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 :ادلشرؼ
 ال كتوراحلاج مفتاح اهل ى املاجستري

 701070011000007001 رقم التوظيف:
        

الهعربية اللغة تهعليم قسم  
 اإلنسانية الهعلوم كلية

 االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك ناموال جامهعة
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 ج
 



  
 

 
 حجة استشارة ادلشرؼ

 عزم خري العباد:    سما
 37003303:   رقم التسجيل

 اللغة العربية تعليم قسمكلية العلوم اإلنسانية :    قسم
 ادلاجستري مفتاح اذلدى احلج الدكتور:    مشرؼ

      ري ماالنجانور اذلدى بسنجاس القرآىنعدد ادلغوية يف البيئة اللّ  تكوين:  موضوع البحث

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  الفصل األّول 2300 - 4 – 2  .0
  الفصل األّول 2300 - 4 – 0  .2
  الفصل الثاىن 2300 - 6 – 04  .0
  الفصل الثالث حّّت الفصل الرابع 2300 - 8 – 0  .4
  الفصل الثالث حّّت الفصل الرابع 2300 - 8 – 2  .5
  الفصل األّول حّّت الفصل الرابع 2300 - 8 – 03  .6
  الفصل األّول حّّت الفصل الرابع 2300 - 9 – 00  .7

 

 1070ر كتوبأ 7حتريرا مباالنج،  
 اللغة الهعربية قسم تهعليم ةرئيس

 
 

 املاجستري مملؤة احلسنة

 097402352333302330 : التوظيف رقم

 

 وزارة الشؤون ال ينية
 مية احلكومية ماالنججامهعة موالنا مالك إبراىيم اإلسال

 كلية الهعلوم اإلنسانية 
  



 د
 

 الباحث إقرار
 

 هللا الرمحن الرحيم بسم
 

 :أنا ادلوقع أدناه 
 عزم خري العباد:   سماال

 37003303:   رقم القيد
 ماالنج بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف البيئة اللّ  تكوين:  البحث موضوع

 

يف  (S1) درجة سرجاناعلى ول حصوفر شروط النجاح لليو لتأقر بأن ىذا البحث الذي حضر  
ماالنج، اإلسالمية احلكومية نا مالك إبرىيم موال جبامعة كلية العلوم اإلنسانية اللغة العربية قسم تعليم
و وكتبو بنفسي وما تحضر  ري ماالنجابسنجاسالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف البيئة اللّ : وضوعربت ادل

 زوره من إبداع غريي و تأليف اآلخر.
حبثى فأنا أربمل ادلسؤولية على  ليس فعال باال أنو من تأليفو وتبني أنوستقوإذا ادعى أحد ا 

كلية العلوم  اللغة العربية تعليم قسمجلنة ادلناقشة يف ى ادلشر وال على كون ادلسؤولية علتذلك ولن 
 ماالنج. اإلسالمية احلكومية نا مالك إبرىيمموال جبامعة اإلنسانية
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 باحثال
 

 
 عزم خري الهعباد

 01000070رقم القي : 
 

                                



 ه
 

  
 
 
 

 تقرير املشرف
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
 :هللا وبعد، إن ىذا البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث مد هلل والصالة والسالم على رسولاحل

 عزم خري العباد:  اسم
 37003303:  رقم التسجيل

 ري ماالنجابسنجاسالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف البيئة اللّ  تكوين:  موضوع البحث
 

قػػػد نارنػػػا وأدخلنػػػا بعػػػو التصػػػحيحام واإلكػػػالحام الالزمػػػة ليكػػػون علػػػى الشػػػكل ادل لػػػو  
قسػػم م اإلنسػػانية نا مػػن كليػػة العلػػو افاء شػػروط ادلناقشػػة الاػػام الدراسػػة واحلصػػول علػػى درجػػة سػػرجيالسػػت
 م. 2304-2300م الدراسى لعاااللغة العربية يف  تعليم

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
 

 1070 أكتوبر 7 ماالنج، 
 املشرف
 
 

 مفتاح اهل ى املاجستري احلاج ال كتور
 097003322333300332رقم التوظيف:

 
 
 

 وزارة الشؤون ال ينية
 جامهعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية الهعلوم اإلنسانية 
  



 و
 

  
 

 
 كلية الهعلوم اإلنسانية  ةتقرير عمي 

 ن الرحيم بسم هللا الرمح
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

اإلسػالمية احلكوميػة مػاالنج البحػث  موالنػا مالػك إبػرىيم جبامعػةاستلمت كليػة العلػوم اإلنسػانية 
  :اجلامعي الذي كتبو الباحث

 عزم خري العباد:  االسم
 37003303:  رقم التسجيل

 اللغة العربية تعليم:  قسمال
 ري ماالنجابسنجاسالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف يئة اللّ الب تكوين:  موضوع البحث

يف  اللغػة العربيػة تعليم قسمنا من كلية العلوم اإلنسانية اإلاام دراسة وللحصول على درجة سرج  
 م. 2304-2300م الدراسى لعاا
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 كلية الهعلوم اإلنسانية  ةعمي 
 
 

 املاجستري ةاحلاجة إستهعاد ةال كتور 

 0967300009923002332 : التوظيف رقم
 
 

 وزارة الشؤون ال ينية
 اإلسالمية احلكومية ماالنججامهعة موالنا مالك إبراىيم 

 كلية الهعلوم اإلنسانية 
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 اللغة الهعربية  قسم تهعليم ةتقرير رئيس
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،  جبامعة اللغة العربية تعليم قسم قد استلم

 تبو الباحث: البحث اجلامعي الذي ك
 عزم خري العباد:   سماال

 37003303:  رقم القيد
 ري ماالنجابسنجاسالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف البيئة اللّ  تكوين:  ادلوضوع 

م لعاايف  اللغة العربية تعليم قسم( يف كلية العلوم اإلنسانية S-1للحصول على درجة سرجانا )
  م. 2304-2300الدراسى 
 
 

 
 

 1070 أكتوبر 7مباالنج، حتريرا  
 قسم تهعليم اللغة الهعربية  ةرئيس

 
 
 املاجستري مملؤة احلسنة

 097402352333302330 : التوظيف رقم
  

 وزارة الشؤون ال ينية
 جامهعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية الهعلوم اإلنسانية 
  



 ح
 

 تقرير جلنة املناقشة
 

 : قد أجريت ادلناقشة على البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث
 عزم خري العباد:  سماال

 37003303:  رقم التسجيل
 للغة العربية: تعليم ا قسمال

 ري ماالنجابسنجاسالقرآىن نور اذلدى عدد ادلغوية يف البيئة اللّ  تكوين:  موضوع البحث
اللغػػة  قسػػم تعلػػيمنا مػػن كليػػة العلػػوم اإلنسػػانية ادرجػػة سػػرججنػػة بنجاحػػو واسػػتحقاقو لوقػػررم ال

 م. 2304-2300 يف العام الدراسي العربية
 

 التوقيع             جلنة ادلناقشني:
 

 املاجستري احلاج أوريل حبر ال ين ال كتور األستاذ  .0
 096730052333300332رقم التوظيف:

(    ) 

 املاجستريمام مسلمني احلاج إال كتور األستاذ   .2
 096630000994300337رقم التوظيف:

(     ) 

 ال كتوراحلاج مفتاح اهل ى املاجسترياألستاذ   .0
  097003322333300332رقم التوظيف:

(    ) 

 
 
 1070 أكتوبر 7 ماالنج، 

 كلية الهعلوم اإلنسانية  ةعمي 
 
 

 املاجستري احلاجة إستهعادة ةال كتور 

 0967300009923002332 : التوظيف رقم
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 شهعار
 
 
 

 (1ق  ْرآنًا َعَربِيًّا َلهَعلَّك ْم تَ هْعِقل ْوَن )سورة: يوسف: ِإن ا أَنَزْلَناه  
 
 

 "اليقني اليزال بالشك"
 

"Keyakinan Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan" 
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 إى اء
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 :اجلامهعي البحث ىذا أى ي
 رضامها يرجى انالذ ليليك ى اية الكرمية يوأم   أسنان نور صائب احلاج الكرًن أيب إىل

 إبندما من
 وايتأخ مجيع إىل

 
  نجماالبسنجاساري القرآىن نور اهل ى  مهعد  يف الكرًن أستاذي إىل

 املغفرلو عب  املنان شكر احلاج الشيخ
 طالبو من رضاهو  بركتو يرجى الذي

 احملبوبة أ حب   من إىل
  والهعافية بالرمحة هللا تغم  كم

 أمني
 

 

 

 

 

 



 ك
 

 تق يرشكر و 

احلمد هلل ر  العامني، و الصالة والسالم علي سيد ادلرسلني، الذي أنزل عليو خامت الكتا  

 مبني(. خبري اللغام )بلسان العريب

و بعد، و مما يسر الباحث بتمامة ىذه الرسالة سرجانا بعون هللا تعايل العليم القدير، وىو 

ادلستعان و إليو التكالن، وىو الذي وىب للباحث العزمية و اذلمة العلية إلكمالو و إاامو حيت يتمكن 

 علي شكلتو و كورتو البسي ة يف أيدكم األن.

تقدم شكري و ربييت ربية ىنيئة من عميق قليب إيل كل من ساىم يف  القربان للثناء و اجلزاء إال

ىذا البحث و من شارك يف التدقيق و ادلراجعة و ربقيق ادلراجع و التنضيد، و إيل كل من زودين 

مشكورا بارائة و توجداتو و مجيع زمالئي الذين يساعدوين مساعدة نافعة، و قدم الباحث الشكر 

 :اخلاكة حلضرة

 احلكومية اإلسالميةجامعة موالنا مالك إبرىيم ، مدير موجيا راىرجووفيسور الدكتور حضرة الب  .0

 االنج.دب

موالنا  جامعةالكلية العلوم اإلنسانية  ةعميد ، وىيادلاجستري الدكتورة احلاجة إستعادةفضيلة  .2

 ماالنج. احلكومية اإلسالميةمالك إبرىيم 

موالنا  جامعةقسم تعليم اللغة العربية  ةي رئيسادلاجستري، وىمملؤة احلسنة  األستاذة فضيلة .0

 ماالنج. احلكومية اإلسالميةمالك إبرىيم 



 ل
 

، وىو مشريف وافيا علي توجيداتو القيمة و إرشاداتو ادلاجستري الدكتور مفتاح اذلدي فضيل .4

 الوافرة يف كتابة ىذه الرسالة.

فيو، و  ةو مجيع األساتذ ،زلمد خري اآلمني( احلاج)الشيخ القرآىن نور اذلدى مريّب معدد  .5

ة و ادلناقسة و رابقالأنسى أن أقدم شكري إيل من ساعدين ل لب البيانام و فازغ فركتو للم

 ة.شاىدادل

 الذين ساعدواين يف انتدائي ىذه الرسالة.القرآىن نور اذلدى مجيع األكدقاء دبعدد  .6

الذين أع وا (Teater Komedi Kontemporer) كوميدي كونتيمفوريرمسراحية  ع األكدقاء يو مج .7

 مهاسة يف اإلنتدائي ىذه الرسالة.

الذي  قبالونعمة العليا وإ زىر العازيزي وعني الرمحة وروستيكا جاندرا بدر السالم أكدقائي .8

 يف اإلنتدائي ىذه الرسالة. يرتجم ساعد

ا  علي ال قول جيدر يل بالتقدًن إال قوال الشكر اجلزيل فحسىب أن إدعوذلم هللا اجلبار و الوى

 أن جيزيدم بأحسن ما عمليوا و يزيدىم من فضلدم فيما عملوا. نسأل هللا التوفيق والسداد.

 1070 أكتوبر 7 ،ماالنج 
 الباحث

 
 عزم خري الهعباد

 01000070رقم القي : 
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 البحث ملخص
 نجري ماالابسنجاسالقرآىن نور اهل ى هعد  امليف  غويةالبيئة الل   تكوين. 1070عزم خري الهعباد. 

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  جامهعة تهعليم اللغة الهعربية(. حبث جامهعي. قسم وصفيةدراسة )
 .املاجستري شراف ال كتور احلاج مفتاح اهل ي. حتت إاحلكومية ماالنج

 

 .)وصفيةدراسة ( غويةالبيئة الل   تكوينالكلمات األساسيات : 
 

 التعليم عامل غري مباشر يف، بشكل مباشر أو عةبسر  والتكنولوجياتقدم العلوم عصر العودلة و  يف
 اللغام األجنبية اخلبام يت لب من مجيع ىذا التحدي للرد على .اإلجيابية والسلبيةاكتسا  نفوذ و 
 .بصرية متوفرة ادلعرفة من أجل إضافة يف رلال التعليم يف العاملاألد  و 

 جدا مكثفة ربفيظ وبعضدا، القرآن يمعلى تعل وركز يف البداية نفسوالقرآىن نور اذلدى ادلعدد 
عدة  بادلرور عب منت القرآن ىدى نور الصعود ماالنج - سنغوساري حي ميت مع .من القرآن الكرًن

القرآىن نور اذلدى ادلعدد  2330أوائل عام  يف ولكن .الناام التعليميو ، من الناحيتني اجلسدية مراحل
، اللغوية ت وير العلوم يف، وإمنا وحدىا القرآن عليمت من حيث، ليس فقط ت وير معارفدم يسعى إىل

 آل ادلدارس اإلسالمية الداخلية طال  ادلتوقع، مع الت ور اللغة الوسط أو بيئة اللغة تشكيل وىي
 اجلدود ادلبذولة رلموعة متنوعة من من خالل مع .عامل العودلة قادرة على التنافس مع ىدى نور القرآن
يف  األطراؼ بعو من قبل كما نبغي اللغة يف خللق بيئة القرآن مدرسة ميةاإلسال اذلدى نور من قبل

 وان القا من ىذه .العقبام الكثري من ت مح كل يف ما ىو وسيلة لتحقيق ولكن .ذلك الوقت
القرآىن نور هعد  امليف تكوين البيئة اللغوية  "  :على يف إجراء البحوث ادلدتمة ىو، والكاتب األفكار
 ري ماالنج"ابسنجاساهل ى 

ما ال ريقة يف تكوين ( 0أما بالنسبة للمشاكل اليت سيتم تناوذلا يف ىذه الدراسة ما يلي: ) 
يف تكوين ما العوامل ادلؤثر ( 2، )ماالنج بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معدد البيئة اللغة العربية 
يف تكوين ما ادلشكالم ( 0، ) جماالن بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معدد البيئة اللغة العربية 
 .ماالنج بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معدد البيئة اللغة العربية 

يف ىذا البحث، يستخدم الكاتب أساليب البحث النوعي وكفي. البيانام اليت مت احلصول 
دلدرسة ( اجلدود اليت بذلت حّت اآلن يف إحداث التعلم ا0عليدا من التحليل ميكن استنتاج ما يلي: 

العربية القرآن نور اذلدى اإلسالمي، ومها: ذبري ادلناقشام مرة واحدة يف الشدر يف اللغة العربية، 



 ن
 

رلموعام خاكة يف تعلم اللغة العربية، واليت تت لب ال ال  على حفظ بعو مفردام كل أسبوع. 
 أماكن اسرتاتيجية، ( العوامل اليت ينبغي أن دعاة يف تشكيل بيئة العبد عربية أي مرفق مفردام يف2

اإلكدارام ادل بوعة من كتب اللغة العربية تعلم القرآن الكرًن مدرسة نور اذلدى اإلسالمية، فضال عن 
القيود اليت تواجددا ادلدارس اإلسالمية الداخلية آل نور ىدى القرآن ىي: ادلدارام األساسية وال ال  

قل العادية، وعدم وجود مرافق / البنية التحتية، ونقص ادلختلفة، وادلناىج الدراسية وادلواد التعليمية أ
الوعي لدى بعو ال ال  للتعرؼ على التحدث باللغة العربية، وبيئة أقل دعما لتعريف ال ال  اللغة 

 العربية.
هعد  امليف تكوين البيئة اللغوية  "دراسة دبوضوع: نتائج وكف موجز لل الكتا  وبادلثل، فإن
 ري ماالنج"ااسبسنجالقرآىن نور اهل ى 
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 ن ونيسيةباللغة اإل البحث ملخص
ABSTRAK 

 
Azam Khoirul Ibad. 2013. Upaya Dalam Menciptakan Bi'ah al-Lughowiyah di Pondok 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda Singosari Malang. Skripsi Fakultas Humaniora 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maliki 
Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.  

 
Kata kunci: Upaya Menciptakan Bi’ah al- Lughowiyah 
 

Di zaman era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin 
pesat, secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan akan mendapatkan 
pengaruh yang bersifat positif dan negative. Untuk menjawab semua tantangan ini dibutuhkan 
keahlian berbahasa asing sebagai literatur-literatur dalam dunia pendidikan guna menambah 
wawasan keilmuan yang ada. 

