليلخصوا خالصةٖ

 ( يكتب اؼبعلم اؼبادة يف السبورة مع التلخيصٗ
                                                           

 ٕٙمالحظة الباحه ومقابلة مع اؼبعلم يف البيئة اللغوية العربة دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج جاوى الشرقية. ٖٙ
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 ( يعطي التمرينا على التالميذ بإجابة األسئلة اؼبتعلقة باؼبواد٘

 ( يقدم اؼبعلم اؼبواظف اؼبنزليةٙ

 لصور والسبورة والقلم.واألدوات اؼبستخدمة ىي الكتاب نفسو، وا 

 مهارة اإلستماع ، واإلمالء .2.أ.1 

 : ٗٙالعملية التعليمية اؼبستخدمة اليت قدمو اؼبعلم فيو ذبري كما تلي 

 ( قال اؼبعلم بعض الكلمات أو العبارات، والتالميذ يستمعون ويكتبونٔ

يلة فيكرر ( يكرر اؼبعلم يف امالء النص وفق طول اعبملة وقصرىا، إن كانت اعبملة طو ٕ
 اؼبعم مرتٌن أو ثالث مرات وإن كانت قصًنة يكررىا مرة أو مرتٌن. 

 ( يشح اؼبعلم اؼبفردات اعبديدة والصعوبة والغريبةٖ

( يقرأ اؼبعلم النص بصفة عامة، والطالب يستمعون ويفتشون ما يكتبونو صاياا أم ٗ
 عكسو

 ( تصايح الكتابة صباعة ربت اشراف اؼبعلم٘

خدمة اليت استعملتو اؼبعلم اؼبصاف وغًنه، والوسائل التعليمية واألدوات اؼبست 
 والقلم وىذه البيئة ما ؽبا اؼبعلم اللغوي. LCDاؼبستخدمة ىي السبورة 

 (ىاإلنشاء )التعبير التحرير  .3.أ.1 

يدرب اؼبعلم اإلنشاء لكي يستطيعون التعبًن باللغة العربية جيدا وصاياا،   
 : ٘ٙوطريقة التدريسو كما يلي
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 ( افتتح اؼبعلم الدراسةٔ

 ( يرجعاؼبعلم الدرس السابقٕ

 ( يعٌن اؼبعلم اؼبوضوعٖ

 ( يأمر اؼبعلم التالميذ لكي حيرر اؼبوضوع اؼبعٌن ويطوره حيت يكون إنشاءٗ

 ( يأمر اؼبعلم التالميذ ليجمعوا الكراسات اليت فيها اإلنشاء العريب٘

 السبورة ( يأمر اؼبعلم بعض التالميذ ليكون تصنيفهم يفٙ

 ( ويصاح اؼبعلم مع التالميذ صباعة بالتصنيفات األخرى اليت صااها اؼبعلم نفسو.ٚ

 ( يعطي اؼبعلم الوظيفة اؼبنزلة.ٛ

ويستخدم اؼبعلم الكتاب بنفسو والوسائل التعليمية اؼبستخدمة ىي السبورة والكراسات 
 والقلم واؼبعجم العريب والطباشًن.

 والترجمة. 4.أ.1

الرتصبة لكي يعرف التالميذ معىن أو اؼبفردات اعبديدة  من اللغة  يدرب اؼبعلم 
 : ٙٙالعربية إىل اللغة اإلندونيسيا ، وطريقة التدريسو كما يلي

 ( يفتح اؼبعلم الدرس ٔ

 ( يقدم اؼبعلم اؼبفردات الغريبة لديهمٕ

 ( يشرح اؼبعلم اؼبفردات الغريبة لديهمٖ
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 السبورة( يكتب اؼبعلم اعبمل أو العبارات على ٗ

 ( يأمر اؼبعلم التالميذ لرتصبوا اعبمل بوقت ؿبدد يف كراستهم٘

 ( تصايح الرتصبة صباعة ويأمر اؼبعلم بعض التالميذ لقراءهتا ويسمع بعضهم عنها.ٙ

" والوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف ٔيستعمل اؼبعلم الكتاب اػباص "التسكت و ؿبادثة 
 السبورة، والكراسات والقلم واؼبعجم.

 يةودراسة القواعد النحوى .5أ..1

يعلم اؼبعلم القواعد الناوى لكي يستطيعون أن يرتكب اعبمل اللعربية صاياة  
 :  ٚٙوجيدة ويفهمون عن مرادىا  ، وطريقة التدريسها كما تلي

 ( يفتح اؼبعلم الدرسٔ

 ( يرجع اؼبعلم الدرس السابقٕ

 ( بٌن اؼبعلم اؼبادة ٖ

 يدة واإلصتالحات الواردة يف اؼبوضوع( يقدم اؼبعلم اؼبفردات اعبٗ

 الحات على السبورةطص( ويكتب اؼبعلم اؼبفردات واؼب٘

 ( يضع اؼبعلم األمثلة الناوية ويبينها تبيينا واضااٙ

 ( وبعد فهم التالميذ ؼبوقيع اإلعراب مث يكتب التلميذ ما يف السبورةٚ

أو القاء األسئلة الناوية  ( طلب اؼبعلم األمثلة منهم وأمر باإلعراب أو التمرديناتٛ
 عليهم.

                                                           
76

 .صباحا.ٕ٘.ٓٔساعة  ٕ٘ٔٓاكتوبار  ٕٙمالحظة ومقابلة الباحه مع اؼبعلم يف  



72 
 

 ( وخيتتم اؼبعلم ويقدم الوظيفة اؼبنزليةٜ

يرجو أن يكون التالميذ هبا اجملاىدين للقواعد الناوية واللغة العربية، مطابق للمادة 
اؼبدروسة ويستطيع التالميذ وضو الكلمات أو العبارات يف اعبمل اعبمل اؼبفيدة واؼبتنوعة، 

يف اعبمل صاياة ومفصال، ويطيق القواعد الناوية يف اؼبطالعة،  ويشًن موقع اإلعراب
واحملادثة، واإلنشاء التاريري. واؼبعلم يستعمل الكتاب "اؼبتممة " والوسائل التعليمية 

 اؼبستخدمة ىي السبورة والطباشًنة والكراسات والقلم والكتاب اؼبقرر.

 قواعد الصرف .6.أ.1

ثاين" اؼبتوسط فصل الثاين الذين يسكنون يف البيئة درس التالميذ اؼبدرسة "النور ال 
اللغوية العربية دبعهد النور الثاين بولوالوانج ماالنج، واػبطوات اليت يسلك عليها اؼبعلم  

 كما يلي : 

 ( يفتح اؼبعلم الدرس )كتاب "اؼبقسود"(ٔ

 ( يسأل اؼبعلم عن الدرس السابقٕ

 ( يشرح اؼبعلم اؼبواد التصريفيةٖ

 علم اؼبفردات اعبديدة من ذلك اؼبوضوع ويكتبها اؼبعلم يف السبورة( يقدم اؼبٗ

 ( يضح اؼبعلم األمثلة وبينها واضاا ٘

 ( وبعد فهم الطلبة البيان والشرح فيأمر اؼبعلم بكتابة ما يف السبورةٙ

 ( يدرب اؼبعلم التالميذ ليعرف من مل يفهم و من يفهمٚ

 ( تقدًن اؼبعلم فرصة للسؤالٛ

 علم الوظيفة اؼبنزلية( يقدم اؼبٜ
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 . أمر اؼبعلم التالميذ أن حيفظوا اؼبواد وتطبيقها يف اؼبعهد أو يف البيتٓٔ

واؼبعلم يستخدم الكتاب "اؼبقسود". والوسائل اؼبستخدمة للتعليم ىي الكتاب والسبورة  
 ٛٙوالطباشيًن والكراسات والقلم.

 تقديم المقالة .7.أ.1

ىي كتابة اؼبقالة بالعربية. وىدفها ليكونوا لديهم ومن الواجبات اليت كلفها اؼبعلم  
اؼبسؤلية الكبًنة يف قدرهتم وكفاءاهتم اللغوية العربية واؼبوضوع اؼبكتوب ؽبم معٌن يناسب 

 على الدروس اؼبدروسة عند اؼبعلم.

 التوعية أو التشجيع .8.أ.1

ئما طويال بل التالميذ الذين يسكنون يف ىذه البيئة العربية ال يكون رغبة قوية دا 
أحيانا تضفع مهتهم وتنقص رغبتهم فيها. بذلك شجع اؼبعلم التالميذ التشجيع القوي 
لكي يكون انسانا مهاسا يف التدريس كل يوم، جعل ىذه الطريقة طريقة جيدة عند 

 التالميذ فيها ويشعر التالميذ يف نفسو آمنا وسليما فيها كل يوم.

 خارج الفصل ىف األحوال  .ٔأ..ٕ

 باؼبواد متعلقا الفصل خارج يف العربية الدراسية األحوال عن ىنا الباحه رضيع 

 : يلي كما األحوال وتلك االصطناعية البيئة من وىي الباحه عرضها قد اليت الدارسية

 مهارة الكالم )التعبير الشفهي( .2..أ2
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لثاله ىذا الدرس عبميع التالميذ الذين يسكنون يف البيئة اللغوية العربية فصل ا 
لتدفع ؽبم أن يعرب األشياء يف ذىنهم بوسيلة لغتهم باللغة العربية الفصاة مباشرة بعضهم 

 من بعض، وخطوات ىذا الدرس كما تلي :

( يفتح اؼبعلم الشيخ أضبد بن ؿبمد الباصوين من قاىرة أو اؼبعلم األندونيسي مع التعبًن ٔ
 الشفهي أمام البيئة )خارجها( 

 ميذ عن الدرس السابق ( يسأل اؼبعلم التالٕ

 ( يعطى اؼبعلم ؽبم اؼبوضوع اؼبعٌن ٖ

 ( ويف بعض األحيان ىم يتكلون دبا يفكرىم يف ذىنهم )بدون اؼبوضوع اؼبعٌن(ٗ

 ( يعطى اؼبفرصة اؼبعلم ؽبم ليسئلوا ما الصعوب عن تتكلمهم ) اؼبفردات الصعوبة( ٘

 لكالم )الرتكيب(( يفطش اؼبعلم عن كالمهم الذي كان أحد منهم خطأ يف اٙ

 ( يعطى الفرصة اؼبعلم ؽبم لزيارة اؼببين اآلخرى خارج البيئة اللغوية العربية لبناء انفسهم ٚ

