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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
كما   من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينّصرانه أو ميجسانه، ما"

يمة مجعاء، ه مث يقول أبو هريرة "  ل حتسون فيها من جدعاء؟تنتج البهيمة 
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين : رضي اهللا عنه
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  تقديركلمة شكر و 

  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، الذي أنزل عليه 

ذه وبعد، ومما يسر الباحث بتمامة ه) بلسان عريب مبني(خامت الكتب خبري اللغات 
الرسالة املاجستري بعون اهللا تعاىل العليم القدير، وهو املستعان، والذي وهب الباحث 
العزمية واهلمة العالية إلكماله وإمتامه حىت يتمكن على شكلته وصورته البسيطة بني أيدكم 

  .اآلن
أقدم شكري وحتييت هنيئة إىل كل من ساهم يف هذا البحث ومن شارك يف 

، وإىل كل من زودين مشكورا بآرائه وتوجهاته قيق املراجع والتنظيماملراجعة وحتالتدقيق و 
  : ومجيع زمالئي الذين يساعدوين مساعدة نافعة، وقدم الباحث الشكر اخلاصة حلضرة

مساحة األستاذ الدكتور موجيا راهارجو، مدير جامع موالنا مالك إبراهيم   - ١
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية الدراسات العليا جامع موالنا   ر الدين، عميدالدكتور حباألستاذ مساحة  - ٢
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدراسات  ةفضيلة الدكتور ولدانا وارغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلي - ٣
 .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدراسات   قسم تعليم اللغة العربية كليةريفضيلة الدكتور مفتاح اهلدى، سكرت - ٤
 .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتور زيد بن مسري، املشرف األوىل الذي أفاد الباحث علميا وعمليا يف    - ٥
اية منه، فله من كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة الباحث حىت 

 .ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير زاءاهللا خري اجل

، املشرف الثاين الذي أفاد الباحث علميا فضيلة الدكتور فيصل حممود آدام - ٦
اية منه،  وعمليا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة الباحث حىت 

 .ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير اجلزاءفله من اهللا خري 
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والدكتور سيف املصطفى الذين قد أعطا الباحث فضيلة الدكتور حليمي زهدي   - ٧
 .فرصتهما لتصحيح الربامج املطور

فضيلة األساتذة احملرتمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا   - ٨
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على ما قد قدموه من 

 .العلوم واملعارف والتشجيعات

ستاذ اسيف عبد اهللا، مدير معهد دار الفتح العايل على مساحة فضيلة األ  - ٩
 .اجلليلة

فضيلة األساتذة مبعهد دار الفتح العايل يطيب يل أن أتوجه بكل احلب  -١٠
 .والشكر

يف  اوالطالب مبعهد دار الفتح العايل الذين قد اشرتكو  املشرفمجيع  -١١
 عملية التطبيق الربامج املطور

اين وجهزين فرصة للدراسة والتدريس وجزيلة الشكر على كل من أعط -١٢
 .واملناقشة واملطالعة

  
ال قول جيدر يل بالتقدمي إال قول الشكر اجلزيل فحسب أن أدعو هلم اهللا 

. هم فيما عملواةاجلبار والوهاب على أن جيزيهم بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل
  .نسأل اهللا التوفيق والسداد

  
  .م٢٠١٧من أبريل  ٣١باتو، 

  ،املقرالطالب 
  
  
  مد إرحامـحم
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  مستخلص البحث

تطوير الربامج اإلضافية لتكوين البيئة اللغوية العربية مبعهد دار . ٢٠١٧، محمد إرحام
. اجلنوبية ناتار المبونجالفتح العايل لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ب

ا جامع رسالة املاجستري، ختصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العلي
زيد بن مسري . د: موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف

  .فيصال حممود أدم. و د
  تطوير، الربامج اإلضافية، البيئة اللغوية  :الكلمات اإلشارية

المبونج اجلنوبية املرجوة وتساعد  البيئة للغوية مبعهد دار الفتح العايل يف ناتار
ذا الوقف بأن عدم  الطالب لتطبيق الدرس داخل الفص لقد توقف، والسباب 

  .الربامج اإلضافية حىت تكون بالبيئة اللغوية اجليدة التخطيط والدليل املناسب إلقامة
بناء على املشكلة املذكورة فيحاول الباحث حلل املشكلة بتطوير الربامج 

ية، الدراسة الليل، واحملكمة التزويد املفردات، اخلطابة العربية، احملادثة الصباح(اإلضافية 
مناسبا وموّحدا بالدراسة داخل الفصل، يرجو الباحث بأن الربامج املطور يساعد ) اللغة

  .اجلنوبية ناتار المبونجاملشرف والطالب يف تكوين البيئة اللغوية مبعهد دار الفتح العايل 
هذا البحث من نوع البحث والتطوير باملدخل التحليل اإلحصائي 

  .البحث بطريقة إجراءات البحث والتطوير لسوغيونيوواخلطوات . فيوالوص
بناء على جتربة الربامج املطور إىل اخلبري يف الربامج التعليمي واخلبري يف البيئة 

أما " مقبول"بصفة  %٦٦.٦و% ٨٧.٥اللغوية اكتشفت نتيجة التصديق والتثبيت 
ملعرفة صالحية وفعالية الربامج املطور  جتربة الربامج إىل امليدان البحث من خالل االستبانة

، وبذلك أن "مقبول"بصفة  %٨٣إىل مشرف وطالب معهد دار الفتح العايل بلغ على 
لكل الربامج يف مدة الربامج املطور صاحل وفعال يف تطبيق، يتميز هذا الربامج برتتيب

  . املكثف موّحد بكتب سلسلة اللغة العربية يف دراسةالدراسة املكثف ولكل الربامج 
يرجو الباحث على املعهد أن يطبق الربامج املطور ويكمل التطوير إىل مجيع 

    . سنة الدراسي، ويطور املعهد الربامج يتعلق بالربامج اللغوية وغري اللغوية
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The language environment in Ma’hadDarul Fattah Al-Aly Natar 
South Lampung was expected to apply and help learners to apply what is learned 
during classroom is breaks off, this is due to the presence of planning and yet 
appropriate guidelines for running the Arabic language Environment. 

Based on the mentioned problem, researcher tries to solve the problem 
by developing educational programmers (Implementation Vocabulary, Arabic 
Speaking, Morning Chat, Study Night, Court Language) uniform and appropriate 
classroom study, the researcher hopes that the Program Developer supervisor 
helps students configuring language environment in Ma’hadDarul Fattah Al-Aly 
in Natar South Lampung.  

This Type of Research is a research and development (R&D) 
approach to qualitative and quantitative analysis. Whit research as follows  
Sugiyono  approach. 

Based on the results of a test product to the expert Program design 
language learning Arabic and Arabic environment experts retrieved the data 
validation of 87.5% and 66.6% with qualification “acceptable”, while based on 
the results of the test of the product on the field to Supervisor and students to 
know the level of validity and effectiveness of the application of products 
retrieved data percentage of 83% with qualification accepted and effective, so that 
based on the test data learning programs to form the Arabic language environment 
in Ma’hadDarul Fattah Al-‘Aly is Valid and Effective for this product may be 
applied. 

This product may be excess on each scheduled program for Active 
Learning Processes and Program that exist including integration with genealogical 
books used in the learners in the classroom. 

The authors sugges that the products that have been developed can be 
applied in Ma’hadDarul Fattah Al-‘Aly and can do further development in its 
entirety, either by Linguistic related program or Another. 
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Lingkungan Bahasa di Pondok Pesantren Darul Fattah Al-Aly Natar 
Lampung Selatan yang  diharapkan berlaku dan membantu peserta didik untuk 
menerapkan apa yang dipelajari selama di dalam kelas terhenti, hal ini 
dikarenakan belum adanya perencanaan serta panduan yang sesuai untuk Program 
Kegiatan Tambahan yang ada sehigga Lingkungan Bahasa Arab dapat berjalan. 

Berdasarkan permasalahan yang  ada maka Peneliti melakukan 
penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan solusi dengan mengembangkan 
Program Kegiatan Tambahan (Penambahan Mufrodat, Khitobah Bahasa Arab, 
Percapakan Pagi, Belajar Malam, dan Sidang Bahasa) yang sesuai dan ter-
integrasi dengan pembelajaran didalam kelas, hal ini diharapkan dapat 
membentuk kembali dan memaksimalkan lingkungan bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Darul Fattah Al-AlyNatar Lampung Selatan. 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan (R&D) 
dengan pendekatan analisis deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. Dengan langkah 
penelitian menggunakan teori Penelitian dan Pengembangan milik Sugiyono. 

Berdasarkan hasil ujicoba produk kepada Ahli Desain Program 
Pembelajaran Bahsa Arab danAhli Lingkungan Bahasa Arab diperoleh data 
Validasi 87.5% dan 66.6% dengan kualifikasi "diterima", sedangkan berdasarkan 
hasil dari ujicoba produk di lapangan kepada Musrif dan Mahasiswa untuk 
mengetahui tingkat Validitas dan Efektifitas penerapanproduk diperoleh data 
persentase 83% dengan kualifikasi diterima dan efektif, sehingga berdasarkan data 
ujicoba tersebut program tambahan untuk membentuk lingkungan bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Darul Fattah Al-'Aly Valid dan Efektif untuk diterapkan, 
Produk ini memeliki kelebihan pada tersusunnya setiap program selama proses 
Pembelajaran Aktif dan Program-Program yang adater-Integrasi dengan Buku 
Silsilah yang digunakan dalam Pembelajar di dalam Kelas. 

Penulis Menyarankan Agar Produk yang Telah dikembangkan dapat 
diterapkan di Pondok Pesantren Darul Fattah dan dapat dilakukan pengembangan 
lebih lanjut secara keseluruhan, baik dengan program yang berkaitan dengan 
Kebahasaan ataupun yang lainnya. 
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  الفصل األول

 اإلطار العام 

 مقدمة  .أ 

وعلى آله وصحبه نا حممد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد
للغة هي أداة االتصال املهمة لتوسيع املعاملة واملعارف والفهم يف أنواع ف. أمجعني أما بعد

وهي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت يتعارف أفراد ذو . العلوم
ا، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم ببعض   ١.ثقافة معينة على دالال

للغة العربية هي إحدى اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تتطور من وقت ا
. إىل آخر، ولكن بالرتاكيب الثابتة كانت هذه اللغة حتتل مكانة مهمة جدا على األرض

إن اللغة العربية : "قال الدكتور حممد عبد العزيز حممد رئيس قسم الرمد جبامعة األزهر
ة قدمية قدم الدهر، وهي لغة القرآن، وحيث إن القرآن ليست لغة حديثة، وإمنا هي لغ

أنزل للناس كافة فلغته جيب أن تعرف للناس كافة، حيث إن العربية هي أصل جلميع 
  ٢".اللغات

تعلم اللغة العربية وتعليمها ليس أمر سهال بالنسبة للطالب يف الواقع أن 
ا لوسائل املتنوعة للوصول إىل حيتاج كل متعلم ومعلم إىل ا. الناشئني غري الناطقني 

. األغراض الناجحة والبيئة اللغوية املمتازة ألن اللغة والبيئة أمرين متالزمان ومتالصقان
وشرح . البلق أن اللغة ال تكتسب إال يف بيئة لغوية حمفزةكما كتب عبد اهللا الشمراين يف 

لنضج اجلسمي ا: (عن العوامل اليت تؤثر على املتعلم اللغة يف اكتساب اللغة هي
القدرات العقلية، التعزيز والتشجيع غوي، لوالوظيفي، العوامل األسرية، اجلنس، احمليط ال

غياب . لذلك جيب أن تتفاعل هذه العوامل معا لكي متكنه من اكتساب اللغة) والدافعية
أو ضعف عامل واحد من هذه العوامل ال بد أن يؤثر على قدرة يف اكتساب اللغة وعلى 

                                                 
 .٢٦. ص.). م ١٩٩٨دار الفكر العريب، : القاهرة(، مناهج تعليم اللغة العربية بالتعليم األساسيأمحد طعيمة رشدي،  ١
 .١٤ص .). م ١٩٩٨. ار احلسن للنشر والتوزيعد: األردن; الطبعة األوىل( .اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرمحن أمحد البوريين،  ٢
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: وذهب اآلخر أن العوام اليت تؤثر يف جناح املتعلم ثالثة وهي ٣.لتواصلي مع حميطهأدائه ا
جسمية : تكون العوامل الداخلية نوعان. العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية واملخل

تمع : والعوامل اخلارجية نوعان أيضا. وروحية البيئة االجتماعية مثل األسرة واملدرسة وا
إما املدخل . ة غري االجتماعية مثل البيت واملدرسة والوسائل والطبيعيةواألصدقاء والبيئ

ستخدم منها املتعلم وهي تؤثر كثريا يف يقة أو اإلسرتاتيجية اليت ااملتعلم وهو يشمل الطر 
  ٤.جناحه يف التعلم

بناء على أمهية البيئة اللغوية وأثارها يف تعلم اللغة العربية، يقوم معهد دار الفتح 
كان هذا معهد يركز يف تعليم . لبيئة اللغوية العربية داخل الفصل وخارج الفصلبا العايل

ويعطى مناح الدراسي جلميع الطالب الذين  ٢٠٠٠اللغة العربية والقرآن الكرمي منذ 
الطالب يدرسون اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف هذا املعهد سنتني أو  ٥.يدرسون فيه
صباحا حىت  ٧:٣٠الب يدرسون داخل الفصل من ساعة الط. مستويات ٤على مدة 
كون ة والباقيات من الساعة املوجودة تارا من يوم اإلثنني حىت يوم اجلمع ١٢:٠٠

املفردات واحملادثة واخلطابة واحللقة القرآن وغري  زويدالربامج خارج الفصل مثل الربنامج الت
ة العربية للناطقني بغريها، هذا ستخدم املعهد منهج شامل متكامل لتعليم اللغا. ذلك

املنهج تسوى كمعهد اللغة العربية يف جامعة امللك سعود، ومعهد اخلرطوم الدويل للغة 
  ٦.العربية، ومعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

اإلسالمية يقوم املعهد بالبيئة العربية وحدد  يف التعليم اللغة العربية والعلوم 
صباحا حىت  ٤:٠٠زمان واملكان للبيئة اللغوية، يكون حد الزمان من الساعة املعهد ال
يشتمل على الفصل، واملسجد، (ليال، ويكون حد املكان حول املعهد  ١٠:٠٠الساعة 

                                                 
 http://tkatub.blogspot.co.id/2015/10/blog-post.html7 Maret 2016 Pukul 15:00".البيئة اللغوية."عبد اهللا الشمراين٣

4MuhibbinSyah, dalam Tamimullah , Lingkungan Bahasa Arab dan Perannya dalam 
meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara di pondok pesantren as-salam Rejoyoso 
Bantur Malang (Deskriptif, Evaluatif).Tesis, Program StudiBahasa Arab, (Malang: Pascasarjana, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim. 2012.) hlm 4. 
5 Tim Penyusun, Profil STIT Darul Fattah Bandar Lampung, (Bandar Lampung:STIT Darul 
Fattah, 2013).hlm.1 

 .٦.ص. الرياض. ١٤٢٥الطبعة الثانية . سلسلة تعليم اللغة العربية املستوى الرابع. عبد اهللا بن حامد ٦
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مرتا  ٣٠٠باللغة العربية حول  وااملسافة اليت تلزم للطالب أن يتكلم) والسكن، واملكتب
  .من املعهد

عن تطبيق البيئة اللغوية يف هذا املعهد تساعد  سابقا يف مالحظة الباحث
ولكن . دراستهم يف الفصل مع أصدقائهم داخل أم خارج الفصل الطالب يف تطبيق عن

بناء على  ٧،والطالب يتحدثون بللغتهم البيئة اللغوية ال توجديف أواخر هذه السنة 
بأن سباب  األخبار من بعض املعلم والطالب عن مشكلة أكرب من مشاكل املوجودة

وقوف تطبيق البيئة اللغوية يف هذا املعهد ألن مل يوجد مشرف اللغة أو مل يوجد املعلم 
اق دراسته، الذي يركز يف إقامة هذه البيئة اللغوية، ألن املشرف اللغة يغادر املعهد لاللتح

من مقابلة مع بعض الطالب يف املعهد  ٨.يوظف البيئة اللغوية مع أن يوجد قسم اللغة
دائما حسب إرشدات من األستاذ ومل يوجد جدول عن م يشكون باألنشطة يتغري بأ

على اختبار الباحث كاملشرف يف هذا املعهد قدميا،  استنادا ٩األنشطة الثابتة يف املستوى
للربامج التعليمية املنظم  دليلهي عدم  بأن سباب وقوف البيئة اللغوية يف هذا املعهد

إقامة الربامج لتكوين البيئة اللغوية ألن التطبيق البيئة اللغوية قدميا والثابت ليكون دليال يف 
يوحد يف نفس واحد ليقرر الربامج املوجدة تتعلق بالبيئة اللغوية إال وهو املشرف اللغة، 

  .إذا غاب املشرف من معهد فستغيب البيئة اللغوية مع غيوب املشرف
غوية، يرى الباحث بأن وجود بناءا على األسباب املوجودة بوقوف البيئة الل

للربامج الثابت يكون مهما ألن البيئة اللغوية املوجودة جتري كما هي ويستنبط  دليل
الباحث من هذه احلالة بأن هذه البيئة ليس فيها الغاية اخلاصة يف إقامتها ومل يوجد 

  .يف املعهد البيئة اللغوية حىت تكونالربامج اإلضافيةإلقامة  دليلال
لقضايا، يهتم الباحث لتحليل املشكالت املوجودة بالبحث العلمي من هذه ا

العربية وتوظيفها من أجل اللغوية لبيئة تكوين ال الربامج اإلضافيةوبذلك يقدر على تطوير 
وهذه املشكلة . اليت تتعلق بالبيئة اللغوية الربامج اإلضافيةترتيب وختطيط وتطبيق عملية 

                                                 
7 WP-02/10-4/2016 
8WP-01/10-4/2016 
9 WP-02/10-4/2016 
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لتكوين البيئة اللغوية مبعهد  الربامج اإلضافيةتطوير : جتذب الباحث يف اختيار املوضوع
  .المبونج اجلنوبية سالمية بناتاردار الفتح العايل لتعليم اللغة العربية والعلوم اإل

  أسئلة البحث   .ب 
  :يف هذه الرسالة يؤد الباحث أن جييب عن األسئلة اآلتية

الفتح العايل للبيئة اللغوية مبعهد دار  الربامج اإلضافيةكيف يتم تطوير  .١
 المبونج اجلنوبية؟ لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية بناتار