Pesantren Al Qur’an Nurul Huda sendiri awalnya memang difokuskan pada pendidikan 
Al Qur’an, di antaranya yang cukup intensif adalah Tahfidz Al Qur’an. Dengan menepati 
daerah Singosari – Malang PP Al Qur’an Nurul Huda berkembang pesat dengan melewati 
beberapa fase, baik secara fisik maupun sistem pendidikannya. Namun pada awal tahun 2003 
Pesantren Al Qur’an Nurul Huda berupaya mengembangkan keilmuannya tidak hanya dalam 
hal pendidikan Al Qur’an saja, melainkan dalam pengembangan ilmu kebahasaannya, yaitu 
pembentukan lingkungan bahasa atau Milieu Bahasa (Bi'ah Lughowiyah), dengan 
pengembangan ini diharapkan santri Pesantren Al Qur’an Nurul Huda mampu bersaing dengan 
dunia globalisasi. Dengan melalui berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Pesantren Al 
Qur’an Nurul Huda guna menciptakan lingkungan bahasa sebagaimana yang di cita-citakan 
oleh beberapa pihak pada saat itu. Namun dalam perjalanan untuk mencapai apa yang di cita-
citakan terlalu banyak mengalami hambatan. Berawal dari pemikiran tersebut maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: "Upaya Dalam Menciptakan Lingkungan 
Bahasa Di Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda Singosari Malang". 
 Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) usaha-
usaha apa yang dilakukan oleh Pesantren Al Qur’an Nurul Huda dalam menciptakan 
lingkungan bahasa arab, (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam membentuk 
lingkungan yang berbahasa arab (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah) di Pesantren Al Qur’an Nurul 
Huda, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pesantren Al Qur’an Nurul Huda dalam 
membentuk lingkungan yang Berbahasa Arab (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah). 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . 
Adapun dari analisis data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) usaha-usaha 
yang dilakukan selama ini dalam mengefektifkan pembelajaran bahasa arab Pesantren Al 
Qur’an Nurul Huda, yakni: Diskusi diadakan sebulan sekali dalam bahasa Arab, kelompok-
kelompok khusus dalam pembelajaran bahasa arab, mewajibkan santri menghafal beberapa 
mufodat setiap minggu. 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam membentuk bi'ah al-
'arabiyah yakni, penempelan mufradat pada tempat-tempat yang strategis, mencetak buku 
pembelajaran bahasa arab versi Pesantren Al Qur’an Nurul Huda, serta kendala-kendala yang 
dihadapi Pesantren Al Qur’an Nurul Huda adalah: kemampuan serta basic santri yang berbeda-
beda, kurikulum dan materi pembelajaran yang masih kurang teratur, minimnya fasilitas/ 
sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran beberapa santri untuk membiasakan berbicara 
bahasa arab, dan lingkungan yang kurang mendukung santri untuk membiasakan berbahasa 
arab. 
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Demikian sekilas yang penulis paparkan dari hasil penelitian berjudul: "Upaya Dalam 
Menciptakan Lingkungan Bahasa Di Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda Singosari 
Malang". 
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In the globalization era, advancement of knowledge and rapid technology, education 
world immediately or not should be affected positively and negatively. To answer plenty of 
these challenges, master of foreign language as the literatures in education world is needed for 
improving the existence of science. 

Qur’an Islamic boarding school of Nurul Huda early was focused only on qur’an 
education, for example is tahfidz al Qur’an (memorizing al Qur’an). By its existence is in 
Singosari – Malang, this Qur’an Islamic boarding school is able to improve rapidly by through 
several phases, both physical and educational system. Nevertheles, in early 2003 Al Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda attempts to develop science not only in terms of 
education of the Qur'an itself but rather in the development of linguistic science, namely the 
formation of language environment or language milieu (Bi'ah Lughowiyah). By this kind of 
development, students of Al Quran Islamic Boarding School of Nurul Huda are able to compete 
with globalization. Nurul Huda Quran Islamic Boarding School has made a variety of efforts to 
create language environment as aspired by some parties at that time. However, it is found too 
many obstacles for achieving what is aspired thoroughly. Starting from these ideas, the writer is 
interested in conducting research on: "Efforts of creating Bi’ah al-Lughowiyah in Qur’an 
Islamic Boarding School of Nurul Huda Singosari Malang". 

The issues that will be addressed in this study are: (1) what efforts were made by Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda in creating Arabic language environment, (2) what are 
the factors that support in forming Arabic environment (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah) in 
Quran Islamic Boarding School of Nurul Huda, (3) what are the constraints faced by Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda in creating Arabic Language environments (Bi'ah al -
Lughah al-'Arabiyah). 

In this research, the writer uses descriptive qualitative research methods. The 
conclusion of the data obtained from the analysis are: 1) the efforts made so far in effecting 
learning Arabic Quran Nurul Huda Islamic School, namely: Discussions are held once a month 
in the Arabic language, special groups in language learning arab, requiring students to 
memorize some mufodat every week. 2) Factors to be advocates in shaping bi'ah al-'Arabiyah 
ie, attachment mufradat at strategic places, print versions of Arabic language learning books 
Quran Nurul Huda Islamic School, as well as the constraints faced by Pesantren Al Nurul Huda 
Qur'an are: basic skills and different students, curriculum and learning materials is less regular, 
the lack of facilities / infrastructure, lack of awareness of some students to familiarize speak 
Arabic, and a less supportive environment to familiarize students Arabic language. 

Finally, these of all what is the author briefly describes from the result of a study 
entitled: "Efforts of creating Bi’ah al-Lughowiyah in Qur’an Islamic Boarding School of 
Nurul Huda Singosari Malang". 
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 البحث ملخص
ري ابسنجاسالقرآنى نور الهدى معهد الفي  غويةالبيئة الل   تكوين. 3102عزم خير العباد. 

موالنا مالك إبراهيم  جامعة تعليم اللغة العربية(. بحث جامعي. قسم وصفيةدراسة ) نجماال
 .الماجستير شراف الدكتور الحاج مفتاح الهدي. تحت إاإلسالمية الحكومية ماالنج

 

 .)وصفيةدراسة ( غويةالبيئة الل   تكوينالكلمات األساسيات : 
 

 التعليم عامل غري مباشر يف، بشكل مباشر أو عةبسر  والتكنولوجياتقدم العلوم عصر العودلة و  يف
 اللغات األجنبية اخلربات يتطلب من مجيع ىذا التحدي للرد على .اإلجيابية والسلبيةاكتساب نفوذ و 
 .بصرية متوفرة ادلعرفة من أجل إضافة يف رلال التعليم يف العاملاألدب و 

 جدا مكثفة حتفيظ وبعضها، القرآن يمعلى تعل وركز يف البداية نفسوالقرآىن نور اذلدى ادلعهد 
عدة  بادلرور عرب منت القرآن ىدى نور الصعود ماالنج - سنغوساري حي ميت مع .من القرآن الكرمي

القرآىن نور اذلدى ادلعهد  2003أوائل عام  يف ولكن .النظام التعليميو ، من الناحيتني اجلسدية مراحل
، اللغوية تطوير العلوم يف، وإمنا وحدىا القرآن عليمت من حيث، ليس فقط تطوير معارفهم يسعى إىل

 آل ادلدارس اإلسالمية الداخلية طالب ادلتوقع، مع التطور اللغة الوسط أو بيئة اللغة تشكيل وىي
 اجلهود ادلبذولة رلموعة متنوعة من من خالل مع .عامل العودلة قادرة على التنافس مع ىدى نور القرآن

يف  األطراف بعض من قبل كما نبغي اللغة يف خللق بيئة القرآن مدرسة ميةاإلسال اذلدى نور من قبل
 وانطالقا من ىذه .العقبات الكثري من تطمح كل يف ما ىو وسيلة لتحقيق ولكن .ذلك الوقت

القرآنى معهد الفي تكوين البيئة اللغوية  "  :على يف إجراء البحوث ادلهتمة ىو، والكاتب األفكار
 ري ماالنج"ابسنجاسنور الهدى 

ما الطريقة يف تكوين ( 1أما بالنسبة للمشاكل اليت سيتم تناوذلا يف ىذه الدراسة ما يلي: ) 
يف تكوين ما العوامل ادلؤثر ( 2، )ماالنج بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معهد البيئة اللغة العربية 
يف تكوين ما ادلشكالت ( 3، ) جماالن بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معهد البيئة اللغة العربية 
 .ماالنج بسنجاساريالقرآىن نور اذلدى يف معهد البيئة اللغة العربية 

يف ىذا البحث، يستخدم الكاتب أساليب البحث النوعي وصفي. البيانات اليت مت احلصول 
دلدرسة ( اجلهود اليت بذلت حىت اآلن يف إحداث التعلم ا1عليها من التحليل ميكن استنتاج ما يلي: 

العربية القرآن نور اذلدى اإلسالمي، ومها: جتري ادلناقشات مرة واحدة يف الشهر يف اللغة العربية، 



 ب
 

رلموعات خاصة يف تعلم اللغة العربية، واليت تتطلب الطالب على حفظ بعض مفردات كل أسبوع. 
 أماكن اسًتاتيجية، ( العوامل اليت ينبغي أن دعاة يف تشكيل بيئة العبد عربية أي مرفق مفردات يف2

اإلصدارات ادلطبوعة من كتب اللغة العربية تعلم القرآن الكرمي مدرسة نور اذلدى اإلسالمية، فضال عن 
القيود اليت تواجهها ادلدارس اإلسالمية الداخلية آل نور ىدى القرآن ىي: ادلهارات األساسية والطالب 

قل العادية، وعدم وجود مرافق / البنية التحتية، ونقص ادلختلفة، وادلناىج الدراسية وادلواد التعليمية أ
الوعي لدى بعض الطالب للتعرف على التحدث باللغة العربية، وبيئة أقل دعما لتعريف الطالب اللغة 

 العربية.
معهد الفي تكوين البيئة اللغوية  "دراسة مبوضوع: نتائج وصف موجز لل الكتاب وبادلثل، فإن
 ري ماالنج"ااسبسنجالقرآنى نور الهدى 
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Di zaman era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin 
pesat, secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan akan mendapatkan 
pengaruh yang bersifat positif dan negative. Untuk menjawab semua tantangan ini dibutuhkan 
keahlian berbahasa asing sebagai literatur-literatur dalam dunia pendidikan guna menambah 
wawasan keilmuan yang ada. 

Pesantren Al Qur’an Nurul Huda sendiri awalnya memang difokuskan pada pendidikan 
Al Qur’an, di antaranya yang cukup intensif adalah Tahfidz Al Qur’an. Dengan menepati 
daerah Singosari – Malang PP Al Qur’an Nurul Huda berkembang pesat dengan melewati 
beberapa fase, baik secara fisik maupun sistem pendidikannya. Namun pada awal tahun 2003 
Pesantren Al Qur’an Nurul Huda berupaya mengembangkan keilmuannya tidak hanya dalam 
hal pendidikan Al Qur’an saja, melainkan dalam pengembangan ilmu kebahasaannya, yaitu 
pembentukan lingkungan bahasa atau Milieu Bahasa (Bi'ah Lughowiyah), dengan 
pengembangan ini diharapkan santri Pesantren Al Qur’an Nurul Huda mampu bersaing dengan 
dunia globalisasi. Dengan melalui berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Pesantren Al 
Qur’an Nurul Huda guna menciptakan lingkungan bahasa sebagaimana yang di cita-citakan 
oleh beberapa pihak pada saat itu. Namun dalam perjalanan untuk mencapai apa yang di cita-
citakan terlalu banyak mengalami hambatan. Berawal dari pemikiran tersebut maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: "Upaya Dalam Menciptakan Lingkungan 
Bahasa Di Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda Singosari Malang". 
 Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) usaha-
usaha apa yang dilakukan oleh Pesantren Al Qur’an Nurul Huda dalam menciptakan 
lingkungan bahasa arab, (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam membentuk 
lingkungan yang berbahasa arab (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah) di Pesantren Al Qur’an Nurul 
Huda, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pesantren Al Qur’an Nurul Huda dalam 
membentuk lingkungan yang Berbahasa Arab (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah). 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . 
Adapun dari analisis data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) usaha-usaha 
yang dilakukan selama ini dalam mengefektifkan pembelajaran bahasa arab Pesantren Al 
Qur’an Nurul Huda, yakni: Diskusi diadakan sebulan sekali dalam bahasa Arab, kelompok-
kelompok khusus dalam pembelajaran bahasa arab, mewajibkan santri menghafal beberapa 
mufodat setiap minggu. 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam membentuk bi'ah al-
'arabiyah yakni, penempelan mufradat pada tempat-tempat yang strategis, mencetak buku 
pembelajaran bahasa arab versi Pesantren Al Qur’an Nurul Huda, serta kendala-kendala yang 
dihadapi Pesantren Al Qur’an Nurul Huda adalah: kemampuan serta basic santri yang berbeda-
beda, kurikulum dan materi pembelajaran yang masih kurang teratur, minimnya fasilitas/ 
sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran beberapa santri untuk membiasakan berbicara 
bahasa arab, dan lingkungan yang kurang mendukung santri untuk membiasakan berbahasa 
arab. 
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Malang". 
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In the globalization era, advancement of knowledge and rapid technology, education 
world immediately or not should be affected positively and negatively. To answer plenty of 
these challenges, master of foreign language as the literatures in education world is needed for 
improving the existence of science. 

Qur’an Islamic boarding school of Nurul Huda early was focused only on qur’an 
education, for example is tahfidz al Qur’an (memorizing al Qur’an). By its existence is in 
Singosari – Malang, this Qur’an Islamic boarding school is able to improve rapidly by through 
several phases, both physical and educational system. Nevertheles, in early 2003 Al Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda attempts to develop science not only in terms of 
education of the Qur'an itself but rather in the development of linguistic science, namely the 
formation of language environment or language milieu (Bi'ah Lughowiyah). By this kind of 
development, students of Al Quran Islamic Boarding School of Nurul Huda are able to compete 
with globalization. Nurul Huda Quran Islamic Boarding School has made a variety of efforts to 
create language environment as aspired by some parties at that time. However, it is found too 
many obstacles for achieving what is aspired thoroughly. Starting from these ideas, the writer is 
interested in conducting research on: "Efforts of creating Bi’ah al-Lughowiyah in Qur’an 
Islamic Boarding School of Nurul Huda Singosari Malang". 

The issues that will be addressed in this study are: (1) what efforts were made by Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda in creating Arabic language environment, (2) what are 
the factors that support in forming Arabic environment (Bi'ah al-Lughah al-'Arabiyah) in 
Quran Islamic Boarding School of Nurul Huda, (3) what are the constraints faced by Quran 
Islamic Boarding School of Nurul Huda in creating Arabic Language environments (Bi'ah al -
Lughah al-'Arabiyah). 

In this research, the writer uses descriptive qualitative research methods. The 
conclusion of the data obtained from the analysis are: 1) the efforts made so far in effecting 
learning Arabic Quran Nurul Huda Islamic School, namely: Discussions are held once a month 
in the Arabic language, special groups in language learning arab, requiring students to 
memorize some mufodat every week. 2) Factors to be advocates in shaping bi'ah al-'Arabiyah 
ie, attachment mufradat at strategic places, print versions of Arabic language learning books 
Quran Nurul Huda Islamic School, as well as the constraints faced by Pesantren Al Nurul Huda 
Qur'an are: basic skills and different students, curriculum and learning materials is less regular, 
the lack of facilities / infrastructure, lack of awareness of some students to familiarize speak 
Arabic, and a less supportive environment to familiarize students Arabic language. 

Finally, these of all what is the author briefly describes from the result of a study 
entitled: "Efforts of creating Bi’ah al-Lughowiyah in Qur’an Islamic Boarding School of 
Nurul Huda Singosari Malang". 
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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

لرػ  ) ُب القػرنف الرػرًن ُب لولػو ل ػ ىالطريق الواضح ككرد  ىواؼبنهج 

، كيق بػػػػ  اؼبػػػػنهج ُب الل ػػػػ   ٛٗ( اؼب ئػػػػآلة ا يػػػػ  ج لنػػػػ   ػػػػنرم هػػػػر   ك نه جػػػػ ن 

كل ػػػٍت  يػػػآلاف الميػػػت ؽ كديرػػػ  ل ريػػػ    Curriculumاالنرليزيػػػ  ةل ػػػ  

 لم للوصػػػوؿ إى ااىػػػآلاؼ رو اؼب لػػػم كاؼبػػػ اؼبػػػنهج ب نػػػو ر )الطريػػػق الػػػ م يميػػػل

ؾب ػػػػػوع  ذب ىػػػػػ ت الًتبويػػػػػ  اغبآلي ػػػػػ  ي ػػػػػرؼ ر, كلرػػػػػ  ُب ضػػػػػو  اال (اؼبنشػػػػػودة

و الشػ    اػبربات الًتبوي  اؼبقصودة كاؼبخططػ   ػ  لتػ  اؼبآلرإلػ  ث ػآلاث الن ػ

 .للطلت  جب يع النوا ي

اؼب لم اعبيآل ىو    يضع نفميو  وضع القآلكة ل ال ي ه كذلك ي طلب 

فيروف ل لي و لوجو اهلل, ال يريآل ب لك ري   كال  إيلو ال جرد الر    هلل ل  ن

ظب   كال زي دة ج ه كأكؿ    يتآلأ بو إصالح الن هئ  ر نفميو أكالن ر ركم 

" لير  أكؿ    لتآلأ   ب  أيب إلفي ف ؼبؤدب كلآله ل ؿر اعب  ظ    ةالـ  قت

يك, ف غبمي  بو    إصالح بٍت إصالح نفميك, فإف أ ينهم   قودة  ل

" فه ه ل  آلة أكيل ُب  نآلىم    اإل قتحت نآلىم    اإل حمينت كالقتيح 
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 إيل ي ة اؼب لم إذا أراد ب ل و لر َت ال ل   , كلقلي  اعبهال , كإره د اػبلق 

أف " ة   ل ؿ اث  ـ النوكم  - ي  ليوذلك فإف اؼب لم ينت إيلاغبق إض ف  

لرا  ك ط ل   كل ليق ن ك ت   و يظ  ؾب هآلان ُب االه   ؿ ب ل لم لرا ة, كإ

ميب أكههرة أك ك  اةرة, كال يمي نر     ال  لم فب  ىو دكنو ُب إل  أكن

 " دي  أك ُب  لم نخر

 اارب    ه رات أ  .  ه رات أربع ؽب  الل   لآلريس ُب أف   ركؼ

 ة  ينت ي. الر  ب  ك ه رة القرا ة ك ه رة الرالـ ك ه رة اثإل   ع  ه رة ىي

 لري اؼب نو  ، ب لطريق    ر  ال لل آلرس لآلرس اارب   الل وي  اتاؼبه ر  ى ه

 ينت ي اؼبآلرس،    ال ال ي  الرف  ة  لى اطراد كال  لال الطالب يش ر ال

 ااإل لىب أك اؼب نو   طركؽ  ع ال جريت ت    ة َتا ديلك أف لل آلرس أيض 

 .الل وي  التيئ  ل روي  ال  ليم

  قت ت كاعب    ت اؼبآلارس َب  ربي ال الل   ل  ليم أف الهك إنو

 كى ه .اؼبشرك   اؼبنشودة ال  ي  إى الوصوؿ دكف ل ًتض ك شرالت

 ل  لق كأ ور لآلريميه ، كطرؽ ب ؼب دة ل  لق أ ور  نه  ب اهي   ل  لق ال قت ت

 .ب لتيئ  ل  لق كأ ور ب لط لب ل  لق كأ ور ب ؼبآلرس

 نو أف يه م ب ى   ـ ةتَت ك ة ف الن س ة لف    َب طلب ال لـو ال بآّل 

. ك   ال ن صر اؼب  لق  ب ل لـو ىى التيئ . كى ا   لى ال ن صر اؼب  ّلق  ب ل لـو



ٖ 

 

ك ىو ا آل الشيوخ َب اعب      Otto Sumarwoto وافق ؼب  ل ؿ 

 لى أّف الن س ك احمللول ت ااخرل يآلاـك  لى ال ف     ع  فج ج راف بنآلكنغ

يئ  ك ة الك التيئ . كالتيئ  يآلكر دكرا ى     لى بيئ و، كىو يؤثّر  لى كجود الت

 .1خَت القآلرة ك هرّه

. 2أف أبميط أنواع ال  لي  ت، ىو التيئ   goerge boereeك ل ؿ 

 Triك َب  لـو الًتبّي  ك ال  ليم ىن ؾ ثالث بيئ ت ك نقوؿ َب اثنآلكنميي  بػػػ 

Pusat Pendidikan  ك التيئ   . كىو التيئ  ااإلرلي  ك التيئ  اؼبآلرإلي

اثج    ي . ة     ذلك يؤثّر ب ضه  ب ض  َب نش ة ااكالد ك لرلي هم 

 هخصي  ك رهآلا.