 ( يأمر اؼبعلم التالميذ أن حيفظوا اؼبفردات اعبديدة اؼبستخدمة يف الكالم.ٜ

 الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا الدرس ىي الطريق اؼبباشرة 

 تزويد المفردات . 3.أ.2

د اؼبفردات من دراسات اللغوية األربع، وىو تعليم التالميذ الكلمات أو تزوي 
العبارات اصتالحية جديدة مع تصريفاهتا ـبتلفة نطقا وكتابة ومعىن، وتدريبهم على 

 : ٜٙاستعماؽبا يف صبل متنوعة شفويا أو ربريريا. وخطوات التدريس كما تلي

 ( القاء السالم والكلمات التمهيديةٔ
                                                           

79
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 علم اؼبفردات السابقة( يسأل اؼبٕ

 ( تشويق التالميذ إىل موضوع جديدٖ

 ( القاء اعبملة اليت فيها كلمة أو عبارة يراد ببياهناٗ

 ( اعادة اؼبعلم لفظ الكلمات أو العبارت مرتٌن فأكثر٘

 ( أمر اؼبعلم التالميذ بتلفيظها فرديا أم صباعيا ٙ

 ( كتبها اؼبعلم على السبورةٚ

 ىن الكلمة أو العبارة( تفهيم التالميذ معٛ

 ( أمر ىم بعضها يف صبل متنوعة ربريريا، مث التفتيش بالتبادل. ٜ

 شرح الكتب التراثية .4.أ.2

قدرة التالميذ عن فهم اؼبراد يف الكتب الرتاثية درس اؼبعلم هبذا الدرس ليعرف  
 ٓٚولزيادة اؼبفردات اعبديدة أيضا وأسلوبو كما يلي :

 عبديد التالميذ معٌن( يعطى اؼبعلم اؼبوضوع أ

 ( يتشاور بعضهم مع بعض أمام الغرفةٕ

 ( أحد من ىم يكون رئيسا فيوٖ

 ( يعطى الرئيس الفرصة مع اصاابو ألعطى اغبجة من الكتب عندىمٗ

 ( يراقب اؼبعلم حوؽبم يف عمليتهم٘

 ( يفتش ويكتب اؼبعلم اػبطأ من الكالم أو اؼبراد اؼبتقد ؽبمٙ
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 الذي تكلمهم عن اؼبوضوع اؼبقدم معا. ( يصاح ويلخص اؼبعلم ماٚ

اؼبكان ؽبذا الدرس أمام الغرف يف البيئة اللغوية العربة وأما الكتب اؼبستخدمة ؽبم متنوعة 
 مثل فتح اؼبعٌن، بغية اؼبسرتشدين، فتح القريب ؾبيب وغًنىا 

 مقدم البرامج/الخطابة .5.أ.2

ك التالميذ اؼبخرتون يف تبع على اإلعالن من رئيس اؼبدرسة يشرت تاألنشطة  هىذ 
ىذه اؼبسابقة كوكيل من اؼبدرسة "النور الثاين" اؼبتوسطة. واؽبدف يف ىذه اؼبسابقة لتنمية 
الكفاءهتم فيها ولبناء نفسهم قوية وشجاعة أمام الناس أو خارج البيئة، اختار اؼبعلم 

دا. وىذه بعض منهم لذىاب ىذه اؼبسابقة ويدربو شهرا قبل اؼبسابقة حيت يكنوا مستع
 األنشطة تشمل على األنشطة اللغوية عندىم. 

 الطبيعية البيئة يف األحوال .ٕ

 اؼبتعلم اىتمام كان ما ىي الطبيعية اللغوية البيئة أحوال الباحه يعرض الاجملا ىذا يف

 : يلى كما وىو االتصال، ؿبتوى إىل فيها يرتكز

 في الصباح المحادثة .1

 الربنامج ىذا .طبسة عشة دقائق حوىللصبح بعد صالة ا احملادثة ىذه تعقد
 بوجو وجها مهتحجرا أمام يتكلمون وىم .العربية اللغة للتكلم ع التالميذيشج الذى
 : يلى كما تنفيذه وطريق

 غرفهم أمام الطلبة اللغة مسهل صبع .ٔ

 .(بواجو وجها) األخر مع الطالب يتوجو أن اؼبسهل أمر . ۲

 .اللغة مسهل عينو الذى خاص دبوضوع يتكلمون التالميذ . ٖ
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 العربية اللغة اليتكلم الطالب وجد وإن ويراقبهم ويشرفهم يرافقهم اؼبسهل . ٗ

 اؼبفردات أو اؼبشكالت وجد وإن .العقاب فأعطاه كررىا وإن مباشرة فيوصيو

 .إليو فسأل الغريبو

 .مالكال مهارة يف خاصة لغتهم ترقية يف الطلبة على كثًنا يساعد الربنامج وىذ 

 العربية اللغة تكلمهم على يسرعهم حى كثًنة اؼبفردات ينالون وىم .ىامر دو  لو والكالم
 ٔٚ. بالطالقة

 التجسس .2

 اعباسوس ألن ،"النور الثاين" معهد يف العربية اللغة إلحياء ىام دور لو التجسس
 بعض ومن .اليومى تكلمهم يف اليتجاوزون والطلبة ساعة، ٕٗ الطلبة صبيع يالحظ

 يف يقيده مث يالعبها أو أويفسدىا العربية اللغة اليتكلم الذى الطالب يباه أن ظيفاتوو 
 . اللغة ؿبكم مراقبة على وىذا اللغة مسؤل إىل الستالمو اػباص الكتاب

 التشجيعات .3

 قوية فيها رغبتهم والتكون عالية فيها مهمهم تكون ال اإلسالمي األمٌن دبعهد الطلبة
 فيها رغبتهم وتنقض مهمهم تضعف بل اللغوية، باألنشطة القيام يف وزمان وقت طول
 اللغة إمهال إىل تدعو قد اغبالة وىذه كسالن وىم إال اللغوية باألنشطة يقوموا فلم

 .اللغة فساد ظهور إىل وتدعو اللغوية واألنشطة

 ،معهد "النور الثاين" يف اللغوية األنشطة يف واقعة اغبالة ىذه تكون ال وألن 
 صباح. كل يف التشجيعات قدفتع
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  : ىى فيو عقدت الى التشجيعات طرق ومن

 يف اؼبفردات تلك لوضع امرىم مث تالميذال إىل اللغة معلم اختارىا الى اؼبفردات إلقاء . ٔ
  اعبملة

 لكي امرىم ذلك وبعد فيها اؼبعاين عن الطلبة إىل سأل مث الكلمات يف اؼبعلم وضع. ٕ
 .رةاؼبتوف اعبمل يف يضعوا

 اكثر أو الطالبٌن بٌن احملادثة .ٖ

 .اغبكاية أو اؼبسرحية، أو اػبطابة، تقدًن أحيانا . ٗ

. إلقاء الشعار لقوية نفسهم للدروس. مثل : ُكْن َرُجاًل رِْجُلُو يف التـُّرَاِب # َوَىاَمٌة ٘
 مَهَُّتُو ىِف الثَـّرَايَا

 المفردات نشر .ٗ

 اللغة متعلمي مهارة ويقسمون كلها غةالل ىي بل اللغة يف شيئ أىم اؼبفردات
 . القراءة وكتب اؼبعجم من كلمات من مااستظهروه دبدي األجنبية

 مكان يف اؼبفردات نشر على "النور الثاين" معهد يف اللغة احياء قسم اىتم وقد
 .اليوم بعد ويبدؽبا يوم كل اهبولنشرىا،كتا اؼبفردات لتعميم كثًنة األماكن ويف معٌن

 . ويشرفهم فيها افرادا يراقب الذى وىو اغبجرة مسهل يكتبها غبجراتا يف وأما
 يقدروا حى فشيئا شيئا الطلبة ويناقش اؼبفيدة، اعبملة يف اؼبسهل يضع الكتابة بعد
 يأمرىم الكلمة معىن الطلبة بعض أدرك وإذا . بأنفسهم الكلمة معىن استنباط على

 يقدروا ملإذا .السبورة على يكتبو مث ماعياعب بالتلفيظ ويأمرىم الفهم، ليتاقق اؼبسهل
 على الطلبة ويناقش أخرى اعبملة يف الكلمة اؼبسهل يضع اؼبعىن ستنباطا على

 إىل يرتصبو أو اؼبعىن يلقن أن للمسهل جيوز التكرير بعد يفهموا مل وإذا. اؼبعىن استنباط
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 وإذا . التلفيظ بعد السبورة على اؼبعىن يكتب مث الفهم، يتقنوا حى اإلندونيسية اللغة
 تعريفها أو نقيضها أو مرادفها يدركوا ومل باإلندونيسية الكلمة معىن الطلبة بعض أدرك
 .ٕٚالسبورة على ويكتبو بالتلفيظ يأمرىم مث اؼبعىن، يلقن أن للمدرس جيوز اؼبوجز

واعبدول اآليت عرب عن أنشطة الباحه يف البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور 
بولوالوانج ماالنج. كان الباحه الحظ وكتب كل الشيئ الذي احتاجو يف  الثاين"

وقات الكثًنة يف التجربة اللغة ىي العلم الذي حيتاج إىل األتكميل حبثو. كما عرفنا أّن 
وكان الباحه يف ىذا اؼبعهد قابل بالرتحيب مع العلوم األخرى.  ـبتلفة، وىي والتدريب

 اليت وجدىا كما يف اآليت:  والتعاون. وعرض الباحه األشياء

األنشطة اللغوية العربية في البيئة اللغوية العربة بمعهد "النور الثاني" بولوالوانج أ. 
 ماالنج

أن األنشطة اللغوية العربية يف نظرا إىل ما حصلو الباحه يف مالحظتو، فذكر  
وكاملة ومناسبة دبا جيدة  البيئة اللغوية العربة دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج

حيتاجو التالميذ. وتوجد ىذه األنشطة دبساعدة إعتقاد التالميذ وغًنهتم ومع القدرة 
 اللغوية العربية ؽبم.