للبيئة اللغوية مبعهد دار الفتح العايل لتعليم اللغة  الربامج اإلضافيةمواصفاتما  .٢
 المبونج اجلنوبية؟ العربية والعلوم اإلسالمية بناتار

ار الفتح العايل لتعليم للبيئة اللغوية مبعهد د الربامج اإلضافيةكيف فعالية  .٣
 اجلنوبية؟ ناتار المبونجاللغة العربية والعلوم اإلسالمية ب

  أهداف البحث   .ج 
  :األهداف اليت يريد الباحث أن يتوصل إليها من خالل كتابة هذا البحث هي

للبيئة اللغوية مبعهد دار الفتح العايل لتعليم  الربامج اإلضافيةتطوير وتأليف  .١
 .اجلنوبية ناتار المبونجمية باللغو والعلوم اإلسال

البيئة اللغوية مبعهد دار الفتح العايل  الربامج اإلضافيةمواصفاتالكشف عن  .٢
 اجلنوبية؟ ناتار المبونجلتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ب

للبيئة اللغوية مبعهد دار الفتح العايل لتعليم  الربامج اإلضافيةمعرفة فعالية  .٣
 .اجلنوبية ناتار المبونجعلوم اإلسالمية باللغة العربية وال

  مواصفات المنتج  .د 
لتكوين البيئة اللغوية على  الربامج اإلضافيةسيكون نتيجة من هذا البحث هي 

األساس كتب السلسلة اللغة العربية، والربامج سيكتب على شكل كتاب الدليل 
  :باملواصفات كما اآليت

 المكونات .١
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لبيئة اللغوية املناسبة يألف على األساس  ل الربامج اإلضافيةكتاب الدليل   ) أ
كتب السلسلة اللغة العربية، اهلدف من هذا الكتاب يسهل يف إقامة 

 .البيئة اللغوية لتسعد الطالب يف دراستهم داخل الفصل

 :للبيئة اللغوية يتكون على الربامج اإلضافيةكتاب الدليل     ) ب

 املقدمة   )١

اخلاصة وباملؤشرات فيكون األهداف من العامة إىل : األهداف   )٢
اليت تشري علها، يف هذا املوضوع سيذكر األهداف اليت ستحصل 

 .لكل الربنامج

فاحملتويات هي املوضوعات اليت تتكون مواقف حمتجة : احملتويات   )٣
لدي الطالب، واحملتوى نتيجة من مشاورة مع مشرف اللغة، 

 .واملعلم واخلبري

البيئة اللغوية وكذلك  يشتمل على أنواع برامج ألداء: الربنامج   )٤
 .الوسائل اليت حتتاج عليها

هو اخلطة للعملية التقومي اليت ستستخدم ملعرفة نتيجة : التقومي   )٥
 .ومعلومات حيصل عليها لكل برامج

 . A5شكل كتاب الدليل للبيئة الغوية مربع على احلجم قرطاس    )٦

 .البيانات املوجودة تكتب باللغة العربية   )٧
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 المميزات .٢

للبيئة اللغوية على األساس كتب  لربامج اإلضافيةالدليالهذا كتاب  تتميز
سلسلة اللغة العربية هي مساعد للمشرف اللغة واألساتذة إلقامة البيئة اللغوية 
املناسبة ملساعدة التعلم داخل الفصل، وستكون البيئة اللغوية ميدان ملمارسة 

  . وملراجعة املواد اليت يدرسون الطالب

  فروض البحث  .ه 
بالدرس واملقررات  موحدةيفرتض هذا البحث بأن تطوير الربامج اإليضافية

يف أداء الربامج اإلضافية يسهل الطالب يف تطبيق عن درسهم ودليل داخل الفصل 
  .يسهل املشرف ألداء الربامج اإلضافية املطلوب

  فوائد البحث  .و 
  :ستكون نتائج هذا البحث هلا فوائد نظريا وتطبيقا فيما يلي

الربامج  معطيات هذا البحث لزيادة وترقية يف التطوير:   يالنظر  .١
 .البيئة اللغوية العربية يف املعهد العايل اإليضافية لتكوين

املشكلة الواقعة املوجودة يرجى من هذا البحث معرفة :   التطبيقي .٢
تساعد الطالب  يف معهد دار الفتح العايل حىت تكون النتيجةوعالجها 

هارة اللغوية لدي الطالب يف هذا املرتقية اللغوية وال واملشرف لتكوين البيئة
 .صا وللمعاهد األخرى عموماو املعهد حص

 

  حدود البحث  .ز 
  :حيدد الباحث يف تأليف هذا البحث كما اآليت

للحصول على األهداف املرجوة والبيانات الواضحة : احلدود املوضوعية .١
مبعهد دار ة اللغوية لتكوين البيئ الربامج اإلضافيةفحدد الباحث على تطوير 

 .اجلنوبية ناتار المبونجالفتح العايل لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ب
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حدد الباحث مكان البحث يف معهد دار الفتح العايل : احلدود املكانية .٢
نظرا على أن هذا املعهد من أحد . اجلنوبية ناتار المبونجتنجونج ساري، 

ليما للغة العربية واإلسالمية ويقيم باملمارسة املعاهد اإلسالمية تأسيسا وتع
 .البيئة اللغوية ملساعدة الطلبة يف التعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية

 . م٢٠١٧-٢٠١٦سيقوم هذا البحث يف سنة دراسي : حدود الزمنية .٣

 

 الدراسات السابقة  .ح 

ضوع، مفهوم من الدراسات السابقة هي البحوث السابقة اليت تتعلق بنفس املو 
وبعد االطالع والنظر إىل البحوث املوجودة وجد الباحث عددا كبريا من البحوث عن 

 الربامج اإلضافيةالبيئة اللغوية يف املعاهد ولكن مل جيد الباحث املوضوع أو البحوث عن 
  :لتكوين البيئة اللغوية لذلك، منها

إبراهيم حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك عمر فاروق،  .١
 )م٢٠١١غري منشور، . (ماالنج اإلسالمية احلكومية

حبث (تكوين بيئة اللغوية العربية يف ترقية مهارة الكالم :موضوع البحث  )أ 
 )جترييب مبعهد السيد حممد علوي املالكي العايل باندواساجاوى الشرقية

لتشجيع طلبة معهد السيد حممد علوي املالكي العايل  :أهداف البحث   )ب 
اجاوى الشرقية يف تكوين بيئة اللغة العربية، ملساعدة طلبة معهد بانداواس

السيد حممد علوي املالكي العايل باندواواساجاوى الشرقية يف تكوين بيئة 
اللغة العربية الستعمال املفردات وحفظها، طلبة معهد السيد حممد علوي 

بية لرتقية املالكي العايل بانداواساجاوى الشرقية يف تكوين بيئة اللغة العر 
 .الطالقة يف الكالم

املنهج يف هذا البحث هو املدخل الوصفي التجرييب  :منهج البحث   )ج 
 الكمي
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قبل القيام مبعاملة فالنتيجة املعدلة لالختبار القبلي يف  :نتيجة البحث   )د 
موعة التجربية  أما بعد . ٦٤،١٣٣٣استعمال املفردات وحفظها من ا

واملشرتكون يف جمموعة . ٨٢،٣٣٣٣ة احملصولة القيام مبعاملة فالنتيجة املعدل
ومن مثّ، نتيجة . طالبا ٣٠جتريبية قبل معاملة وبعدها يبلغ عددهم 

 . هلا فرق ظاهر /االختبار املعدلة قبل معاملة وبعدها غي متماثل

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك ، بالق سعيدة حار .٢
 )م٢٠١٢غري منشور، . (كوميةإبراهيم ماالنج اإلسالمية احل

ضة الوطن برايا :موضوع البحث  )أ  تكوين البيئة العربية مبعهد منري العارفني 
 )دراسة وصفية حتليلية موازنة(لومبوك الوسطى 

يهدف هذا البحث إىل معرفة تكوين البيئة العربية  :أهداف البحث   )ب 
ضة الوطن برايا  وفعاليتها يف تعليم اللغة العربية مبعهد منري العارفني 

 .لومبونطالوصطى

استخدم هذا البحث املدخل الكيفي ومنهج البحث هو  :منهج البحث   )ج 
 .منهد وصفي حتليلي موازة

ضة ) ١( :نتيجة البحث   )د  اخلطوات اليت يستخدمها معهد منري العارفني 
إنشاء سكن الطلبة وأوجب جلميع : الوطن يف تكوين بيئة العربية هي 

ن يف هذا املعهد أن يسكنون يف املسكن الداخلية أو الطلبة الذين يتعلمو 
يف داخل املعهد، وأعد الطاقة البئرية للغة العربية، وتكوين البيئة الفصلية، 
وتكوين البيئة الكالمية، وتكوين البيئة السماعية، وتكوين البيئة 

وتكوين النشاطات يف املشاهدة، وتكوين البيئة السماعية واملشاهدة، 
، وتكوين املسابقات املتعلقة برتقية  )أسبوع العريب(وموهبة  تنمية رغبة

أن اخلطوات املستخدمة يف تكوين بيئة العربية . كفائة اللغة العربية الطلبة
 )االصطناعية(تكوين البيئة الرمسية  .يف هذا املعهد تنقسم إىل قسمني

ري العارفني تكوين بيئة العربية مبعهد من) ٢). (الطبيعية(والبيئة غري الرمسية 
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ضة الوطن أكثر من اخلوات املستخدمة يف تكوينها مل تكن فعاال يف 
األسباب لفّعال أم غري فّعال تكوين بيئة العربية ) ٣(تعليم اللغة العربية 

ضة الوطن، هي املدرس اللغة : يف تعليم اللغة العربية مبعهد منري العارفني 
سبة حلاجة الطلبة يف ترقية  العربية اليستوعبون الطرق التدريس املنا

م يف املهارات اللغوية، املدرس اللغة العربية أكثرمنهم متخرج من  كفاء
املعاهد الذي يرتكزون دراستهم يف مهارة القراءة وتعليم القواعد، قليل 
التدريبات للتالميذ، الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية يف هذا املعهد 

يف مهارة الكالم ناقص، يف هذا العام الدارس مقصورة، استعاب املدرس 
يرتكز املعهد اهتمامه يف تكوين بيئة اللغة اإلجنليزية، كثري من املدرس اللغة 

 .العربية يكّلفهم املؤسسة بوظيفة زيادة

 
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم ، رشدي كرونيا .٣

 )م٢٠١٢منشور، غري . (ماالنج اإلسالمية احلكومية

البيئة العربية تكوينها ودورها يف اكتساب العربية مبعهد :موضوع البحث  )أ 
 )دراسة وصفية وتقوميية(الروضة احلسنة بايابوندونق 

عن حالة بيئة اللغة : على الكشفيهدف هذا البحث  :أهداف البحث   )ب 
العربية، وعن تكوين البيئة العربية، وعن دور البيئة العربية، وعن 

الف الكتساب الطلبة املهارات العربية يف معهد الروضة احلسنة االخت
 .ببايا بوندونق ميدان

استخدم هذا البحث مبدخل الكيفي، وأما نوع البحث  :منهج البحث   )ج 
هو البحث والوصفي والتقوميي من حيث تطبيقه على الظاهرات 
اإلنسانية امر طبيعي اقتضاه عجز منهد البحث األخر اذي يهمم أساس 

 .دراسة الظاهرات الطبيعيةلل

إن تكوين بيئة اللغة العربية مبعهد الروضة احلسنة ) ١( :نتيجة البحث   )د 
والبيئة غري ) الرمسية(بيابوندونق ميدان تنقسم على البيئة االصطناعية 



١٠ 
 

 

هناك عامالن يف كيفية اكتساب طلبة املهارات العربية، ومها ) ٢(رمسية 
اختالف الطلبة على اكتساب ) ٣( .يةجالعوامل الداخلية والعوامل اخلار 

املهارات اللغوية مبختلف طرائق التدريس املستخدمة، واألدوات 
املستعملة، واألهداف املتفرقة، والبيئة احمليطة، واألوقات املستغرقة، 
والنشاطات املهارية املختلفة، واخلتالفالوايات واملواهب، واللسن، 

املتلكة، والدوافع املستشارة، واملشاركة والتمهيد للدراسة املتنوعة، والذكاء 
ا يف العملية التعليمية يف الفصول وخارجها واملمارسة والتكرار يف 

يتجزأ الطالب واملعلم املهارات اآلخرى، . التعليم، واجلهد واإلجتهاد
وقليل التدريبات والتعلم واملناشط الطبيعية، ودون الرتكيز على العملية 

وإن دور البيئة العربية يف معهد ) ٤. (داء املهاراتالتعليمية كلها يف أ
يتكون على ثالثة أدوار وهي التعويد التشجيع والتقومي يف اكتساب 

 .الطلبة املهارات األربع

  
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج متيم اهللا،  .٤

 )م٢٠١٢غري منشور،. (اإلسالمية احلكومية

البيئة العربية ودورها يف ترقية مهاراة االستماع والكالم :  حثموضوع الب  )أ 
أهداف ).دراسة وصية تقوميية(راجيصابنتورماالنج " السالم"مبعهد 
يهدف هذا البحث ملعرفة عن حال بيئة الغة العربية مبعهد : البحث

وملعرفة كيفية اكتساب الطالب وملعرفة دور البيئة العربية يف " السالم"
 .راجيصابنتورماالنج" السالم"رة االستماع ولكالم مبعهد ترقية مها

 استخدم هذا البحث باملنهج الوصفي التقوميي :منهج البحث   )ب 

على  تبلر" السالم"إن تتمة بيئة اللغة العربية يف معهد :نتيجة البحث   )ج 
وكيفية اكتساب الطالب . األنشطة اللغوية يف الفصل وخارج الفصل

راجيصابنتورماالنج تعود إىل " السالم"عهد مهارة االستماع والكالم مب
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) التوعية أ التشخيعية، واملوهب والذكاء(السبب الداخلي : السببني
البيئة العربية نفسها، واملعلم والتصحيحات، واملواد (والسسبب اخلارجي 

الدراسية، واحلفظ والتقليد والوظيفة، واحلوافظ، والتمرينات، والوسائل 
بيئة العربية يف ترقية مهارة االستماع والكالم يف هذا ودور ال). التعليمية

األول، عدم الوسائل : تاليةاملعهد ال جيري كما يرام، وذلك ألسباب ال
التعليمية احلديثة، والثاين قلة املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية، 

) اجلمعية الطالبية اللغوية العربية(والثالث، عدم وجود قسم احياء اللغة 
هذا املعهد، والرابع قلة دوافع الطلبة وانقطاء الصلة بينهم واملعلم،  يف

 .واخلامس االستحياء وخوف الوقوع يف اخلطاء

بناء على الدراسات السابقة ذكرها الباحث، استخلص الباحث عن التشابه 
  :والفرق واألصالة البحث يف اجلدول كما اآليت

  م
الباحث، العوان 
البحث، السنة، 

  النتيجة
  األصالة البحث الفرق  لتشابها

عمر فاروق، تكوين بيئة   .١
اللغوية العربية يف ترقية 

حبث (مهارة الكالم 
جترييب مبعهد السيد 

حممد علوي املالكي 
العايل باندواساجاوى 

، ٢٠١١). الشرقية
يوجد نتيجة االختبار 

املعّدلة قبل معاملة 
هلا  /وبعدها غري متماثل

البيئة   -
 يةاللغو 

ترقية  -
استعمال 
املفردات 
وحفظها 

لدي 
  الطالب

ليس تكوين  -
البيئة لكن 

تطوير البيئة 
 اللغوية

املفردات  -
املستعملة 

على األسس 
كتب سلسلة 

  .اللغة العربية

 الباحث يطور -
الربامج 

االيضافية 
البيئة  لتكوين

اللغوية وال جيعل 
 البيئة من األول

املفردات اليت    -
سيحفظ 

الطالب يقرر 
ف ومأخوذ املشر 
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من كتب سلسلة   . فرق ظاهر
  اللغة العربية

بالق سعيدة حار،   . ٢
تكوين البيئة العربية 
مبعهد منري العارفني 

ضة الوطن برايا لومبوك 
دراسة وصفية (الوسطى 

، ٢٠١٢، )حتليلية موازنة
البيئة اللغوية مل : النتيجة

تعمل جيد بأسباب 
الداخلية واخلارجية من 

  .الطالب

ير البيئة تطو  -  البيئة اللغوية -
 اللغوية

طريقة البحث  -
هي البحث 

والتطوير ليس 
  الكمي

يقوم الباحث  -
الربامج بالتطوير 

االيضافية 
البيئة  لتكوين
يف معهد اللغوية 

  دار الفتح العايل

رشدي كرونيا، البيئة   .٣
العربية تكوينها ودورها 

يف اكتساب العربية 
مبعهد الروضة احلسنة 

دراسة (بايابوندونق 
، )قومييةوصفية وت

، البيئة اللغوية ٢٠١٢
تعمل جيدا وتأثر على 
اكتساب اللغة العربية 

  .عند التالميذ

 البيئة اللغوية -

دورة البيئة  -
يف اكتساب 

  العربية

تطوير البيئة  -
 اللغوية

طريقة  -
البحث هي 

البحث 
والتطوير 

  ليس الكمي

هذا البحث  -
سيقوم بالتطوير 

الربامج 
اإليضافية 
لبيئة لتكوين ا
على اللغوية 

األساس كتب 
سلسلة اللغة 

العربية ملساعدة 
املتعامل اللغة 

العربية مبعهد دار 
  الفتح العايل
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متيم اهللا، البيئة العربية   .٤
ودورها يف ترقية مهاراة 

االستماع والكالم مبعهد 
" السالم"

راجيصابنتورماالنج 
دراسة وصية (

أن . م٢٠١٢).تقوميية
دور البيئة العربية يف ترقية 

االستماع والكالم  مهارة
  .الجيري كما يرام

 البيئة اللغوية -

  
طريقة البحث  -

هي البحث 
 والتطوير

  

هذا البحث  -
سيقوم بالتطوير 

الربامج 
اإليضافية 
لبيئة لتكوين ا

 اللغوية

بعد التطوير  -
الربامج قام 

الباحث بتجريبة 
  البحث

  دراسة السابقة ١.١جدول 
 

 تحديد المصطلحات  .ط 

لحات املهمة يف هذا البحث، وليسهل الفهم ستخدم الباحث بعض املصطا
 :هذا البحث فيشرح الباحث تلك املصطلحات كاآلتية