الن س ك التيئ  ي واص  ب ضه  ب ض . ك الن س َب التيئ  ي ف     ع 

 . ك ا ل  إليا خري  ب ثلص ؿ. ك ة ف اثلص ؿ حي  ج اى ا ل  اثلص

حي كر ب ضهم ب ض  ك ي        ىى الل  . هب  ي رلم اثنمي ف،إلياثلص

دب   ل  إنمي ني . ى ا  وافق ؼب  ل ؿ  تآل اػبَت ك ىو ا آل ال ل    َب  لم الل   

. ك ل ؿ ايض  إلّيآل يوإل   لى أّّن  ظ ىرة 3 لى أّف الل   نل  لإللص ؿ

                                                      
 Otto Soemarwoto. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah :يٍ ٚتزخى 1

Mada University Press Yogyakarta, 2001, p.17  
 Goerge Boeree. Metode Pembelajaran dan pengajaran, Ar-ruzz :يٍ ٚتزخى2

Media, Jogyakarta, 2008, p.40 
3
 Abdul Chaer. Linguistik Umum، Rineka Cipta، Jakarta، 2007، p.31 : يٍ ٚتزخى  
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. ك َب ال ف    ة ف الرالـ 4إج    ّي  لمي خآلـ ل حقيق ال ف ىم بُت الن س

الشخص. اف الرالـ َب اص  الل    ت رة    ؿب  ج ثلق      يقصآله 

.    ىن ؾ ن رؼ أف ال ف    بُت الن س ال خي     الرالـ 5ااصوات اؼبفيآلة

َب اثلص ؿ. ك يرل إلت ع ى ه النظري  أف الل   لنش  ك ل طور  لى ؿبيطه  ك 

بيئ ه  اثج    ي ، ك  ُت لوجآل  ؤثرات خ رجي  حيص  ال ف    ك يؤدل اى 

 .6وؾ ل وم يآلفع اى ال  لملشري  إلل

ك الل   ال إلي   ل   أجنتي  رب  ج اى ال تّخر. ك ال تّخر َب الل   هئ 

. كالل   ن       ن م اهلل  ّز ك 7ى ـ ل ن ي  اثج    ي  ك هخصّي  اثنمي نّي 

جّ  لإلنمي ف     ة  اغبيوان ت الىت سب لك نظ       الر وز ك اثه رات 

يق ؿر ل   اغبيواف، ك ل   الطَت، ك ل   النت ت، ك ل ؿ لل ف ىم في   بينه . ف

   " ل  ىر
   

  
  
   

     

                                                      
4
كٕنٕخٛخ .ٕٚطف طٛذ خًعخ   ٛ زع ٴ انهغخ ط ً ٗ ان ًعزفخ عبنى طهظهخ ،انهعقه  ص/145/1/1991 ان

51 
5
ٛز. خانظبنس ْذاٚخ   الو ٓيبرح تعٛهى عهٗ إليبطخ تأث بَٗ ٴ ألٴل انفظم فٗ ان  انهغخ شعجخ فٗ انث

ًذرٚخ ُغ انعبنٛخ ثبن ٛ د َ ِ كب إٚ طفٕ عٗ ثسث خزطٛك، طٛذ ٚطجع، خبي  12 ص ،2111 اتزثٛخ، كهٛخ ال
6
  ًٗ ْذٖ زه ٚخ انجٛئخ. س غٕ ُٓب انه ٚ كٕ َغ:  UIN PRESS. انعزثٛخ اكتظبة فٗ دٴْرب ٴ ت  ،بال

 22 ص.2119
 ,Muhammad Ali Al-Khuly Strategi Pembelajaran Bahasa Arab :يٍ ٚتزخى 7

Hasan Publishing, Jogjakarta, 2010, p.14 
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 " /  (. ك لر  ل   ٙٔ)الن

مي ف ل  ّيز ب ّن  ذات نظ ـ  ف وح بين   اغبيوان ت ااخرل نظ  ه  اثن

 .8ال   رل َب نظ ـ   لق

الل   ىى  نه ج ر زّل  لى اؼب ٌت، ك اؼب ٌت ىو احمل ول  لى الول ئع. ك 

إذا ال لوجآل الل   احمل وي   لى االف ظ دائ   ااّل ب ؼب ٌت اّف بميتب كجوده 

 نت الل   أصال َب إن ش ر الفررة، ك يميّ ى اؼبنه ج الر زل ل  ن. ك ة

 اثج   ع، ك اؼب   ل  ك غَتى .

ن  ب ّف الن س ة ؼبخلوؽ اثج    ّي رب  ج إليفب  لآّل ن   آلي   يفهم ك 

ب ضهم ب ض . ي ح دثوف ك ي رل وف ك ي ح كركف ك ي   لوف ك ي ف  لوف 

تيئ  الىت بينهم دب   ل  إنمي نّي . ك للّن س ة ؼبخلوؽ اثج    ّي  الل  ب ل

إلر  فيه . ك حي  جوف َب اؼب   ل  اى اثلص ؿ. ك اثلص ؿ حي  ج اى الل  . 

اذا ة ف اثلص ؿ ك ال ف       لق ب لتيئ . كة لك ل ن ػي  الطالب َب اؼبه رة 

الل وي  رب  ج اى التيئ  الل وي  الىت لمي  آلى  ك ال لرفى إلػ    اك إل   ُت 

 داخ  الفص   رة َب ااإلتوع.

                                                      
8
ٚم   ٍ ثسز اٴر ٚ  7ص ،انذ



ٙ 

 

القرنىن نور اؽبآلل التيئ  الل وي  ُب   هآل   روي   اؼب  ىآل الىّت لقـو بك 

 القرأف . يمي ى ى ا اؼب هآل  لى ةف  ة الطالب َب  النج بمينج إل رم

 الل  . لوجب فيو احمل دث  ك احمل كرة بُت الطالب ب لل   ال ربي   َب أي  هم.ك 

اؼبآلبركف     ن  ي  اؼبه رة الل وي  ال إلي    ه رة الرالـ، ة فك 

ي ّودكّنم  لى احمل كرة ك احمل دث  ب لل   َب أي  هم. ك يصَّتكف التيئ  الل وي  َب 

اثإل ر  ؿ. ى ا  وافق ؼب  َب النظري  ب ّف التيئ  يآلكر دكرا ى     لى  ه رة 

و ي . ك ة الك َب الوالع  وافق ؼب  َب النظري . ة َت    إليالرالـ َب احمل دث  

ف أف ي رّل وا ب لل    طّلق  ب ص يم التيئ  الل وي . ى ه    الطالب يمي طي و 

تحث اعب   ى ك اؼبظ ىرة حيث  لى الت  ث أف يتحث    كجودى  َب ال

القرآنى نور الهدى البيئة اللغوية في معهد  تكوين"ي خ  اؼبوضوع 

 ".ماالنج بسنجاساري

 األسئلة البحث ب. 

ب ض ااهي    ىن ؾ ٍب، أ اله ًب كصفه  اليت اػبلفي  إى  لى أإل س

 ر ىي ُب ى ه الآلراإل  لوؿحي نريآل أف نتحث    اليت

القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي    الطريق  ُب لروي   -أ

 ؟  النج بمينج إل رم
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القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي ُب لروي  ال وا   اؼبؤثرة    -ب

 ؟  النج بمينج إل رم

القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي لروي  ُب    اؼبشرالت  -ج

 ؟  النج بمينج إل رم

 أهداف البحث ج.

 ر ىي الآلراإل  ى ه، فإف ال رض    اؼبوضوع أ اله النظر     لى أإل س

القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي الطريق  ُب لروي  ؼب رف   -أ

   النج بمينج إل رم

القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي لروي   ُبال وا   اؼبؤثرة ؼب رف   -ب

   النج بمينج إل رم

القرنىن نور اؽبآلل ُب   هآل  التيئ  الل وي ُب لروي  اؼبشرالت ؼب رف   -ج

   النج بمينج إل رم

 آل التحثئفوا .ٔ

 ى ا التحث  هم يرجو نف و  لى الوجهُتر

    الن  ي  النظري  (أ 

  ل آلريس الل   ال ربي .ل وإليع النظري ت كاؼب  رؼ الىت ل  لق ب

    الن  ي  ال طتيقي    (ب 
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لزي دة اؼبف ىيم كاؼب  رؼ    ال آلريس الل   ال ربي  الإلي      

الل   ال ربي   قميمالطريق  ال  لم للق رئ كخ ص  للطالب ُب ال

كنداهب . كؼبمي  آلة ةف ئ هم ُب فهم الطريق  كخ ص  َب  ه رة 

 الرالـ.

 تحديد البحثد. 

 ث، فيحآلد الت  ث ة   يلىرنظرا ى ا التح

التيئ   لروي  ر  آلد الت  ث  وضوع التحث " ي آلكد اؼبوضو اغب (أ 

  ".  النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل َب الل وي  

القرنىن نور اؽبآلل   هآل آلكد اؼبر ني  ر ينف  الت  ث التحث اغب (ب 

  .  النج بمينج إل رم

-ٕٕٔٓالآلراإلى   ـ ني  ر ي قآل التحث َب ى ا الالز   آلكداغب (ج 

 ـ۱۰۲۳

 منهج البحث .ه

ربقيق أىآلاؼ ه  الت  ث ك إليللحصوؿ  لى اؼب لو  ت اليت رب  ج 

   رإليف لميلك الت  ث  لى الطرائق ال أالتحث كأغراضو يلـز 

 طريقة البحث .أ
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اإل خآلـ الت  ث َب ة  ب  ى ا التحث اعب   ى نو      أنواع التحث 

را  ك    ىى    ااخت ر ك ا لتحث كىو دراإل  ةيفي  اف التين ت َب ى ا ا

ب صبع التين ت    اؼبال ظ  ك اؼبق بل  ك الوث ئق إليإلأالرل  ت ب إل خآلاـ 

 .9اؼبر وب  فيمي خلص فب  حبث

 Kirk danىو  آلخ  كصفى ة   ة ف ك اؼبآلخ  اؼبمي خآلـ 

Miller   َب  ولونع(Moloeng)   ي رؼ أّن    دة ك  لـو إج    ي

يض  ل حلي  اؼبظ ىر أإل إلو، ك ىو أو ك    فيو    إلي و اؼب  لق  ب ثنمي ف ك 

 .11ك الوث ئق ك النش ط ت ك اارا  فردا اك صب   

 مصادر البيانات. ب 

 إّف  ص در الت ي ن ت ُب ى ا التحث لنقميم إى لمي ُت ر

التي ن ت الرئيميي  ىي التي ن ت اليت ذب  ه  الت  ث كربلله     . ٔ

  هآل طلت  ة    ذ ت الرئيميي    خو . كالتي ن11التي ن ت ااكلي 

 .  النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل 

                                                      
9
منيترجم  :Sukudin & Mundir.  Metode Penelitian, Insan Cendekiawan, 

Surabaya, 2005, p.13 
10   من:  ,Sukmadinata & Nana Syaudah. Metode Penelitian Pedidikanيترجم

Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, p.60 
11. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 

2007, 137. 
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ت اليت ذب  ه  كربلله  كلآل ه  التي ن ت ال  نوي  ىي التي ن . ٕ

. كالتي ن ت ال  نوي    خوذة    الوث ئق اؼبر وب  كالر ب 12خركفا 

 اؼب  لق  هب ا التحث. 

 طريقة جمع البيانات. ج

 ليت لمي خآل ه  الت  ث ىير طريق  صبع التي ن ت ا 

 (observasi).طريق  اؼبال ظ  ٔ

طريق  اؼبال ظ  اؼبقصودة ُب ى ا التحث  رةت     ظواىر 

كاؼبراد هب ه الطريق  أّف الت  ث  13اجمل  ع كظواىر ال  مل ااخرل.

 بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل َب ل     كلميج  اؼبظ ىر 

 .  النج

 النش ط ت  الن  ي ، كىير إليتحث الت  ث اؼبال ظ   

 التيئ    ل ،    النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل  َب الل وي 

 َب  و ي إلي احمل كرة،   النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل 

 ل آلبَت اؼبآلبَتم    ،   النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل 

 ا ض  ىم

  (interview). طريق  اؼبق بل  ٕ

                                                      
12

. Ibid, 137.  
13. Ibid, 145. 
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  اؼبق بل  ىي طريق  صبع التي ن ت  لى طريق ااإلئل  طريق

. لمي     14كاعبواب للحصوؿ  لى اؼبشرل  اليت كجب حب ه 

الت  ث ى ه الطريق  ل حص   لى التي ن ت اليت ل  لق ب  واؿ 

 الط لت ت ُب اإل خآلاـ الل   ال ربي  ك وا له .

  :إيلكيمي ؿ الت  ث  -

 الطالب . ٔ

 اؼبآلبر أك اؼب لم . ٕ

 ؼبميرؼا .ٖ

 dokumentasi). طريق  الوث ئقي  )۳

ىي طريق   لي عب ع التي ن ت كاؼب لو  ت  لى  طريق  الوث ئقي 

 15اؼبوجودة ُب  ر ف   ُت    الر ب كغَت ذلك. طريق نظر الوث ئق 

كاؼبراد هب  طريق    لّي  عب ع اغبق ئق كاؼب لو  ت  لى طريق  النظرل 

.كَب ى ه الطّريق  يمي خآل ه  الت  ث  إى الوث ئق اؼبودكدة َب  ر ف   ُت

ُب كةش  درج  ال  ليم كالشه دة كاؼبواد كاؼبن ىج ؼب رف  اؼبآلّرإلُت كالطالب 

 .  هآل القرنف نور اؽبآلل إلنج إلرل   النج

                                                      
14

. Sugiono, loc cit, 137. 
15

. Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Rosda Karya Offset,
Bandung, 2007, 216-217. 



ٕٔ 

 

 طريقة تحليل البيانات  . د

طريق  ربلي  التي ن ت اليت لمي خآل ه  الت  ث ىي طريق  ال حلي  

 ر16الث خطواتى. كى ه الطريق   لى ثفالري

 ة  ب  ن يج  اؼبلحوظ  ُب اؼبيآلاف.. ٔ

 .لصني  التي ن ت إى ك آلات. ٕ

 . ل يُت ربلي  ك وا      زبليط الشفرة كربويله . ٖ 

 هـ. طريقة تنفيذ البحث

  ب اؼبال ظ  ااكى    ا واؿ اؼبآلرإل  لقـو التحث -أ 

 خط  ال آلرس      ل ى ذب ع التين ت ل خآل التحث -ب

 دبق بل   ع   ل ى الل   ال ربي  لتحثالقـو  -ج

التي ن ت اجمل و   بِإإل خآلاـ ااإللوب  ربلي  التحث -د

 اؼبمي خآلاـ

    ربلي  التي ن ت كيصن  لقرير التحث اإل ن  ج التحث -ق

 هيكل البحث. و

لتحث  رلت  فيميلك الت  ث  لى ى ا الطريق  كىي  كليروف ى ا ا

 ة   يلير

                                                      
16

. Ibid, 248. 
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شب ني  فصوؿ كىي خلفي   إيل ر اؼبقآل   لنقميم الت ب ااكؿ

التحث كأإلئل  التحث كأىآلاؼ التحث كلوضيح 

 . ك نهج التحث كطريق  التحث آليآلهاؼبوضوع كرب

 إيللنقميم و يتحث الت  ث    اثط ر النظرل ر الت ب ال  ين

ك فهو ه  كل ليم الل    التيئ  الل وي كىي فصوؿ 

 ه  لي اا ور البآلال ربي  ل روف    اربع  ه رات ك 

 الرالـ  ه رة لآلريس  نآل  را  ه 

ر يتحث الت  ث     رض التي ن ت كربليله   الت ب ال  لث

القرنىن   هآل  ال ل ي روف  لي نت ة ل رخيي    

، كالرؤي  كالرإل ل  فيه  إلنج إلرم   النجنور اؽبآلل 

كالنظ ـ فيه  كااىآلاؼ فيه  كالوإل ئ  كال ميهيالت 

طلت  ك رض فيه  كالفوائز الىت  ص   ليه  ال

 التي ن ت كربلي  التي ن ت.

خ   ـ كحي ول  لى االر يتحث الت  ث     الت ب الرابع

  اػبالص  كااللًتا  ت
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 الثاني الباب

 النظري اإلطار

 مفهوم إنجاز التعلم. 1

 مفهوم التعلم أ(

   أج  أف يروف أإل إل  ُب ل ري  ال  ّلم ي ةر الت  ث ب ض 

 ال   ري     ال  لم ة   يلير 

ُب ة  بو  (Hilgard dan Bower)ل ؿ ىيل  ر كبوكير  ( أ 

Theories of learning قب مل فوركان و ال  لم  ة   ال طفو

ي  لق ب  يَت إللوؾ أ آل كبو اغب ل  اؼب ين   ال م ي ولآل    لررار 

  17ال ج رب ُب للك اغب ل      يث أف ل يَت الميلوؾ ال دير  بي نو.