وتلك األنشطة ليست من ناحية التعليم فقط ولكن ىناك نوع آخر من األشياء 
عربة ىي اليت ال يستغين اؼبعهد والتالميذ منو. وعرف الباحه أن األنشطة اللغوية ال
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متساوية. اؼبعهد واؼبدرسة ال يـبتعدان. كأّن التالميذ يسكنون يف مكان واحد. وتلك 
 .ٖٚاألنشطة مذكورة يف اعبدول

 4 :الجدول

األنشطة اللغوية العربية في البيئة اللغوية العربة بمعهد "النور الثاني" بولوالوانج 
 ماالنج

 رقم ناحية البحث الوطصف
تطبيقها التأسيس من اؼبعلم كلها مل كن مكتوبا، و    -

وىدفها لتنمية قدرة التالميذ باللغة العربية صباعة 
 يوميا.

اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة ىي الكتاب "احملادثة طبقة   -
)دار السغاف سةرابايا( و الكتاب  ٕو  ٔ

"التسكت" ألفو مصباح خًن الدين و ؿبمد صابرين 
 صوىيل

 أ. المنهج
 ب. التخطيط

 سج. خطة التدري
 د. المواد التعليمية

ٔ 

يتعلمون التالميذ مع اآلخر تكلما باللغة العربية   -
 دقائق. ٓٔوجها بوجو بعد العصر كبو 

نفرا لتقدًن  ٓٔ-ٖٔجعلت التالميذ قسما كبو   -
اؼبعىن أو اؼبراد من الكتاب الذي قرأ ؽبم إىل اآلخر مع 
اؼبوضوع اؼبعٌن الذي وضعو اؼبعلم وأحد منهم يكون 

 األنشطة
 . احملادثةٔ
. مناقشة الكتب ٕ

 الرتاثية
 

ٕ 
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  اؼبناقشة.رائسا يف
أمر اؼبتلميذ أن جيرب العربية إىل غرف أخرى خارج   -

 البيئة
حياور التالميذ مع الشيخ أضبد بن ؿبمد الباصوين   -

 واحدا فواحدا كل يوم األحد معد العصر

 
 . ظهور اللغويةٖ
 
. ؿبادثة مع الشيخ ٗ

 )الناطق األصلي(
لم والتالميذ ىم يتكلمون بوسيلة اللغة العربية اؼبع

حيثما كانوا وىم يتكلمون باللغة العربية الفصاة إما 
يف وقت التعليم وإما ىف وقت الراحة من صباح حى 

 ليلة.

 ٖ إستخدام اللغة العربية

يتعلم التالميذ اللغوية من صباح حى مساء )بعد 
ء ىم يتعلمون التعليم ىف اؼبدرسة( وىف اليلة بعد العشا

 يف اؼبدرسة الدينية.

 ٗ إستخدام الوقت

يشجع اؼبعلم التالميذ إلرتفاع الغًنة عن تدريس اللغة 
العربية بوسيلة اعبمل أو الشعار كل صباح ويعطي ؽبم 
العقاب و ىف كل األسبوع اكوس حلمي أعطي ؽبم 

 التشجيعات يف بيتو 

 ٘ تشجيع المعلم

اإلندونيسية(  -ربيةالقلم والسبورة و اؼبعاجم )الع
 واجملالت

 ٙ الوسائل التعليمية

كل أسبوع مرة ىف يوم اعبمعة عمل التقوًن صباعة أمام 
البيئة مع الرئيس اللغة من كل غرفة مث وضع ؽبم العقوب 

 ٚ التقويم
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على اعبرائم بالشكل كتابة اؼبقالة العربية و حفظ 
 اؼبفردات.

ربية كل يوم إما ىم يدورون ىف نشأة األحوال اللغوية الع
يف البيئة أو خارجها وكذلك ىم يتعلمون اؼبنظمة ؼبراقبة 
األحوال اللغوية معا وىم يطيعون القانون اؼبعٌن رغم 
اؼبعلم الحيضر حوؽبم يراقبون بعضهم من بعض إما ىف 
 وقت التعليم وإما ىف وقت الراحة يف البيئة أو خارجها.

أحوال التالميذ 
 )داخل وخارج البيئة(

ٛ 

 

  5جدول :ال
 أحوال البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاني"

 رقم ناحية البحث الوفص
" دبعهد ٗ Billaتقع البيئة اللغوية العربية يف مبىن "

تشمل ٓ٘ xٕٗعلى تقدير طويل واسع  "النور الثاين"
 على ثالثة غرف 

 0 شكل البيئة

خرتين التالميذ الذين يسكنون يف ىذه البيئة ىم من اؼب
الذين ينجاون يف اإلختبار القبول من فصل الثامن 
وؽبم الغًنة والنية ىف تنمية اللغة العربية، واجملموع كلهم 

طالبا و ب=  ٚٗطلبا على تفصيل الفصول أ=  ٖٔٔ
 طالبا ٖ٘طالبا و ج=  ٖٔ

واؼبفاخر الذي ضبلو التالميذ ىي : يكون ناجاا ىف 
اغبكومية سنة  اؼبسابقة اػبطابة ىف اعبامعة ماالنج

 5 كفاءة التالميذ



83 
 

ىف  ٖٕٔٓ، يشرتك ىف اؼبسابقة األلغاز العربية ٖٕٔٓ
اعبامعة ماالنج اغبكومية، ويشرتك ىف اؼبسابقة 

ACTION (Al Qalam Islamic Competition)  ىف
و  ٕ٘ٔٓ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الثالثة ماالنج سنة

يشرتك اؼبهرجان اعبزيرة العربية ىف اعبامعة موالنا مالك 
 .ٕ٘ٔٓسالمية اغبكومية ماالنج سنة اإل
يساعد ىف عملية التعليم ىف اؼبدرسة الدينية معهد  -

 "النور الثاين" .
 STIKK (Sekolah Tinggiنفران يتعلمان يف   -

ilmu Kitab Kuning)  
نفرا زال يتعلم ىف دراسات العليا باعبامعة موالنا   -

 ستوى الثاينمالك اإلسالمية اغبكومية ماالنج م
نفرا الناطق األصلي متخرج من اعبامعة األزىار  -

 القاىرة. إذا اجملموع أربعة نفرا.

 3 كفاءة المدرس

سبورة، قلم، معجم العربية إىل اإلندونيسية وأما اؼبعمل 
 مها غًن موجود.  LCDو

 % الوسائل التعليمية 

القانون منظورة أمام البيئة وتفعلها يوميا وأما اؽبيكل 
 نظمة مل تكن مكتوبا يزال مع رئيس الغرفة .اؼب

هيكل المنظمة 
 وقانون البيئة

2 

 

 معهد "النور الثاني" جودة في البيئة اللغوية العربية ب. الوسائل المو 
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يف البيئة اللغوية نظرا إىل ما حصلو الباحه يف مالحظتو، فذكر أن الوسائل  
 ا حيتاجو التالميذ. مل تكن وكاملة دب العربية دبعهد "النور الثاين"

وتلك الوسائل ليست من ناحية التعليم فقط ولكن ىناك نوع آخر من األشياء اليت ال 
يستغين اؼبعهد والتالميذ منو. وعرف الباحه أن وسائل اؼبدرسة وسائل اؼبعهد ىي 
متساوية. اؼبعهد واؼبدرسة ال يـبتعدان. كأّن التالميذ يسكنون يف مكان واحد. إذا، 

اؼبستخدمة يف التعليم الدراسي العام ىي الوسائل اليت يستخدموهنا يف التعليم الوسائل 
 اؼبعهدي. وتلك الوسائل مذكورة يف اعبدول

 6: ولدالج

 الموجودة في البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاني" ع الوسائلا نو أ

 جملةال نوع الوسائل الرقم

 ٖٔ الغرفة/الفصول ٔ

 - معمل  ٕ

 ٖ مكتبة ٖ

 ٖ حجرة مدير البيئة ٗ

 ٖ حجرة اؼبدرسٌن ٘

 ٔ حجرة ىيئة التالميذ  ٙ

 ٔ اغبّمام اػباص للمدرسٌن ٚ
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 ٘ اغبّمام اػباص للتالميذ ٛ

 ٔ اؼبسجد أو اؼبصلى ٜ

 ٖ الغرفة اػباصة ؼبعلم ٓٔ

 ٖ الغرف للتالميذ ٔٔ

 ٔ اغباسوب  ٕٔ

 ٛ اػبزانة ٖٔ

 ٗ  الرفوف ٗٔ

 ٕ اؼبكتب للمدرسٌن ٘ٔ

 ٘  السّبورة  ٙٔ

 ٔ اؼبيدان ٚٔ

 ٖ لوحات اؼبفردات ٛٔ

 ج. اإلدارة وهيـئة التعليم

 اإلدارة -(1

وقد ذكر الباحه آنفا أن شكل التعليم يف ىذه البيئة ىي الدراسة اؼبوحدة. وىي 
ؾبموعة بٌن التعليم اؼبعهدي والتعليم العام الذي مناسب بأساليب اغبكومة. وأن ىذه 

رة باؼبدرسة اؼبعادلة. واؼبدرسة ال تنقص عن اؼبواد الدراسية اؼبوجودة يف اؼبدرسة مشهو 
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اؼبدرسة العامة ولو مادة واحدة. بل كانت عملية الدراسة فبلوءة باؼبواد الكثًنة بزيادة 
 ٗٚاؼبادة اإلسالمية.

كانت ىذه البيئة تدخل إىل رعاية معهد "النور الثاين"، ولكن ىناك اجملموعة 
نفيذ عملية التعليم يف اؼبدرسة. ىذه اجملموعة مسؤول جبميع حوائج اؼبدرسة اػباصة اليت ت

واؼبسائل اليت تتعلق باؼبدرسة ىي مسؤوليتهم. وكذلك يف اؼبعهد، ىناك اجملموعة اليت تنفذ 
و يف اآليت ىيكل  جبميع أوامر اؼبعهد. وكالمها ربت إشراف مدير معهد "النور الثاين".