التغيري أو التجديد، والتطوير يف هذا البحث مبعىن الرتتيب التطوير هو  .١
مبعهد  موافقة على كتب سلسلة اللغة العربية والتجديد عن الربامج اإلضافية

 .جلنوبيةا ناتار المبونجفي دار الفتح العالي

دثة ااملفردات، حم زويدهي جمموعة الربامج واألنشطة مثل ت الربامج اإلضافية .٢
تكوين البيئة ، وحمكمة اللغة لخطابة اللغة العربية، دراسة الليل ،ةالصباحي

 . اجلنوبية ناتار المبونجعهد دار الفتح العايل يف اللغوية العربية مب

لق باللغة العربية وما يشاهده مما يتعالبيئة اللغوية هي كل ما يسمعه املتعلم  .٣
البيئة اللغوية هي األحوال يف املسجد أو السكن أو احملاورة  وأما ما تشتمل
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مع األصدقاء واألحوال حني عملية التعلم يف الفصل وحني قراءة الدروس 
 .اجلنوبية ناتار المبونجعهد دار الفتح العايل يف مبوغريها

متخرج من مرحلة طالالذي يشرتط على د معهد دار الفتح العايل هو معه .٤
يقع هذا أو لديهم شهادة يف تلك املرحلة، ) SMA/MA(مدرسة العالية 

املعهد يف تنجونج ساري، ناتار، المبونج اجلنوبية، وهذا معهد يقوم ببيئة 
 .اللغوية
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  اإلطار النظري: الفصل الثاني
  
  

  اإلضافي البرنامج: المبحث األول
  .لبرنامجمفهوم عن ا  .أ

    .مكونات، شعبة مكونات، عناصر عن البرنامج  .ب
  .البيئة: المبحث الثاني

  .مفهوم البيئة  .أ
  .أقسام البيئة  .ب
  .خطوات لتكوين البيئة في تعليم اللغة  .ج
  .  خطوات البيئة في ترقية تعليم اللغة العربية  .د
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري 

  فياإلضا البرنامج: المبحث األول

  مفهوم عن البرنامج  .أ 
جمموعة األنشطة املنظمة، واملرتابطة ذات يرى الباحث عن املعىن الربنامج هو 
، يوجد بعض املعىن عن الربنامج كما ذكر األهداف احملددة وفقا لالئحة أو خطة مشروع

الدكتور نواف أمحد مسارة والدكتور عبد السالم موسى العديلي بأن الربنامج هو جزء من 
موعة معينة من املتعلمني، املنه ج الذي يتضمن جمموعة من اخلربات التعليمية تقدم 

لتحقيق أهداف تعليمية خاصة يف فرتة زمنية حمددة وتصنف الربامج إىل برامج دراسية 
  ١٠.وبرامج نشاط وبرامج توجيه وإرشاد

هو  أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل عن املعىن الربنامج. األستاذ الدكتوررأى 
برنامج تطوير التعليم  –أعّد برناجمه االنتخايب "منهج موضوع أو خطّة مرسومة لغرض ما 

برنامج ". برنامج سياسي –تنشر برامج اإلذاعة والتليفزيون يف الّصحف  –املرافق /
: برنامج تلقيم –قائمة بوقائع العرض، ومعلومات ذات صلة باملوضوع املعروض : احلفل

برنامج  –الزمة واملدّونة لتمكني عقل إلكرتوين من تأدية عمله جمموع املعلومات ال
  ١١.بّث إذاعي أو عرض تلفزيوين ملوضوعات فنّـّية متفرقة: منوعات

ذكر سوهارسيميأريكونتو يف كتابه التقومي الربنامج التعليم يفرق عن معىن الربنامج 
هو " الربنامج"يقصد  على التعريف العام. على تعريفني يعين تعريف العام وتعريف اخلاص

إذا سئل التلميذ عنما الربنامج الذي سيقوم به التلميذ بعد اخلريج من املدرسة، ". اخلطة"
يف هذا احلالة تكون املعىن عن الربنامج هو اخلطة أو األنشطة سيقوم به التلميذ بعد 

                                                 
 ٤٨.ص. م٢٠٠٧. عمان –دار املسرية للنشر والتوزيع . مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية. عبد السالم موسى العديلي نواف أمحد مسارة و ١٠
لد األّول. معجم اللغة العربية املعاصرة. أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل١١  .١٩٦. ص. القاهرة. عامل الكتب م٢٠٠٨ /ه ١٤٢٩. الطبعة األوىل. ا
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ويه أو تكون اخلطة على اإلمكان أن يلتحق إىل اجلامعة أو أن يعمل مساعد ألب.  اخلريج
  ١٢.مل يقرر اخلطة قط

  ١٣.مكونات، شعبة مكونات، عناصر عن البرنامج   .ب 
مع أن النظام هو وحدة من األنواع أو املكونات الربامج . تكون الربنامج هو النظام

على رأي أو فكرة . تتعلق بعضه ببعض وتعمل معا ليحصل على األهداف يف النظام
تكون النظام حتت . تعلق وتأثّر بعضها ببعضالعامة يف النظام، شعبة النظام املوجودة ت

يف رعاية فوق النظام تتعلق بني أنظمة حلصول على ). suprasystem(رعاية فوق النظام 
والنظام وشعبة " فوق النظام"على سبيل املثال عالقة بني ". فوق النظام"األهداف يف 

  .ليم يف الفصلالنظام يف الرتبية مثل الوزارة الرتبية الوطنية، املدرسة، التع
يقصد املكونات الربنامج هو أجزاء اليت تدل على تنفس املهمة من حتقيق 

وكثرة أو قلة العناصر ". مكونات"أو " عناصر"ميكن الناس خيتار املصطلحات . الربنامج
املثال من املكونات الربنامج يف التعليم . لكل الربنامج متنوعة حسب املستويات الربنامج

وسيلة وبنية حتتية، ) ٤(احملتوى أو املنهج، ) ٣(األستاذ، ) ٢(التالميذ، ) ١(تتكون من؛ 
إذا أحد املكونة مل تعمل جيدا سيتأثر يف الربنامج التعليمية .  البيئة) ٦(منّظم، ) ٥(

وتكون الربنامج التعليمية غري جيدة، الفشل يف الربنامج التعليمية ال يكلف عند أحد أو 
تلك . حث عن املكونات أو العناصر اليت مل تعمل جيداعنصرين فقد، لكن يلزم لب

املكونات نستطيع أن يقسم إىل شعبة املكونات مث العناصر مث شعبة العناصر، سيوضح 
  :يف الشرح كما يف خّط بياين اآليت

  
  

                                                 
12 Suharsimi Arikunto, Cepi Saifuddin Abdul Jabar. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman 

Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. (Jakarta: PT. BumiAksara. 2010). 
Hlm. 11-12  

13  Suharsimi Arikunto. Hlm. 13-15. 
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 اللغوية العربية البيئة: المبحث الثاني

 .مفهوم البيئة  .أ 

يف اللغة العربية فهو مأخوذ من كلمة  لبيئة مستخدمظ الباحث بأن تعبري ايالح
 ١٤.هي احلالة واملقام أو احمليط" اندونيسيا-العربية"معىن البيئة يف املعجم املنور ". باء"

  ١٥.إىل الشيء يبوء بوءًا أي رجع وتبوأ نزل وأقام) باء: (ففي لسان العرب البن منظور
ويقال بيئة طبيعية، وبيئة اجتماعية  وقد جاء باملعجم الوسيط أن البيئة هي املنزل،

ما حييط بالفرد أو : كما جاء باملعجم الوجيز أن البيئة هي املنزل، والبيئة  ١٦.وبيئة سياسية
تمع ويؤثر فيهما  ١٧.ا

  :جلت قدرته- ويف القرآن الكرمي يقول املوىل
                   

                    

        

  )٩: احلشر (
م على اإلميان باهللا  ورسوله،  أي الذين سكنوا املدينة من األنصار واستقرت قلو

 :كما قال تعاىل 
                     

           

  )٥٨: العنكبوت ( 

                                                 
 .١١٧ص. اندونيسيا-العربية. جم املنورمع١٤
 ٢٧. ص. لسان العرب، اجلزء األول، القاهرة، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، بدون تاريخ: ابن منظور األنصاري ١٥
 ٧٧ص . املعجم الوسيط، اجلزء األول، الطبعة الثالثة: معجم اللغة العربية ١٦
 .٦٦ص . م١٩٩١اصة بوزارة الرتبية والتعليم، املعجم الوسيط، طبعة خ: معجم اللغة العربية ١٧
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ط بالكائن احلي البيئة هي ما حيي معجم املصطلحات عنيوجد معىن اآلخر عند 
ا أن تؤثر يف تكوينه ومنط حياته  من ظروف وعوامل مادية واجتماعية ومعنوية، من شأ

  ١٨.وسلوكه
استخداًما اصطالحًيا منذ القرن الثالث " البيئة"وقد استخدم علماء املسلمني كلمة 

هو أقدم من جند عنده املعىن . اهلجري، ورمبا كان ابن عبد ربه، صاحب العقد الفريد
اجلغرايف واملكاين (االصطالحي للكلمة يف كتابه أي لإلشارة إىل الوسط الطبيعي 

الذي يعيش فيه الكائن احلي، مبا يف ذلك اإلنسان، ولإلشارة إىل املناخ ) واألحياء
  ١٩.احمليط باإلنسان) السياسي، واألخالقي والفكري(االجتماعي 

كل ما حييط بالكائن : امن تعارف اليت تعرضت املفهوم البيئة تعريفها على أ
احلي من موجودات سواء كانت حية أو غري حية، وهي اإلطار الذي ميارس فيه الكائن 

  ٢٠.احلي حياته ونشاطاته املختلفة
كما عرفنا أن البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان بكل ما يشمله من ماء 

كائنات حية، وكذلك وهواء، وتربة، وبكل ما يوجد يف هذه املكونات من مجاد أو  
  ٢١.الشمس والطاقة واملناخ والرياح واألمطار

إن البيئة هي احمليط الذي تعيش فيه مجيع الكائنات احلية : مما سبق ميكن القول
اإلنسان والنبات واحليوان واليت تؤثر يف مجيع العناصر غري احلية املاء واهلواء واألرض 

ا  .والشمس وتتأثر 
أى هيدي دوالي فهي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما والبيئة اللغوية كما ر 

يتعلق باللغة الثانية املدروسة وأما ما تشتمله البيئة اللغوية هي األحوال يف املقصف أو 

                                                 
 ٨٦.ص. م٢٠٠٣. القاهرة. الدار املصرية اللبنانية. عريب- إجنليزي، إجنليزي- معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية عريب. حسن شحاتة و زينب النجار١٨
 .٩ص .) م١٩٩٣مكتبة بن سينا، (، يةمشاكلها وقضاياها ومحايتها من التلوث، رؤية إسالم: البيئة  :حممد عبد القادر الفقي ١٩
ا طالب املدرسة الثانوية العامة باململكة العربية السعودية ودور مناهج العلوم يف : رمضان عبد احلميد الطنطاوي ٢٠ املفاهيم والقضايا البيئية اليت جيب أن يلم 

م حنو البيئة، ا هلم وتنمية اجتاها  .١٨- ١٧ص .) م١٩٩٢، اجلزء الثاين، يناير ١٦د جملة كلية الرتبية بدمياط، العد( إكسا
 .١٤ص .) م١٩٩٩عامل الكتب، : القاهرة(، الرتبية البيئية واجب ومسئولية:أمحد حسني اللقاين ٢١
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الدكان، احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز، وحني قراءة اجلريدة، األحوال حني 
  ٢٢.روس وغريهاعملية التعلم يف الفصل، وحني قراءة الد

مجيع األشياء يشمل على أم البيئة اليت قصدها الباحث هي البيئة اللغوية العربية؛ 
والعوامل يسمع ويشاهد الطالب من املؤثرات واإلمكانات احمليط به املتعلقة باللغة العربية 

  .املدروسة، واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم اللغة العربية
  

 .أقسام البيئة   .ب 

هي جمموع العناصر الطّبيعّية واالصطناعّية : يوجد املعىن البيئة عند معجم الغاين
اليت حتيط باإلنسان واحليوان والّنبات، وتشّكل حميطه الطبيعي من أوجب الواجبات يف 

فنقطة الكبرية انقسمت  ٢٣.عاش يف بيئة صحراويّة: عصرنا ضرورة احملافظة على البيئة
  .البيئة الطبيعية واالصطناعية: إىل قسمنيالبيئة 

 البيئة الطبيعية. ١

هي البيئة اليت من نوعها متر عملية نقل املعلومات بغرض التفاهم أي مع 
هذا ما فعله مستخدم اللغة األوىل أو اللغة الثانية يف أي  ٢٤.الرتكيز على احملتوى

حوث على أن البيئة وباإلضافة دلت الب). يف الشارع أو يف امللعب مثال(مكان 
الزمن الذي . الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع للغة الثانية من البيئة االصطناعية

يقضي عليها لطالب عند تعرض اللغة الثانية يف البيئة الطبيعية، سوف تعطى 
ا ليست بيئة شكلية اصطناعية   . نتائج أكثر وأفضل من البيئة االصطناعية، أل

بيئة الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع للغة الثانية ولقد دلت البحوث أن ال
كما دلت البحوث أنه كلما زاد زمن التعرض للغة الثانية . من البيئة االصطناعية

                                                 
 .٣٩ص.) م٢٠٠٩مكتبة جامعة موالنا مالك إبراهيم، : ماالنق . (تكوينها ودورها يف اكتساب العربية:البيئة اللغوية . حليمي زهدي٢٢
 اإليلكرتوين). حمجم الغاين"  لكل رسم املعىن املعاين٢٣

24  Ahmad Mahfudzi Mafrudlo. Arabic language environment of Islamic boarding school of state 
Islamic university of Maulana Malik Ibrahim Malang for Girls. International Conference on 
Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2014. Kuala Lumpur, Malaysia. 2014. hlm. 5 
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ا الطبيعية، حتسن مستوى اكتساب اللغة الثانية، وأنّه إذا تساوى الزمن، فإّن  بصور
ليت هي بيئة غرفة البيئة الطبيعية تعطي نتائج أفضل من البيئة االصطناعية، ا

وهذا يعين أّن تعلم اللغة الثانية يف موطنها األصلي أفضل من تعلمها كلغة . الصف
  ٢٥.أجنبية يف غرفة صف ما يف مدرسة ما خارج موطنها األصلي

كما دلت البحوث أّن املهارة اللغوية يف اللغة الثانية تتقدم بشكل أفضل إذا 
استخدمت يف تدريس املواد األخرى مثل استخدمت اللغة الثانية كلغة تعليم، أي 

  .العلوم واالجتماعيات، مقارنة باستخدام اللغة الثانية كلغة فقط
 البيئة االصطناعية . ٢

البيئة االصطناعية هي إحدى البيئات اليت ترتكز على اكتساب اللغة الثانية 
ورغم أن هذه  ٢٦.والقواعد ونظام اللغة، وهي سبيل الكتساب اللغة يف الصف

لبيئة حمدودة يف تكوين وتعويد الطلبة على نطق اللغة الثانية، بل هلا فوائد ال ميكن ا
فاملعهد تقّدم حال واقعيا للماليني الطالب الذين ال ميكنهم أن يذهبوا . إنكارها

إىل موطن اللغة الثانية ليسمعوها هناك ويكتسبوها يف بيئة طبيعية، إذ تقوم املدرسة 
تّم بعرض األحكام النحوية للغة . إليهمبإحضار اللغة الثانية  كما أن املعهد قد 

الثانية، وهذا قد يتناسب مع سن بعض املتعّلمني الذين يرغبون يف اكتشاف أسرار 
أو ) من خالل تقدمي أمثلة عديدة سابقة(اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانني 

إضافة إىل هذا إّن ). الحقةتطبيقها على أمثلة عديدة (عن طريق استنباط القوانني 
القوانني اللغوية قد تساعد يف مراقبة املتعلم لنفسه وهو يكتب اللغة الثانية أو 

ا ا تساعده يف تصحيح نفسه إذا أخطأ. يتكلم    .كما أ
ويف الواقع، إّن مدى فعالية معرفة القوانني اللغوية يف جمال تكوين املهارات 

ملاليني من الناس يف كل مكان يتكلمون اللغة فهناك ا. اللغوية أمر مشكوك فيه

                                                 
جامعة موالنا مالك إبراهيم ). دراسة وصفية تقوميية(تكوين بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم يف معهد دار السعادة مباالنج . عيدروس حمسن بن عقيل٢٥

 .١٣. ص. ٢٠١٣. تعليم اللغة العربية اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم
26 Ahmad Mahfudzi Mafrudlo. hlm. 5. 
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األوىل أو اللغة الثانية وهم ال يعرفون القوانني اللغوية اليت حتكم اللغة اليت يتكلمون 
وهناك أيضا املاليني من األطفال الذين يتكلمون اللغة األوىل بإتقان يف كل . ا

عن قوانني اللغة مكان قبل أن يذهبوا إىل املدارس وقبل أن يتعلموا أي شيء 
اهذا يثبت أن إدراك قوانني اللغة ليس شرطا . األوىل ولكن بالطبع هذا . يف إتقا

ا   ٢٧.ال يثبت أّن تعلم قوانني اللغة ال يفيد يف اكتسا
على الشكل التفصيل يف سياق تنمية البيئة العربية، هناك مخسة أقسام من البيئة 

  :من أي جهات، وهي كما اآليت اللغوية اليت حتتاج إىل املالحظة القوية
ّلة احلائطية اليت كانت كّلها كتبت : البيئة املرئية، مثل .١ الصور، واإلعالنات، وا

 .باخلط العريب

البيئة السمعية واملرئية، اليت تتكون من املكان الستماع اخلطبة، واألناشيد،  .٢
 .، والتلفزيون العربية)الراديو(واإلذاعة 

 .ية التعليم والتعّلم باستخدام اللغة العربيةالبيئة املعاملة أو عمل .٣

البيئة نظام املدرسة، وهي من نظام املدرسة ليوجب كل سكان املدرسة  .٤
 .باستخدام اللغة العربية يف األيام املخصوصة

 ٢٨.البيئة النفسية الفعالة، وهي تكوين صورة إجيابية للغة العربية .٥

 

 خطوات لتكوين البيئة في تعليم اللغة  .ج 

أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج ) حليمي زهدي(ى يف كتاب البيئة اللغوية يرى بشري 
  ٢٩:إىل اسرتاتيجيات وهي كما يلي