 The conditions ofُب ة  بو Gagne) )ل ؿ ج جٍت  ( ب 

Learning نج مل فوركان و يقع ال  لم إذا أثّرت اثث راُت ة   ال طفه

ك   ُب ااذى ف اؼبرَ   ىت يروف   لو ي  َت لت  كلوع اغب ل  إى    ب آل 

 18ى .

                                                      
17M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006),  

P :  84 
18

ًزخع َفظّ    . ان
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 Educationalُب ة  بو Witheringtonأ    نآل كي َتقب وف  ( ج 

Psychology يَت ُب قب مل فوركان و ال  لم ىو ال   ة   ال طفو

الشخصي  يظهر    منوذج جآليآل    لف    ة ؼبه رة كال صرؼ 

  19كال  دات كال ة   أكالفهم.

احمل كل  اليت  ىوال  لم     رض ب ض ال   ري     ال  لم دير  القوؿ ب ف ك 

ا ل  ا  ن يجَ  خربلِو    َت  إللوؾ جآليآل ل يَتل ـ هب  أ آل للحصوؿ  لى ل ي

 كبوالتيئ .     ل و

 ر 21ن ؾ  ن صر  ه   ُب  فهـو ال  لم ىيك   ٍب ى 

 كجود ل يَت الميلوؾ. .ٔ

 كلوع ال  يَت ب ل آلريت ت كال ج رب.  .ٕ

 يش   ال  يَت الن  ي  اعبمي ي  كالرك ي .  .ٖ

 يروف ال  يَت ث ب  .  .ٗ

 ( البيئة االجتماعيةب

التيئ  ىي الوإلط اثنمي ين كالطتي ي, ب ن صرى  اؼبخ لف  كصبل  

ي  كاعب رافي  اليت لر ن   ي ة الوليآل التشرم كيؤثر ظركفو ال ق في  كاالل ص د

                                                      
19

ًزخع َفظّ    .ان
 
21

راطٙ نكهٛخ  ٓح انذ ُ ً كٕ,  قظى ان رٴ َتٕر فَٕٕ كٕ ٍ اإلطاليٛخ  ٛ ً ًعه كٕنٕٛخب انتزان ٛ َتٕر : دار نظالو ط كٕ ٛخ )  ٚ
 .113 , ص : (2114نهطجبعخ ٴاُنشز, 
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كللتيئ  ل ثَت ةتَت ال ينرر  21فيه   ن  ضبلو ٍب كالدلو كبآل   ي لو إى نخرى .

ُب ال وا   الوراثي  ذاهت , كلو ة ف ؿبآلكدا. كال خيفى أف االب  يرث كالآليو 

له  خص ئصه   كصف هت  , كلر  للتيئ  ل ثَتى  الرتَت  لى ااـ  ن  ضب

ب بنه      يث الصح  كاؼبرض ك مي  ال   ي  أك إلوؤى  ك    يث الرا   

كال  ب ة   أف للتيئ  ل ثَتا  لى  زاجه      يث االضطراب ت ال صتي  

في   يرثو ابنه   نه . كة   ىو اؼب لـو أف  إيلكالنفميي  كىو    يؤثر ب ل 

ج  إى اثنمي ف  آلين ب لطتع ال يمي طيع أف ي يش ك آله كىو ُب   

 مي  آلة غَته.  كيلز و أف يرلتط ب فراد ؾب   و كذلك اف يي  لب  لى 

اؼبش ة  كال قت ت اليت ال يمي طيع الفرد ك آله  ه   ة نت جهوده كلآلرالو 

أف ي  لب  ليه , ل مي قيم  ي ة الفرد ال بآل أف ي شرب كدي ص ة  القيم 

 22آل كال رؼ االج    ي.إليكاؼبت دئ كال  دات كال ق

 المعلممفهوم  .2

ُب الًتبي  اثإلال ي  أف لل  لم دكرا ى    انو  ميؤكؿ    لوصي   

إف اثإلالـ حيًـت كيرفع دراج و كهرفو اف  نآله  اؼب لو  ت إى ذى  ال ال ي .

                                                      
21

ظّ   زاشٙ,  اًنزخع َف  . 36 ,إلث
ٕٕ

 . ٖٚ:   اؼبرجع نفميو, ص  
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يَػْرَفِع اللَُّو الَِّ يَ  نَ ُنوا ِ ْنُرْم  رة   ل ؿ ل  ى ُب القرنف الررًن .23 لـو ة َتة

 .24ْلَم َدَرَج ت  َكالَِّ يَ  أُكُلوا اْل ِ 

 تعريف المعلم . أ

ف اؼبآلرس ىو اؼب لم ) ال     ُب ال  ليم (.   لم دب ٌت الوإليط ىو إ

  طي ال لـو لألكالد، ك  لم  نآل اجمل  ع ىو      الًتبي  ُب  ر ف   ُت، 

كليس ُب اؼبآلرإل  فحميب ب  إمن  ُب اؼبمي جآل كالتيوت كغَت ذلك. لل  لم 

رفو، كال ن شرك  لى هخصي و ب  ن يق   ق ـ ؿبًـت ُب اجمل  ع بميتب ه

        .25 لى إإل ط   و ُب لربي  ااكالد

م اثإلالـ إليإف اؼب لم ُب اثإلالـ ىو اؼبر  كة ف   لو لآلريمي  ب  

. إف اؼب لم ىو الرج  الت لغ أك 26للوصوؿ  لى أىآلاؼ الًتبي  اثإلال ي 

ك ي للوصوؿ إى إل  الراهآل اؼبميؤكؿ ُب إره د اؼبريب  نآل لطور اعبمي  ين كالر 

. كأ ّ  اؼبريب 27الرج  ادا  الواجت ت اؼبرلف  ؼبخلوؽ اهلل فردا أـ إج    ي 

اؼبؤإلمي  اؼبآلرإلّي  ظبي ب ؼبآلرس. اؼبآلّرس ىو اؼبريب احملًـت كىو ال م يرضى 

 .28كيقت  أف حي   ب ض  ميؤكلي  الًتبي     ضبله  الوالآل

                                                      
23 Hj. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, ( Pustaka Setia: Bandung,1997 ), P. 82 

  11:  ، إلورة اجمل دل ن الكريمالقرآ24
25Syaiful Bahri Jamil, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), P. 31 

Hj. Nur.Uhbiyati26 ،66. اؼبرجع المي بق، ص 
 65. نفس اؼبرجع، ص 27

28 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ), P. 39           
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كىو  ي ٌت اؼب لم ك اؼب  لم  إف اؼب لم ىو الوإليط بُت ال   لُت  ا خري 

ال م خي  ر    اؼب لو  ت اؼبقآلار الالـز اؼبالئم لل   لم، ف  لو ي ض   دراإل  

اؼب  لم ك ال لم ال  ـ ب ؼب لو  ت الآلراإلي  كخب ص     يلقي  نه   لى اؼب  لم 

 . 29 ىت حيص   ليو إيص ؽب  لو  رلت  لرليت   نطقي  ك رلتط  ب ضه  بت ض

ال م لو  ميؤكلي   اؼبر   ال  ريف ت اؼب ةورة أف اؼب لم ىو فًتل الت      

ة لك ُب لطور اعبمي  ين كالرك ي للوصوؿ إى الرهآل كالقآلرة ك     ال آلريس

كاجت لو اهلل ل  ى، ة لك لآلرلو  لى أف  أدا ُب  النفس لى اال    د  لى 

 يروف اؼبخلوؽ اعب   ي كالفردم. 

 دور المعلم   . ب

 أرب   ألمي ـ ر دكر اؼب لم ينقميم إى

 . اؼب لم كبو اؼبظ ىر ٔ

 لى اؼب لم أف يمي ويل   دة الآلركس الىت إلي ل ه  ك ليو أف 

 يًتلى لآلرلو َب   لو اف يؤدل إى ن  ئج ل لم ال ال ي .

 . اؼب لم كبو  ميؤلي  الفص ٕ

 لى اؼب لم أف يقآلر  لى إدارة الفص  كبو بيئ  ال  لم كىو      

  لى لنظي ه .بيئ  اؼبآلرإل  احمل  ج  

                                                      
 3. ) ةونن ور ر دار الميالـ (، ص ،cالتربية والتعليم الجزء األول ؿب ود يونس كؿب آل ل إلم برر،  29
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  إلرإلي. اؼب لم كبو الوإليط ك ٖ

 لى اؼب لم أنو يفهم كاؼب لو  ت الر في   لى كإليل  الًتبي  اّن  

 لؤثر الوصوؿ إى ااىآلاؼ اؼبطلوب  ُب ال  ليم.

 . اؼب لم كبو اؼبطتق ٗ

ُب ز  ف خ ص  نو دكر الًتبي , ي قآل اثإل ن  ج  لى كصوؿ 

 .31ماؼبقصود    ن  ي  اؼب لم كاؼب  ل

 وظائف المعلم. ج

إف اؼب لم لو الوظ ئ  الر َتة اؼبقيآلة أك غَت اؼبقيآلة بو  لى هر  

 اػبآل  . ب   ت ر كظ ئفو ينقميم إى ثالث  ألمي ـ كىي ر

 كظيف  اؼب لم كبو   لو يش    لى ر الًتبي  ك ال  ليم ك ال آلبَت. .ٔ 

ة لوالآل   زل و نكظيف  اؼب لم ُب الشؤكف اثنمي ني  لش    لى كاجت ُت  .ٕ 

 ال  ين ب آل كالآل اؼب  لم اغبقيقي ُب اؼبنزؿ.

كظيف  اؼب لم ُب اجمل  ع اثنآلكنميي دب ٌت حيب  لى اؼب لم لزةي  التالد  .ٖ 

 .31اؼبتٌت  لى  ت دئ اػب مي  ثنآلكنيميي 

 د. موقف المعلم 

                                                      
31. Muhammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional Bandung,( Bandung: Rosda 

Karya, 2006), P. 6 

ًزخع، ص. 31  4َفض ان
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  ول  اؼب لم كبو الًتبي  ر

 . ال آلؿٔ

 الصآلؽ كالرغت  ُب لال ي ه  .ٕ

 ثخالص ُب ااضحي  الصرب كا .ٖ

 . غريزة ال ال ي ٗ

 . اؼبميركر ٘

  مي  اؼب   ل  ب ؼب ل ُت ا خري   .ٙ

  مي  الميلوؾ ب جمل  ع  .ٚ

 .32اثإل يال  ب ؼب لو  ت  .ٛ

 هـ. شروط المعلم 

 أف هركط اؼب لم ىي ر 

 أف يروف ةونو    مير  بآلي  صحيح  .ٔ

 أف يروف ةونو  را ي  كبو إلال   الآلي   .ٕ

اؼبآلرإلوف ُب اؼبآلارس ااخرل ُب لروي  المير ف  أف ال ي لب  ليو .ٖ

 الآليني  ك الوطني   ف ىي الر  الآلديقراطي ك ه   ّ  لى

                                                      
32Muhammad Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Rosda 

Karya, 1990), P. 127 
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 أف يروف لو إ مي س بآل وة ص في   .ٗ

    الشركط اؼب ةورة نمي طيع أف ن خ  االإل نت ط أف اؼب لم ىو الرج 

  .33ب خالؽ  مين  كلو  ه رة ُب الًتبي  كال  ليم

 . المنهج الدراسى3

 المنهج الدراسىمعنى  . أ

("   ركف   ن  القرف اؼب ض. كأص  Kurikulumة نت ةل   ")

ك  نه    (Curere)ون ف "ةوريرل" إليةل   "اؼبنهج"   خوذة    ل   

كُب أكؿ اا ر، اإل     ةل   "ةوريرل" ُب الري ض , خ ص  ُب  34اؼبمي ف .

ل. كب طور الز  ف, اعبنت ز. كاؼبمي ف     التآلاي  اى النه ي  ُب اعبنت ز ىي ةورير 

ل َت ةل   ةوريرل    اصطالح الري ض  اى الًتبي . كُب اؼب جم ال  ؼبى 

(, Webster’s Internasional Dictionary"كيت َت")

Kurikulum ىور 

“Curiculum : Course a specified fixed cause of 

study, as in a school or college, as one leading to a 

degree.”35 

                                                      
Hj.Nur.Uhbiyati33 ،.74اؼبرجع المي بق، ص  

34 H.M. Ahmad, Dkk .9. ، صالمرجع السابق،    
11. , صنفس المرجع  35   
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لرادؼ بػ  Kurikulumكأ   ُب االصطالح ال رىب، فرل   

كُب   جم لمي ف  36"اؼبنهج". ك  ٌت اؼبنهج ُب اؼبنجآل، ىو الطريق الواضح.

 37ال رىب اؼبنهج ىو الطريق الواضح أك الطرؽ الواضح  ال ل ديّر  ليو الن س.

 فهـو ةل   اؼبنهج ىى   دة ال آلريس أك  واد الآلراإلي  الىت خّطت 

(، كب  يَت Leerplanل  ّ  . كأ   ب ؼب ضى ظبيت خبط  ال  ليم )اػبط  ا

ة ف   38الز  ف ال لمي     ذلك االصطالح بضيق اؼب ٌت، ف َّت بترل   اؼبنهج.

اؼبنهج ال ل اإل   لو الن س  قصورا َب اؼب ّدة الآلراإلي ، كلر  ُب ز  ف 

س اغب ضر اإل   لو َب صبيع خربة الطالب كبو ال وجيو كاثره د كالآلر 

اثض َب. ك نف  اؼبنهج الآلراإلى  قي س الولت كاؼبر ف ب طّور اجمل  ع 

ـو ب  صبيع إليكلرنولوجي . ك  ٌت ذلك، ال حي ول اؼبنهج  لى صبيع الآلركس 

 الآلركس المي بق  كاؼبمي قتل . 

كلآل اخ ل  اػبرب  ُب ل دي    ٌت اؼبنهج، كإلتب اخ الفهم ُب لفرؽ 

. رغم  نه ، ىن ؾ كجو االلف ؽ بينهم ي ٌت  الفلميف  اؼبخ لف  الىت ي  نقوّن 

 ة  ل  للوصوؿ إى أىآلاؼ الًتبي  اؼبرجوة.

                                                      
.841. ص(, 1986,, )بَتكتر دار اؼبشركؽالمنجدليويس   لوؼ,  36  
.714، ص.8، الجزء (2113 ، )ل ىرةر دار اغبآليثن العربىلسا اب  اؼبنظر, 37    

H.M.Ahmad, Dkk 38  11.، صالمرجع السابق.  
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كصف  ك  ل      اخ الؼ نرا  اػبرب  ُب   ٌت اؼبنهج.  نه  ة    

 ر 39( Nasutionة تو ن إلوليوف )

ٔ) J.Galen Saylor   اؼبنهج الآلراإلى ىو صبيع ؿب كالت اؼبآلرإل  َب

 خ رجو.ل ثَت الطالب إ   ُب الفص  أك 

ٕ) Harold B. Albertycs   أنو يرل، الحي ول اؼبنهج  لى الآلركس

ب  حي ول  لى صبيع أنشط  الطالب ربت ري إل  اؼبآلرإل  إ   داخ  

 الفص  أك خ رجو.

ٖ) B. Othanel Smith   آلد اػبربة الر  ن  الىت أخ ى  الطالب  ،

 اف يفرركا كي  لوا  وافق  ب جمل  ع. 

 فب  يلى ر  41 نرا  اػبرب H. M. Ahmadأخ  

ٔ) Jhon Dewey   اؼبنهج ىو إ  دة الًتليب اؼبمي  رة الىت لتُت خربة

 ال  ليم بفضيل    دة الآلراإلي  اؼبنظ  . 

ٕ) Franklin Bobbt    اؼبنهج ىو ة  خربة ال  ليم اؼبوجه  كاإل   له

 اؼبآلرس لًتلي  لآلرة ال ل ي .

ٖ) Harold Rugg  لآلرة اؼبنهج ىو ة  اػبربة الن ف   الر  ل  لًتلي  

 ال ال ي  ُب دفع أ واؿ اجمل  ع.

                                                      
39 S.Nasution, MA. Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), p. 4-5.  
40  H.M. Ahmad, Dkk 14-13. ، صالمرجع السابق،     
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ٗ) Hollins Caswell   اؼبنهج ىو اػبربة الىت اإل   له  اؼبآلرس كلروف

 للك اػبربة   لي  كإجرائ  ثره د ال ل ي  إى اؼبراىق .

٘) Ralph Tyler    اؼبنهج ىو صبيع اػبربة ال  لي ي  اؼبرإلو   كاؼبوجه

  لى الوصوؿ إى أىآلاؼ الًتبي .

لفررة اؼبخ لف  اى اهب ـ   ٌت اؼبنهج الآلراإلى، كلر  اّدل ى ه ا

 هب ه اغب ل  ايض ، اّدل اى ظهور الفررة اعبآليآلة ُب اؼبنهج الآلراإلى.