 لثاين"بولو الوانج ماالنج.تنظيمي ؼبدرسة "النور ا
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 البيان :

 أ( الشيخ بدر الدين انوار نور اغبج وأىلو : 

 . الدكتور الشيخ فتح البارى اغبجٔ

 . اكوس خًن الدين اعبحٕ

 الوكيل األول

 مدير المدرسة

 أمين الصندوق الوكيل الثالث 

 

 رئيس المعهدية

 

 

 المسؤول بالوسائل

 الوكيل الثاني

رئيس مجموعة أولياء 
 التالميذ

درسة الدينيةرئيس الم المسؤول بالعالقة  
 اإلجتماعية
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 . اكوس مشس العارفٌنٖ

 . اكوس أضبد زين الدينٗ

 رئيس المدرسة الدينية

 اعبح و مدير اؼبعهد اليومي :ب( الشيخ أضبد دمهوجي 

 . رئيس اؼبعهدية : األستاذ حلمي اؼباجستًنٔ

 . قسم اؼبالية : األستاذ موجيانإ

 . قسم اإلدارة : األستاذ شيخ الرضبنٖ

مدير معهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج ىو اؼبشرف. ومدير اؼبدرسة ىو 
الذي يتعلق باؼبدرسة. وأما الوكيل اؼبسؤول عن عملية التعليم يف اؼبدرسة وكل الشيئ 

األول مسؤول باألوامر اليت ذبري يف اؼبدرسة، وأما الوكيل الثاين فهو اؼبسؤول عن اؼبنهج 
التعليمي الذي طبق أو سيطبق يف اؼبدرسة، وأما الوكيل الثاله فهو مسؤول عن أحوال 

 التالميذ أو سائر الذي حدث يف حياة التالميذ اليومية يف اؼبدرسة.

والوسائل اليت ربتاجها اؼبدرسة ىي ربت مسؤولية الوكيل الرابع. وارتباط اؼبدرسة 
باجملتمع حول اؼبدرسة وعالقتها جبميع من الذي يتواصل باؼبدرسة ىو ربت مسؤولية من 
الذي يتمسك بالعالقة اإلجتماعية. وىناك اجملموعة اليت تضمن من أولياء التالميذ، وىم 

يذ الذين يتعلمون يف اؼبعهد "النور الثاين". وكانوا مستطيعٌن يف إلقاء وكالء من آباء التالم
اآلراء إىل اؼبدرسة والتوصيات واالقرتاحات الصاغبة لتقدم اؼبدرسة وترقيتها بوسيلة ىذه 

 اجملموعة.

والتالميذ من اؼبدارس اؼبعادلة اؼبوجودة يف معهد "النور الثاين" يتكّون من الرجال 
اك القانون أن االختالط بٌن الرجال والنساء الجيوز، فكان الرجال والنساء. ولكن ىن
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يسكن يف اؼبباىن اػباصة ويتعلمون فيها. وكذلك النساء ىن يسكّن يف اؼبباىن اػباصة 
اؼبنفصلة أيضا. واؼبدرسون يعلمون الرجال فقط واؼبدرسات يعلمن النساء فقط. وأما 

هد حاليا يف الرجال. وىي اؼبسؤولة عن إدارة إدارة اؼبدرسة ىي واحدة وترتكز والية اؼبع
 اؼبدرسة ترعى اؼبدرسة اػباصة للرجال واؼبدرسة اػباصة للنساء.   

 د. هيئة التعليم 

 أو المعادلة )المدرسة الثانوية( التعليم المدرسي -(أ

التعليم العام الذي مناسب بأساليب اغبكومة مشهور بالتعليم العام. وىذه 
باؼبدرسة اؼبعادلة. وصبيع ما الذي يتعلق باؼبدرسة؛ من ناحية منهجو اؼبدرسة ىي تسمى 

واؼبواد الدراسية مناسبة دبا الذي قّرره وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية. فكان التالميذ 
الذين يتعلمون يف ىذه اؼبدرسة عندىم اغبق يف اشرتاك اإلمتاان العام الذي يعقده 

ينية. وسيقبل الشهادة من اغبكومة وهبا يستطيعون اغبكومة خاصة وزارة الشؤون الد
 استمرار دراستهم إىل اؼبرحلة األعلى يف اعبامعة.

واؼبدارس اؼبعادلة يف معهد "النور الثاين" ىي طبسة مراحل وىي اؼبدرسة اإلبتدائية ومدهتا 
 (SMP) ثالث سنوات، واؼبدرسة اؼبتوسطة (MTs) ست سنوات، واؼبدرسة اؼبتوسطة

ثالث  (SMA) ثالث سنوات، واؼبدرسة الثانوية (MA) ات واؼبدرسة الثانويةثالث سنو 
 سنوات. وكل منهم يشرتكون يف اؼبدرسة الثانوية اؼبعادلة.  

  نيةالدي العلوم التعليم  المعهدي أو -ب(

والتعليم اؼبعهدي مشهور باؼبدرسة الدينية. فـََقْبَل إقامة اؼبدرسة اؼبعادلة كانت 
يف معهد "النور الثاين" ىو تعليم العلوم الدينية فقط. واؼبواد اؼبدروسة يف التعليم الرظبي 
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ىذه اؼبدرسة كانت ىي اؼبادة اإلسالمية. وفيها أربع مراحل وىي تُبدأ من اؼبرحلة 
 اإلعدادية، اؼبرحلة اإلبتدائية، اؼبرحلة الثانوية، اؼبرحلة العالية.

ىذه اؼبرحلة إعدادا ؽبم قبل أن اؼبرحلة اإلعدادية ىي خاص للتالميذ اعبدد، و 
ينتقلوا إىل اؼبرحلة اإلبتدائية. ومل يكن عندىم الوقت احملّدد يف ىذه اؼبرحلة. وأوقاهتم 
تعتمد على كفاءهتم، يعىن إذا كان التلميذ يدخل يف ىذه اؼبرحلة، وبعد ثالثة أشهر  

يستطيع أن ينتقل إىل  كفاءتو ترتقى ومناسبة يف اشرتاك التعليم يف اؼبرحلة اإلبتدائية فهو
 اؼبرحلة اإلبتدئية.

اؼبرحلة اإلبتدائية ىي مرحلة للتالميذ اعبدد بعد اؼبرحلة اإلعدادية. وأوقاهتم يف 
 ىذه اؼبرحلة ىي أربع سنوات.

 اؼبرحلة الثانوية ىي اؼبرحلة اليت يقضى هبا التالميذ يف التعليم مدة ثالثة سنوات. 

 تستمر مدة ثالث سنوات. اؼبرحلة العالية ىي اؼبرحلة اليت

ىناك منهج يف ثالث سنوات للتالميذ الذين يتعلمون يف اؼبستوى الثانوية. وكان 
 :٘ٚوثالثة مناىج كما تلي "النور الثاين"أيضا الدروس اؼبدروسة يف اؼبدرسة الدينية معهد 

                                                           
62

 ىٖٙٗٔ"، العام الدراسي: النور الثاينمأخوذة من جدول الدروس الدينية دبعهد " 
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 7: الجدول

 الدينية معهد "النور الثاني" المواد الدراسية في المدرسة

 ماالنجبولوالوانج 

 النحو 

 اعبرومية الفصل األول

 متممة أوىل الفصل الثاين

 متممة ثانية الفصل الثاله

 الصرف

 األمثلة التصريفية األوىل الفصل األول

 األمثلة التصريفية الثانية الفصل الثاين

 األمثلة التصريفية الثالثة الفصل الثاله

 التوحيد

 عقيدة األوام الفصل األول

 كفاية األوام األول الفصل الثاين

 كفاية األوام الثاين الفصل الثاله
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 األخالق

 أآلآل الفصل األول

 تعليم اؼبتعلم األول الفصل الثاين

 تعليم اؼبتعلم الثاين الفصل الثاله

 التصريف/القرأن

 القرأن الفصل األول

 تفسًن اعباللٌن الفصل الثاين

 تفسًن اعباللٌن الفصل الثاله

التلميذ من اإلمتاان قراءة القرأن جوز أن يدخل إىل فصل التفسًن لو فإذا قبح  -
 مل ننجح فتوجيهو اؼبعلم يف فصل القرأن على درجتهم )أوىل، وسطى، ماىر( 

وكان أيضا اؼبنهج ستة سنوات للتالميذ الذين يتعلمون يف اؼبستوى اؼبتوسط. وكان 
 ر الثاين وثالثة مناىج كما تلي :أيضا الدروس اؼبدروسة يف اؼبدرسة الدينية معهد النو 

 النحو

 اعبرومية الفصل األول

 (ٔالعمريطي ) الفصل الثاين

 (ٕالعمريطي ) الفصل الثاله
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 متممة أوىل الفصل الرابع

 متممة ثانية الفصل اػبامس

 متممة ثالثة الفصل السادس

 الصرف

 األمثلة التصريفية األوىل الفصل األول

 التصريفية الثانيةاألمثلة  الفصل الثاين

 األمثلة التصريفية الثالثة الفصل الثاله

 األمثلة التصريية الرابع الفصل الرابع

 (ٔنظام اؼبقسود ) الفصل اػبامس

 (ٕنظام اؼبقسود ) الفصل السادس

 التوحيد 

 عقيدة األوام الفصل األول

 تيجن الضرري الفصل الثاين

 سانسي الفصل الثاله

 (ٔية األوام )كفا الفصل الرابع
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 (ٕكفاية األوام ) الفصل اػبامس

 (ٖكفاية األوام ) الفصل السادس

 األخالق 

 أآلآل الفصل األول

 تيسًن اػبالق الفصل الثاين

 تعليم اؼبتعلم األول الفصل الثاله

 تعليم اؼبتعلم الثاين الفصل الرابع

 شرح تعليم اؼبتعلم األول الفصل اػبامس

 تعليم اؼبتعلم الثاين شرح  الفصل السادس

 التفسير /القرأن 

 القرأن الفصل األول

 القرأن الفصل الثاين

 القرأن الفصل الثاله

 تفسًن اعباللٌن الفصل الرابع

 تفسًن اعباللٌن الفصل اػبامس
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 تفسًن اعباللٌن الفصل السادس

 يناسب فصل القرأن على القدرة التالميذ على حسب قراءة القرأن -

التالميذ من اإلمتاان قراءة القرأن جوز التالميذ الذين يتعلمون يف فصل الرابع فإذا قبح 
واػبامس والسادس أن يدخلوا إىل فصل التفسًن لو مل ينجاوا فتوجيهو اؼبعلم يف فصل 

 .القرأن على درجتهم )أوىل، وسطى، ماىر(

 أوقات التعليم -ج(

ة إىل قسمٌن، األوقات وأوقات التعليم يف معهد "دار اللغة والدعوة" منقسم
  ٙٚللمدرسة الدينية واألوقات للمدرسة اؼبعادلة. وىي:

 صباحا ٖٓ.ٕٓحى  ٓٓ.ٖٔالدراسة يف اؼبدرسة الدينية تبدأ من الساعة:  -

 مساء. ٓٓ.ٖٔحى  ٘ٗ.ٙٓالدراسة يف اؼبدرسة اؼبعادلة تبدأ من الساعة:  -

بية معهد "النور الثاني" ت البيئة اللغوية العر العيوب ومميزاالمبحث الثالث : 
 بولوالوانج ماالنج

يف ىذه البيئة ىناك األشياء اليت تكون مهمة لتكمل البيئة وما تتعلق فيها خاصة   
النور "لتعليم اللغة العربية لتالميذ فصل الثاله للمدرسة "النور الثاين" اؼبتوسطة دبعهد 

العيوب لق يف ىذه البيئة ىناك الباحه على مايتع بولوالوانج ماالنج، وبعد حبه "الثاين
 من النواقص اليت كانت يف ىذه البيئة ىي : فيها. وما مزاياتواؼب

 . اؼبنهج غًن اؼبكتوبٔ
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نظر الباحه أن ىذه البيئة اللغوية العربية لتالميذ فصل الثاله للمدرسة "النور  
طبيعي ولكن بدون الثاين" اؼبتوسطة دبعهد النور الثاين بولوالوانج ماالنج ذبرى بالشكل ال

اؼبنهج اؼبعتمد مع أن أحد من وظيفة اؼبنهج يف تعليم ىو آلة التدريس البد ؽبا أن يعطي 
اػبدمة إىل التالميذ على حسب فرق القدرة والكفاءة واؼبعىن أن التالميذ الذين ديلكون 
 القدرة أكرب مع الغًن البد أعطى ؽبم خدمة قوية حسنة متناسبة لتنمية قدرهتم تنمية
تامة، والتالميذ الذين ديلكون القدرة أصغر مع الغًن البد أعطى ؽبم خدمة قوية حسنة 

وأما فيها يعطي اؼبعلم التدريس للتالميذ على اؼبنهج غًن مكتوبا ومل  ٚٚمتناسبة أيضا.
 يكن معٌن معتمدا 

 )اؼبواد التعليمية( ؿبددة . الكتب التعليميةٕ

 تكن معتمدة متناسبة ، يعلم اؼبعلم بالطريقة أن اؼبواد التعليمية يف ىذه البيئةمل 
اؼبباشرة على حسب تزديد اؼبفردات واغبوار واؼبناقشة وكان كتاب واحد عبميع التالميذ 

 . ٕو ؿبادثة  ٔيف كل فصل ىو كتاب ؿبادثة 

 . معمل اللغة ٖ

معمل اللغة ىو شيء مهم لسهول تعليم اللغة خاصة اللغة العربية وغًنىا ألن  
لة تساعد اؼبعلم يف تقدًن العلوم على حسب مهارة اإلستماع جيدة وابتكارية، ىذه اآل

 ٛٚوأما يف ىذه البيئة ليس ؽبا معمل اللغة

 . األنشطة  ٗ

األنشطة يف ىذه البيئة مكتوبة ولكن اؼبعلم يف بعض األحيان يغًنىا على قدرة    
 مية اللغة العربية ذبري مستمرة. التالميذ متناسبة. وأما األنشطة اؼبعٌن فيها اليت تتعلق بتن
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  غًن حسن الرئيس اؼبدرسة ومدير اؼبعهد التنظيم واؼبراقبة. ٘

التنظيم يف ىذه البيئة عملو اؼبعلم الذي يعلم فيها مع اؼبتخرج الذي لو القدرة  
. ٜٚلتنظيم وتنهيض ضباسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية فيها، وىذا قد نظر حى اآلن

ظيم الرئيسي من اؼبدرسة و اؼبعهد مل يساعدا جيدا، ألن رئيس اؼبدرسة يظن أن ولكن التن
ىذه البيئة ملكها معهد مع أن فيها التالميذ الذين يتعلمون فيها من اؼبدرسة اؼبتوسطة، 

 ٓٛبذلك التنظيم من رئيس ىذان اؼبنظمان خيتلفان أن ينظم ىذه البيئة.

 وأما من اؼبكمالت يف ىذه البيئة ىي :

 تكثيف تعليم اللغة الربية .ٔ

ىناك أيضا برنامج اػباص لتنمية اللغة العربية للتالميذ يف ىذه البيئة العربية،  
واؼبعلم الذي يعلم التالميذ ىو الناطق األصلي من جامعة األزىار القاىرة الشيخ أضبد بن 

العصر( ؿبمد الباصوين، ويعلم يف ىذا الربنامج كل يوم األحد مساء مرة واحدة )بعد 
  ٔٛوأما الفصل الذي علمو الشيخ متبادال كل األسبوع شهرا.

قال الشيخ أضبد بن ؿبمد الباصوين أن التالميذ يف ىذه البيئة ماىرون و ضباسون  
 ٕٛالعربية يف تعليم اللغة العربية و ىذا اؼبعهد واسع وجيد لتدفع ؽبم يف تدريس اللغة

 اعبيد. اؼبكان ٕ

تعليم ألنو من عوامل الرتبية اؼبهمة الى ذبري فيها عملية العنصر اؼبهم من قباح ال 
التعلم بٌن اؼبدرس والتالميذ أو الطالب، ويف ىذا اؼبعهد يتعلم التالميذ اللغة العربية 
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  .ٕ٘ٔٓاكتوبار  ٕٓمالحظة الباحه يف  
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دقيقية اؼبكان اػباص ؼبسكن التالميذ لتعلم اللغة العربية يدفع ؽبم لتنمية قدرهتم وكفاءهتم 
   ٖٛيف اللغة العربية تطبيقيا.

 . التالميذ اؼباىرونٖ

التالميذ الذين يسكنون يف ىذه البيئة ىم من اؼبخرتون و ديلكون القدرة  
والكفاءة اعبيدة ، وقد يعتقدون أن يرتفعهما يف البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" 
  بولوالوانج ماالنج. ورغم من ذالك ىم اليتعلون اللغة العربية فقط بل إمنا ىم يتعلون
كيف يدعو األصااب لتنهيض األحوال اللغوية يف ىذه البيئة ويكون ناظما يف كل 
فصل لكي ينظرون ويراقبون التالميذ مراقبة قوية ؼبن ينكر القانون اؼبعٌن، وىذا العمل 

  ٗٛيساعد عمل اؼبعلم أو رئيس البيئة لتنظيم كل األنشطة مباشرة ومستمرة.

 . التشجيع القوي٘

على التالميذ األشياء اؼبهمة لتدفعهم  أن ينشط األنشطتهم إعطاء التشجيعات  
يف تدريس اللغة العربية يف البيئة العربية، ويف ىذه البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" 
بولوالوانج ماالنج يدفع اؼبعلم التالميذ عن التشجيعات اغبسنة القوية كل يوم، ويف بعض 

جيعات القوية أيضا لتجديد ىدفهم وإعتقادىم عن تعليم األحيان الشيخ يعطيهم التش
. ىذا يسمى بأن الناظر أو رئيس اؼبنظمة البد أن يدفع ٘ٛاللغة العربية يف ىذه اللبيئة

 . ٙٛعمالو ليعمل عملهم بعمل حسن ويبنيهم خبلق حسن أيضا

 . إعتقاد التالميذ القويٙ
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لكون اإلعتقاد القوي يف التالميذ الذين يتعلمون ويسكنون يف ىذاه البيئة دي 
قلوهبم، وىم حيققون عنو على كل عملهم فيها كل يوم، وبعض منهم حيملون اؼبسؤولية 
لتنظيم األحوال اليت تتعلق بكل ما حدث يف البيئة هبذه اإلعتقاد يسمى بأهنم يساعدون 
األستاذ أو رئيس البيئة لتكوين البيئة اغبسنة وحٌن خرج اؼبعلم وأعضائو ىم كنائب 

 . ٚٛلتنظيم األنشطة وينظم ما فيها

 . التشجيع من الشيخ ٚ

وقال استاذ صباري قد أذن وشجع الشيخ عن ىذه البيئة وأنشطتها أن ىذه  
البيئة لسهول التالميذ يف تدرس اللغة العربية تطبيقيا ألنو يريد أن التالميذ من معهد 

ق وإما يف الكتابة والقراءة. ويف كل "النور الثاين" يكون ماىرا يف اللغة العربية إما يف التطب
األسبوع ىناك األنشطة ليزور التالميذ إىل بيت الشيخ ويعطى التشجيعات ويسئل عن 
ماالذي حدث يف البيئة العربية وما أشبو ذلك. ىذا يسبب التالميذ أن حيذر كل ما 

خ كل يعمل يف ىذه البيئة الذي يتعلق بالتدريس اللغة وما نال ؽبم فيها رقبو الشي
  ٛٛاألسبوع.

 . ضباسة التالميذ يف تعليم اللغة العربيةٛ

التالميذ يشعرون ضباسا يف تعليم اللغة العربية يف البيئة ألهنم ديلكون القدرة  
اغبسنة يف اللغة العربية إما يف تطبيقها و إما يف تعليمها، اآلراء اليت يسببهم بذلك أهنا 

عربية جيد وماىر عن تعليم اللغة العربة ويدفعهم عندىم اؼبعلم يف ىذه البيئة اللغوية ال
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لتكلم اللغة العربية يوميا إعتقاديا. إذا األحوال بٌن التالميذ واؼبعلم يف ىذه البيئة اللغوية 
    ٜٛالعربية دبعهد النور الثاين حسنة ومتناوعة يف تعليم اللغة العربية و أنشطتها.

 . القانون القويةٜ

علو أستاذ صابرى مع األستاذ األخرى يف ىذه البيئة أنو قد قبح القانون الذي ج 
يتبعو ويشرتكو ويطيعو التالميذ صباعة بدون تكليف، وبأنفسهم يعتقدون مع تدفيع 

 قلوهبم القانون حسنا ومتبعا. 

 من كل فصلول  ؼبنظمةا. ٓٔ

يف ىذه البيئة ال يستطيع اؼبعلم أن يراقب وينظر األشياء اليت كانت يف البيئة  
من التالميذ يكون ناظر ويسمى  بعضاصة يف كل فصل تفصيال، وبذلك خيتار اؼبعلم خ

 بااعباسوس لينظر ما حدث يف كل فصل، وىذا العمل يدارس التلميذ عن مهم اؼبسؤول
الذي ضبلو األستاذ لو ويدارس أيضا عن أىم اؼبنظمة يف اغبياة. إذا كل الفصل ديلكون 

أنشطتهم يف اللبيئة العربية خاصة يف تكلمهم، و لو  من يكون رئيسا واألعضاء لتنظيم 
 كان من ينكر أحدا من القانون اؼبعٌن فيكتبو وضبلو ىذه اؼبسئلة إىل رئيس البيئة.