                                                 
 .٦٦- ٦٥. ص) م١٩٨٨مطابع الفرزدق التجارية، : الرياض (الثنائية اللغوية : حممد على اخلويل، احلياة مع لغتني  ٢٧
جامعة موالنا مالك إبراهيم ). دراسة وصفية تقوميية(سعادة مباالنج تكوين بيئة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم يف معهد دار ال. عيدروس حمسن بن عقيل٢٨

 .١٤. ص. ٢٠١٣. اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
 .٥٧- ٥٦ص . حليمي زهدي٢٩
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إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل  .١
م وإرشادهم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت  على املشرفني واملدرسني مراعا

 .الدراسة

ورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف تعيني اإلمكان احملظ .٢
 .ومكاتب املدرسة

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املناقشة األوضاع املدرسية  .٣
واالجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات 
واملصطلحات احملفوظة واملدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل 

ى االستماع والتحدث والتعبري الشفهي عن طبيعتهم باللغة الدراسي عل
م  .العربية واستماع ذلك من أصحا

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد  .٤
ثغرات نامجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد 

إن إمكان (ت املوجودة داخل الفصل الدارسني بثروة لغوية أكثر من الثروا
 ).ذلك

إقامة أنشطة عربية يف يوم معني من أيام األسبوع حبيث أن يتصرف الطالب  .٥
ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل هذه األنشطة 
أخريت حتت ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وإرشاد املشرفني واملدرسني يف 

 .اللغة العربية

ريب الطال على اللقاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة تد .٦
 .اجلماعة

يئة عدد كبري من الكتب من الكتب العربية حبيث تليب حاجات الدارسني  .٧
م إىل  م العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني ودعو حسب مستويا

الكتب العربية يف  القراءة وختصيص أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة
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الت والدوريات ) أو إقامة النشاط املكتيب(املكتبية  وتعويدهم على قراءة ا
 .واجلرائد العربية

الت أو املنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الكالب عن  .٨ إصدار ا
م بعد اختيار  االنطباعات والتعبريات الكتابية عن األفكار املبادرة على أذها

 .واألحسن منها لغويا وفكريااألفضل 

إصدار اإلعالنات املعلومات من قبل املدرسني بالعربية وكذلك كتابة اللوحة  .٩
 .املدرسية

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات  .١٠
األخبار العربية واستماع احملاضرات وألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 

ات اجلول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية وذلك بالتعاون مع سفار 
 .واجلهاز الرمسي اآلخر

التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة  .١١
 .باللغة العربية سهلة العبارات

  خطوات البيئة في ترقية تعليم اللغة العربية  .د 
ترقية وحتسني تعليم اللغة  خطط مرزوقي على كيفية االستفادة من البيئة يف

  ٣٠:العربية
 .اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا مؤدبا لينا .١

التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم ذا  .٢
 .هيبة يف أعينهم

ال ترتك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا  .٣
م ال يهتمون بتدريسك بل بك  أمامهم مل يكن لديك هيبة وبالتايل فإ

 .أيضا

                                                 
 .٦٢- ٥٩. ص. حليمي زهدي٣٠
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  .أقلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق .٤

حبيث تتبادل معهم احلبة بناء عالقة اإلنسانية بني مدرس و طالب ومشرف  .٥
معهم حبيث تكون قريبا منه حىت  لرعاية واالهتمام وعاملهم معاملةوالرمحة وا

 . ال يسيء األدب وال يفتقرال يشعر خبشية وخشية بعيدا عنهم أيضا حىت

الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية واضحة سهلة  كتابة .٦
 .بسيطة كي ال يشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا وينفروا عنها

 .النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت نشر .٧

وذلك عن طريق . ب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغةحفز وشجع الطال .٨
تعريفهم أمهيتها دينيا وعمليا ودنيويا وتقدمي اهلدايا واجلوائز للمتفوقني واألخذ 

 .بأيدي املخالفني

املسابقات فيما بينهم يف نفس  التنافس عن كرمي كون فيما بينهم روح .٩
ه املسابقات املدرسة أو مع الطالب يف مدارس األخرى وحيسن أن تكون هذ

 .دوريا شهريا أو يف كل أربع أشهر حيث تتبادل املدارس يف منطقتك

ت مستقبلة طيبة سواء يف حتأكد الطالب أن لطالب اللغة العربية توقعات و  .١٠
 .الناحية الدينية أو العملية أو السياسية واالقتصادية أو غريها

وبعض الشعارات وكذلك  باللغة العربية اإلعالنات واملعامل املدرسيةكتابة  .١١
 .أنظمة املدرسة العامة

أعطى الطالب فرصة وجماال للتدرب على اللغة مثل اخلطابات العربية  .١٢
الت احلائطية وغريها، وتشرفهم عليها  .واجلرائد وا

ضع معهم القوانني واألنظمة اليت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق اللغة  .١٣
 .يوميا
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  الفصل الثالث
  
  
  التطويرنوع البحث و   .أ

  إجراءات تنفيذ البحث والتطوير   .ب
  تجربة المنتج   .ج

  . مرحلة تجربة المنتج  .١
 . أفراد التجربة  .٢

  . نوع البيانات والمعلومات  .٣
  . أدوات جمع البيانات  .٤
 . أسلوب تحليل البيانات  .٥
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  الفصل الثالث

  منهج البحث 

  نوع البحث والتطوير  .أ 
لتطوير وهو النوع الذي يتضمن عمليات أو هذا البحث من نوع البحث وا

خطوات إلنتاج شيء جديد أو إلكمال شيء موجود من قبل واستعد ذلك ملواجهة 
املشكلة، ومل حيدد هذه العمليات واخلطوات إلنتاج وإكمال شيء جامد كالكتب 
واجلهاز يف الفصل أو املعمل فحسب بل كذلك إلنتاج وإكمال برناجما للحاسوب 

ستخدم الباحث وا ٣١.كتبة واملعمل والتدريب واإلرشادات والتقومي والتنظيموالفصل وامل
  ٣٢.املدخل الكيفي والكمي يف مجع وحتليل البيانات

يهدف البحث ليحصل على اإلنتاج جهاز التعليم مثل خطّة التدريس 
م تقدّ واملوادالتعليمية ووسائل التعليمية وموديوالملمارسّيةواإلختبار لطالب وأداة القياس ال

إما اخللفية حيتج للبحث التطويري هي . يف التعّلم وأداة القياس نتائج التعلم وبغري ذلك
وجد الباحث من املالحظات يف أثناء . املشاكل املعلقة بوسائل التعليمية غري املناسبة

  ٣٣.التدريس أو من نتائج تقييم االحتياجات
 

 إجراءات تنفيذ البحث والتطوير   .ب 

ستخدم الباحث إجراءات تنفيذ البحث والتطوير، فا رحلة هييف هذه امل
  ٣٤:كما اآليت) Sugiono(البحث والتطوير لسوغيونو 

  
                                                 

31  Nana SyaodihSukmadinata, MetodePenelitianPendidikan, (Cet. X ; Bandung :RosdaKarya, 
2015). hlm. 164-165. 
32  Jane Elliot, Using Narative in Social Research Qualitative and Quantitative Aproaches, (First 
Published New Delhi : Sage Publication, 2006) hlm. 171-172. 
33 Mohammad Adnan Latief, Tanya JawabMetodePenelitianPembelajaranBahasa, (Malang:UM 
Press, 2012). Hlm. 107. 
34Sugiono,  MetodePenelitianKuantitatif,  Kualitatifdan  R&D, (Cet.XIV; Bandung :Alfabeta, 
2011). hlm. 298. 
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 حتليل االحتياجات واملشكالت .١

يف تعلم اللغة العربية وتعليمها ليس أمر سهال بالنسبة للطالب الناشئني غري 
ا لوصول إىل األغراض حيتاج كل متعلم ومعل إىل الوسائل املتنوعة ل. الناطقني 

بناء . الناجحة والبيئة اللغوية املمتازة، ألن اللغة والبيئة أمرين متالزمان ومتالصقان
على أمهية البيئة اللغوية وأثارها يف تعلم اللغة العربية، يقوم معهد دار الفتح العايل 

ذا تكون البيئة اللغوية يف ه. بالبيئة اللغوية العربية داخل الفصل وخارج الفصل
  .املعهد البيئة االصطناعية، البيئة اليت حتدد بالزمان واملكان واألنظمة

كانت البيئة اللغوية يف هذا املعهد تكون جيدة قبل غياب املشرف الذي 
يراكز يف السكان الطالب والربامج داخل املعهد، وبعد غياب املشرف غابت البيئة 

  .الربامج كعدمه اللغوية والربامج لطالب مل يكون مرتب، كأن وجود
رأى الباحث كاملشرف سابقا يف هذا املعهد بأن السباب األساسي يف 
ظهور املشكالت حول البيئة اللغوية والربامج للطالب هي عدم التنظيم أو الرتتيب 
عن الربامج لطالب، ويكون التنظيم والرتتيب دليال ألداء الربامج أو األنشطة يف 

الباحث بتطوير الربامج اإلضافية لتكوين البيئة بناء على ذلك قام . هذا املعهد
اللغوية، ألن البيئة يف هذا املعهد تتكون من الربامج واألنظمة يف اصطناع البيئة 
اللغوية ليسهل الطالب يف تعلم اللغة العربية وتعليمها حىت حيصلون الطالب 

 .اغراضهم يف تعلم اللغة العربية

حتليل االحتياجات 
 واملشكالت

 الربامجتصميم  مجع البيانات

 الربامجتصديق 

 الربامجحتسني 

 ١ الربامججتربة 

 ٢الربامج جتربة 

 الربامجحتسني 

 الربامجحتسني 

النتيجة 
 النهائية
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 مجع البيانات .٢

مع مشرف السكن والطالب عن حالة املعهد والربامج  قام الباحث باملقابلة
أو األنشطة لدي الطالب خصوصا الربامج اإلضافية تتعلق باللغة العربية مثل تزويد 
املفردات واحملادثة الصباحية واخلطابة اللغة العربية والدراسة الليل واحملكمة اللغة، 

 .دواملقابلة تتعلق باحلالة البيئة اللغوية يف هذا املعه

 تصميم الربامج .٣

صمم الباحث الربامج اإلضافية تتعلق باللغة العربية مثل تزويد املفردات 
واحملادثة الصباحية واخلطابة اللغة العربية والدراسة الليل واحملكمة اللغة، والربامج 

املذكور الباحث عن الربامج  طوريّتخد مع الدرس داخل الفصل حسب املستوى،
هل املشرف والطالب يف آداء الربامج من بداية املستوى ليس سابقا ويكون دليال

الربامج اإلضافية لتكوين البيئة من االعداد مث التطبيق حىت التقومي عن  ،حىت النهاية
  .اللغوية العربية مبعهد دار الفتح العايل المبونج اجلنوبية

وسائل احملتاجة، ج عن أهداف الربامج، و لكل الربامالدليل يكتب  ويف
  . تقومي عن الربامجأداء الربامج، و قة يف أداء الربامج، وجدول عن طريو 

 تصديق الربامج .٤

. استخدام برامج املصممأهداف من تصديق الربامج هي معرفة صالحية 
اخلبري الثاين يف وقام اخلبريين بتصديق الربامج، اخلبري األول يف الربامج اإليضافية، و 

الباحث لتصديق الربامج بطريقة االستبانة  واخلطوات اليت أخذها. البيئة اللغوية
وقدم الباحث عن برامج املصمم على اخلبريين واملناقشة معهما حلصول على 

  .الربامج املناسبة واملميزة
 حتسني الربامج .٥

يف هذه املرحلة قام الباحث باإلصالحات وتصحيح املنتج عن األخطاء 
ما  .والنقصان حسب التحكيم من اخلبريين وإرشادا

 ١جتربة الربامج  .٦
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ون التجربة يف املنتج وتكقام الباحث بالتجربة املصمم بعد حتسني الربامج 
  .الطالب يف هيئة األنشطة الطالبيةمع املشرف و  بالتطبيقمرحلة األوىل 

التجربة، مث موازنة بني حالة الطالب ذه ملعرفة فعالية الربامج قام البحث 
  .بطريقة املالحظة ققبل وبعد التطبيوالبيئة يف املعهد 

 حتسني الربامج .٧

جربة قام الباحث باملناقشة مع املشرف والطالب عن حتسني الربامج بعد الت
ت ويكون الربامج ملدة مستوى أو يف حلصول على الربامج املناسب حسب الوق

 .سنة الدراسي الثاين كامال

 ٢جتربة الربامج  .٨

ية كاملة مبعهد دار الفتح هي تطبيق الربامج اإلضاف يف هذه التجربة الربامج
خبمسة الربامج يف مدة ثالثة أسابع اجلنوبية، ويكون التطبيق  ناتار المبونجالعايل 

التزويد املفردات، واحملادثة الصباحية، واخلطابة اللغة العربية، والدراسة الليل، (
  )واحملكمة اللغة

 حتسني الربامج .٩

لتحسني ، و ٢بة الربامج بعد التطبيق عن جتر قام الباحث بتحسني الربامج 
، أخذ الباحث املميزات ٢بيانات من نتيجة جتربة الربامج الربامج أخذ الباحث ال

 .وحذف النقصان حىت يكون الربامج كامل التصميم ونافعة

 .النتيجة النهائية .١٠

 فعالية هذا الربامجالنتيجة من االختبار عن هذه اخلطوة األخرية، وبعد معرفة 
حيتاج الباحث تعاون مع املعاهد األخرى يق بشكل أوسع، وتطبويليق النتشار 

ية فالنتشار وتطبيق هذا الربامج ليساعد املشرف والطالب يف تطبيق الربامج اإليضا
  .تكوين البيئة اللغوية العربيةاللغوية و 

  



٣٠ 
 

 

 تجربة المنتج   .ج 

الغرض من جتربة املنتج تعىن ملعرفة مدى صالحية النتاج يف النظام واملنهج 
يعرض الباحث يف . وكذلك لتناول التعديالت واالقرتاحات والتقومي عن النتاج. ماملصم

  :هذه التجربة النتاج عن

 .مرحلة تجربة المنتج .١
املرحلة األوىل هي : يف هذه املرحلة التجربة النتاج يتكون من ثالثة مراحل

مج الرباالتصديق واالقرتاحات من اخلبري يف البيئة اللغوية واخلبري يف تصميم 
، واملرحلة الثانية هي جتربة النتاج على املشرف وبعض الطالب، واملرحلة اإلضافية

الثالثة هي جتربة استخدام النتاج يف ميدان البحث على مجيع الطالب يف معهد 
  .دار الفتح العايل

النظرية واالقرتاحات من اخلبري يف البيئة اللغوية تكون أساسا يف إصالح 
. حسب حالة املوجودة اليت تأثر يف تطبيق البيئة اللغوية النتاج مبا فيه يناسب

تكون أساسا يف إصالح  الربامج اإلضافيةوالنظرية واالقرتاحات من اخلبري يف 
مث التعديالت واالقرتاحات من جتربة . على مجيع عناصره املتكاملة الربامج اإلضافية

والبيانات املكتسبة . الشخص تكون أساسا يف إصالح املأخذ الظاهرة يف الربامج
من جتربة استخدام النتاج يف ميدان البحث على مجيع الطالب تكون أساسا ملعرفة 

 .مدى فعالية الربامج املطور على طالب معهد دار الفتح العايل

 .أفراد التجربة .٢
أفراد التجربة يف هذا البحث مشرف السكان، وقسم اللغة العربية ومجيع 

-٢٠١٦لعام الدراسي  اجلنوبية ناتار المبونجايل بالطالب مبعهد دار الفتح الع

 .م٢٠١٧
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 .نوع البيانات والمعلومات .٣
حصل عليها الباحث من خالل التقومي البنائي البيانات واملعلومات اليت 

)Formative Evaluation (البيانات واملعلومات من ) ١: قسمه الباحث إىل ثالثة
والبيئة اللغوية  الربامج اإلضافيةاخلبري يف  التقومي األول، هي النظرة واالقرتاحات من

البيانات واملعلومات من التقومي ) ٢العربية، إلصالح النتاج يف تطوير هذا الربامج، 
البيانات واملعلومات ) ٣الثاين، وهي التجربة الفردية، إلصالح والتقومي على النتاج، 
مي على جودة اإلنتاج من التقومي الثالث، وهي التجربة امليدانية، إلصالح وتقو 

  .املطور
هذه الثالثة من البيانات واملعلومات تناول الباحث نوعيتان من البيانات 

  :واملعلومات
البيانات واملعلومات الكمية اليت حصل عليها الباحث باالستبيان وهي 
البيانات واملعلومات األساسية لتطوير النتاج، والبيانات واملعلومات الكيفية اليت 

 .من التعليقات والتعديالت واالقرتاحات حنو النتاجتتكون 

 .أدوات جمع البيانات .٤
  :ستخدم الباحث بعض األدوات يف مجع البيانات، كما اآليتا

 االستبيان   ) أ

تعترب االستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على 
املواقف  احلقائق، والتوصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة

واالجتاهات واآلراء، يساعد املالحظة ويكملها، وهو يف بعض األحيان الوسيلة 
  ٣٥.العملية الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية

: الباحث هذه االستبيان جلميع البيانات عن جودة النتاج يف استخدم
التصديق من ) ٢حتليل احلالة البيئة اللغوية املوجودة لطالب يف املعهد، ) ١

                                                 
 ٣٢٩. ص) ٢٠٠٨دار الفكر، : دمشق . (البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية. رجاء وحيد دويدري٣٥
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معرفة صالحية البيئة ) ٣، الربامج اإلضافيةخلبري يف البيئة اللغوية واخلبري يف ا
  .املطورة بتوزيع االستبيان إىل املشرف والطالب

 املقابلة  ) ب

املقابلة هي آلة جلمع البيانات بطريقة إلقاء أسئلة إىل شخص لتبادل 
يانات ستخدمها الباحث لتناول البا٣٦.املعلومات واألفكار من خالل األسئلة

لتكوين البيئة اللغوية  الربامج اإلضافيةعليها وهي عن فعالية تطبيق حتتوي اليت 
  . على أساس كتب السلسلة اللغة العربية

 املالحظة   ) ج

املالحظة هي طريقة املالحظة واملشاهدة بالرتكيز على البيانات املقصودة 
لتكوين  فيةالربامج اإلضاستخدمها الباحث املالحظة كل ما تتعلق بوا ٣٧.حسية

  .البيئة اللغوية العربية
 الوثائق) د

الوثائق هي كتابة األحداث املاضية أو طريقة جلمع البيانات من مصدرها 
الت أو الصحف وما أشبه  وهي الكتابات والنسخة أو الكتب أو ا