كا    نآل الت  ث، اؼبنهج ىو ة  اؼبواد الآلراإلي  كخربة ال  ليم 

اؼبرإلو   ربت  ميؤكلي  اؼبآلرإل  إ   داخ  الفص  أك خ رجو للوصوؿ إى 

 ؼبرجوة.أىآلاؼ الًتبي  ا

       البيئة اللغوية. 4

 البيئة مفهوم .أ 

 :يلي ة   كىى للتيئ     آلدة ل ريف ت ىن  الت  ث  رض

 ال وا   فيو ل وافر ال ل اؼبر ف أك الوإلط ىي التيئ  أف بشَتل كيرل (ٔ

  وا   كؽب  خ ص ،  ي  ة ئن ت ؾب و   أك  ي ة ئ  ؼب يش  اؼبن إلت 

 41. كإللوةو اثنمي ف ُب لؤثر خ رجي  كلوم
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 - ج كم ال ربي  الل   لل  ل ُت ال آلريت  الآلكرة َب الق ى  الىت اؼبق ل )   النج ال ربي  الل   ل ليم َب طويرى كل اؼبمي  آلة بيئ  لروي  ، 2111 بشَتل،  
 ب ى -
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 الىت كاؼب نوي  اؼب دي  كال وا   ااهي   صبيع ىي التيئ  أف يقوؿ  رزكلي (ٕ

 الل   لرلي  ُب الطالب كلرغب ال  ليم   لي  ُب أف لؤثر ه ّن    

 .42و ي إلي هتم ي  كالع ُب لطتيقه  كلشج هم  لى كلآلف هم ال ربي 

 يط احمل كالقوم كاث ر ن ت اؼبؤثرات ة  ىى التيئ  أف يقوؿ صب ؿ ؿب آل (ٖ

 ب لفرد، 

 االإل قرار  لى للحصوؿ جهوده  لى لؤثر أف ديرنه  كالىت

 .43  يش و ُب كالتآلين النفميي

  ولن     ال  مل أم أ ي   كغَت أ ي      فيه  الطتي  ، دب  ىي التيئ  (ٗ

 ب ض    اثج ب  حي كؿ ال م ال لم ىو التيئ  ك لم .فوؽ اارض

  ع اغبي  الر ئن ت     ل  كةي  ل    الطتي   ةي     ال مي ؤالت

 . الطتي ي أك الري  كم احمليط هب  إلوا  الوإلط  ع أك ا خري  اا ي  

 ي روف النظ ـ التيئي قبآل التيئي. ؽب ا النظ ـ  ليو يطلق الوإلط كى ا

دراإل   ىو التيئ  ف لم ج  آلة. أك  ي   كأخرل  ي   رون ت   

 ب ارض. كالنظ ـ  ن  الل ل ثَتى   وؽب  دب  ك الل ه  اغبي  الر ئن ت

 نطق    .  ُب لألنواع اغبي  جمل    تكا  ي  ال َت ة  ال وا   ىو التيئي
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 ل  يآلى  إإل   لت اليت لألهي   ال آلكير للق ئي  ب  لي  لقـو كالطتي  

 لآلفق ثظه ر صورة كىي فوؽ اارض الط  ـ إللميل  ك اهي   ن ف  .

 لي طي  خر    ة ئ  ط  ـال ل وجو التيئ ، ففيه  ُب ال  ائي  الط ل 

 . لتآلأ ب لش س ط  ـ إللميل  كة  الط  ـ يهضم ال م للحيواف ط ل 

 أف البآل فله ا غ ائه . صنع ال ديرنه  اثنمي ف فيه  دب  كاغبيوان ت

 ل  رب ؽب ا ااخرل. اغبيوان ت أك النت ل ت    هت ط ف  ربص   لى

 اؼبيرركب ت بواإلط  ربللو اغبيواف  ي ة كُب ّن ي .  مي هلر  اغبيوان ت

    النت ل ت لي  صه  ب لًتب     اارض جز ا ليصتح  أيض  كالنت ل ت

 .44ال  ا  نمي يو إللميل     كى ا جآليآل. غ ا  ص عل جآليآل

 اؼبآلرإلي الر  ب    اؼبريب حيشآلى  الىت ال ن صر ة  ىى ال  ل ي  التيئ  (٘

 كطريق 

 كاليت  آله،كب كلتلو الآلراإلي الفص  أثن   لربوي  أنشط  ك ال  لم

 إى ةله  آلؼهت

 ب لشر  اؼب  لم اإل ج ب  لشر  كا آلة لربوي  اإلًتاليجي 

 .45فيو اؼبرغوب
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 الىت احمليط  اا واؿ ّن ا ال الفرد لن ي  ُب   ي  خر ة  ىى التيئ  أف (ٙ

 كإللوةو. لن ي  الفرد ُب لؤثر

 رؼ ص حل  تآل ال زيز َب ة  بو الًتبي  اغب دث  أف التيئ  ىي ة      (ٚ

ب ثنمي ف     وا   طتي ي  اك ظركؼ بشري  ك إج    ي ، ك حييط 

 .46ليس ىن ؾ هك أف اثنمي ف يؤثر  لى التيئ  ك يؤثر  ليه 

 اؼب  لم يمي  و    ة  ىى دكالم ىيآلٌن رأل ة   الل وي  التيئ  كأ   (ٛ

 التيئ  لش  لو    كأ   اؼبآلركإل  ال  ني  ب لل   فب  ي  لق يش ىآله ك  

 ااصآلل    ع احمل كرة أك الآلة ف، اؼبقص  ُب ىي اا واؿ الل وي 

   لي   ُت اعبريآلة، كاا واؿ لرا ة ك ُت ال لف ز،  ش ىآلة ك ُت

  كغَتى . الآلركس لرا ة  ُت ك الفص ، ُب ال  لم

الل وي  ي ٌت الل    بيئ  ىي ىن  الت  ث لصآلى  اليت التيئ  أ  

    الىت كاؼب نوي   دي اؼب ااهي   كال وا   صبيع ىن  التيئ  إذف ال ربي ،

 ال ربي  لرلي  الل   ُب الطالب كلرغب ال  ليم   لي  ُب لؤثر أف ّن ه 

 ة  ىي أك و ي إلي هتم ي  كالع ُب لطتيقه   لى كلشج هم كلآلف هم

 احمليط  كاث ر ن ت اؼبهيئ  اؼبؤثرات    يش ىآله ك   يمي  و اؼب  لم   
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 جهوده ُب لؤثر أف ديرنه  لىتكا ال ربي  اؼبآلركإل ، ب لل   اؼب  لق  بو

 الل   ال ربي . كل ليم ل لم ُب النج ح  لى للحصوؿ

 اللغوية .ب 

 تعريف اللغوية (1

الل   ىي  ،أ   الل وي  ىي لفظ   خود    لفظ الل  

ك ىي بي   47 ل وا" -يل و  -اإلم  صآلر كاص  ةل  ه  "ل   

النميت  لآلؿ  لى نميت   وصوفه  َب النميت . ك الل   اصله  ل و 

  كزف ف  ،   فت ال ه  ك  وض  نه  ى   ال  نيث. ك   ٌت  

الل   ىي الصوت اؼبطلق ك اػبظ  ك الميقط ك النظق ك اؽب ي ف ك 

 .48الت ط 

ك أ     ٌت الل   إصطال   لقآل إخ ل  ال ل    َب 

ل ريفه  ك  فهو ه . ك ليس ىن ؾ الف ؽ  لى  فهـو ؿبآلد لل   ك 

اى ارلت ط الل   بر َت     يرجع إلتب ة رة ال  ريف ت ك ل آلدى 

،  نه ر  ال لـو
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 يطتع ال  ل ى حبث ،2115. طوب ف
ٛق 48 ًذ تٕف ُٗ يس ٛ ْ ْزح. انعبو انهغخ عهى. 1981. شب زٖ او: قب  13 ص 1 ج انق
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ل ؿ   ود إللي  ف ي قوب الل   ىي نظ ـ الر وز 

الو آلة ال ل يفيآل ك يفهم لل ج  ع )الل   نظ ـ    الر وز 

اؼبنطول  ك اؼبر وب  لمي خآلـ صب      ين     الن س هبآلؼ 

ل ؿ إل نطوصور الل   ىي  49اثلص ؿ ك ربقيق ال   كف فيه  بينه (

اب  جٍت  رفه  ب ّن  ة ف  .51الف ظ    ألواؿ الن س يقظ ن صبل  ا

 .51ر أصوات ي رب هب  ة  لـو    أغراضهم

ل ؿ اب  خلآلكف ُب ل ري    ٌت الل   ر ا لم أف 

الل  ت ةله   لر ت هتيه  ب لصن    إذ ىي  لر ت ُب اللمي ف 

لل ت رة    اؼب  ين، كجودهت  كلصورى  حبميب سب ـ اؼبلر  أك 

يس ذلك ب لنظر إى اؼبفردات، كإمن  ىو ب لنظر إى نقص ّن  كل

 .52الًتاةيب

ك رؼ  صطفى ال الييٍت ب ّن ر ألف ظ ي ربهب  ة  لـو 

نمي خلص    للك ال  ريف ت اؼب  آلدة أف  .53    ق صآلىم

                                                      
ًٕد 49 ٌ ع ًٛب قٕة طه ًعزفخ دار ،انهغخ عهى ٴ انهغخ فقّ .ٚأ  21.ص ،1991 نخط، خبيعخ ألدثٛخ كهٛخ اندبيعخ، ان
 .Kusno Budi, Santoso. Problematika Bahasa Indonesia. Bandung, Angkasa :يٍ ٚتزخى 51

1990. p.1  
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الل   ىي ألف ظ الىت اإل   له  اثنمي ف لل    ل  بينهم ك ي ربهب  

    اغراضهم ك  ق صآلىم.

 ىيم التيئ  ك الل   قبآل أف ل ري  التيئ  فب  لآل ن      ف

ال وي  ىي ة  ال ن صر اؼبوجودة احمليط   لى اا رن  الىت ل  لق 

ك ل ؿ نور ى دل ك رحي ف أف التيئ  الل وي  ىي    ب لل   اؼبقصودة.

ة  يمي  و اؼب  لم ك يش ىآله فب  ي  لق ب لل   ال  ني . ك أ      

َب اؼبقص  ك الآلة ف، احمل كرة  يش  لو التيئ  الل وي  ىي اا واؿ

 ع ااصآلل   ك  ُت  ش ىآلة ال لف ز، ك  ُت يقرأ اعبريآلة، 

 .54اا واؿ  ُت    لي  ال  ليم، ك  ُت لرأة الآلركس ك غَتى 

 خص ئص الل   (ٕ

 كلل   خص ئص ن ةر  نه     يلير

ُب الل   ؽبج ت إج    ي  سبيز اؼبمي وي ت اثل ص دي   ( أ

ف للهج  اليت ي رل ه  اؼب قفوف  كال ق في  ؼب رل ي الل  ،

زب ل     ؽبج  اا يُت، كؽبج  طالب اعب    ت زب ل  

                                                      
54
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   ؽبج  الفال ُت، كؽبج  اإل لي  اعب     زب ل     ؽبج  

 ال   ؿ.

ُب الل   ؽبج ت ج رافي  زب ل      نطق  ج رافي  إى  ( ب

أخرل. ف للهج  ال ربي  ُب اعبزائر زب ل     اللهج  ال ربي  

الميوداف كالميوري  كال راؽ. كالل   اثقبليزي  ُب  ُب ة    

 إنرلًتا زب ل      ىي ُب أ رير .

ُب الل   لنو  ت ُب اؼبمي ول، فهن ؾ اللهج  الفصيح  كىن ؾ    ج( 

 اللهج  ال   ي .

دير  ال  تَت    الل   ب لوإليل  الشفوي  أم ب لرالـ،    د(

 كب لوإليل  اؼبر وب  أم الر  ب .

د ي رلم بل  و ب إل خآلاـ الطريق  اػب ص  اليت سبيزه    ة  فر    ىػ( 

 إلواه. كلآل ى ى ه ؽبج  فردي  أك كط ن .

الل    مي وي ت ُب التن  . فهن ؾ اؼبمي ول الصوٌب، ٍب اؼبمي ول    ك(

الصرُب. ٍب اؼبمي ول اؼبفرداٌب ٍب اؼبمي ول النحوم، ٍب 

 . إذ ل ج ع ااصوات ل تٌت اؼبورفيميلاؼبمي ول الآلث
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(Morfem)  أكالو آلة الصرفي  كلآل ل ج ع اؼبورفي  ت

 .55ل تٌت اؼبفردة أكالرل  ، كل ج ع اؼبفردات ل تٌت اعب ل 

 كظ ئ  الل   (ٖ

لفق صبهور ال ل    الل    لى أف كظ ئ  الل   ىي ال  تَت ا

اك ال واص  اك ال ف ىم رغم أف ب ضهم يرفضوف لقييآل كظيف  الل   

آلل َب اكري  حبرالآلي  لقآلًن أىم إليب ل  تَت اك ال واص . ك لآل ل ؿ ى

 ر56كظ ئ  الل   ا لي 

ظيف  النف ي  )الوإليلي (ر ك ى ه الوظيف  ىي الىت يطلق  ليه  ك  . أ

ف لل   لمي ح ؼبمي خآل يه   ن  طفوؽبم اؼبتررة أف "ان  اريآل" 

 يشت وا   ج هم ك أف ي ربكا    رغت هم.

 لف    "أف   ة ا، ك الالوظيف  ال نظي ي ر كىي ي رؼ بوظيف   . ب

   خالؿ الل   يمي طيع الفرد أف ي حرم َب إللوؾ  ة ا"

ا خري ، ل نفي  اؼبط لب اك اؼبنهي ت ك    رب      لوجيو ك 

 إره د.
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لمي خآلـ لل ف     "ان  ك انت"الوظيف  ال ف  لي ر ك ىي كظيف   .ج 

 ع ا خري  َب ال  مل اثج    ى بإ  ت ر أف اثنمي ف ة ئػ  

ؼبن إلت ت ك اث ًتاـ ك ال  دب  ع اج    ي، فنمي خآل ه  َب ا

 ا خري .

الوظيف  الشخصي ر    خالؿ الل   يمي طيع الفرد أف ي رب 

   رأيو الفريآلة، ك  ش  ره كبو  وضو  ت ة َتة، ك ب ل  ى 

 ي تت ىوي و ك ةي نو الشخصى ك يقآلـ أفر ره لآلخري .

 الوظيف  اثة ش في ر ك ىي الىت لمي ى الوظيف  اثإل فه  ي  دب ٌت .د 

 الميؤاؿ    جوانب ال ي رفه  َب التيئ  احمليط  بو.

الوظيف  ال خيلي ر ل     في   ينميجو    أه  ر ُب لوالب     .ه 

ل وي ، ة   يمي خآل ه  اثنمي ف للًتكيح، اك لشح  اؽب   ك 

ال  لب  لي ص وب  ال   ، ك إضف   ركح اعب    ، ة   ىو 

 اغب ؿ َب ااغ ىن الش تي .الوظيف  اثخت ري  

اث ال ي (ر ب لل   يمي طيع الفرد أف ينق    لو  ت جآليآلة ك ) .و 

  نو   اى ألرانو، ب  ينق  اؼب لو  ت ك اػبربات اى ااجي ؿ 

اؼب   لت ، ك اى أجزا    فرل     الررة اارضي  خصوص  ب آل 

ال ورة ال رنولوجي  اؽب ئل ، ك دير  أف لمي  آل ى ه الوظيف  
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، غبث اعب هور  لى اثلت ؿ  لى ل صتح كظيف  ل ثَتي ، الن  ي 

 إلل     ين  اك ال آلكؿ  لى منط إللوةي  َت ؿبتب.

الوظيف  الر زي ر يرم الت ض أف ألف ظ الل   سب   ر وزا لشَت اى  .ز 

اؼبوجودات َب ال  مل اػب رجى، ك ب ل  ى فإف الل   زبآلـ ةوظيف  

 .57ر زي 

 البيئة اللغوية . ج

 ك التيئ  ل ري  َب اؼب ةورة اؼب  آلدة ال  ريف ت    نآلرم

  لى يؤثر ال ل الن س  واى ؿبيط  ة ف    ة  ىي التيئ  ب ف الل  

 لل    ل  اثنمي ف اإل   له  ألف ظ ىي الل   ك. لن ي هم ك نش هتم

 . ق صآلىم ك أغراضهم    ي رب ك بينهم

 صبيع فهي الل وي  التيئ  ىن  الت  ث حب ه  الىت التيئ  أ  

 ك. لن ي ه  ك الل   بًتلي  اؼب  لق  ن إلي و  جودةاؼبو  ال وا   ك ااهي  

 اؼب نوي  ك اؼب دي  ال وا   ك  ااهي   صبيع ىي زىآلل  لي ى ل ؿ

 لآلف هم ك الل   لرلي  َب الطالب لرغب ك ال  ليم   لي  َب لؤثر الىت

 يمي  و    ة  ىو و ي ،إلي  ي هتم كالع َب لطتيقه   لى لشج هم ك

 بو احمليط  اث ر ن ت ك اؼبهيئ  اؼبؤثرات    يش ىآله    ك اؼب  لم
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 ك الل   ل لم َب النج ح  لى للحصوؿ جهوده َب اؼبؤثر ب لل   اؼب  لق 

 .58ل لي ه 

 ال وا   اؼب  لق  ب لتيئ  الل وي  .أ 

لت  أف يمي  ر الت  ث التحث    التيئ  الل وي  قبآل أف    

النظري ت النش ئي  ىي النظري  التيئي  ك يق ؿ   دة 

(Environment Theories)59. 

يرل إلت ع ى ه النظرة أف الل   لنش  ك ل طور  لى ؿبيطه  ك 

بيئ ه  ااج    ي  ك  ُت لوجآل  ؤثرات خ رجي  حيص  ال ف    ك 

 .61يؤدل اى لشري  الميلوؾ الل ول يآلفع اى اؼب  لم

ك ة ف ال  لم َب الل   ال إلي   الل   ااجنتي  ىو   لي  

 ىرة  اؼب ضل   ىت ة ف غَت   جب  لين  إذ قبآل  ًتددة ب نواع اؼبظ

ل ريف ت ـب لف   نآل اىله . ك ة ف ال  لم َب الل   يؤثر  لى ال   لُت 

 .61ي ٌت ال     الآلاخلي ك ال     اػب رجي

ك ال     الآلاخلي ة   ل ؿ ن ن  إلوج ن  ىو ال     َب 

ؼبه  داخ  الطالب ة ه رة نفميو. ك جب نب ذلك الآلكافع َب ال  لم، ا
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كالقآلرة، ال  دة النفميي ، اثج    ي  ك اثل ص دي ، اغب ل  اعبمي ي  ك 

الرك ي   ىي الىت    ال وا   الآلاخلي . ك أ   ال     اػب رجي ىي  

    اؼبواد الآلراإلي  ك الوإل ئ   ة     كجآل خ رج نفس الطالب

. ال     ال  ىن  ىو ال ل نقط  62ال  لي ي  اك التيئ  الىت إلرنوا فيه 

 الىت ل  لق َب حب ن  ى ا، ي ٌت التيئ  اؼب  لق  ب لل   ال ربي .

ة  ال وا   الىت لؤثر َب ل ليم الل   يؤيآل التيئ  الل وي  الىت 

كض ه  ااإل ل . ك إف التيئ  الل وي  ؽب  دكر ةتَت لنج ح الطالب 

 .63ال ي  ي  ل وف الل  

إف دكر التيئ  َب اة مي ب الل   ال  ني  ينقميم اى 

. مه ر التيئ  اثصطن  ي  ك التيئ  غَت اثصطن  ي  64قمي ُتال

 )الطتي ي (.