واقتصارا بذلك رأي الباحه أن النواقص واؼبكلمالت يف ىذه البيئة اللغوية  
هيل وتشجيع التالميذ العربية تدل على أن كل األشياء احملتجون يف ىذه البيئة خاصة لتس

يف تدريس اللغة العربية مل تكن موجودة كاملة، ولكن ال يصعب اؼبعلم صعبا أن يعاش 
 ىذه البيئة فعال وحياة وفاعلة لتدريس علم اللغة العربية. 
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بولوالوانج  "الثاني فعاليات تكوين البيئة اللغوية في معهد "النورالمبحث الرابع : 
 ماالنج

كوين البيئة اللغوية العربية يف معهد "النور الثاين" بولوالوانج يرى الباحه أن ت 
ماالنج فعالة يف ترقية قدرة اللغة العربية خاصة ىف مهارة كالمهم لصناعة األحوال اللغوية 
العربية يف ىذه البيئة. فهذا تربز ىف نتيجة اإلستبانة اليت قدمها الباحه وىذه اإلستبانة 

والثاين تتعلق بالتقوًن  اللغوية العربية تعلق باألنشطة اليوميةتنقسم على قسمٌن األوىل ت
 فيها. باللغوية العربية اليومي

أما اإلستبانة األوىل اليت تتعلق باألنشطة اللغوية اليومية قد وزعها الباحه إىل  
التالميذ فصل الثاله الذين يسكنون يف ىذه البيئة. وهتدف على ىذه اإلستبانة إىل 

همة كوجود األحوال اللغوية العربية فيها وخباصة لتعريف كالمهم مع اآلخر. معرفة يوميت
مستجيبا يأخذ الباحه من   ٓٙويف اعبدول األيت تعرض الباحه ببيان اإلستبانة على 

 تلميذا ويأيت بياهنا كما يلي : ٕٓكل فصول 

 8ل :الجدو 

اللغوية العربية معهد جدول اإلستبانة األولى التي تتعلق باألنشطة اليومية فى البيئة 
 "النور الثاني" بولوالوانج ماالنج

المجموع  اإلجابة الناحية القيمة رقم
 الكلي

المأوية 
)%( 

 كالِّ أ. يسئل األصدقاء باللغة العربية ٔ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

٘ 

٘ 

٘ٓ 

ٛ،ٖ% 

ٛ،ٖ% 

ٖٛ،ٖ% 
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 كالِّ أ. يستعًن األشياء باللغة العربية ٕ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

ٖ 

٘ 

ٕ٘ 

٘% 

ٛ،ٖ% 

ٛٙ،ٙ% 

إذن اإلستعارة جوال األستاذ  ٖ
 باللغة العربية

 كالِّ أ.

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

ٖ 

ٔٓ 

ٗٚ 

٘% 

ٔٚ% 

ٚٛ،ٖ% 

 كالِّ أ. حفظ اؼبفردات اعبديدة ٗ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

٘ 

ٖ 

ٕ٘ 

ٛ،ٖٖ% 

٘% 

ٛٙ،ٙ% 

 كالِّ أ. مناقشة مع اآلخر باللغة العربية ٘

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

٘ 

٘ 

٘ٓ 

ٛ،ٖٖ% 

ٛ،ٖٖ% 

ٖٛ،ٖ% 

 كالِّ أ. حياور مع اآلخر باللغة العربية ٙ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

ٕ 

ٖ 

٘٘ 

ٖ،ٖ% 

٘% 

ٜٕ% 

يشرح اؼبعىن من الكتب باللغة  ٚ
 العربية

 كالِّ أ.

 ب. أحيانا

ٖ 

ٜ 

٘% 

ٔ٘% 
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 %ٓٛ ٛٗ ج. كثًنا ما

 كالِّ أ. حياور مع الشيخ باللغة العربية ٛ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

ٜ 

ٔٓ 

ٗٔ 

ٔ٘% 

ٔٚ% 

ٙٛ،ٖ% 

 كالِّ أ. ينطلق اعبمل أو اؼبفردات كثًنا ٜ

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

- 

ٕ 

٘ٛ 

 

ٖ،ٖ% 

ٜٚ% 

يسئل ما مع األستاذ وجييب بو  ٓٔ
 باللغة العربية

 كالِّ أ.

 ب. أحيانا

 ج. كثًنا ما

ٙ 

ٔٓ 

ٗٗ 

ٔٓ% 

ٔٚ% 

ٖٚ% 

 %100 60 مجموع التالميذ الكلي 

(. Likertت أن التقييم اؼبستخدم على طريقة ليكريت )كما ظهر من أسئلة البيانا
 وطريقة تقديرىا كما تلي :

، القيمة اؼبرتفعة ٔ، القيمة اؼبنخفظة : ٓٔ، ؾبموع األسئلة : ٖؾبموع اإلجابة : 
  xٔؾبموع األسئلة =  xوؼبعرفة ؾبموع القيمة اؼبنخفظة ىي القيمة اؼبنخفظة  ٖ: 
ٔٓ =ٔٓ (ٖٓ/ٔٓxٔٓٓ%)=  ٖٖ،ٖ أما ؾبموع القيمة اؼبرتفعة = القيمة % ، و

 %(.ٓٓٔ) ٖٓ=  ٓٔ  x ٖ =ؾبموع األسئلة  xاؼبرتفعة 
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 التصنيف/(Range= اؼبقياس) (Interval)والشرح من الرموز العام ىو اؼبسافة 
(Kategori) ٓٓٔالقيمة اؼبنخفظة =  -، واؼبقياس = القيمة اؼبرتفعة-ٖٖ،ٖ =

%، ٖ،ٖٖ= ٕ/ٚ،ٙٙإذا اؼبسافة  =  %، وأما التصنيف ىو كاف و ناقص،ٚ،ٙٙ
% إذا كاف = ٚ،ٙٙ= ٖ،ٖٖ -ٓٓٔاؼبسافة=  –وتصنيف اؼبقياس= القيمة اؼبرتفعة 

 %.  ٚ،ٙٙ<% و إذا ناقص = ٚ،ٙٙ ≥إذا النتيجة 

باإلضافة إىل اعبدول السابق من اإلستبانة يعرف الباحه أن أنشطة اللغوية 
نور الثاين" بولوالوانج ماالنج فعالة كما حصلها اليومية يف البيئة اللغوية العربية دبعهد "ال
 %.ٚ،ٙٙ ≥الباحه من إجابة اإلستبانة "كثًنا ما" 

وأما اإلستبانة الثانية اليت تتعلق بالتقوًن اليومي ىف البيئة اللغوية العربية دبعهد 
ربية "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج قد وزعها الباحه إىل مدير اؼبعهد ومعلمٌن اللغة الع

فيها. وهتدف على ىذه اإلستبانة إىل معرفة تقوًن األحوال اللغوية العربية فيها. ويف 
اإلجابة من مدير اؼبعهد و ودير  ٘اعبدول األيت تعرض الباحه ببيان اإلستبانة على 

البيئة اللغوية العربية ومعلم اللغة العربية فيها )أكوس حلمي، أستاذ يوديك إيراوان، أستاذ 
 ( مستجيبا ويأيت بياهنا كما يلي :ي، أستاذ زمزمي أستاذ مفتاح األنصارإمام صرب 

 9الجدوال :

جدول اإلستبانة الثانية التي تتعلق بالتقويم اليومي فى البيئة اللغوية العربية  
 بمعهد "النور الثاني" بولوالوانج ماالنج

المجموع  اإلجابة الناحية القيمة رقم
 الكل

 المأوية 

(100)% 

 - - أ. غًن سبام غبكم التدريسا ٔ
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 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

٘ 

- 

- 

ٔٓٓ% 

- 

 أ. غًن سبام يستطيع أن ينقص اعبرائم ٕ

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

ٔ 

ٗ 

- 

- 

ٕٓ% 

ٛٓ% 

يستطيع أن يشجع التالميذ يف  ٖ
 تدريس اللغة العربية

 أ. غًن سبام

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

- 

ٖ 

ٕ 

- 

- 

ٙٓ% 

ٗٓ% 

 أ. غًن سبام يستطيع أن يبىن النفوس اعبيدة ٗ

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

- 

ٖ 

ٕ 

- 

- 

ٙٓ% 

ٗٓ% 

جيعل التالميذ يف تدريس اللغة  ٘
 العربية سعيدة

 أ. غًن سبام

 ب. ناقص

- 

ٔ 

 

ٕٓ% 
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 ج. سبام

 د. سبام جدا

ٖ 

ٔ 

ٙٓ% 

ٕٓ% 

 أ. غًن سبام جيعل األحوال التعليمية جيدا ٙ

 اقصب. ن

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

ٔ 

ٗ 

- 

- 

ٕٓ% 

ٛٓ% 

- 

 أ. غًن سبام جيعل التالميذ ؽبا واثقة النفس ٚ

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

- 

ٔ 

ٗ 

- 

- 

ٕٓ% 

ٛٓ% 

جيعل التالميذ ؽبا نفوس  ٛ
 متفائلة

 أ. غًن سبام

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

- 

ٖ 

ٕ 

- 

- 

ٙٓ% 

ٗٓ% 

ضهم جيعل األحوال اغبسنة بع ٜ
 من بعض

 أ. غًن سبام

 ب. ناقص

 ج. سبام

- 

ٔ 

ٗ 

- 

ٕٓ% 

ٛٓ% 
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 - - د. سبام جدا

يشجع التالميذ أن يرتفع  ٓٔ
 القدرة اللغة العربية

 أ. غًن سبام

 ب. ناقص

 ج. سبام

 د. سبام جدا

- 

- 

ٗ 

ٔ 

- 

- 

ٛٓ% 

ٕٓ% 

، القيمة اؼبرتفعة ٔ، القيمة اؼبنخفظة : ٓٔ، ؾبموع األسئلة : ٗؾبموع اإلجابة : 
  xٔؾبموع األسئلة =  xوؼبعرفة ؾبموع القيمة اؼبنخفظة ىي القيمة اؼبنخفظة  ٗ: 
ٔٓ =ٔٓ (ٗٓ/ٔٓxٔٓٓ%)=  ٕ٘ وأما ؾبموع القيمة اؼبرتفعة = القيمة اؼبرتفعة ، %
x  ؾبموع األسئلة= ٗ x  ٔٓ  =ٗٓ (ٔٓٓ.)% 