الباحث جلمع الوثائق املكتوبة عن التاريخ للمعهد، واألهداف  استخدم٣٨.ذلك
وغريها اليت تتعلق بلمحة امليدان ويتم حوال الطالب واملعلمني، ورؤية املعهد، وأ

  :توضيح أسلوب مجع البيانات يف اجلدول التايل
  البيانات  مصادر البيانات  أدوات البحث  .م
  املشرف  االستبيان   - ١

  
آراء املشرف يف تطبيق عن الربامج 

  لتكوين البيئة اللغوية العربية
ج لتكوين آراء الطالب عن الربام  الطالب

  البيئة اللغوية العربية

                                                 
36Sugiono,MemahamiPenelitianKualitatif, (Cet. IV; Bandung:Alfabeta, 2006). hlm.317. 
37Sugiono,hlm. 72-74. 
38LexyMoleong,  MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung : RemajaRosdakarya, 2000) hlm. 329. 
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تاريخ التأسيس واملنهج الدراسي   مدير املعهد واملدرس اللغة  املقابلة   - ٢
  .وحالة املعلمني واملتعلمني

التأثري على البيئة اللغوية على   الطالب
  الطالب

  املشرف   املالحظة   - ٣
  

الظواهر املوجودة من الربامج اليت 
خل يقوم بتكوين البيئة اللغوية دا

  .الفصل أم خارج الفصل

الظواهر املوجودة من الربنامج للبيئة   الطالب
اللغوية داخل الفصل أم خارج 

  .الفصل
كشف احلضور واجلداول   املعهد دار الفتح العايل  الوثائق   - ٤

  بالغة العربية واالعالنات
  .أسلوب مجع البيانات ٣.١جدول 

  

 .أسلوب تحليل البيانات .٥
الباحث من البيانات الكيفية والكمية   استخدمهاا حتليل البيانات م كان
  :كما اآليت

هي اليت تشمل على النبذة التارخيية وكل ما : حتليل البيانات الكيفية  ) أ
الباحث أسلوب ميلسوهوبرمان  واستخدم. تتعلق باملعرفة امليدان البحث

والبيانات من ذلك  ٣٩.يف حتليلها بالتخفيض والعرض وأخذ االستنباط
 :ما اآليتاألسلوب ك

 ختفيض البيانات   )١

                                                 
39 LexyMoleong, hlm. 337.  
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الباحث البيانات املأخوذة من املقابلة واملالحظة والوثائق  ختفيض
 .اليت حدده الباحث حسب حاجة البحث

 عرض البيانات  )٢

بعد ختفيض تلك البيانات فيعرض الباحث تلك البيانات من 
 .املقابلة واملالحظة والوثائق اليت كلها فقد تدور حول حاجة البحث

 تنباط االس  )٣

يأخذ الباحث االستنباط من البيانات مبراعاة البيانات املأخوذة من 
املقابلة واملالحظة والوثائق حسب ما قد خفضه وأخذها الباحث مصدرا 

  .يف االستنباط
  

 :حتليل البيانات الكمية، تشتمل حتليل البيانات االستبيان كما اآليت   ) ب

ن البيئة اللغوية لتكوي الربامج اإلضافيةجودة الكتاب دليل عن  )١
املطورة على أساس كتاب السلسلة اللغة العربية، ومصدر هذه 

 .البيانات هم اخلرباء يف جمال اإلدارة الربنامج والبيئة اللغوية

نتائج االستبيان عن تطبيق البيئة اللغوية يف معهد دار الفتح    )٢
العايل، ومصادر هذه البيانات هم الطالب واملشرف يف هذا املعهد 

 .ه السنةهذ

  :٤٠ستخدم الباحث الرمز لتحليل هذه البيانات بالرمز اآليتا

P :ةويئالدرجة كنسبة من م  
f : جمموع النتائج ملوضوع  
n : جمموعة أقصى النتائج ملوضوع  
  

                                                 
40 Nana Sudjana. PenilaianHasil Proses BelajarMengajar. (Bandung :Rosdakarya, 2006). hlm 
131. 
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  معيار مستوى حتصيل االستبيان للخبري
  صفة  درجة  فئات مئوية

  ممتاز  أ  %٨٠ - % ١٠٠
  داج جيد  ب  %٧٠ -% ٧٩
  جيد   ج  %٦٠ -% ٦٩
  جيد إىل حد ما د  %٥٠ -% ٥٩

  معيار مستوى حتصيل االستبيان للخبري ٣.٢جدول 
  

  معيار مستوى حتصيل االستبانة يف مدى صالحية الربنامج ملشرف وطالب
  الصفة  فئات مأوية

  مقبول  % ١٠٠-٥٠
  مردود  % ٠-٤٩

  الربنامجيف مدى صالحية  معيار مستوى حتصيل االستبانة ٣.٣جدول 
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٣٦ 

 

  
  البحث والتطوير وتحليلها ومناقشتهانتائج: ابعالفصل الر 

  
 عرض البيانات، وتحليل البيانات، ومراجعة المنتج: األولالمبحث 

  عرض البيانات. أ
  نبذة تاريخية عن معهد دار الفتح العالي. ١

 تاريخ معهد دار الفتح العالي  ) أ

 .ياألسس، الرأي، المأمورية معهد دار الفتح العال   ) ب

 .مرحلة الدراسية   ) ت

 .فترة الدراسية  ) ث

 .طريقة الدراسية  ) ج

 .المنهج الدراسي في معهد دار الفتح العالي  ) ح

 وات لجمع البياناتالبيانات من أد. ٢

  إجراءات تطوير البرامج . ٣
 تحليل البيانات. ب

  مراجعة المنتج. ج
  البرامج اإلضافيةمواصفات: الثانيالمبحث 

  العامة  مواصفات. أ
  الخاصة مواصفات .ب

  البرامج اإلضافيةفعالية : الثالثالمبحث 
  عرض بيانات التجربة المنتج. أ

  تحليل البيانات. ب
  النتيجة من تحليل البيانات. ج
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  الفصل الرابع

  النتيجة من التطوير البرامج

  
 عرض البيانات، وتحليل البيانات، ومراجعة المنتج: المبحث األول

  .عرض البيانات. أ

  ٤١.ريخية عن معهد دار الفتح العالينبذة تا .١

  تاريخ معهد دار الفتح العالي) أ

هذه املؤسسة أسسه عبد . ٢٠٠٠من أغسطس  ٣بين معهد العايل دار الفتح يف 
، يتأمل بتأمل الكرمية تعين الدعوة اإلسالمية خاصة لطالب )رمحه اهللا(الرمحن حاليب 

م  سالميةعدم الروح اإل، ألنه يرى بامعةوطالبات يف مرحلة ج يف نفس طالب مع أ
نظرا على بناء معهد العايل دار الفتح حول مجعيات يف . سيقيد هذا البلد يف الغد

  .المبونج يتحمس يف جهاد العلم مع أن كبري السن ال يهمد محاسته
تمع كاملركز يف بناء  بعد حصول على األرض لبناء املعهد، يبىن املسجد مع ا

مع خاصة لطالب مجعية، وبعد بناء املسجد يبحث عن داعي لديه  الروحية الدينية للمجت
كفاءة يف علم شريعة وهو حممد أري ويبوو متخرج من مجعية اإلمام حممد ابن سعود 
الرياض شعبة اندونيسيا يف جاكرتا مث يتوىل عبد الرمحن حاليب األمر إىل حممد أري ويبوو 

  .ليدير املعهد كامال
ة حبلقة القرآن والتعليم بعد صالة الصبح يشرتك فيه طالب يبدأ الربنامج يف أول مر 

مجعية يف حول املسجد، مث ببين سكن لبعض طالب، عّلم األستاذ أري بعلوم الدين 

                                                 
41Tim Penyusun. ProfillMa'hadAl'alyDarul Fattah Bandar Lampung,(Bandar Lampung:Darul Fattah, 
2015)   
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اإلسالم على طريقة مطالعة الكتاب يف املبىن البسيط، رّيب الطالب حبفظ القرآن، لفهم 
يف تطور هذا املعهد يشّغل األستاذ حممد . اإلسالم، واللغة العربية والعلوم آخر املنفعة هلم

  .أري ويبوو كاملدير املعهد بعض األساتيذ ليساعده يف الدعوة والعمل الكرمية
يقوم املعهد بقواعد يف تطوير املعهد بأن املعهد والقرآن والكتب العربية يكون 

للغة العربية األشياء املرتابطة وال يستطيع أن تفرقه إن يريد الشباب القرآين وفصيحا يف ا
م   .وجيعل القرآن الكرمي يف قلوب لكل طالب مرشدا يف حيا

يهتم املعهد بأمهية تعلم اللغة العربية يساعد شباب املسلمني يف فهم اإلسالم من 
الكتب الرتاث ويستطيعون أن يفهمون من منبعه، يعىن من الرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .يف أحناء العاملوسلم إىل الصحابة والتابعني والعلماء 
استخدم املعهد طريقة مطالعة الكتب العربية باستخدام اللغة العربية يف تدريسها 

  .وترمجة، ويلزم على الطالب أن حيفظ القرآن الكرمي
قرر املعهد مفتوحا للعام رمسيا باستقبال الطالب العام  ٢٠٠١يف شهر أغسطس 

وبعد ذلك جاء طالب من أحناء ، ٢ويركز يف تعلم اللغة العربية يف مرحلة دبلوم 
  .اندونيسيا مثل المبونج، فالينباج، فادانج، أجتيه، حىت يوساتنغارى الشرقية

  .مأموريّة معهد دار الفتح العاليالرأيا، السس، األ  )ب

  سساأل) ١(
تأسس معهد دار الفتح العايل على دين اإلسالم وجيعل القرآن والسنة مصدرا له، 

لد، يقوم بعمله، يطور من دين اإلسالم، وممارسته بطريقة يقصد ذلك بأن املعهد وُ 
  .اإلسالم ويهدف يف الرتبية اإلسالمية

  رأياال) ٢(
سيكون معهد دار الفتح العايل قدوة للمعاهد آخر يف المبونج وخيرج متخرج خري 

  األمة
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  مأموريّةال) ٣(
 يقوم مبناح الدراسي موّجه إىل اجلودة اجليدة  )أ (

عقيدة الصاحلة، أخالق الكرمية، : قدرة منها ١٠يولد الداعي لديه   )ب (
عابد الطاعة يف العبادة، مستقّل، ذو ثقافة الواسعة، صحة اجلسمية 

 .والروحية، لدي محاسة جهاد العالية، متحرك، مؤدِّب وينف للناس

 .يقوم بتعليم اإلسالم الكاملة، الشاملة، املنتظم  )ج (

  .ميّد بالكتب اإلسالمية الكاملة  )د (

  سيةمرحلة الدرا) ج

حول  ٢يقوم معهد دار الفتح العايل مبرحلة الدراسية اجلمعية بربنامج دبلوم 
  .مجعية اإلسالمية

  فترة الدراسية )د

أو يف أربع ) ٢(يقضى طالب الدراسة يف معهد دار الفتح العايل يف مدة سنتني 
تازة ) ٤(   .١٨٠مستويات مبجموع الساعات ا

  طريقة الدراسية )و

  :تعلم إىل قسمني يعينينقسم التعليم وال
 الدراسة اليومية) ١(

 اخلطابة واملناقشة  )أ (

 التعليم قراءة الكتب العربية  )ب (

 الدراسة مراجع الكتب الرتاث بدين اإلسالم  )ج (

 التدريس والتعليم  )د (

 احملادثة  )ه (
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 الكتابة املقالة العلمية  )و (

 
 دراسة إضافية) ٢(

 التمرينات للمحاضرة اللغة العربية واندونيسيا  )أ (

 ية، واملوضوعية، والواقعيةالبحث مسائل الفقه  )ب (

 التمرينات للخطبة اجلمعة  )ج (

 .تزويد املفردات يف كل يوم اثنني حىت خامس  )د (

 الرياضة  )ه (

 املخّيم أو تدبر العامل   )و (

  .المنهج الدراسي في معهد دار الفتح العالي )ز

اجلدول اآليت عن املواد وعدد حصص التدريس مبعهد دار الفتح العايل لفصل 
  :ام كتب السلسلة اللغة العربيةالدراسي الثاين باستخد

  
  المواد وعدد حصص التدريس

  بمعهد دار الفتح لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
 م المواد المستوى

  )إخوان(الثاني )إخوان(الرابع  )أخوات(الثاني )أخوات(الرابع

 ١ التحفيظ والتحسني ٧ ٧  ٤  ٣
 ٢ التفسري ٢ ٢  ٢  ٢
 ٣ احلديث ٢ ٢  ٢  ٢
 ٤ الفقه  ٢    ٢
 ٥ التوحيد  ٢    ٢
 ٦ النحو ٣ ٣  ٣  ٣
 ٧ الصرف ٢ ٢  ٢  ٢
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  ٨  القراءة  ٣    ٣  
 ٩  الكتابة  ٢    ٢  
 ١٠ البالغة  ٢    ٢

 ١١ اإلنشاء ٣  ٣ 
 ١٢ اخلط ٢  ٢ 
  ١٣  القراءة واإلنشاء   ٢   ٣
  ١٤  الكتابة واخلط  ٢    ٢

  ١٥  اخلطابة العربية ١  ١
    المجموع ٢٦،٥  ٢٦،٥  ٢٣،٥  ٢٣،٥

  املواد وعدد حصص التدريس ٤.١ جدول
  

 البيانات من أدوات لجمع البيانات. ٢

 االستبانة) أ

 االستبانة من اخلبري )١

بعد طلب الباحث عن أراء اخلبريين بطريقة االستبانة تكون النتيجة لتصديق 
  : لتكوين البيئة اللغوية العربية كما اآليت الربامج اإلضافيةعن 
 اللغوية اخلبري يف الربامج اإلضافية   )أ (

يف  ٢٠١٦من نوفمرب  ١٠: قدم الباحث هذه االستبانة إىل اخلبري يف التاريخ
 .مركز اللغة جبامعة موالنا مالك إبراهيم

الر 
  قم

  العناصر للتصديق
  التقدير

٤  ٣  ٢  ١  
    ٣      اإلطار العام - ١
 الشرح عن البيئة املوجدة شرحا واضحا  - أ  
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  الشرح عن حالة التعليمية شرحا واضحا  -  ب
    ٣      نامج تزويد املفرداتالرب  - ٢
 االهتمام بالصور املشجعة وامللونة  - أ  

  االهتمام باملصطلحات املشجعة  -  ب
  ٤        الربنامج حمادثة الصباحية - ٣
 يرجو على املدير االهتمام بصحة الكالم وصحة القواعد النحوية والصرفية  - أ  

  االهتمام بالتعليمية املمتعة والسهلة  - ب
  ٤        الربنامج خطابة اللغة العربية - ٤
 يرجو على الطالب أن يركز ويلخص اخلطبة  - أ  

  يرجو التسجيل هذا الربنامج بالفيديو  -  ب
    ٣      الربنامج دراسة الليل - ٥
 يرجو على املدير االهتمام بتعليم األخالق  - أ  

  يرجو على املدير االهتمام بتعليم العقيدة والفقه  -  ب
  ٤        الربنامج حمكمة اللغة - ٦
 ذا الربنامج وكذلك املعلميرجو على مدير املعهد االهتمام   - أ  

  يرجو على املعلم االهتمام بالتشجيعات والتصحيحات والتعليقات  -  ب
  اللغوية العربية الربامج اإلضافيةاالستبانة من اخلبري يف  ٤.٢جدول 

 
 اخلبري يف البيئة اللغوية العربية  )ب (

 ٢٠١٦من نوفمرب  ١٠: قدم الباحث هذه االستبانة إىل اخلبري يف التاريخ
 .ة موالنا مالك إبراهيمجبامع

  العناصر للتصديق  الرقم
  التقدير

٤  ٣  ٢  ١  
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      ٢    اإلطار العام - ١
  أن يهتم الكتابة فيها األخطاء لكتابة واخطاء يتم واضحة  
    ٣      الربنامج تزويد املفردات - ٢
  يهتم إىل نشنط يف املعلومات، فيها األخطاء لكتابة  
    ٣      الربنامج حمادثة الصباحية - ٣
  صوار ألنه أن تكون واضحة مع الطريقة التفصيليةاأل  
      ٢    الربنامج خطابة اللغة العربية - ٤
  البد باملراجع أن يكون واضحة باملصدار واضحة مع مقررات يف الطريقة  
    ٣      الربنامج دراسة الليل - ٥
  فيها األخطاء يف الكتابة  
    ٣      الربنامج حمكمة اللغة - ٦
  فيها األخطاء يف الكتابة  

  االستبانة من اخلبري يف البيئة اللغوية العربية ٤.٣جدول 
 
 االستبانة من املشرف والطالب  )ج (

رئيس (وبعد تطبيق الربنامج نشر الباحث االستبانة إىل مشرفني وقسم اللغة 
 : والنتيجة كما اآليت) ونائب

  األسئلة  م
  اإلجابة

  ال  نعم
 ٢ ٢  د فيه؟هل رأيت اإلطار العام للمعهد هو الواقع املوجو  - ١

 ١ ٣  واضحة؟ الربامج اإلضافيةهل رأيت أن البيان عن  - ٢

 ٤  هل رأيت أن األهداف واملؤشرات مالئمة للتطبيق؟ - ٣
 

  ٤هل رأيت أن حمتوى الربامج من املوضوعات حسب املواقف صاحل  - ٤



٤٣ 
 

 

  للتطبيق يف هذا املعهد؟
 ١ ٣  ؟هي الواقعة موجودة ومتكن تطبيقها الربامج اإلضافيةهل رأيت أن  - ٥

هل رأيت أن الطرق واألساليب املقرتحة مناسبة باملواد وأحوال  - ٦
  الطالب؟

١ ٣ 

هل رأيت أن مصادر التعليم والتعلم صاحلة حسب حمتوى برامج  - ٧
  املصمم؟

٤ 
 

هل رأيت أن التقومي املقرتح هو صاحل للقياس على جناح الطالب يف  - ٨
  تطبيق البيئة اللغوية العربية؟

٤ 
 

 الربامج اإلضافيةملخطط الربامج يسهل يف تطبيق هل رأيت أن ا - ٩
  للبيئة اللغوية العربية؟