 التيئ  اثصطن  ي . (ٔ

 س َب رحي ف أف التيئ  اثصطن  ي  ىي إليل ؿ دكالل ك 

ا آلل التيئ ت الل وي  الىت لرلرز  لى إليطرة القوا آل اك نظ ـ الل   

سبر  َب ل   اؽبآلؼ  ع ال و ي ، ك ال و ي   لى لوا آل ل   اؽب ؼ 
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إل   ه  ب ؼبنهج اثإل ن  جي اك اؼبنهج اثإل آلالى. ك اؼبقصود ب ؼبنهج 

اثإل ن  جي ىو أف يوضح اؼب لم لل   لم    لوا آل ل   اؽبآلؼ  ىت  

ة ف اؼب  لم ف مه  ك  مي و ت   لى القوا آل فيف لو اؼب لم َب ال طتيق. ك 

يميولو أ   اؼبنهج اثإل آلالى ىو   ل  ؼب رف  ااهر ؿ الل وي  ٍب 

 .65اؼب لم ليروف كاجآلا نفميو    للك القوا آل

 ك كضح ةريمي     خص ئص التيئ  اثصطن  ي  ك ىي ة   يلىر

ام أّن  ج له  اؼبآلرس لصآلا  (Artifical)صن    لصآلي   ( أ

 ؼبمي  آلة الطالب َب ل ليم الل   ال  ني .

يوجو اؼب لم  لى اؼب  ل ُت لري ي  لوا اانشط  الل وي  الىت   ( ب

القوا آل الل وي  الىت لآل ل ل وى . ك يقآلـ ؽبم رد  ة نت فيه 

الف      اؼبآلرس ك ىو لص يم ااخط   اك إصالح أخط   

 اؼب  لم.

ك ىو جز     ؾب و  ت ل ليم الل   َب اؼبآلرإل . ك   رف   ( ج

القوا آل الل وي  ب ل و ي  يمي طيع الط لب كجآلاّن  ب ل  لم الرظبي 

اك    ا خري  ال ي   ُب الفص ، ام    ة ب القوا آل الل وي 

ديلروف الرف  ة      رف  لوا آل الل وي . ك ى ا يآلؿ  لى أف 
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التيئ  اثصطن  ي  ؽب  ل ري  أكإلع    ال  ري  ال ل  رفو 

 س إل بق . ك هب ا سب    التيئ  اثصطن  ي  إليالآلكالل ك 

ب لفص  اك خ رجو. ك اغب ص  لؤةآل أف التيئ  لمي  آل إليطرة 

    لم. القوا آل الل وي  لل

 .ال  ني  الل   اة مي ب ُب االصطن  ي  التيئ  دكر

 االصطن  ي  التيئ  ل ري  الت  ث كضح كلآل

 التيئ  دكر    الت  ث بُت الفص  ى ا كُب ك ال  ه 

 الل وي .  نآل االصطن  ي 

 دير  االصطن  ي ( الرظبي )التيئ  ال  لم اثر أف إيليس يرل

 : ن  ي ُت  لى نظره

 .ال  ني  ل  ال اة مي ب لرليب .ٔ

 اؽبآلؼ. الل   إليطرة قب ح أك المير   .ٕ

 التيئ  غَت اثصطن  ي  )الطتي ي (. (ٕ

ة   رأه  ل    الل   ك ىي    ي  لق  التيئ  الطتي ي  

ب ة مي ب الل    يث ال يًتةز اثى   ـ فيه  َب لوا آل الل  ، ك إمن  

 ك زاد ةرإلُتاثى   ـ َب ؿب وم الرالـ اثلص ى اك فخو اػبط ب. 

َب رحي ف أف اة مي ب الل   ال  ني  ىو   لي  لشتو اة مي ب الل   
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. ف لطف  ير ميب الل   الطتي ي   رة بآلكف 66ااكى  نآل الطف 

 اثى   ـ اى القوا آل الل وي .

ك يقصآل ب لتيئ  الطتي ي  اإل خآلاـ الل   ال ربي  ب رض 

 ل  ال ف ىم ك نق  اؼب لو  ت ال  ع الًتةيز  لى احمل ول، ى ه اغب

الل وي  ذبرم طتي ي  لآلخ  فيه     نف    نآل   ي حآلث  مي خآل و 

الل   ااكى اك ااجنتي  َب الش رع اك اؼبل ب   ال إف الًتةيز ىن ؾ 

 ال يروف  لى الصيغ الل وي  ب   لى احمل ول.

الد ال رب، ةي التيئ  الل وي  ؼب  ل ه  ي ٌت هب  الت  ث ب

ه  ال رب. بن    لى ى ا حي  ج لو ال يمير  في جيآلى  َب بالدن  ك

اى لروي  التيئ  الل وي  كلو ة ف    اؼبمي حي  أّن  لشتو ب لتيئ  

 ااصلي .

لش    التيئ  الطتي ي  ىي الل   الىت اإل خآل ه  

ااصح ب َب نفس اؼبر ل ، الل   اإل خآل ه  اؼب  ل وف، الل   

اإل خآل ه   اؼبمي خآل   َب ااخت ر اؼبطتو   اك ايليرًتكنيجي  ك الل  

 ااإل لي  َب   لي  ال  ليم كال  لم َب فص  الل   اك غَته.

 مهارة الكالم. 5
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 تعريف (1

 ب آل اارب   الل   فنوف    ال  ين الف  الرالـ ي  رب

 طريق    اثنمي ف ل ل و     اللمي ف لرصب  كىو االإل   ع،

 فليس لإلنمي ف اؼب يزة  ال      كىو كالر  ب ، كالقرا ة االإل   ع

 .كاللفظ كاثفآلة، اللفظ ىو الرالـ اف ةال  ، صوت ة 

 الكالم مهارة مكونات (2

 النطق أنشط  ك   .كاغبآليث النطق :هق ف اؼبه رة ؽب ه

 نصوص ك فظ اعبهري ، كالقرا ة اؼب لم، ةررى  ل ت رات الًتليآل

 . كلرديآلى   مي و   أك  ر وب 

 الكالم ةيمأه (3

 ُب أثر ذات واضح ال الآلليق  الرل   ا  الؾ  لى القآلرة إف

 كلآل يم غب ج و، كلض   نفميو،    ل تَت ففيه . اثنمي ف  ي ة

 .الن س بُت ؼبر ن و

 غ ي  سب   الىت ااإل إلي  اؼبه رات    ال  ني  الل   ُب كالرالـ

  ع لاللص ؿ كإليل  نفميو ىو ة ف كإف. الل وي  الآلراإل  غ ي ت   

 ال  ين النص  آلاي ب ُب اؼبه رة ؽب ه اغب ج  اه آلت كلقآل .ا خري 

 كإل ئ  كلزايآل ال  ني ، ال  ؼبي  اغبرب ان ه   ب آل القرف ى ا   



ٗٔ 

 

 لزايآل أدل لقآل  ىت بلآل، إى بلآل    الواإلع كال حرؾ االلص ؿ،

 ل ليم طرؽ ُب النظر  إ  دة إى الن س بُت الشفهي لاللص ؿ اغب ج 

    ى كغَت  الشفوي  المي  ي  الطريق  ان شرت أف كة ف .ال  ني  الل  

 .67اى    ه  الصولي  اؼبه رات إيللو  طرؽ

 أ كىو ال ربي ، الل   الفركع بُت اػب ص   ًتل و الرالـ ة ف ؼب 

 : فهي الرالـ أىي   كأ   الل  ، فركع ة     ال  ي  نو

 الوجود، ُب الر  ب  إلتق اثفه ـ ةوإليل  الرالـ أـ اؼبؤةآل    .أ 

    أىم الرالـ فإف كل لك ير ب، أف لت  لرلم .ف ثنمي ف

 . الر  ب 

    ال  تَت ُب الطالل  اثنمي ف ي ود الرالـ  لى ال آلريب .ب 

 .ير اعب  ه كاجه  ـك اؼبت دأة  لى. كالقآلرة أفر ره،

 إى   إل    ج  ُب كثق ف ،  ري     فيه  دب  اؼب  صرة اغبي ة .ج 

 الواإلع ب ل آلريب إال ذلك إى إلتي  كال الرأم، كإبآلا . ا ن لش 

 .النفس ُب     الواضح ال  تَت غلى يؤدم ال م ال حآلث  لى

 أهداف مهارات الكالم (4
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كيرل " ركبرت بوى"  ،ىن ؾ اىآلاؼ ة َتة ك  نو   للرالـ

أف ىن ؾ  تآلأي  أإل إليُت َب ال جهآل يقـو بو اثنمي ف  نآل إلص لو 

 مه ر ،ب ا خري     طريق الل  

 أ. اافر ر الىت ي رب هب . 

 68ى ه اافر ر اى ا خريُت. ب. كالل   الىت ينق  هب 

 ،ك اىآلاؼ الرالـ لشًتؾ  ع اىآلاؼ الل   ال ربي  ال    

 كىن ؾ اىآلاؼ خ ص  للرالـ دير  كضو ه  في   يلىر 

إلآلار اافر ر  لى القي ـ جب يع ألواف النش ط الل ول الىت  . أ

يطلته   نهم اجمل  ع، كال  ود  لى النطق الميليم ب لل  . كى ا 

م  الفرد ف  الل   كلوا آلى ،  يث يمي خآلـ يمي آل ى أف ي  ل

الف ظ  للآلالل   لى اؼب  ىن اؼب نو   الىت لرد َب أثن   الرالـ، 

 كضي ع الرالـ َب  ت رات صحيح .

سبرُت اافراد    ال  تَت     َب نفوإلهم، اك     يش ىآلكنو   . ب

ب ت رة إللي   كدير  ذلك ب زكيآلىم ب اؼبواد الل وي ، لًتلي 

لآليهم القآلرة  لى لوضيح اافر ر ب إل خآلاـ  ل  هم. كلروف
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الرل  ت اؼبن إلت ، كااإللوب اؼبن إلب. كذلك اف االف ظ 

 رب   هحن ت   نوي  اللنفص   نه .

لوإليع دائرة افر رىم، كذلك ب لآلارىم  لى لنمييق  ن صر  . ج

 الفررة اؼب ربة  نه  دب  يضع  ليه  صب ال كلوة لل  ثَت َب المي  ع.

لى ال فرَت اؼبنطقى، كال  ود  لى المير    لى ل ويآل اافراد   . د

 ال فرَت كال  تَت. 

لقآلرة  لى  واجه  ا خري ، كلن ي  ال ق  ب لنفس كاث آلاد  . ق

  اللمي ف. كالقآلرة  لى لل وال  اغبيوي  الىت لطّلب فص  

 اثرذب ؿ.

المي ع دائرة ال ري  ؼبوال  اغبي ة، ب   ت ر أف الرالـ ي ض     . ك

كاعبواب. كاؼبت    ت كاؼبن ظرات، كإلق    ة َتا  نه ، الميؤاؿ

ال  لي  ت كال وجيه ت، كإدارة اغبوار كاؼبن لش ت، كال  ليق  لى 

 ااخت ر.

إلق ف اؼبال ظ  الميلي    نآل كص  ااهي   كاا آلاث كلنو ه   . ز

ك لنمييقه ، ف لفرد يآللق َب ة  ب و، كلرنو َب ةال و اليروف 

اف ي ص  ب لمير     آللق  بصورة جيآلة. كى ا اثلق ف جيب
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اؼبن إلت   ع إلق ف االف ظ اؼبن إلت  لل   ىن، كة ا الًتاةيب 

 ه  َب  ي لو الل وي .                               إليكال ت رات كال زّكد، اف اؼب رلم إليح  ج 

هت يب الوجآلاف كالش ور. كفب رإل  ال خت  كاثب ر ر، كال  تَت  . ح

اافر ر َب اإللوب كاضح الصحيح    اا  إليس كاؼبش  ر ك 

 راؽ ك ؤثر.       

كل ؿ  لى ثورم  تآل اعبلي  َب ة  بو "   ّةرة طرؽ        

في    ،ال آلريس لل   ااجنتي  " أف اىآلاؼ ل ليم  ه رة الرالـ

                    69يلىر

أ( اف ينطق اؼب  لم اصوات الل   ال ربي  بطريق   قتول     أبن   الل   

   .                                                                 ب م اص  الل

ب( اف يمي خآلـ اغبرة ت الطويل  كاغبرة ت القصَتة كال شآليآل 

 كال نوي  َب ل   الرالـ الفصحي.                                                   

 كادكاره. ج( اف يرميب ثوري  لفظي  ةال ي   ن إلت  ل  ره ك  ج لو

 األسس التربية في تدريس مهارة الكالم (5

 ُب  را كيروف ليآل، دكف اافر ر أرض  ري  لو لل  رلم  :اغبري  .أ 

 .أفر رهب   لؤدم اليت ال ت رات اخ ي ر
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 .  نو   اغبآليث يروف أف  :ـ الرال ُب ال نوع .ب 

 .ال  تَت ُب صآلؽ  لى اؼب رل وف ي  ود أف  :الصآلؽ .ج 

 .  ُت كلت للرالـ آلدحي أال  :الولت ربآليآل  آلـ .د 

 بو لو ليس هي     ي حآلث أف ديرنو ال اؼب رلم :المي بق  اػبربة .ق 

 .إل بق  لم لو ة ف إذا بطالل  ي حآلث كإمن    رف ، إل يق

 الخطوات لتنمية مهارة الكالم (6

 ك وال  كأىآلافو ةال و، ُب كالنه ي  التآلاي  اؼب رلم ي رؼ أف .أ 

 .الرالـ

 .اللفظ لت  ب ؼب ٌت اثى   ـ .ب 

 .طتي ي   وال  ُب الرالـ  ه رة  لى آلريبال  .ج 

 .الرالـ كبو اؼب  ل ُت لآلل الآلكافع اإل   رة .د 

 .ال آلريب ُب اؼبركن  يرا ي .ق 

 .الل وي  ال ركة ُب ال زكد .ك 

 لر ميب ال اؼبه رة اف  يه ، كال آلريب اؼبه رة ل لم ُب ال آلرج .ز 

 .كا آلة دف  
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 ثالثال الباب

 وتحليلها البيانات عرض

 لرةز  يث التي ن ت  رض أف الت  ث ل رلم ال  لث إلوؼ الت ب ى ا ُب

ـب صرا    النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل     التي ن ت  رض ُب الت  ث

  .فيو لروي  التيئ  الل   ال ربي     كربليله  التي ن ت ك رض

القرآنى نور الهدى معهد  عن تاريخية نبذة : األول المبحث

 ماالنج بسنجاساري

  يختار لا . أ

 ماالنج بسنجاساريالقرآنى نور الهدى معهد  يختار   .1

ظّبي بنور اؽبآلل اّف ؿبّت  الشيخ اغبج  تآل اؼبن ف هرر  ّت    يق   

 القرنف ىو  شَتا إى أف "لل يح" كاليت ل ٍت كىآلل "النور" ل ٍت نورللقرنف. 

  اؼبآلارس اثإلال ي .ال وجيو ال ي  حي  جوف إى اؼبطلق لتض  الر ئن ت

، كاليت  القرنف  لى ل ليم ُب النه ي  كيرةز القرنف نفميو ىآلل نور الآلاخلي 

  نطق     طريق اغبف ظ  لى .القرنف فيظرب ىو  ر ف  لل  ي ة نت 

     ع لن و بمير   القرنف ىآلل نور القرنيناؼب هآل    النج  - إل رمج إلن

 .اؼب دي  كال  لي ي   لى  آل إلوا ، كنظ ـ  آلة  را   خالؿ
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 اف الر َت ي م لوفَتى  الص ود لت  التآل  ُب، الن و التآلين  ر ل  ُب 

 ُب ال ي  ال ي يشوفالطالب ) الطالب ل روف    ال لزاؿ    اػبف فيش

 ابن    بآلأ التن   المير ، ك  ل وفَت ُٜٚٚٔب   ـ  جآليآلة كي  قآل(.   هآل

ُب   ـ  ُب اؼبر ل  ال  ني  .ٜٛٚٔ احمل ل    ـاليت دير  )اجمل ع أ(   الروخ

لولو  ة   شر غرؼ ع ' نخر ط بق  دك الف ي ت بن    نرب بنيت ٕٜٛٔ

٘.٘x  ٕ.٘ بمييط   بن   يرةب ىي نفميه  للرج أيض  ك ( ب اؼبرةب) ـ

 ُب الضرب لول  كة ف هيئ  مل لتن   بن   ب آل ذلك .   اػبشب  صنو  

اؼبآلارس  أنش ت ُٜٜٛٔب   ـ  .اؽبآلل نور اؼبآلارس اثإلال ي  الآلاخلي 

 ٜٜٔٔكُب   ـ  .   ط بقُتروخ للل    اا َتة ك  اا َتة ديني  بن   الآليني 

    ؾب و و  ع  ـ ٕٚ x ٕٖ لي س الروخ اب     ط بقُت  ع بن   كاصلت

 أإل لي  ، ـ ٕٚ x ٗ لي س ابن  غرف   ٕٙ بن   لآلرات كإ  دة غرؼ ٛ

   ول  ٜٜ٘ٔ  ـ ٘ٔ x ٙ لي س  ع ابنو  تٌت اؼبر لب اؼبه جع ٖٜٜٔ

 ُٜٜٙٔب   ـ  ،  ـ ٕٔ x ٓٔ دبمي    طوابق ٗ الط لت ت ّف ظ 

طالب كاؼبراةز الصحي  ك  بواب اؼبآلارس الآلاخلي  اعبآلار ك  االن ه     

 لي س ٜٜٚٔ للرج ؿ طوابق ٗ، كل    االلص الت الميلري  كالالإللري 

ٕٕ x ٕٔ اب  الروخ لًت يم ُٕٔٓٓب   ـ  هيآلت، يمي آلير   ـ 

 الطالب حب ج    جر كاللواـز اإل تآلاؿ ك ت ين فاعبآلرا ال لزاؿ ااخش ب



ٗٛ 

 

منوا   أيض  ههآلت ٕٔٓٓ  ـ  نيمي ف ُٖٔب  ل    ف  ل  أةش ؾ الط  ـ

 71. ىت ا ف ال  ـ ال حق . آلد الطالب ُب ةتَتا

القرآنى نور الهدى قيام مجلس إحياء اللغة بمعهد نور الهدى  تاريخ  . ب

 ماالنج بسنجاساري

 يالدي . فقآل ظهر أّف اؼب هآل  ٖٕٓٓ  ل ـ برن  ج الل   ى ا ُب المين

  خ ص ، ك لآل إه هر ى ا اؼب هآل بميتته ، إ   القرننينور اؽبآلل خي ص للًتبي  

ال الكة ك إ   اغبفظ. كلر  ليس فيو الطالب ال ي  حيمينوف ب لًتصب  

 ، ك لآل  لم  ريب اؼب هآل هب ه اا ور جيآلا.  يت  نآل   يروف الشيخ القرنني

هرور اغب ةم ؼبمي بق  لفميَت القرنف ُب إ آلل اؼب  ىآل  اغب ج  تآل اؼبن ف

جب كل الشرلي ، ك ىن ؾ ابنو الشيخ اغب ج ؿب آل خَت اا ُت )ال م يريب 

اؼب هآل نور اؽبآلل ُب اغب ضر( يش رؾ ُب ى ا الربن  ج، ك مل يآلر الشيخ  تآل 

 اؼبن ف أّف ابنو إليفمير ا ي ت ب لل   ال ربي ، ك يفزع ُب ذلك.