 التصنيف/(Range= اؼبقياس) (Interval)والشرح من الرموز العام ىو اؼبسافة 
(Kategori) ٓٓٔالقيمة اؼبنخفظة =  -، واؼبقياس = القيمة اؼبرتفعة-ٕ٘ =ٚ٘ ،%

%، وتصنيف ٘،ٖٚ= ٕ/٘ٚوأما التصنيف ىو كاف و ناقص، إذا اؼبسافة  = 
% إذا كاف = إذا النتيجة ٘،ٕٙ= ٘،ٖٚ -ٓٓٔاؼبسافة=  –اؼبقياس= القيمة اؼبرتفعة 

 %.٘،ٕٙ<% و إذا ناقص = ٘،ٕٙ ≥

دول السابق من اإلستبانة يعرف الباحه أن تقوًن البيئة اللغوية باإلضافة إىل اعب
العربية دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج على تدل إجابة "سبام وسبام جّدا" كما 

% كما اإلجابة رقم ٘،ٕٙ ≥حصلها الباحه من إجابة اإلستبانة 
%. ٘،ٕٙ<ة ( حصل على النتيجٛ،٘،ٗ،ٖ(، وأما اإلجابة رقم )ٓٔ،ٜ،ٚ،ٙ،ٕ،ٔ)

وتفصيلها كما تلي : أن تقوًن البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج 
%  ٘،ٕٙ ≥تدل على إجابة "سبام وسبام جّدا" كما حصلها الباحه من إجابة اإلستبانة 

% و رقم ٓٛ= سبام ٙ% ورقم ٓٛ= سبام ٕ% ورقم ٓٓٔ= سبام ٔكما اإلجابة رقم 
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% إذا أن تقوًن البيئة ٓٛ= سبام ٓٔ% ورقم ٓٛ= سبام ٜ% ورقم ٓٛا = سبام جدّ ٚ
% و سبام جّدا ٓٙ= سبام ٖاللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" فعالة وإما اإلجابة رقم 

% ٕٓ% وسبام جّدا ٓٙ= سبام ٘% ورقم ٓٗ% وسبام جّدا ٓٙ= سبام ٗ% ورقم ٓٗ
 %.٘،ٕٙ<النتيجة  % ىذه تدل علىٓٗ% وسبام جّدا ٓٙ= سبام ٛورقم 

 : مناقشة نتائج البحث المبحث الخامس

 من ناحية تكوين البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاني" بولوالوانج ماالنج. 1

من الناقة السابقة، وجد الباحه البيانات اليت تتعلق بتكوين البيئة اللغوية العربية 
احه دبناقشتها وىذه تنقسم على ثالثة وأقام الب معهد"النور الثاين" بولوالوانج ماالنج

 نواحي تالية :

  معهد"النور الثاين" بولوالوانج ماالنجناحية تكوين البيئة اللغوية العربية من  -أ

من نتائج  ربليل البيانات، أخذ الباحه عن اػبالصة أن تكوين البيئة اللغوية  
طة اغبية اغبماسة فيها والتالميذ األنشظهرت  معهد"النور الثاين" بولوالوانج ماالنجالعربية 

ولرتقيتها  الذين يسكنون فيها ؽبا دوافع كثًنة لتنمية الكفاءهتم عن اللغة العربية خاصة
يدعو اؼبدير اؼبعلم من خارج البالد ليعلم التالميذ ويعطيهم اؼبعلومات اؼبنتفعة خاصة يف 

من مدير اؼبعهد أن يوسع  علم اللغة العربية وماأشبو ذلك. ومن ىنا كان اإلرادة اعبيدة
 اؼبكان اػباص اللغوي للغة العربية لكي ظهر التالميذ يستطعون أن يتكلموا اللغة العربية

 يف أحوالو  اعيةاالصطن البيئة أحوال. وبالتأكيد قد ظهرت ة صباعة يف كل مكانجدا
 لدروس لفصلا يف والتعليم التعلم عملية على وتشمل ،دبعهد "النور الثاين" الطبيعية البيئة
  والرتصبة واإلنشاء، واؼبطالعة، واإلمالء، ، واحملادثة اللغوية، التمرينات/ العربية اللغة

 اللغوية والنشاطات .والتجسس، والنشر اؼبفردات الصرفية والقواعد الناوية، والقواعد
 .اؼبقالة كتابة مثلهبا  اؼبتعلقة
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غوية العربية يف البيئة أن األنشطة اللما حصلو الباحه يف مالحظتو، فذكر و 
جيدة وكاملة ومناسبة دبا حيتاجو  اللغوية العربة دبعهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج

التالميذ. وتوجد ىذه األنشطة دبساعدة إعتقاد التالميذ وغًنهتم ومع القدرة اللغوية 
 العربية ؽبم.

نور الثاني" بولوالوانج من ناحية العيوب ومميزات البيئة اللغوية العربية معهد"ال.2
 ماالنج

معهد"النور الثاين" بولوالوانج البيئة اللغوية العربية بناء على شرح األعلى أن عيوب  
 تقع يف بعض األجيال من ىذه البيئة وىي :   ماالنج

 أ(. ىف اجملال التعليمي

كما كتبو الباحه على الشرح األعلى أن اؼبنهج التعليمي ىف ىذه البيئة غًن   
  توبة، والكتب التعليمية ؿبددةمك

 ب(. ىف ؾبال الوسائل التعليمية

ىف ىذه البيئة الوسائل التعليمية اؼبستخدمة  لتعليم اللغة العربية مل تكن كامال ليس  
   LCDؽبا اؼبعمل اللغوي وليس ؽبا 

عض تقع يف ب  معهد"النور الثاين" بولوالوانج ماالنجالبيئة اللغوية العربية وإما فبيزات 
 األجيال من ىذه البيئة أيضا وىي :

 أ(. ىف اجملال التعليمي واؼبكان 



111 
 

ىناك أيضا برنامج اػباص لتنمية اللغة العربية للتالميذ يف ىذه البيئة العربية،   
واؼبعلم الذي يعلم التالميذ ىو الناطق األصلي من جامعة األزىار القاىرة الشيخ 

من قباح التعليم ألنو من عوامل الرتبية اؼبهمة  العنصر اؼبهمو  أضبد بن ؿبمد الباصوين
الى ذبري فيها عملية التعلم بٌن اؼبدرس والتالميذ أو الطالب، ويف ىذا اؼبعهد يتعلم 
التالميذ اللغة العربية دقيقية اؼبكان اػباص ؼبسكن التالميذ لتعلم اللغة العربية يدفع 

 .ٜٓبيقياؽبم لتنمية قدرهتم وكفاءهتم يف اللغة العربية تط

 ب(. ىف ؾبال التالميذ 

التالميذ الذين يسكنون يف ىذه البيئة ىم من اؼبخرتون و ديلكون القدرة أن   
والكفاءة اعبيدة ، وقد يعتقدون أن يرتفعهما يف البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور 

إمنا ىم الثاين" بولوالوانج ماالنج. ورغم من ذالك ىم اليتعلون اللغة العربية فقط بل 
وكذلك  يتعلون كيف يدعو األصااب لتنهيض األحوال اللغوية يف ىذه البيئة

التالميذ الذين يتعلمون ويسكنون يف ىذاه البيئة ديلكون اإلعتقاد القوي يف قلوهبم، 
وىم حيققون عنو على كل عملهم فيها كل يوم، وبعض منهم حيملون اؼبسؤولية 

وىم ديلكون اغبماسة القوية ىف  دث يف البيئةلتنظيم األحوال اليت تتعلق بكل ما ح
 تعليم اللغة العربية.

 ج(. ىف ؾبال اؼبراقبة 

قد أذن وشجع الشيخ عن ىذه البيئة وأنشطتها أن ىذه البيئة لسهول التالميذ   
يف تدرس اللغة العربية تطبيقيا ألنو يريد أن التالميذ من معهد "النور الثاين" يكون 
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بية إما يف التطبق وإما يف الكتابة والقراءة. ويف كل األسبوع ىناك ماىرا يف اللغة العر 
األنشطة ليزور التالميذ إىل بيت الشيخ ويعطى التشجيعات ويسئل عن ماالذي 

 حدث يف البيئة العربية وما أشبو ذلك

 د(. ىف ؾبال التقوًن 

هبم القانون دفيع قلو وبأنفسهم يعتقدون مع تيشرتك التالميذ ىف ىذه البيئة القانون  
، وبالتأكيذ عن إرتفاع ىذا القانون ىف كل غرة ؽبا اؼبنظمة لتنظيم حسنا ومتبعا

  .EL-MCاألحوال اللغوية فيها كما كتبها بالقانون اؼبعٌن وتسمى ىذه اؼبنظمة 

 البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاني" بولوالوانج ماالنج فعالية تكوينمن ناحية .3

تتعلق باألنشطة اليومية اللغوية العربية وتتعلق بانة سابقة اليت إعتمد على إست
بالتقوًن اليومي مع اللغوية العربية فيها، حصلت أن أنشطة اليومية اللغوية العربية ىف البيئة 

 ≥اللغوية العربية معهد "النور الثاين" بولوالوانج ماالنج ظهرت اإلجابة "كثًنا ما" 
ة اليومية اللغوية العربية ىف البيئة اللغوية العربية فعالة، % ىذه تدل على أن أنشطٚ،ٙٙ

وإما ىف اإلستبانة اليت تتعلق بالتقوًن اليومي مع اللغوية العربية معهد "النور الثاين" 
% وبأن تقوًن ٘،ٕٙ ≥بولوالوانج ماالنج قد ظهر من اإلجابة "سبام وسبام جدا" ىي 

 .اليومي ىف البيئة اللغوية العربية فعالة
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 أ. ملخص البحث 

 كما الباه الذي قدمو الباحه ىناك ملخص الباه وىو كما يلي : 
تشكل إىل بيئة  ماالنج بولوالوانج "النور الثاين"البيئة اللغوية العربية يف معهد إن . ٔ

بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية. والنشاطات اللغوية العربية. والنشاطات اللغوية يف 
اصطناعية ربتوى على تزويد اؼبفردات، واحملادثة )التعبًن الشفوي(، واإلستماع، 

ندونيسية(، اإلمالء، ودروس اإل -تاريري(، والرتصبة )من العربيةواإلنشاء )تعبًن ال
 الكتب اؼبقررات، وكتابة اؼبقالة.