١ ٣ 

  االستبانة من مشرف وطالب عن صالحية الربامج ٤.٤جدول 
 

 المقابلة ) ب

 املقابلة لتحليل االحتياجات )١(

  WP-01/10-4/2016:     الرمز
  أدتياسفوترى:     املخرب
  سكن املعهد:     املكان

  صباحا ٠٩:١٠، ٢٠١٦- ريلاب-١٠:   التاريخ والوقت
  حالة األنشطة الطالب املعهد والبيئة اللغوية يف هذا املعهد:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
كيف حالة عملية التعليم  - ١

 والتعلم يف هذا املعهد؟

عملية التعليم والتعلم يف الفصل جيدة، بدأت يف 
ويف بعض أيام كانت  ١٣:٠٠حىت  ٨:٠٠الساعة 

  .مساء ١٥:٠٠اعة الدراسة حىت الس



٤٤ 
 

 

ما الربامج واألنشطة لدي  - ٢
  الطالب يف هذا املعهد؟

يف هذه السنة تقوم الطالب باألنشطة خارج الفصل 
  مثل حلقة القرآن وتزويد املفردات واخلطابة والرياضة 

كيف تطبيق الربامج واألنشطة  - ٣
  الطالب يف هذا املعهد؟

ن كانت التطبيق الربامج واألنشطة مل تكون جيدة أل
يف بعض أحيان أمر الطالب يساعدون العمال لبناء 

  .املعهد
كيف حالة البيئة اللغوية  - ٤

  العربية يف هذا املعهد؟
بعد انتقال سكن الطالب من راجاباسا إىل ناتار 

توقفت البيئة اللغوية العربية والطالب يتحدثون 
باللغتهم، وسبب ذلك بأن عدم املعلم الذي يركز يف 

  .اللغوية إقامة هذه البيئة
  

  WP-02/10-4/2016:     الرمز
  فخري:     املخرب
  سكن املعهد:     املكان

  ارا ٠١٣:١٥، ٢٠١٦- ابريل-١٠:   التاريخ والوقت
  حالة األنشطة الطالب املعهد والبيئة اللغوية يف هذا املعهد:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
ما الربامج واألنشطة لدي  -١

 الطالب يف هذا املعهد؟

امج واألنشطة مثل حلقة القرآن، والتزويد املفردات الرب 
واخلطابة اللغة العربية وقراءة الكتاب وحفظ القرآن 
  .والعمل عند حيتاج العمال على املسعدة لبىن املعهد

كيف تطبيق الربامج واألنشطة    -٢
 يف هذا املعهد؟

كان الربامج مل تقوم جيدة وقد يتوقف يف بعض أحيان 
ب عن الربامج الثابتة كجدول ألن مل يعرف الطال

يومية، وكذلك ألن عدم املشرف يف كل برامج وأنشطة 
  .املوجودة



٤٥ 
 

 

كيف حالة البيئة اللغوية يف  -٣
 هذا املعهد؟

كانت البيئة اللغوية العربية ال توجد يف هذا املعهد، 
والطالب يتحدثون بلغتهم، ويف هذه السنة تغلب اللغة 

  .السوندوي على اللغة األخرى
 

 قابلة بعد تطبيق الربامج اإلضافيةامل )٢(

 .قام الباحث باملقابلة مع مدير املعهد، والطالب مبعهد دار الفتح العايل

 .المقابلة مع المدير معهد دار الفتح العالي  ) أ(

  W-03/22-I/2017:     الرمز
  .أسيف عبد اهللا:     املخرب
  .اإلدارة املعهد دار الفتح العايل:     املكان

  .صباحا ٠٩:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٢:   التاريخ والوقت
  .صفحة املعهد دار الفتح العايل:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
كيف اهليكل    - ١

التنظيم 
  .املعهد اآلن

  .املعهد حتت اشراف املؤسسة دار الفتح واملؤسسة دعوة والتعليم جاكرتا
  )أسيف عبد اهللا(أنا : يدير هذا املعهد

  أرياسني. أ: سكرتري وحماسب
  محدل زكاريا. أ: راسيمنهج الد

  رمساوانوأديتياسافوترى: مشرف لطالب
  .ويف أنشطة اليومية تساعد هيئة األنشطة الطالبية يف تطبيق بعض الربامج

الربامج ما    - ٢
يف  اإلضافية
  املعهد؟

  حسب أداءها الربامج اإلضافيةيقسم املعهد 
  السنوية
 دراسة املكثف .١

 دورة اللغة .٢



٤٦ 
 

 

 دورة القرآن .٣

 دورة الفقه .٤

  الثقافة واإلسالميةدورة  .٥
  األسبوعية

 خطابة اللغة العربية .١

 حمادثة الصباحية .٢

 مراسم الصباح .٣

 التعليم بعد املغرب .٤

  اليومية
 حلقة القرآن .١

 تزويد املفردات .٢

 اخلطبة القصرية بعد الصالة .٣

 قراءة الكتاب  .٤

  حمكمة اللغة .٥
كيف    - ٣

بالتطبيق 
البيئة اللغوية 

  يف املعهد؟

املعهد بعد انتقال املعهد من راجاباسا كانت البيئة اللغوية مل توجد يف 
ذا األمر  إىل ناتار، والطالب حتدثون باللغة األم، والطالب ال يهتمون 

بعد تطبيق الربامج، . مع أن نصحنا عليهم أن يتحدثون باللغة العربية
احلمد هللا رأينا أن فيها التطور لدي الطالب خاصة بالبيئة اللغوية، نرجو 

بيئة اللغوية والرغبات الطالب لطالب العلم يف هذا أن يتحسن احلالة ال
  .املعهد

 
 .المقابلة مع الطالب معهد دار الفتح العالي  ) ب(

  W-03/27-I/2017:     الرمز
  حممود حنبايل:     املخرب



٤٧ 
 

 

  املسجد:     املكان
  ليال ١٩:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت

  لغويةتطبيق برامج التعليمية لتكوين البيئة ال:     العنوان
  اإلجابة  األسئلة  م
  كيف تطبيق برامج التعليمية  -١

تساعد مفردات املوزعة يف الدراسة داخل الفصل ألن املفردات   تزويد املفردات؟  - أ  
مأخوذة من كتب سلسلة وتكون املفردات جديدة لنا لكن قد 

يلقي بطريقة غري مالئمة، ألن امللقي فقد يعطي املفردات 
مزيدا فيه يف احلقيقة نريد أن نعرف  واملثال يف مجلة مفيدة ال

اعراب من الكليمة، عدد املفردات كل يوم ستة مفردات 
تكفينا ال يصعبنا يف حفظها، واالختبار عن مفردات كل 

  أسبوع يساعدنا كثريا ملراجعة املفردات وجيربنا حلفظها 
منا برنامج حمادثة يساعدنا يف معرفة قدرة اللغة وصحة كال  حمادثة الصباحية؟   - ب  

قبل حمادثة لقد عرفنا عن . ونعرف مصطلحات اجلديدة
موضوع يف احملادثة وهذا يساعدنا الستعداد عن مصطلحات 

  . وكلمات تتعلق باملوضوع حىت جنعل احملادثة جذابة
خطابة اللغة  - ج  

  العربية؟
موضوعات املوزعة ال يعصبنا يف انشاء اخلطبة بل يسهلنا ألن 

لى موضوع ويتكرر موضوع يف قد حيرينا حني مل حيصل ع
املستوى، حنتاج إىل وقت كثرية لتدريب لكن وقت املقرتح 

  .قليلة لدينا، وقلة بيانات يتعلق بعلوم اخلطابة
مل يستقم يف أداء حمكمة اللغة كل يوم مع أن يوجد بعض   حمكمة اللغة؟ -د  

  .طالب ال يتكلم باللغة العربية سرا
مل تكون جيدا ألن بعض طالب ال يريد أن دراسة الليل   دراسة الليل؟ - ه  



٤٨ 
 

 

يدرس معا ويريدون على عمل االنفرادي، حني قمنا بدراسة 
الليل نستفيد كثريا لتطور ثقافتنا ويدربنا يف القراءة والتدريس 

  .ومعرفة إىل األشياء اليت مل نعرفها
هل الربنامج مناسب  -٢

حسب احتياجات عند 
  الطالب؟

  .يكون الربنامج مناسبا لنا

كيف تطبيق البيئة  -٣
اللغوية العربية يف هذا 

  املعهد؟

كان تطبيق للبيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد مل يكن فعاال، 
ألن مشرف مل يرشد الطالب بكثري، وقّلة الدراية لدي 

  . الطالب ألن الربامج مل جيري جيدا
كيف ترجو يف تكوين  -٤

البيئة اللغوية يف 
  املستقبل؟

نرجو إىل مشرف املتخصص للغة العربية الذي يرشدنا دائما 
  .حينا يف املعهد ونرجو إىل زيادة من الثقافة اإلسالمية

 

  W-02/27-I/2017:     الرمز
  أمحد جاسريي:     املخرب
  املسجد:     املكان

  مساء ١٥:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت
  بيئة اللغويةتطبيق برامج التعليمية لتكوين ال:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
  كيف تطبيق برامج التعليمية  - ١

املفردات تساعدنا لدراسة داخل الفصل ألن املفردات جديدة   تزويد املفردات؟  - أ  
عندنا، لكن يف بعض املفردات تصعبنا لفهمها ألن امللقي مل 

) ٦(يفهم جيدا عن املفردات وقلة االستعداد، كل يوم ستة 
وال بقليل، ويف آخر يوم الدراسة يف  تكفينا ليس بكثري



٤٩ 
 

 

األسبوع يكون اخبار املفردات جيربنا ملراجعة املفردات، ألن يف 
  . املاضي املفردات انيسنا لعدم االختبار

املوضوعات عن حمادثة ليس صعبة لدينا ويساعدنا يف استعداد   حمادثة الصباحية؟   -  ب  
وضوع عن املصطلحات أو الكليمات تتعلق باملوضوع ألن امل

لقد عرفنا منذ بداية املستوى، ويساعد هذا الربنامج يف تدريب 
الكالم والشجاعة، إذا أخطأنا يف الكالم فاجلميع من الطالب 

  .يعرفون حىت ننتبه يف الكالم
خطابة اللغة  - ج  

  العربية؟
موضوع اخلطبة لدي تساعدين يف كتابة نص اخلطبة، لكن 

بسبب قلة مراجع يف نشعر بالصعوبة يف طريقة كتابة النص 
  . املعهد لدينا مكتبة لكن بعيد عن سكن الطالب

مل يكون برنامج جيدا ألن فقد رئيس قسم اللغة له اهتمام   حمكمة اللغة؟ -د  
وجيهد يف احياء اللغة أما من طالب اآلخر مل يهتموا جيدا، 

على رأي أن العقوبات مل تأثرنا بكثري ممكن نعطي على 
  .سهخمالف لنصلع شعر رأ

حني يطبق هذا الربنامج يساعدنا ملراجعة الدرس واستعداد   دراسة الليل؟ - ه  
درس اآليت، لكن حني يفرغ من مراقبة املشرف ال جيري ألن 
م ومل  بعض طالب خيتارون ملراجعة حفظهم، أو على إراد

  . يهتموا بوظيفتهم
هل الربنامج مناسب  - ٢

حسب احتياجات عند 
  الطالب؟

  .نا ألن لكل برنامج متعلق مع دروس يف الفصلالربنامج يناسب

كيف تطبيق البيئة  - ٣
اللغوية العربية يف هذا 

بشكل العام كانت البيئة اللغوية فعالة وتساعدنا لتعلم اللغة 
العربية والعلوم اإلسالمية، وتكون البيئة وبرامج مرتبا وأفضل 



٥٠ 
 

 

هتمام من من سنة املاضية، لكن حنتاج إىل مراقبة املزيدة وا  املعهد؟
  .األساتذة واملشرف

كيف ترجو يف تكوين  - ٤
البيئة اللغوية يف 

  املستقبل؟

نتمىن أن تكون البيئة اللغوية تبىن دراية على كل طالب عن 
  .أمهية احياء اللغة وحرس على النظام

 

  W-04/27-I/2017:     الرمز
  هندروفورنومو:     املخرب
  املسجد:     املكان

  ارا ١٣:٠٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت
  تطبيق برامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
  كيف تطبيق برامج التعليمية  - ١

املفردات تساعدنا يف دراسة داخل الفصل ألن املفردات   تزويد املفردات؟  -أ   
توجد يف الدرس وتكون املفردات جديدة لدينا، كل يوم يزيد 

يصعبنا كافة لنا، واختبار املفردات جيربنا  ستة مفردات ال
ملراجعة املفردات، كان يف مستوى املاضي ال يوجد مراجعة 

املفردات وقد ال نستخدم املفردات حىت ال نستفيد كثريا من 
  .مفردات املوزعة

نستفيد كثريا من هذا الربنامج ألن يف مستوى املاضي مل جيد   حمادثة الصباحية؟   - ب   
ة، وموضوعات املوجودة تسهلنا لبحث عن حمادثة الصباحي

نص أو مصطلحات أو ثقافة تتعلق باملوضوع، وجيعلنا 
 .مستعدا يف موعد

عنوان اخلطبة املعينة تساعدنا يف استعداد اخلطبة ال حنتاج إىل   خطابة اللغة العربية؟ - ج  



٥١ 
 

 

حبث العنوان الذي قد يصعبنا، لكنا مل نعرف كثريا بطريقة 
  .أم تطبيقية خطبة اجليدة نظرية

احملكمة تذكرنا عن البيئة اللغوية بكثري، لكن العقوبات يف   حمكمة اللغة؟ -د  
  .حمكمة اللغة مل تأثّرنا، ألن العقوبات خفيفة لدينا

دراسة الليل تساعدنا ملراجعة واستعداد درس، لكن بعض   دراسة الليل؟ ه  
ذا الربنامج ألن مل يست عد من الطالب ال يريدون أن يقوم 

  .ليتقدم حني يأيت دوره يف دراسة الليل
هل الربنامج مناسب  - ٢

حسب احتياجات عند 
  الطالب؟

الربامج يناسبنا حسب حاجاتنا لدراسة اللغة العربية والعلوم 
  .اإلسالمية

كيف تطبيق البيئة اللغوية  - ٣
  العربية يف هذا املعهد؟

تكون البيئة اللغوية مساعدة لتدريب وتطوير النفسي 
حة تزيد مفردات اجلديدة سوى من مفردات اليت ألقي وبصرا

  .يف الصباح
كيف ترجو يف تكوين  - ٤

البيئة اللغوية يف املستقبل 
  ؟

  .نتمىن أن تكون حمكمة اللغة أحسن من قبل

 

 المالحظة )ج

  :البرامج اإلضافية، والبيانات كما اآلتيالمالحظة يتعلق بقام الباحث ب
 تزويد المفردات )١

امج يف كل يوم االثنني والثالثاء واألربعاء بعد صالة الصبح، يقوم هذا الربن
بعد  ٢٠١٧من يناير  ٢٤قام الباحث عن املالحظة هذا الربنامج يف يوم الثالثاء 

صالة الصبح، جيتمع الطالب بعد صالة الصبح يف فصلهم حسب املستوى، 
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أمام  خيضر رمساوان كاملشرف الطالب لريشد الطالب، يتقدم محزة جماهد احلق
مفردات وهو يف املستوى الرابع، إما يف املستوى الثاين يتقدم  ٦أصدقائه ليلقي 

مفردات، مها يأخذان املفردات من مفردات  ٦حافظ منري أمام أصدقائه ليلقي 
اجلديدة يف مستويهما، كتبا محزة وحافظ املفردات على سبورة بعد القاء السالم، 

فردات مجاعة، مث شرحا محزة وحافظ املعاين وبعد انتهاء من الكتابة يقرأون امل
  .املفردات مع وضع يف مجلة املفيدة لكل املفردات املكتوبة على السبورة

يطلبا محزة وحافظ بعض الطالب بعد إعطاء املثال وشرخ املعىن، يف هذا 
اندونيسي لبحث عن املعىن املفردات - الربنامج كان الطالب يفتحون املعجم عريب

فظ البيئة اللغوية والطالب ال يتحدث إال باللغة عبة، هذه الطريقة حلالغريبة والص
العربية، إن كانت املفردات اليفهمون الطالب فيسمح لكتابة على السبورة وال 

  .ينتط، وهذا االمر خيصص للمفردات الصعبة لفهمها
وقبل االختتام يكرر الطالب املفردات اجلديدة مجاعة، مث يكتب الطالب 

  .اجلديدة على كراستهم بعد االختتام الربنامجاملفردات 
  

 المحادثة الصباحية  )٢

ذا الربنامج لكل يوم اخلامس، ويالحظ الباحث عن هذا  يقوم الطالب 
صباحا بعد صالة الصبح يف امليدان،  ٢٠١٧يناير  ٢٦الربنامج يف التاريخ 

رئيس  الطالب جيتمعون يف امليدان وحيملون املعجم والكتيب املفردات، أعطى
دقائق بعد اعالن على مجيع الطالب هذه الوقت فرصة للطالب  ٥قسم اللغة 

  .الستعداد وجيتمع يف امليدان، عقب رئيس قسم اللغة على طالب املتأخرين
يقومون الطالب يف امليدان بشكل صفني خمتلط بني املستوى، مث يفتح 

 هذا الصباح رئيس قسم اللغة هذا الربنامج ويذكر عن املوضوع للمحادثة يف
دقائق  ١٥مث يعطى الفرصة على مجيع الطالب " الرياضة البدنية"واملوضوع هو 
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ليتحدثون حتت املوضوع املذكور، حيضر املشرف ليصحح بعض املصطلحات 
  .اخلطيئة لدي الطالب يف أثناء احملادثة

دقائق خيتار رئيس قسم اللغة بعض الطالب ليتقدم أمام  ١٥وبعد انتهاء 
مثىن، والطالب اآلخر جيلسون ويستمعون على -يكرر احملادثة مثىنالطالب و 

هذا الربنامج . طالب ٨ويف هذا الصباح يقدم . دقائق ١٠احملادثتهما يف مدة 
  .حىت الساعة السادسة صباحا

قبل االختتام يفضل رئيس قسم إىل الطالب ليكرر املفردات ألقواها بعد 
الطالب ليذكر املفردات والطالب  صالة الصبح يف هذا األسبوع، يتقدم لكل

  .اآلخر يرددون
 
 الخطابة اللغة العربية  )٣

يقوم الطالب بالربنامج اخلطابة اللغة العربية أسبوعية يف  كلي يوم اخلامس، 
هذا الربنامج حتت اشراف أستاذ محدل ويكون هذا الربنامج أحد من الدرس 

هذا الربنامج يف التاريخ  رمسي، ويبدأ الربنامج بعد صالة الظهر، يالحظ الباحث
خطباء، خطبان من املستوى الرابع،  ٥م، واليوم يتقدم  ٢٠١٧من يناير  ٢٦