ا  قآل اف جي   ب لقميم اػب ص لًتبي  الل   ال ربي  ُب  ك    ىن ، 

  هآله، ك جي ع ةربا  اؼب هآل ليش كر   هم    ى ا الرأم. ك    الرربا  ىم 

ااإل  ذ نور  لي     ف )ة حرؾ اؼب هآل( ك ااإل  ذ اب  ضبآل ك ااإل  ذ 

أضبآل نور جنيآلم )مه  ةآلو(. ك    ى ا االج   ع حيص  اا ري ، ااكؿر 
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إليقت  القميم للًتبي  الل   ال ربي  أك اؼب ركؼ  القرنينُب   هآل نور اؽبآلل  أفّ 

ا َف ب "ؾبلس إ ي   الل  ". كال  ينرإلَتيب ذلك الربن  ج خنت هيخ اؼبن ف 

ي ٍت ااإل  ذ أضبآل نور جنيآلم. كأصتح ؾبلس إ ي   الل   دب هآل نور اؽبآلم 

 ا ف. إيلة   يراـ   القرنين

 الرعاية .1

كض ت       النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل هآل   ر ي كمنى 

خالؿ لنفيآل منط   ر    ل ئم  لى القيم اّليت غرإله  الميل     بآلاي     

لت  إى اؼب فرة ؽب   ااإل  ذ اغبج  تآل اؼبن ف هرور كااإل  ذة اغبج  أـ 

 مين  ة  اؼبؤإلمي  كالرّا   ااكى. كا ف، إإل  رار إن ش ر اؼب هآل ب رّيّ ه  ، 

 كىمر

 الشيخ اغبج ؿب آل خَت ا  ُت .ٔ

 الشيخ اغبج  نب ضبآلكف .ٕ

 الشيخ اغبج أضبآل نور جون يآلم .ٖ

ـّ زىرة .ٗ  الشيخ  اغبج  أ

 الشيخ  اغبج  ني  اؼبفّر   .٘

 الشيخ  اغبج   شرف  .ٙ

 الشيخ  اغبج  نور ليلي  .ٚ



٘ٓ 

 

 والرسالة يةالرؤ   . ت

 الهدف . أ

نف طت    لرنين جي  إلليم   مل كأخالؽ الررًن كل درة  لى فب رإل  القر  (ٔ

 ب لر ف 

كلآلت أجي ؿ    الطالب اّل ي  ىم خ لص كخالل  ك ت ررة ُب صبيع  (ٕ

 اجملالت

 العالمة الخاصة  . ب

 ال يوم إالّ بالقرآن .1

 لربي  الطالب لقرا ة القرنف ةّ  يـو  .أ 

 اؼبت آل كف لشري  ل ليم القرنف دبنهج لرا ٌب ك فظ جز ّ ن   .ب 

ّنظر حبفظ الطاّلب الق دريمي طيع أف خي  ر الربن  ج القرنف ب ل  .ج 

 المّيور اؼبهّ   أكالرب ج القرنف ب ل  ئب

لرأة إلت   ىي إإل  رار الربن  ج الّطالب اػب م القرنف ب ل  ئب   .د 

 ثالثوف جز ان 

 خيرب القرنف دبنهح للّقي،  ش فه  كهه دة أك إلنآل  .ق 

 تربية والتعليم .2

  آلرإل  ديني  إللفي  إل   إلنوات  .أ 



٘ٔ 

 

 ل ليم ة  ب الميلفى  .ب 

 إلال ىلن ي  إإل ط    كفنوف اث  .ج 

 لن ي  رغب ُب القرا ة كالر  ب   .د 

 لنتيت الن  ئج أخالؽ الرردي   .ق 

 الربن  ج الل   ال ربي  كاثقبيليزيّ   .ك 

الربن  ج ااإلتو ّي،    ؿر صالة النوافي ،  ضرة، اػبط ب  اؼب ت ري ،   .ز 

 لرا ة ب ل  ٍتّ 

إإل   ث ،  ن ةب، صالكاة اغبتشي،  الربن  ج الشهرم،    ؿر  .ح 

 كخ م القرنف

 الوسائل ج.

 نورالهدى المثال: القرآنيالوسائل في المعهد 

 اؼبمير  للطالب اؼبط ئّ  كاعبّيآل .أ 

 غرف  ال  ليم .ب 

 الميح  الواإل   كاؽبآلئ .ج 

 اؼبصلى ؼب    ال ت دة .د 

 اؼبرةز الّصحى لل  هآل .ق 

 هرة  الط لت ،  رةز اثّلص ؿ ك قص  .ك 



ٕ٘ 

 

 اؼبر ت  .ز 

 الجغرافيا الموقعد. 

إلنج إل رم   لنج  ٔٚ رع ةرا  ت ُب الشالقرنىن نور اؽبآلل لقع اؼب هآل 

، ٕٔٙٓ٘ٗ( ٖٔٗٓج كل الشرلي  إنآلكنميي . اؽب ل  ) ٖ٘ٔ٘ٙ

ٜٗ٘ٔٙٙ.71 

 م 1113-2111 برنامج اللغة في الدراسى العام المعلم هيكل . ه

 الشيخ اغبج ؿب آل خَت ا  ُت ربي  ر  .أ 

 الشيخ اغبج أضبآل نور جن يآلماإل ش رم ر  .ب 

 ااإل  ذ   راف ره دمرئيس ؾبلس اثدارة ر  .ج 

 , ؿب آل بصرمؿب آل إغب ـ أى الآلي ئيس الربن  ج ر ر  .د 

  هي  اانوار ,أضبآل رهي  ال قليسبوي  ر  .ق 

 72.أضبآل يوص  أهرُب ,ؿب آل لتي ف إهقي راإلل  ر  .ك 

 والمدرسات المدرسين حالةو. 

  ٔ اعبآلكؿ
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   النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل  ُب كاؼبآلرإل ت اؼبآلرإلُت   ل 

 ق ٖٗٗٔ-ٖٖٗٔ الآلراإلي  للمين 

 ال  ليم   دة اؼبآلرس الرلم

 لفميَت اعبللُت لشيخ اغبج ؿب آل خَت ا  ُتا  .ٔ

 ضفرائ إب  ضبآلكف لشيخ اغبجا  .ٕ

  لم الفقو أضبآل نور جن يآلم لشيخ اغبجا  .ٖ

  آليث ااإل  ذ نور  لى     ف  .ٗ

  لم ال فميَت أنس ف ئق  صآلر اغبج ااه  ذ  .٘

  لم ال و يآل ااه  ذ  تآل ال فور  .ٙ

   رطي  آل ه ف ي غراـااه  ذ ؿب  .ٚ

 ال تي ف ااه  ذ  تآل اػب لق  .ٛ

 فقو ااه  ذ زي  اؼب  رؼ  .ٜ

 كبو ااه  ذ ـبلص أضبآل  .ٓٔ

 اخالؽ ااه  ذ  تآل اغبليم  .ٔٔ

 ضفرائ ااه  ذ ؿب آل نور ص غبُت  .ٕٔ



٘ٗ 

 

 صرؼ ااه  ذ ل ر الآلي  نور  .ٖٔ

 ااصوؿ الفقو ااه  ذ ف ح   زيز  .ٗٔ

 ال تي ف ااه  ذ ؿب آل ي ود  .٘ٔ

 فقو ذ ؿب آل صلح ن ااه    .ٙٔ

 كبو ااه  ذ أةوس إلوفرينو  .ٚٔ

 اخالؽ ااه  ذ  صط  اؼبرى  .ٛٔ

 ضفرائ ااه  ذ  صط  ةل ي  .ٜٔ

 صرؼ  ااه  ذ  شهودم  شهورم  .ٕٓ

 ااصوؿ الفقو ااه  ذ ؿب آل  ميُت  .ٕٔ

 ال تي ف ااه  ذ  تآل اؼبن يم  .ٕٕ

 فقو ااه  ذ إغبم أى الآلي   .ٖٕ

  آليث   أـ ز رلاغبج  لشيخا  .ٕٗ

  لم ال فميَت    شرف غبجا  لشيخا  .ٕ٘

  لم ال و يآل   نور ليلي اغبج  لشيخا  .ٕٙ

   رطي ااه  ذة ذرة النفمي   .ٕٚ



٘٘ 

 

 ال تي ف ااه  ذة ن    الرضب   .ٕٛ

 فقو ااه  ذة إلفي فح ي  .ٜٕ

 كبو ااه  ذة نوراؼبقي    .ٖٓ

  آليث ااه  ذة  رأة اؼبفلح   .ٖٔ

 

 البالط حالة ز.

ُب  ق  ٖٗٗٔ-ٖٖٗٔ     ؼبآلرإل ب اؼبمي ئي  الفًتة ُب الط لت ت ؾب و   لتلغ

  (komplek E & F)ةو فليك

 ٕ اعبآلكؿ

  آلد ال ال ي  ال رف  الرلم

ٔ.   

 

Komplek E 

 ٖٕ  . أ

 ٕ٘  . ب  .ٕ

 ٜٕ  . ت  .ٖ

 ٕٚ  . ث  .ٗ
 

  ٖاعبآلكؿ

  آلد ال ال ي  ال رف  الرلم



٘ٙ 

 

٘.   

 

Komplek F 

 ٕٗ  . ج

 ٕ٘  . ح  .ٙ

 ٕٙ  . خ  .ٚ

 ٕ٘  . د  .ٛ
 

 ٗاعبآلكؿ

 ور اؽبآللن القرنيناجمللس إ ي  الل   ب ؼب هآل  ط لت ت  آلد

 صبل  الطالب الفص  الرلم

 ٕٔ أ  .ٔ

 ٛٔ ب  .ٕ

 ٕٗ ج  .ٖ

 ٕٔ د  .ٗ

 ٛٔ ق  .٘

 ٜٔ ز  .ٙ

 

 ماالنج بسنجاساريالقرآنى نور الهدى معهد ال في الدراسي المنهج ح. 



٘ٚ 

 

   النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل  هآل اجمللس إ ي  الل   ب اؼب ل   آل

اجمللس إ ي   ُب الآلراإلي  واداؼب  لى حي وم اؼبنهج ي  لق ى ا ال م ٕ "ال جآليآل"

 .الآليني  الشؤكف كزارة لررهت  اليت ال  نوم لل مي ول ٕٗٓٓ الآلراإلي ب ؼبنهج . الل  

 :73  النج بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل  ل ليم أىآلاؼ أ  

 ٓٔ اعبآلكؿ

 مؤشرات المنافسة كتاب المواد الرلم

ٔ.  
  رص ال ربي  ل  

لوا آل الل    إدخ ؿ

 ال ربي 

 النحو   أف نفهمدير

 الميليم

ٕ.  
  ه كرة

(percakapan) 

Daily 

Conversation

 

الن طقُت   قآل     

 ب ل ربي 

ة    ريب بآلأ ي رلم

 يـو

 

ٖ.  

  فظ اؼبفردات  فردات
 اؼبفردات إدخ ؿ

 ال ربي 

 اؼبفردات ب إل خآلاـ

ب لف    حيفظوف

 احمل دث  ُب لل مي  آلة

 و ي إلي
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 ل ت   .ٗ
(permainan) 

- 
 مؤشرات 

 
 القرآنى نور الهدى لمجلس إحياء اللغة بمعهد  جدوال الدراسةط. 

 74ٔٔ اعبآلكؿ

 اؼب لم الر  ب الآلرس الص 

 ااكؿ

 الص  الرابع (ٔاغبرص  لى الل   ال ربي  ) لوائآل الل  
 الص  ال  لث Daily conversation اغبوار

 الص  الرابع BTM الل   ااثقبليزي 
 ال  ين الص   فظ اؼبفردات اؼبفردات

Vocabularies الص  ال  لث  فظ اؼبفردات 

 ال  ين

 لوائآل الل  
 ؿب آل  ميلم ا جرك ي 

 أجوس غالـ أ.ـ. (ٔاغبرص  لى الل   ال ربي  )
 ؿب آل بصرم ؾب و  ت ال صري 

 ؿب آل بصرم (ٔاحمل كرة اغبآلي   ) اغبوار
  تآل اهلل فوزم BTM الل   ااثقبليزي 

 نور ؿب آل ر ض ين اؼبفردات فظ  اؼبفردات
Vocabularies نور ؿب آل ر ض ين  فظ اؼبفردات 

 ال  لث
 لوائآل الل  

 إلي  ال فراف ا جرك ي 
 زىرم كَب (ٔاغبرص  لى الل   ال ربي  )

 اغبوار
 يوإل  الشرؼ (ٔالقرا ة الرهيآلة )
 ى ركف الت رثي (ٕاحمل كرة اغبآلي   )
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ٜ٘ 

 

 هلل فوزم تآل ا - الل   ااثقبليزي 
 نور ؿب آل ر ض ين  فظ اؼبفردات اؼبفردات

Vocabularies نور ؿب آل ر ض ين  فظ اؼبفردات 

 الرابع

الآلة ور  ااإل  ذ (ٕاغبرص  لى الل   ال ربي  ) لوائآل الل  
 رهآلي  اؼب جمي َت

 اغبوار
 أضبآل فب  ز ال ق ُب (ٕالقرا ة الرهيآلة )

في ااإل  ذ  صط (ٕال ربي  بُت يآليك )
 اؼبري اؼب جمي َت

 ااإل  ذ ؿبركس  لي - الل   ااثقبليزي 
 

 البيانات عرض : الثاني المبحث

القرآنى نور معهد الفي ية و غفي تكوين البيئة اللّ  الطريقة عن البيانات عرض -1

 ماالنج بسنجاساريالهدى 

ة  لى أكال أف قب   بيئ  فيه  ال يـو إال ب رلم ال ربي ، كى ا ل روي  ال  د 

لرلم ال ربي  َب  ي ة الطالب. جيب لر  الطالب اّل ي  يميرنوف فيه  أف ي حآّلث 

ب لّل   ال ربّي ، ك   ي رّلم إلول ال ربّي  ف ليو ال ق ب. كال ق ب يقميم  لى كجهُت 

ي ٌت، ال ق ب اؼب ؿ كال ق ب اغب ؿ. كال ق ب اؼب ؿ أف يآلفع الطالب النقود ليشًتم 

و ي  ب لقي   طبس  ئ  ركبي . كب آل أف يشًتم القرط س،  ليإلرط إل  فيو اؼبفردات 

ة ب  ليهم اغبفظ  لى للك اؼبفردات. كأ   ال ق ب اغب ؿ ال ق ب ال م ي  لق 

ب ا   ؿ كاعبميم. كلع ى ا ال ق ب  لى الشخس ال م دخ  َب احملر   أة ر    



ٙٓ 

 

. كأف ينقرفش ثالث  رات َب ااإلتوع ي ٌت، أف ينظ  اغب  ـ أك اؼبنطق  أك اؼبزبل 

  رّة أك  رّلُت َب اؼبنطق  كى ا يـو هب  إالّ لنج   بيئ   ربي   ن  نت  َب ى ا اؼب هآل.

ك       ل روي  ى ه التيئ ، الرآلرإل  الّل وي  كفيه  ال  ليم  لى الّل    

ال ربي  خ ص . يش     لى القرا ة زالر  ب  كالقو آل ك فظ اؼبفردات. كى ه اؼبآلرإل  

ـو إاّل يـو اػب  س، كب   نآلن  اؼبآلرس أك اؼب لم لر  درس. كاؼب لم ال لف ح َب ة  ي

يقّيآل لطاّلب ى ا اؼب هآل ب  ن خآل اؼب ّلم أيض     خ رج اؼب هآل. َب ة  درس أف 

حيفظ اؼب  لم ثالث  ىّت طبس  فردات جآليآلة، كىن ؾ الّلي  اؼبخيّص  غبفظ اؼبفردات 

كَب يـو اارب    ليل  اثإل   ع، ة   فقآل، ىم حيفظوف كاؼب ّلم يمي   وف  فظهم.

الص  جي  ع َب الق    ليش ىآل اؼبمير ي  ال ربي     أصآلل ئهم. كلن  عبن  اػب ّص  َب 

 75لقمييم ااكل ت َب ليل  اثج   ع  ميّ ى عبن  سبني  القنوف.
 

معهد الفي ية و غفي تكوين البيئة اللّ  العوامل المؤثرة عن البيانات عرض -2

 ماالنج بسنجاساريلهدى القرآنى نور ا

لر  هيئ  وا   لتروف هي  ة   يراـ، كة لك َب برن  ج الّل   هب ا اؼب هآل  

لو  وا   ة َتة ل روي  التيئ  ال ربي ،  نه  ال  ليم اؼبترر لل واـ كال  ليم اؼب وإلط 

ال  ليم اؼبترر يتآلا     إلن  ااكى  ىت إلن   للوإلطى كال  ليم ال لي  لل خصص. ك
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 ، كال  ليم اؼب وإلط يتآلا     إلن  ال  ل    ىت إلن  الرب  ، كااخر كال  ليم ال لي  ال  ني

لل خصص يتآلا     إلن  اػب  مي   ىت إلن  المي دإل ، ىم ال ي  ل وف فحميب ب  

 ىم ي ل وف الص  رب و أيض .