ؼبواد التعليمية( يف ىذه البيئة ىي اؼبنهج غًن اؼبكتوبة، الكتب التعليمية )ا العيوبو . ٕ
 ومراقبة بٌن مدير اؼبعهد ورئيس اؼبدرسة غًن حسن وأما ليس ؽبا معمل اللغة ؿبددة

، التالميذ اؼباىرون، اعبيديف ىذه البيئة ىي تكثيف تعليم اللغة الربية، اؼبكان  زاياتاؼب
التشجيع القوي، إعتقاد التالميذ القوي، التشجيع من الشيخ ، ضباسة التالميذ يف 

  .يم اللغة العربية، القانون القوية، اؼبنظمة من كل فصولتعل

 ظهر يف أنشطتهاتفعال  "النور الثاين"البيئة اللغوية العربية يف معهد  فعالية ىذهوإما . ٖ
أن أنشطة اللغوية اليومية يف البيئة  ىذه كما حصلت الباحه من نتيجة اإلستبانة

الوانج ماالنج فعالة كما حصلها الباحه من اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" بولو 
تقوًن البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور إما و  %.ٚ،ٙٙ ≥إجابة اإلستبانة "كثًنا ما" 

الثاين" بولوالوانج ماالنج تدل على إجابة "سبام وسبام جّدا" كما حصلها الباحه من 
= سبام ٕقم % ور ٓٓٔ= سبام ٔ% كما اإلجابة رقم ٘،ٕٙ ≥إجابة اإلستبانة 

% ٓٛ= سبام ٜ% ورقم ٓٛ= سبام جّدا ٚ% و رقم ٓٛ= سبام ٙ% ورقم ٓٛ
% إذا أن تقوًن البيئة اللغوية العربية دبعهد "النور الثاين" فعالة ٓٛ= سبام ٓٔورقم 
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% وسبام ٓٙ= سبام ٗ% ورقم ٓٗ% و سبام جّدا ٓٙ= سبام ٖوإما اإلجابة رقم 
% وسبام ٓٙ= سبام ٛ% ورقم ٕٓا % وسبام جدّ ٓٙ= سبام ٘% ورقم ٓٗجّدا 
 %.٘،ٕٙ<% ىذه تدل على النتيجة ٓٗجّدا 

 ب. التوطصيات واالقتراحات   
. ديكن أن يكون ىذا الباه مل يكن كامال، رغم من أن الباحه قد بذل اعبهد يف ٔ

 إكمال الباه حى يكون موغوبا فيو.
 . ىذا الباه حيتاج إىل االستمرار ألجل التعمق والتاقق.ٕ
يف تكوين البيئة اعبيدة واغبسنة ربتاج الناظر واؼبعلم اؼبكفاء إلدارهتا وتعون بينهما . ٖ

 تعاونا مستمرة حسنة 
الكتساب اللغة العربية تطبيقيا وتعليميا، إذا عملية التعليم  . البيئة ؽبا دور كبًن وجيدٗ

ل التعليمية فيها البد ؽبا العناصر الكاملة تتضمن على اؼبواد التعليمية اعبيدة ووسئ
 الكاملة أيضا.

العربية الناطق األصلي لو . وإلعطاء اػبربة اعبيدة على التالميذ الذين يتعلمون يف البيئة ٘
 معلم عندىم لبناء أنفسهم يف تكلم اللغة العربية.دور ك

.  وكذلك لكل معهد يريد أن ينشئ البيئة العربية فعليو أن يراجع ىذا الباه سبام ٙ
 اؼبراجع
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 قائمة المراجع

 العربية المراجع
 

 م( ٜٜ٘ٔ، )بًنوت: دار الكتب، أسس طرق التعليمأضبد إبراىيم فنديل،  
تكوين بيئة اؼبساعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية )ماالنج: اؼبقالة اليت القاىا يف .بشًني

 .ٕٔٓٓبايل  -الدور الرتبية للمعلمٌن اللغة العربية جاوى

، الطبعة مناىج الباه يف الرتبية و علم النفسجابر عبد اجمليد جابر و أضبد خًني كاظم، 
 .م( ٜٛٚٔلثالثة )مصر: دار النهضة العرفية، ا

 صبال الدين ؿبفوظ، الرتبية اإلسالمية للطفل واؼبراىق، حلمي زىدي، البيئة اللغوية

. مكتبة الّرشد اإلدارة العامّة يف اإلسالم األصول والتّطبيقحسب الّرسول حسٌن أضبد. 
 ناشرون, الرّياض. 

األمٌن اإلسالمية برندوان ظبنب مادورا ودورىا يف حلمي زىدي.بيئة اللغة العربية دبعهد 
التعلم والتعليم رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

 .ٕٚٓٓماالنج.

 ه.ٕٚٗٔ. ٔط  اإلدارة يف النّظريات والوظائف,خالد سعد اعبضعي. 

 الناطقٌن هبا بإندونيسيا.)حبه كلية دحيق مسقان.االذباه اغبديه يف تعليم اللغة العربية لغًن
 .ونتور اغبديه منوذجا( بدون السنةاؼبعلمٌن اإلسالمية دبعهد دار السالم ك

.مكتبة ٕٚٓٓبية.ستيف بافيسرتوأماندا فكرز.علم نفسك الربؾبة اللغوية العص
 .جرير.الرياض
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دكتوراه، عبد الوىاب ؿبمد، اؼبسؤولية عن األضرار الناذبة عن تلوث البيئة، رسالة 
 .ٜٜٗٔجالقاىرة،

 عساف، صاحل بن ضبد، اؼبدخل إىل لباه ىف العلو والسلوكية الرياض، مكتبة العبيكان

رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات العليا البيئة العربية يف ؼبعهد العصري كونتور للبنات.كوناوان
 .ٕٕٓٓباعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

البعة األوىل )الرياض: جامعة ملك  اغباية مع لغتٌن )الثنائية اللغوية(ؿبمد على اػبويل، 
 .م( ٜٛٚٔسعود، 

جامعة اؼبلك  اللغوية( الثنائيةاغبياة مع لغتٌن)ؿبمد علي عبد الكرًن اػبويل.إكتساب البيئة. 
 .سعود الرياض

االذباىات ؿبمود رشدي خاطر وآخرون. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء 
 م(.ٖٜٛٔالرتبوية اغبديثة )القاىرة: دار اؼبعرفة. الطبعة الثانية.

 ،البيئةالتعليميةللغةالعربية،فىمقالتهالتىالقاىافىاعبامعةاإلسالميةاغبكوميةماالنجٕٔٓٓمرزوقي،
 ماالنج :

مهدي فبتاٌن، تدريس اللغة العربية بٌن ثقافة والفكرة يف الندوة الدولية حول ذبرب تعليم 
اللغة العربية يف إندونيسيا ماؽباوما عليها.ماالنج : برنامج اػباص لتعليم اللغة العربية 

 .ٕٔٔٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج( 

رسالة اؼباجستًن لربنامج الدراسات البيئة العربية يف ؼبعهد العصري كونتور للبنات.نور الفضيلة
   ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓية اغبكومية ماالنج.العليا باعبامعة اإلسالم
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 KencanaPrenada: . تربية اإلسالم: يف تربية الوطنية بإندونيسيا. جاكرتإٚٓٓىيدار دويل، 

Media Group 

األربعاء  ٖٗ.ٖٔيف الساعة  ٕ٘ٔٓأغوستوس  ٕٔويكيفيديا اؼبوسوعة اغبرة يف التاريخ 
 هنارا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 المراجع اإلندونسيا
Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teori.(Jakarta: PT Rineka Cipta). 
Bahruddin, Moh. Makin.Manajemen Pendidikan Islam. UIN-MALIKI PRESS. 

5101.  

Didin Kurniadin, M.Pd., Dr. Imam Machali, M.Pd., Manajemen Pendidikan: 

Konsep &Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 5105). 

Djam’an Satori,Aan Komariah.Metodologi Penelitian Kualitatif .Bandung: 

ALFABETA, 5119 . 

Fuad Efendi, Metode  Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 5112)  

Haidar Putra Daulay, M.A., Pendidikan islam: Dalam Sistem Pendidikan 

Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 5116 

Heidi Dulay, Seluk-Beluk Belajar Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh 

Sumarsono, (Singaraja: FKIP UniversitasUdayana, 09%2)  

HusainiUsman. 5119. Manajemen. Yogyakarta :BumiAksara.  

Jalaluddin Rahmat،Metode penelitian Komunikasi، (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya، 09%%(. 

Manajemen:Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen. (online) 

http://kherysudeska.blogspot.com/. Diaksespada tanggal6Desember 5102 

Marno,M.Ag.,TriyoSupriyatno, M.Ag., Manajemendan Kepemimpinan 

Pendidikan Islam (Bandung: PT. RefikaAditama, 511%. 

Mohammadi.Nasir.Metodepenilitian،(Jakarta: Ghalia Indonesia،0999). 

Pengaruh Lingkungan dalam pembelajaran bahasa (Online) 

http://muktafi.blogspot.com/511901%/lingkungan-berbahasa-biah-

lughawiyyah. 0%Agustus 5102 

Profil Pondok Pesantren An-Nur5 Bululawang Malang (Online) http://www. 

Annur5.net/.Tanggal 09 Oktober .Pukul 01.02.Malang.  

Suharismi Arikunto،ProsedurPenelitian، (Jakarta: Bulan Bintang، 5115) 

Suprapto, Tommy. 5119. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. 

Yogyakarta: Media Pressindo. 

T. Purwanto, Andie, 5105 :  Manajemen Lingkungan: Dulu, Sekarang, dan 

MasaDepan ; .www.andietri.tripod.com.  .من أوكتوبار.ٖٗ.ٓٔالسبت.ٕٓٔ٘  

 

http://kherysu/
http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.18%20Agustus%202015
http://muktafi.blogspot.com/2009/04/lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah.18%20Agustus%202015