اإلميان بالقدر وخريه (أمحد موستفيد : وثالث خطباء من مستوى الثان منهم 
، )االخوة يف الدين(، وبودي سبطونو )األنبياء والرسل(، وعارف رمحن )وشره

ى النفس عن اهلوى: اآلية ( وديكا أري فرمتا  ، )وأما من خاف مقام ربه و
ات(وخاطب اآلخر هو فخري جنيد  يبدأ ). اآليات احملكمات واآليات املتشا

  .فروق عبد الرشيد كرئيس اجللسة مث يقرأ أكمل فسا بعض من آيات القرآن
دقائق خلطبته وخيطب  ١٠يتقدم اخلطباء مرتبا، ولكل اخلاطب لديه الوقت 

وضوع، والطالب اآلخر يستمعون عليه ويهتمون اخلطبة، يرشد باحلفظ وفق امل
أستاذ محدل هذا الربنامج من البداية حىت النهاية الربنامج، يف أخر الربنامج يعرض 
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دقائق، وخيتم هذا الربنامج يف  ١٠األستاذ عن املالحظات اخلطباء اليوم حول 
  . ٢:١٥الساعة 

  
 المحكمة اللغة  )٤

 ٢٠١٧من يناير  ٢٥ج يف يوم األربعاء، تاريخ  يالحظ الباحث هذا الربمن
بعد صالة العشاء، يبدأ رئيس قسم اهللا ومشرف ومجيع الطالب احملكمة اللغة بعد 
تناول العشاء، قبل األسبوع كان هذا ابرنامج بعد صالة العصر، بناء على حاجة 

تمع حول املعه د الطالب املختلف ويلزم على بعض الطالب ليعلم األطفال ا
جيتمع . يسبب غياب بعض الطالب، ولذلك يتغري الوقت إىل بعد تناول العشاء

الطالب واملشرف يف الفصل مث رئيس قسم اللغة العربية يفتح هذا الربنامج ويقرأ  
  .كشف احلضور

بعد قراءة كشف احلضور، يفضل للمخالف النظام أو ملن حتدث بغري اللغة 
م، وال أحد يعرتف، مث اعالن رئيس قسم اللغة العربية بني الطالب واألستاذ يف اليو 

بأن هذا ال يوجد اخلبار من اجلسوس ملن ال يتحدث باللغة العربية، ويف مالحظة 
قبل اختتام هذا . الباحث هذا اليوم ما مسع من اللغة يف املعهد إىل اللغة العربية

 خيتم رئيس الربنامج يشجع املشرف على الطالب لرتقية اللغة العربية وإحياءها، مث
ذا الربنامج يف الساعة    .ليال ٨:٣٠قسم اللغة 

  
 الدراسة الليل  )٥

بعد مالحظة عن الربنامج حمكمة اللغة، يالحظ الباحث هذا الربنامج 
، بعد احملكمة ١٠:٠٠حىت  ٨:٤٥، يبدأ الدراسة الليل يف الساعة )الدراسة الليل(

ستوى، ولكل املستوى اللغة يستعد الطالب لدراسة الليل يف الفصل حسب امل
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الطالب يف املستوى الرابع يدرسون املادة . يتقدم احملاضرين ليبدأ هذا الربنامج
  .القراءة والفقه إما يف املستوى الثاين الطالب يدرسون املادة االنشاء والتفسري

يرشد احملاضر إىل أصدقاءه لقراءة النص يف الكتاب وحيولون إلجابة 
ن هذا الربنامج كاملناقشة عن مواد املختار عندما جيدون التمرينات يف الكتاب،يكو 

الصعوبة األشياء مل يفهموا الطالب، فيأجل األسئلة إىل فصلهم غدا، ألن املادة 
هذا الربنامج يساعد . هذه الليل سيدرسون الطالب غدا يف فصل مع األستاذ

  .الطالب يف استعداد لدراستهم
ليال، وبعد ذلك النوم للراحة حىت  ١٠:٠٠خيتتم هذا الربنامج يف الساعة 

 .الساعة ثالثة صباحا
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 الوثائق) د

  
  عدد المخلف النظام البيئة اللغوية

  المبونج الجنوبية-بمعهد دار الفتح العالي ناتار
  

  .يناير         : الشهر                        الرابع: المستوى 
٤  ٣  ٢  ١  

  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  اخلميس  األربعاء  اءالثالث  االثنني  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٣  ٤          

  
  .يناير         : الشهر                        الثاني: المستوى 

٤  ٣  ٢  ١  
  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  اخلميس  األربعاء  ثاءالثال  االثنني  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  ٠  ٠  ٣  ٩          
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بمعهد دار الفتح العالي لتعليم اللغة  البرامج اإلضافيةتطوير :  الثانيالمبحث 
  .الجنوبية ناتار المبونجالعربية والعلوم اإلسالمية ب

 عرض بيانات التجربة المنتج. أ

 تتحليل احتياجا. ١
قام الباحث يف حتليل حالة البيئة وحالة الطالب مبعهد دار الفتح العايل 

بناء على مالحظة ومقابلة مع . حلصول على احتياجات يف تصميم وتطوير الربامج
بعض الطالب واملشرف واملعلم يف هذا املعهد حصل على البيانات بأن البيئة 

املعهد والسكن الطالب انتقل اللغوية العربية مل يقم جيدا، وسباب من ذلك بأن 
المبونج اجلنوبية ويكون املسافة من املعهد -من املعهد من بندار المبونج إىل ناتار

كيلومرت، بعد انتقال هذا ينقص االهتمام   ١٣األوىل إىل املعهد الثاين حويل 
، األساتذة يف الربامج املوجودة مثل الربامج اخلطبة واحللقة القرآن والتزويد املفردات

وكذلك مل يوجد مشرف اللغة هلم ملراقبة وارشاد الطالب عن الربامج خارج 
  .الفصل

قبل حيلل الباحث عن املسألة اهلامة ليقوم بالبحث سكن الباحث يف هذا 
املعهد بعض أيام ملالحظة احلالة واألنشطة املوجودة يف هذا املعهد، حصل الباحث 

م ومل عن البيانات تتعلق بالبيئة اللغوية املوجو  دة، كان الطالب يتحدثون بلغا
تكون اللغة العربية إىل يف الفصل حني يدرسون مع األساتذة، وكذلك من الطالب 
مل يهتم باألوامر يتعلق باألنشطة اللغوية والنظام املعهد، إما املشرف كان موجود 

العامة  لكن خضوره يف املعهد مل يتأثر كثريا يف تنظيم الربامج، يتعلق باحلالة دراسة
مل تكن مناسبة، ألن مل يوجد الفصل خاصة لدراسة، الطالب يقوم باألنشطة 

  .الدراسة يف مكان واحد وهو املسجد
حلل الباحث هذه احلالة واملشكالت كمشرف يف هذا املعهد سابقا، توجد 

  : بعض مشاكل اهلامة منها
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 .املبىن ووسائل التعليمية احملددة  )أ 

ة املتوسطة خمتلط، هذه احلالة تسبب معهد للطالب والتالميذ مدرس  )ب 
 .اخلجل لدي الطالب معهد العايل إن أخطأ يف الكالم

مل خيطط ومل يطور برامج يف املعهد، إال األنشطة الرمسية مثل االمتحان    )ج 
 .النهائي

مل يهتم الطالب بالنظام املعهد أو الربامج، ودليل من ذلك كان بعض   )د 
د يوجد الربنامج التعليمية مثل طالب خيرج من املعهد مع أن يف املعه

  . احللقة القرآن أو احملاضرة
هذه املشاكل ترتبط بعضها بعض، لكن رأى الباحث كمشفر سابقا أن 
مشكلة الكبرية هي عدم التخطيط أو الدليل للربامج خارج الفصل حىت يسبب 

  .املشاكل اآلخر مثل عدم الغاية يف التعلم وماذا سيحصل الطالب حني يتعلم

 تصميم البرامج. ٢
بعد حتليل احلالة واملشاكل يف املعهد يستنبط الباحث بأن املعهد 
حيتاج إىل التخطيط والتطوير يف الربامج، خاصة للربامج التعليمية تتعلق باللغة 

) ٤حمادثة صباحية، ) ٣اخلطابة اللغة العربية، ) ٢تزويد املفردات، ) ١: العربية منها
  .ةحمكمة اللغ) ٥دراسة الليل، 

  :يتّم التصميم لكل الربنامج سيقدم الباحث كما اآليت

 تزويد المفردات  ) أ

قد خيتلف خرباء عن تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة، ويف غاية 
تعليمها، ولكنهم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب 

قسم اللغة  قام ٤٢.وشرط من شروط إجابتها) اللغة العربية(تعلم اللغة الثانية 

                                                 
42 . للتربية والعلوم الثقافةمنشورات المنظمة اإلسالمية . تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبه. رشدي أحمد طعيمة 

١٩٤. ص. هـ١٤١٠الرباط - إيسيكو  
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مبعهد دار الفتح بتزويد املفردات كل يوم اإلثنني حىت األربعاء بعد صالة 
الفجر، واملفردات مأخوذة من معجم أو مصطلحات غري معني، ويف كل يوم 

  .مرتادفات أو مصطلحات) ٣(ألقي ثالثة 
يف مالحظة الباحث عن هذا الربنامج مل يستفد كثريا لدي الطالب، 

د يتكرر يف إلقائها وقد تكون املفردات ليس جديدة لدي ألن املرتادفات ق
  .الطالب، واملفردات قد ال تساعد الطالب يف دراستهم داخل الفصل

  :بناء على املالحظة يطور الباحث هذا الربنامج مراعيا على األشياء اآليت 
املفردات مأخوذ من كتب سلسلة اللغة العربية حسب املستوى  )١

 .الطالب

ات مرتبا على ترتيب اهلجائي واملفردات تكون جديدة اختيار املفرد )٢
 .عند الطالب

حني يقدم مثاال ) ٢(والثاين ) ١(يلزم على الطالب يف مستوى األول  )٣
يف مجلة مفيدة، تتكون على ثالثة كلمات من مفردات اجلديدة مثل 

والرابع ) ٣(أما ملستوى الثالث . ذهب علي إىل املسجد): ذهب(
ذهب علي ): ذهب(كلمات على األقل، مثل تتكون من مخسة  ) ٤(

 . ألداء صالة العشاء توّضأ إىل املسجد بعد

  :تكون قائمة املفردات كما اآلتية
 /المرادف/المعنى  المفردات

  العكس
  المثال

  آمْنُت باهللا الواحد  صار مؤمنا  يُؤمن –آمن 
  آمن اهللا قريشا من اخلوف  جعله يف أمن  يؤامنهُ  –أمنُه 

  أنا مؤمٌن باهللا الواحد  كاِفر  ≠  منةٌ مؤْ  –ُمْؤمن 
  آدم عليه السالم أّول إنسان  واحد من اإلنس  إنسان
  يف الشارع كثري من الّناس  اإلنس  الّناس
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  جعلته صديقي) اتّـخْذُت إبراهيم صديقا(  جعل  يتَِّخذُ  –اّختذ 
 قائمة املفردات ٤.٥جدول 

ملفردات، يف اآلخر األيام الدراسة يقوم قسم اللغة الختبار ا )٤
الطالب يكتبون مفردات املوزعة من يوم اإلثنني حىت يوم األربعاء 

 .بوضع يف مجلة املفيدة) مفردات ١٨(

  :تكون ورقة االختبار مفردات صباحية كما اآلتية
 اختبار مفردات صباحية

  :االسم     

   :املستوى  
   
  الجملة المفيدة  المفردات م
١      

      
..     

   ١٨     

  اختبار مفردات صباحية ٤.٦جدول 
 

لتكوين  الربامج اإلضافيةهذه األشياء األربعة مل تكن إال بعد تطوير 
  .البيئة اللغوية العربية مبعهد دار الفتح

   



٦١ 
 

 

 خطبة اللغة العربية) ب

يقوم الطالب بربنامج خطبة اللغة العربية أسبوعيا، لكن توجد بعض 
ار موضوع أو عنوان اخلطبة، وقلة االهتمام املشاكل يف الربنامج مثل تكر 

  . الطالب يف الربنامج، وانتشر أخطاء يف نص أو كالم
مراعيا على أسباب املذكور يطور الباحث الربنامج، بدأ الباحث 
باختيار مواضع املناسبة ومأخوذ من كتب سلسلة اللغة العربية واعتقد الباحث 

يسهل الطالب يف انشاء نصوص  هذا االختيار لعل. بأن املواضع مل يتكرر
اخلطبة ويسهل الطالب ملراجعة درسهم، مث بعد اختريا املواضع قرر الباحث 
جدول خلطباء، يف املستوى سوف يتقدم لكل طالب مرتني مبوضوع املختلف، 

خطباء وطالبا ليقوم برئيس ) ٦(أو ستة ) ٥(ألن يف كل أسبوع يقسم مخس 
طيب أن يقدم النص اخلطبة إىل األستاذ قبل أداء اخلطبة لكل اخل. اجللسة

لتصحيح اللغة قبل أسبوع، ويف آخر املستوى يلزم على كل الطالب أن جيمع 
  . النص اخلطبة املصحّحة يطبع بكتابة احلاسب

يسجل قسم اللغة اخلطبة لكل الطالب بفيديو، ليسهل يف التقومي 
  :ول كما اآليتوذكريات لدي الطالب حني خيطب أمام أصدقائهم، ويقرر اجلد

  جدول لخطبة اللغة العربية
  بمعهد دار الفتح لفصل الدراسي الثاني

  هـ ١٤٣٨ - ١٤٣٧
  الموضوع  االسم  مس  التاريخ م
  معجزة اإلسراء واملعراج أمحد حبيب اهللا  ٤ ١/١٩/٢٠١٧  ١

  اَهلِْْجرَة النََّبِويَّة أمحد جاسريي  ٤       

  اْجلَنَُّة والّنار أمحد هيتامي  ٢       

  اِإلْقباُل َعلى اَخلْرياِت والطّاعاتِ  أكمل فسا  ٢       
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  اِإلميَان بِاِهللا َوَرُسولِهِ  عريف رمحن  ٢       

             
  اإلميان بالقدر خريه وشره أمحد موستفيد  ٤  ١/٢٦/٢٠١٧ ٢

  األَنِْبياء والرُُّسل عارف رمحن  ٤       

ينِ  بودي سبطونو  ٢          اُألُخوَُّة ِيف الدِّ

  َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه ونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى: اآليَة  أري فرمتاديكا   ٢       

ات فخري جنيد  ٢          اآليات الـمحكمات واآليات الـمتشا

             
َرَك ُسًدى: اآلية  عارف صفيان  ٤  ١/٢/٢٠١٧  ٣   َأَحيَْسُب اِإلنساُن َأْن يـُتـْ

  َن الِكْربِ والَفْخرِ التَّْحِذيُر مِ  أول الدين  ٤       

   
    

ْنَكِر ( التَّْحِذيُر ِمْن ِعقاِب اِهللا واَحلثُّ َعلى ِإْنكاِر  فروق عبد الرشيد  ٢
ُ
امل

  )وُخُصوًصا الُكْفر
  التـَّوَكُُّل َعلى اِهللا والتَّْحِذيُر ِمَن الَكَهَنِة والَعرّاِفني حافظ منري ن  ٢       

  التاجُر الصَّدوقُ  هينداراويدودو  ٢       

             
  التحذيُر ِمَن االعرتاِض على اِهللا تـََعاىلُ  داين راضيانطا  ٤  ٢/٩/٢٠١٧ ٤

  التوبة إىل اهللاُ  دار األمن  ٤       

  اجلَار إمام أشعاري  ٢       

  اجلنَُّة وأشياُء نـَزََلْت ِمْنها جعفر عبد اهللا   ٢       

  ْحِذيُر ِمْن َقِطيَعِتِهماَحلثُّ َعَلى ِصَلِة اَألْرحاِم والتَّ  لقمان نور حكيم  ٢       

             
  اَحلثُّ َعلى ِبرِّ الواِلَدْيِن والتَّْحِذيُر ِمَن الُعُقوق فخري أنندا إنسا  ٤  ٢/١٦/٢٠١٧  ٥

  الدَّلِيل الَعْقِلّي َعلى ُوُجوِد اهللا فؤادي الصدق  ٤       
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  الرؤيُة ِهللا تعاَىل ِيف اآلِخَرة حممود عبد الفتاح  ٢       

  الزَّكاة ماوانخملص هري   ٢       

ددي  ٢          النصف من شعبان مسلم ا

             
  الُوقُوف بَِعَرَفة محزة جماهد احلق  ٤  ٢/٢٣/٢٠١٧  ٦

  اليوم اآلخر إمام صابرين  ٤       

  َأْحكاُم اَحلجّ  حممد ألفيان  ٤       

  َأْحكاُم الصِّيام عثمان صديق  ٢       

  من اهللا َأْسباُب َمْغِفَرة الذُّنوبِ  على أكرب  ٢       

             
  أَْمرَاِض الُقُلوِب الرِّيَاُء واَحلَسد زين الدين  ٤  ٣/٢/٢٠١٧ ٧

  املـحبة اهللاِ  حممود محبايل  ٤       

  أمهَِيَّة الصَّالِة واَحلثُّ َعلى َصالِة اَجلماَعة مفتاح النور  ٤       

  أمهّية إختيار الّصاحب يف اإلسالم أوكتا شافعي  ٢       

يِن واَحلثِّ َعلى التـََّعلُّم .أ.فيندارار  ٢          أمهية ِعْلم الدِّ

  أمهية علم العقيدة حافظ عبيد اهللا  ٢       

             
  حترمي الكذب يف اجلد واملزح أمحد حبيب اهللا  ٤  ٣/٩/٢٠١٧  ٨

   
    

( تسن زيارة قرب الرسول بإمجاع علماء أهل خطبة اجلمعة  أمحد جاسريي  ٤
  )الّسّنة

  هالل رمضان| بوُت َشْهِر الّصياِم َشْرًعا ثُ  أمحد هيتامي  ٢       

  التوسل أكمل فسا  ٢       

  َحقُّ الـُمْسِلِم َعَلى الـُمْسِلم عريف رمحن  ٢       
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  حسن اخللق أمحد موستفيد  ٤  ٣/١٦/٢٠١٧ ٩

شكوِك فيهِ  عارف رمحن  ٤       
َ
  حكُم امليتِة واللحِم امل

  صَّاِلحِ خصاُل الصَّديِق ال بودي سبطونو  ٢       

  خطر ومعاصي الّلسان ديكا أري فرمتا  ٢       

  َشرُْح َحِديِث َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَة فخري جنيد  ٢       