َب ة  المين  الآلراإلي  اث  ح ف ا خر لر  الص ،  ن  ص  ااكؿ إى  

قـو ب ث  ح ف ي طى ةش  الآلرج  كى ا يمي ى اؼبآلرإل  ص  ا خر. كب آل أف ي

الل وي  دب هآل القرنىن نور اؽبآلل. ة ف الربن  ج غَت اؼبنهجي  َب برن  ج الل   ي ٌت، ليل  

اػبط ب  كاؼبمير ي  كلقآلًن القص  كلرصب  ااغني      اثنآلكنميي  إى ال ربي  ك ل ليم 

  قميم ااكل ت.

صوص ،  نه   رس الل   أكؿ لآلرس لوا آل لر  الآلركس اؼبر وب  ة ب ـب 

الل   َب الص  ااكؿ خىت ص  ال  لث ك رس ال ربي  ال  ىن لص  الرابع  ىت 

الص  اػب  س. كة ب اؼبيمير َب ف  اػبط ب ، لآلرس احمل كرة لص  ااكؿ كة ب 

( لص  الرابع إى ٕ( لص  ال  ىن كال  لث كاحمل كرة اغبآلي   )ٔؿب كرة  آلي   )

 76المي دس.

 

معهد الفي في تكوين البيئة اللغة العربية المشكالت عرض البيانات عن  -3

ماالنج بسنجاساريالقرآنى نور الهدى   
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لى ال     لروف اؼبشرالت  لى اثنُت ي ٌت، أكال اؼبشرالت    اػب رج كث ني   

 اؼبشرالت    الآلاخ .

 المشكالت من الخارج .أ 

 هآل ال ل ال يميروف َب ة نت  شرالت    اػب رج ذبيئ     طالب اؼب

التيئ  الل وي . ىم ال يق بلوف لي ـ برن  ج الل   إلتتو ة َت،  نو أّنم ال حيتوف 

الآلركس ال ربي  الىت ل    ليال، ىم   شوس جبهر الصوت    طالب الل   

 . الإلي   ة ف الآلرس َب اللي ، ك رفن  صبي   أف اللي  كلت لإلإلًتا   كالنـو

ت لآل ارلفع لليال اف ا ف لآل ان شرت  نطق  الل   إى ـو ى ه اؼبشرالإليكلر  

 أكب   اؼب هآل.

 داخلالمشكالت من ال .ب 

ـو أةرب    اػب رج، أنظر ة َتا    اؼب  لم أف إلياؼبشرالت    الآلاخ  

ي ر إل  َب دراإل و كل لي و كة َت  نهم ال ي رلم ب لل   ال ربي . كؽب ا قبآل 

. ك   اؼب ل ُت، ة َت  نهم أف ي   ركا  نآل ص وب  كهق  َب لروي  التيئ  الل وي 

جآلكاؿ ال  ليم كينقص كلت لل  ليم إذا، كإذا ينقص كلت لل  ليم فتطت   ينقص 

 77الآلرس لل   لم.

 البيانات تحليل : لثالثا المبحث
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القرآنى معهد الفي في تكوين البيئة الّلغوية عن الطريقة  البيانات تحليل -1

 نجماال بسنجاسارينور الهدى 

  النج دي لك  بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل    اغبق ئق لآل بُّت أّف  

ب ض الطريق  ُب صن    التيئ . نظرة إى ال  ـ، لآل أإل     ى ه الطريق  ُب ة َت    

 بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل اؼب  ىآل الّل وي . هب ا الطريق  يروف دليال أّف 

   النج  ؽب ه اؼبآّلة. بمينج إل رمحبمي  بيئ  ل وي     النج يروف   هآلا لرننيّ 

    اغبق ئق لآل بُّت ب ض الطريق  ُب لروي  التيئ  الّل وي ،  نه ر 

 كجب  لى ةّ  الطالب غبفظ اؼبفردات ةّ  أإلتوع .أ 

  النج أكجب طالبو، خ ّص   بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل 

ى ه الطريق  ةي يزيآل  ُب ط لب ل وّم غبفظ اؼبفردات ةّ  أإلتوع. ي رض

الط لب ُب  فردالو. كى ه الطريف  جّيآل، إف مل جيب مل يع الط لب غبفظ 

 اؼبفردات ف روف  شرل  ُب لروي  التيئ  الّل وي 

 اعبميوس أك ال ق ب ب. 

ي رظ ى ه الطريق  ةي أك ى الط لب ب مهّّي  كل ديآل لروي  التيئ    

اّل ل جي كز النظ ـ ب شرة أنف ر  الّل وي . كأّ   اعبميوس يرّل  إى الط لب

 لى االّ . زاعب إلوس  ميؤكؿ لرّ  الفرد اجملّوز،      د اعبميوس ىن ؾ 

 ب ض ال ق ب، ةشرا  ة  ب اػب ّص لر  ب  اؼبفردات ك فظو كلنظي  اغبّ  ـ
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 ج. الص ؼ اػب صّ 

ي رض ى ه الطريق  ؼب رف   ه رة الط لب ُب الّل   ال ربي . فل الك   

  النج بصنع الفص  اػب ّص بطت ل   بمينج إل رمىن نور اؽبآلل القرن  هآل 

 ه رة الطالب ةفص  اػب ّص للقرا ة كفص  اػب ّص للر  ب  كفص  اػب ّص 

 لإلإل   ع كفص  اػب ّص لل ح كرة كالقو آل كاؼبفردات.

القرآنى نور  معهدال تحليل عن العومل المؤثر في تكوين البيئة الّلغوية في -2

 ماالنج يبسنجاسار الهدى 

 بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل ال وا   اؼبؤثرة   اغبق ئق لآل بُّت ب ض   

   النج ُب لروي  التيئ  الّل وي . ك وا لو ىير

 ل ليق اؼبفردات ُب أ رن  خ ّص  .أ 

  ّ  ، ى ه الطريق  لمي     ة َتة ُب اؼب  ىآل الّل وي  ااخرل، هب ه 

   غَت لصآل اّلىت لآل  فظه  ُب أّم  الطريق  إلوؼ ي  ّةر الط لب اؼبفردات

  ر ف ة ف

 ب. اانشط  اّلىت لؤيآل ُب لروي  التيئ  الّل وي 

ليل  اػبط ب ر ىي النش ط ااإلتو ى  رّة ُب ااإلتوع، اّلىت لوجب الط لب  (ٔ

 للخط ب  ب  لّل   ال ربّي  أفب  صبيع الطالب
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الط لب الّل وم   اؼبمير ّي ر ىي اثإل  راض ال   ي  ب  لل   ال ربّي  عب يع (ٕ

 (Komplek E & F)ةّ   جرة خ ّص   رةز ق، ك 

 لرصب  غن   إنآلنميّي أك ال ريّب، ٍبّ غن  ه ك فظ نميخ و (ٖ

لقآلًن القّص ر ىو النش ط اّل ل يوجب الط لب لصن    اغبر بي  ب  لّل    (ٗ

 ال ربّي ، ٍبّ لّص و أ  ـ الط لب الّل وم

 إنش   ة  ب اػب ّص ي ٌت " رس الّل  " . ج

  هآل  ب اّل ل أنش  اؼبآلبّر ُب أّكؿ لي ـ الربن  ج الّل وم ُب الر 

  النج يقصآل ل ميهيآل الطالب الّل وم ُب  بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل 

 بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل  هآل ل ّلم الّل   ال ربّي  دبن إلت  اغب ؿ كبيئ  اؼب

 فح .  النج. كأّ   الر  ب اػب ّص يمي طيع أف ينظر ُب أّكؿ الص

القرآنى نور  معهدال تحليل عن المشكالت في تكوين البيئة الّلغوية في -3

 ماالنج بسنجاساريالهدى 

   اغبق ئق ال مي ؿ اّل ل   لت بت ض اؼبآلبّر الربن  ج الّل وم، إلول  

  النج ُب لروي   بمينج إل رمالقرنىن نور اؽبآلل   هآل الطريق  كال وا   اّلىت لؤيآل 

ىن ؾ ب ض اؼبش ة  اّلىت لؤثّر ُب لروي  التيئ  الّل ويّ . كللك اؼبش ة   التيئ  الّل ويّ .

 لفصيلّي  ىير

 إخ الؼ لآلرة الط لب . أ
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ى ا ال وا   اّلىت لص ب ُب لروي  التيئ  الّل ويّ ، كلنضرة خلفّي  

الط لب   فرّل . في   قبح    اؼبآلرإل  الوطنّي  )مل يآلخ  اؼب هآل كلو  رّة( 

القرنىن نور اؽبآلل   هآل كلو أإل س. فل الك  كفي   قبح    اؼب هآل

  النج يؤّدل اث  ح ف ؼب رف  كلفريق الط لب بطت ل  لآلرهتم  بمينج إل رم

 نفميهم

 اؼبنهج غَت ة    . ب

حبميب ال مي ؤؿ اّل ل   لت، اؼبنهج ُب الربن  ج اػب ّص غَت ة   ، 

رهتم نفميهم اؼبقصود مل ير   رلّت  كااخر يؤثّر ُب ال  ّلم، في ّلم اؼب ّلم بقآل

    غَت أف ل   آل إى اؼبنهج اؼب ُّت 

 ج. نقص ف ك ي الط لب ُب ل ويآل الّل   ال ربّي 

كلو أف جيآل ال ق ب ة َت    الط لب اّل ل مل يع بتيئ  ل ويّ . كى ا  

يؤثّر الطالب ااخري  ب رّلم الّل   الوطنّي  كيميّتب إى ص ت  ُب لروي  التيئ  

 الّل ويّ 

 هآل اّلىت غَت  ؤيآلةبيئ  خ رج اؼب  . ذ

ى ه    إ آلل اؼبشرل ، لو خرج الط لب    بيئ  اؼب هآل فيش ر  

القرنىن   هآل ب مهّّي  ل   كطنّي  اؼبميّتب، اؼبآلرإل  الرظبّي  اّلىت زب ل  دبؤإّلمي  
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، ٍبّ اؼبمي ف     اؼب هآل إى اؼبآلرإل  ب يآل، إذاف   النج بمينج إل رمنور اؽبآلل 

 الوطنّي . دير  الط لب ثإل    ؿ الّل  

القرنىن نور اؽبآلل   هآل كاؼبش الت ال وا   اؼبؤثرةكى ا بي ف ُب أ ر الطريق  ك  

  النج ُب لروي  التيئ  الّل ويّ  حبميب اغبق ئق اّلىت كجآلهت     ب ض  بمينج إل رم

 اؼبآلبّري  كاؼب ّل ُت كالطالب. ككجآلت ى ه اغبق ئق    ال مي ؤؿ كاؼبل  كغَتى .
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 باب الرابعال

 اماإلختت

 الخالصة . أ

 :إيلال  ب لتي ف لخصوي أف دير  حب والت  ث   مي أف ب آل

القرنىن نور اؽبآلل  هآل اؼبُب الطريق  ُب لروي  التيئ  الل   ال ربي    .1

   النج بمينج إل رم

  ة  أإلتوع اؼبفردات غبفظكجب  لى ة  الطالب  . أ

 اعب إلوس أك ال ق ب لر  الطالب اّل ي  ال ي رّل وف ب لّل   ال ربّي   . ب

  )الص ؼ اػب ّص( خ ص ب لل   ال ربي  ُب ؾب ع اجمل و   الطتق ت  . ت

القرنىن نور اؽبآلل  هآل اؼبُب ُب لروي  التيئ  الل   ال ربي   ال وا   اؼبؤثرة .2

   النج بمينج إل رم

 ل ليق اؼبفردات ُب أ رن  خ ّص  . أ

 ليل  اػبط ب  كاؼبمير ّي اانشط  اّلىت لؤي ج ُب لروي  التيئ  الّل وي ، ي ٌت  . ب

 كال ن  ال ربّي  كلقآلًن القص 

 إنش   ة  ب اػب ّص ب ٌت " رس الّل  "  . ت
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القرنىن نور اؽبآلل  هآل اؼبُب ُب لروي  التيئ  الل   ال ربي  اؼبشرالت  .3

   النج بمينج إل رم

 إخ الؼ لآلرة الط لب . أ

  ىت ا ف بآلل اؼبواد اليت ًب  رضه  اؼبن ىج الآلراإلي  ك  . ب

 ال ربي  ل حآلث ب لل  ا  لى ُب ل  يآل الطالب الو ي  فنقص . ت

 خ رج اؼب هآل اّلىت غَت  ؤيآلة.بيئ   . ث

 االقتراحات  -ب

 : إليال  النق طالت  ث  قًتحي التحث ن يج   لى اؼبال ظ كب آل

 ُب الفص  اػب ص الطالب ذب ع .ٔ

 غَت كاضح  ال لزاؿاثدارة اؼبن ىج الآلراإلي  ك  ربميُت .ٕ

 ب لل   ال ربي  ال ي  ال ي حآلثوف الطالب    لت  .ٖ

 .ال ربي  احمل دث  ركح ُب يروف الطالب أة ر حبيث احمليط   التيئ ربميُت .ٗ
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المراجع
 

 .ٗٔٚ، ص.ٛ، اعبز  (ٖٕٓٓلمي ف ال رىب، )ل ىرةر دار اغبآليث  ب  اؼبنظر,إ
. دارالر  ب ال ريب، بَتكت، ٔأيب الف ح     ف ب  جٍت. )اػبص ئص جػ 

. اضبآل لآلريميه    ىي ه كطرائقاؼبه رة الل وي  ( اؼب ةور ُب الر  ب ٖٖ، ص.ٕٜ٘ٔ
 .٘ٔ، ص.ٕٜٜٔالري ض،   دار اؼبميلم، فؤاد  لي ف.

 ن راؽبآلل القرنينإدارة اؼب هآل 
 ن راؽبآلل القرنينإدارة ؾبلس إ ي   الّل   ب ؼب هآل 
 القرنف الررًن، إلورة اجمل دل  ر

"دراإل      شرل  ل ليم الل   ال ربي  َب اؼبآلرإل  ال  نوي "  ،إ رأة اؼبرر  
 ٕٔٔ٘ٓٓ، يطتع ال  ل ى حبث ،. طوب ف –فالغ  –االههر " ة راغ اةوغ 

 UIN،الل   فقو  وضو  ت لآلراإل   آلخ ر ال ربي  الل   فقو. الآلي  حبر كري أ

PRESS  ،ٚص ،ٜٕٓٓ    النغ. 
 الىت ؼبق ل ا   النج ال ربي  الل   ل ليم َب كلطويرى  اؼبمي  آلة بيئ  لروي  بشَتل،

 .ٕٔٓٓ، ب ى – ج كم ال ربي  الل   لل  ل ُت ل آلريت ا الآلكرة َب الق ى 
 .ٜٓٛٔ ،ٔ ج القرل اـر ل ىرة. ال  ـ الل    لم. ه ىيٌت ؿب آل لوفيق
 دار :ر ، ص كاؼبراىق للطف  ااإلال ي  الًتبي ٔ ، ؿبفوظ الآلي  صب ؿ
 .ٓٛٔ ص اال  ص ـ

ف  ميل    مل اؼب ر ، إللاؼبرض الل قلىإليرولوجي  الل   ك  .صب   إليآل يوإل 
ٔٗ٘/ٔ/ٜٜٔٓ. 

 UIN PRESS. دكرى  َب اة مي ب ال ربي التيئ  الل وي  لروينه  ك  ل ى زىآلل. 

 .ٜٕٓٓر   النغ، 
 تو،إليكأإل  ن ىجو  هب الن طقُت ل َت ال ربي  ل ليم، ط ي   أضبآل رهآلم
(، ٜٜٛٔ، )الرب ط إيمييرو، كال لـو كال ق ف  للًتبي  اثإلال مي  اؼبنظ    نشورات

 .ٕٙٔ-ٓٙٔصر 
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، )الق ىرةر  ر ت  ل ليم الل  ت اغبي  كل لي ه ح  تآل اجمليآل ال ريب، ، صال
 .ٜٔٛٔلتن ف( 

 اادبي  ةلي  اعب    ، اؼب رف  دار ،الل    لم ك الل   فقو .ي لوب إللي  ف   ود
 .ٜٜٓٔ ػبط، ج    

 .ٔٗٛص.  ،(ٜٙٛٔ)بَتكتر دار اؼبشركؽ, ،اؼبنجآل ،ليويس   لوؼ
 ال ربي ، الل   لآلريس أإل لتيب. اػبويل لي  ؿب آل. . اػبويل  لي ؿب آل
 .ٕٜٛٔ الري ض،
 للنشر اؼبميلم دار)  لآلريميه  كطرائق ىي ه     الل وي  اؼبه رات  لي ف،  آلؿب
 ٖٜر ص ،(ٕٜٜٔ كال وزيع،

  آلبّركف ُب ؾبلس إ ي   الّل   دب هآل القرنىن نور اؽبآلل

 اثإلال ي  اعب     َب الق ى  الىت  ق ل و َب ،ال ربي  لل   ال  لي ي  التيئ  ، رزكلي
 .ٕٔٓٓ ،  النج :   النج اغبرو ي 

دار الر ب ال ل ي ، بَتكت، ج  ع الآلركس ال ربي ،  صطفى غالييٍت. 
ٕٓٓٙ. 

 ن راؽبآلل القرنين  لم َب ؾبلس إ ي   الّل   ب ؼب هآل 
  الآلكلي  الشتر       خوذ اغبرة، اؼبوإلو   إلن ، دكف كيريتيآلي ،

http://ar.wikipedia.org/wikiD 

ال  ىن اكؿ ك ل ثَت اث  ط   لى ل ليم  ه رة الرالـ َب الفص  اىآلاي  الص غب . 
   ى حبث ج  ة قبينغ إلفوه إليآلايو خرإليك، إليي  ال إلَب ه ت  الل   ب ؼبآلر 

 .ًٕٓٔٓتبي ، لاليطتع، ةلي  ا
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