          
١٠  

٣/٢٣/٢٠١٧  
َشرُْح َحِديِث ما آَمَن ِيب َمْن باَت َشْبعاَن وجارُُه جاِئٌع ِإىل  عارف صفيان ٤

  َجْنِبه
  القوِم َسيُِّدُهم شرح حديث خاِدمُ  أول الدين  ٤       

  صاحُب القلِب الشابّ  فروق عبد الرشيد  ٢       

  َعذاب الَقْرب  حافظ منري ن  ٢       

يِن َحياُة اِإلْسالمِ  هينداراويدودو  ٢          ِعْلُم الدِّ

             
  احلساب يف يوم القيامة داين راضيانطا  ٤  ٣/٣٠/٢٠١٧ ١١

  اِإلْحساِن يف َرَمضانَ َفْضُل اُجلوِد والَكَرِم و  دار األمن  ٤       

  فضل الصالة على النيب صّلى اهللا عليه وسّلم إمام أشعاري  ٢       

  فضيلُة التعفُّف جعفر عبد اهللا   ٢       

  الِفَنت  لقمان نور ح  ٢       

             
  َعِظيِم ُحْرَمِة َدِم الـُمْسِلم فخري أنندا إ  ٤  ٤/٦/٢٠١٧  ١٢

َلة الَقْدر فؤادي الصدق  ٤          لَيـْ

  ليلة النِّْصف ِمْن َشْعبانَ  حممود عبد الفتاح  ٢       
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  َحمَبَُّة َسيِِّدنا حممٍد َصّلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  خملص هريماوان  ٢       

ددي  ٢          ماذا أْنَت فاِعٌل يف َشْهِر َرَمضانَ  مسلم ا

             
اِر َرَمضانماذا يـَْنَبِغي لِْلُمْؤِمِن  محزة جماهد احلق  ٤  ٤/١٣/٢٠١٧  ١٣ َ   َأْن يـَْعَمَل يف 

  معجزات األنبياء إمام صابرين  ٤       

  من خصال املرأة الصاحلة حممد ألفيان  ٤       

  أداب يف األكل والشراب عثمان صديق  ٢       

لس على أكرب  ٢          أداب يف ا

             
  أداب السفر زين الدين  ٤  ٤/٢٠/٢٠١٧  ١٤

  صفات املنافقحتذير عن  حممود محبايل  ٤       

  فضل طلب العلم مفتاح النور  ٤       

  ذكر اهللا أوكتا شافعي  ٢       

  دين اإلسالم .أ.فيندارار  ٢       

  آداب السالم و االستأذن حافظ عبيد اهللا  ٢       

  جدول خلطبة اللغة العربية ٤.٧جدول 
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 محادثة صباحية ) ج

مس بعد كان هذا الربنامج أقم يف أسبوع مرة واحدة يف يوم اخلا
صبح، أقام قسم اللغة بالربنامج مع مجيع الطالب، يعّني أعضاء من قسم اللغة 

حملادثة متزوجا ) دقيقة ٣٠(موضوعا حملادثة مث أعطي الفرصة نصف الساعة 
وبعد ذلك اختار مشرف بعض  مثىن لكن قد يكون ثالثة الطالب،-مثىن

م، واآل خر يستمعون على الطالب ليكرر احملادثة أمام زمالئهم حسب قدر
  . التحدث

يف مالحظة الباحث أن هذا الربنامج حيتاج إىل تطويره، ألن يف 
احملادثة حني يقرر قسم اللغة عنوان احملادثة فجأة يف الصبح، هذا احلال جيعل 
الطالب مل يستعدوا حملدثة حتت العنوان املعني ذاك الصباح، وحني يوجد كلمة 

عهم معجم ليساعد يف حبث عن كلمة الغريبة الغريبة يسأل إىل املشرف وليس م
  . حىت يقضي على حاجتهم ملعرفة املعىن أو الرتمجة

يطور الباحث هذا الربنامج بتعني عناوين أو موضوعات حملادثة 
الصباحية من بداية املستوى ليساعد الطالب يف استعداد احملتويات 

كل طالب أن يلزم على  . ستخدم يف حمدثة الصباحيةاومصطلحات اجلديدة 
حيمل معجم ليسعدهم حبث عن كليمة اجلديدة، ومشرف يراقب الطالب 
ويصحح تركيب الكلمة اخلاطئة، وبعد حمادثة اجلماعة، خيتار املشرف بعض 

دقائق ) ٧(الطالب ليتقدم ويكرر احملادثة أمام أصدقائهم، حيدد املشرف سبعة 
الطالب الذي ألقى قبل االختتام الربنامج يفضل املشرف إىل . ملن يتقدم

مفردات صباحية ليكرر ويراجع املفردات اليت ألقاهم من يوم اإلثنني حىت 
  :األربعاء، واملوضوعات حملادثة الصباحية يف هذا املستوى كما اآليت
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  موضوعات لمحادثة صباحية
  هـ ١٤٣٨ – ١٤٣٧فصل الدراسة الثانية بمعهد دار الفتح العالي ناتار 

  المالحظة  عالموضو   التاريخ  الرقم
    بعد العطلة  ٢٠١٧ – ١ – ١٢   .١
   يف السوق  ٢٠١٧ – ١ – ١٩   .٢
    الرياضة البدنية  ٢٠١٧ – ١ – ٢٦   .٣
    وسائل النقلية  ٢٠١٧ – ٢ – ٢   .٤
    أطعمة يف أندونيسيا  ٢٠١٧ – ٢ – ٩   .٥
    فاكهة يف أندونيسيا  ٢٠١٧ – ٢ – ١٦   .٦
    من اآلداب اإلسالمية  ٢٠١٧ – ٢ – ٢٣   .٧
    ة النظافةممارس  ٢٠١٧ – ٣ – ٢   .٨
    حديقة احليوانات  ٢٠١٧ – ٣ – ٩   .٩

    يف املستشفى  ٢٠١٧ – ٣ – ١٦   .١٠
    غزوات يف أندونيسيا  ٢٠١٧ – ٣ – ٢٣   .١١
    زيارة املتحف  ٢٠١٧ – ٣ – ٣٠   .١٢
    هواية نافعة  ٢٠١٧ – ٤ – ٦   .١٣
   االسراء واملعراج  ٢٠١٧ -٤ – ١٣   .١٤
    من قصص العلماء  ٢٠١٧ -٤ – ٢٠   .١٥
    ال تسخر  ٢٠١٧ – ٤ – ٢٧   .١٦
    حياة الصحابة  ٢٠١٧ – ٥ – ٤   .١٧
   اخلدمة بعد الدراسة  ٢٠١٧ – ٥ – ١١   .١٨
    استعداد لالمتحانات  ٢٠١٧ – ٥ – ١٨   .١٩

  املوضوعات حملادثة الصباحية ٤.٨جدول 



٦٨ 
 

 

 دراسة الليل) د

بعد صالة العشاء كان بعض طالب لديهم عمل متنوعة، بعض 
ضهم تالوة طالب يدرس اللغة العربية، وبعضهم يراجع حفظ القرآن، وبع

قبل انتقال املعهد من معهد يف . القرآن، وبعضهم ال يعمل أي شيء إىل النوم
باندارالمبونج إىل معهد ناتر كان الطالب يدرسون ويراجعون درسهم يف الفصل 

  . ألن الفصل يف مبىن املختلف، لكن اآلن ال يكون الطالب مثل ذلك
بدراسة الليل يف  حاول الباحث ترتيب برنامج يف دراسة الليل، يقوم

الفصل حسب املستوى، تكون دراسة ملراجعة درس السابق واستعداد درس 
. اآليت، ويكون ميدان التدريب لطالب يف تدريس اللغة العربية داخل الفصل

يقسم مشرف املعهد على الطالب جبدول حماضر يف دراسة الليل ترتيبا حسب  
حماضر خيتلف يف مادة  كشف احلضور الفصل، لكل ليل يكون حماضرين ولكل

يرتب مشرف جدول لدراسة الليل حسب كشف احلضور الفصل من الدراسية، 
اية الرقم يعود إىل الرقم األول   . األول إىل اآلخر، بعد 

  
  الجدول دراسة الليل

  يناير:   الشهر
  المادة  ٢المحاضر   المادة  ١المحاضر   مس  التاريخ

١٠  
  ةالقراء  أكمل فسا  اخلط  أمحد هيتامي  ٢
  النحو  أمحد جاسريي  الكتابة واخلط  أمحد حبيب اهللا  ٤

١١  
  التفسري  بودي سبطونو  اإلنشاء  عريف رمحن  ٢
  الفقه  عارف رمحن  القراءة واإلنشاء  أمحد مستفيد خ  ٤

١٢  
  الكتابة  فخري جنيد  الفصرف  ديكا أري فرتاما  ٢
  البالغة  أول الّدين  التوحيد  عارف صفيان  ٤

  التحفيظ  حافظ منري ن التحفيظ  يدفروق عبد الرش  ٢  ١٥
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  الصرف  دار األمن  التحفيظ  داين راضيانطا  ٤

١٦  
  النحو  هينداروويدودو  احلديث  حافظ عبيد اهللا  ٢
  احلديث  فوادي الصدق  التفسري  فخري أنندا إنسا  ٤

١٧  
  القراءة  جعفر عبد اهللا  اخلط  إمام أشعاري  ٢
  النحو  ينإمام صابر   الكتابة واخلط  محزة جماهد احلق  ٤

١٨  
  التفسري  حممود عبد الفتاح  اإلنشاء  لقمان نور حكيم  ٢
  الفقه  حممود محبايل  القراءة واإلنشاء  زين الدين  ٤

٢٩  
ددي  الفصرف  خملص هريماوان  ٢   الكتابة  مسلم ا
  البالغة  حممد ألفيان  التوحيد  مفتاح النور  ٤

٣٠  
  التحفيظ  .أ.فيندارار التحفيظ  أوكتا شافعي  ٢
  الصرف  أمحد جاسريي  التحفيظ  محد حبيب اهللاأ  ٤

٣١  
  النحو  على أكرب  احلديث  عثمان صديق  ٢
  احلديث  عارف رمحن  التفسري  أمحد مستفيد خ  ٤

  جدول لدراسة الليل ٤.٩جدول 
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 محكمة اللغة) و

عملية حمكمة اللغة تكون مهمة يف احياء اللغة العربية، قام قسم اللغة 
ذا الربنامج  يوميا أو حني يوجد خمالف اللغة يف بيئة اللغة العربية، واملشرف 

م، يلزم على مجيع الطالب  ٣٠٠حدد معهد بالبيئة اللغوية حول مبىن املعهد 
أن يتكلمون باللغة العربية مع أساتذة ومشرف وطالب اآلخر إال مع عمال أو 

  .ضيوف الذين مل يفهم إذا كان بالعربية
ملن يتجاوز يف اللغة بنصائح مث عقد قسم اللغة وطالب عن عقاب 

لكن يف . بواجبات اخلاصة مث بدفع أو إنفاق خبمسة آلف إىل قسم اللغة
مالحظة الباحث بأن هذه العقاب مل يتأثر عند الطالب، بعض الطالب 
حيتقرون بالعقاب ألن العقاب خفيف لديهم وبعض الطالب يشكون بأن 

  . يقدرون على ذلك العقاب بالدفع أو إنفاق ألن أكثر الطالب ال
حاول الباحث ليطور هذا الربنامج خالل النظام يف حمكمة اللغة 

بداية من النظام البيئة اللغوية العربية بتحديد الزمن . وطريقة يف أداء حمكمة اللغة
واملكان ويسمح لطالب الذي مل يعرف عن معىن من كلمة أو مجلة أن يكتب 

الزمان واملكان يسهل الطالب لتطور  حتديد. على القرطاس مث يسأل بالكتابة
م يف الثقافة غري العربية   . قدر

قرر الباحث عن تشجيعات ملن يتجاوز عن نظام البيئة اللغوية العربية 
غري . وجائزات ملن يكون قدوة احلسنة لطالب اآلخر يف اللغة العربية بشروط
عطاء الباحث عقبات مع تشجيعات إلزالة فكرة السيئة لدي خمالف مث إ

. الفرصة ليذكر طالب اآلخر لتكلم باللغة العربية وممارسة اللغة يف املعهد
  :ويكون التشجيعات كما اآليت

  :مراحل التشجيع التشجيع
  .ساعة ٢٤" كلمين بالعربية"إعطاء العالمة   ١  
  أفعال) ٥(األوزان خلمسة  ١٤كتابة + إعطاء العالمة   ٢  
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  ملفردات مع األمثلةا ٥كتابة وحفظ + إعطاء العالمة   ٣  
  مرات  ١٠كتابة األحاديث الكاملة + إعطاء العالمة   ٤  
  أسطر   ٢٥يكتب القصة على أقل + إعطاء العالمة   ٥  
  يكتب اخلطبة ويقرأه يف املكن املقدر+ إعطاء العالمة   ٦  

  :ويشرتط الطالب حلصول على جائزة اخلاصة كما اآليت

  :اجلائزةالشروط القبول حلصول على   اجلائزة
  .ال خيالف النظام للبيئة اللغوية قط منذ بداية  ١  
  .يكون القدوة احلسنة على أصدقاءهم يف تطبيق الربنامج البيئة اللغوية  ٢  
يكون املستحق باجلائزة على األساس قبول الشروط السابق واملشاورة بني مجيع   ٣  

  .الطالب واملشرف
  .أسابع ٣د الطالب املستحق باجلائزة بع ٣يقرر   ٤  

  التشجيعات واجلائزة ملخالف النظام يف البيئة اللغوية ٤.١٠جدول 
  

التصديق والتثبيت من الخبراء على البرنامج المطور حسب المواقف بما . ٣
 يناسب لبرامج التعليمية والبيئة اللغوية

اللغة  الربامج اإلضافيةقام الباحث بالنشر االستبانة إىل اخلبري يف 
بعد تصميم الربامج يطلب الباحث أراء من اخلبري . بيئة اللغوية العربيةالعربية وال

الربامج تتعلق بربامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية، واخلبري يكون من جهة 
  :ومن جهة البيئة اللغوية، سيعرف الباحث مها كاآليت اإلضافية

إبراهيم هو حماضر اجلامعة موالنا مالك : الدكتور حليمي زهدي  ) أ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

هو حماضر اجلامعة موالنا مالك إبراهيم : الدكتور سيف املصطفى   ) ب
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج
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لتكوين البيئة اللغوية العربية بمراعاة التصديق  البرامج اإلضافيةتصحيح . ٤
 .والتثبيت من الخبراء

والبيئة  الربامج اإلضافيةبعد عملية التصديق والتثبيت من اخلبري يف 
اللغوية، حصل الباحث على بعض مدخالت من اخلبري، ويكون التصحيح كما 

  :اآليت
 .اللغة العربية الربامج اإلضافيةالتصديق والتثبيت من اخلبري يف   ) أ

  التصحيح  التثبيت  البرنامج  م
بصورة املشجعة وامللونة،   تزويد املفردات   - ١

  واملفردات املشجعة
باملفردات  استلم الباحث

املشجعة، إما الصورة مل 
يتمكن لتطبيق عن 
استخدام الصورة املشجعة 
وامللونة، ألن قلة وسائل 

  .التعليمية يف املعهد
يرجو على املدير   حمادثة الصباحية   - ٢

االهتمام بصحة الكالم 
وصحة القواعد النحوية 

 والصرفية

  
االهتمام بالتعليمية 

  املمتعة والسهلة

تثبيت، استلم الباحث بال
تكون الدراسة باللغة العربية 
وبالغة الفصيحة، وجعل 
الباحث املوضوعات يف 
حمادثة يقرر يف بداية 
املستوى وهذا يسهل 
الطالب الستعداد قبل 

  .إقامة بالربنامج
خطبة اللغة    - ٣

  العربية
يرجو على الطالب أن 

 يركز ويلخص اخلطبة

  

حث التثبيت، استلم البا
يلزم على املستمع اهتماما 
متا يف الربنامج، حينما 
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يرجو التسجيل هذا 
  الربنامج بالفيديو

يوجد طالب الذي ينعس، 
سيطلب ليستنبط اخلطبة، 
وجلميع اطالب جيمعون 
نص اخلطبة بالكتابة على 

  احلاسب اآليل،
ويسجل مشرف لكل 
اخلطبة بفيديو ليسهل يف 
املتابعة ويكون ذلك 

  .الذكريات لطالب
املدير يرجو على   دراسة الليل   - ٤

 االهتمام بتعليم األخالق

يرجو على املدير 
االهتمام بتعليم العقيدة 

  والفقه

يكون االهتمام بتعليم 
األخالق ليس جمرد يف هذا 
الربنامج لكن يف مجيع 
األنشطة، وتعليم العقيدة 
والفقه يوجد يف التعليم بعد 

  . املغرب ودراسة املكثف
يرجو على مدير املعهد   حمكمة اللغة   - ٥

ذا الربنامج اال هتمام 
  وكذلك املعلم

 
يرجو على املعلم 

االهتمام بالتشجيعات 
والتصحيحات 

 والتعليقات

  

يهتم املدير عن الربنامج 
بأداء التشجيعات 
والتصليحات يف شهرية مع 
مجيع الطالب ومشرف، إما 

  .التصحيحات تكون يوميا

  يةالربامج اإلضافالتصديق والتثبيت من اخلبري يف  ٤.١١جدول 
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 .التصديق والتثبيت من اخلبري يف البيئة اللغوية العربية  ) ب

  التصحيح  التثبيت  الربنامج  م
أن يهتم الكتابة  فيها   تزويد املفردات   - ١

األخطاء لكتابة واخطاء 
  يتم واضحة

صح الباحث عن الكتابة 
  اخلاطئة

يهتم إىل نشيط يف   حمادثة الصباحية   - ٢
املعلومات، فيها األخطاء 

  لكتابة

باحث عن الكتابة صح ال
  اخلاطئة

خطبة اللغة    - ٣
  العربية

البد باملراجع أن يكون 
واضحة باملصدار 
واضحة مع مقررات يف 

  الطريقة

يكون املصادر من القرآن 
واملراجع من السنة وكتب 

  سلسلة اللغة العربية

صح الباحث عن الكتابة   فيها األخطاء يف الكتابة  دراسة الليل   - ٤
  اخلاطئة

صح الباحث عن الكتابة   فيها األخطاء يف الكتابة  حمكمة اللغة   - ٥
  اخلاطئة

  التصديق والتثبيت من اخلبري يف البيئة اللغوية ٤.١٢جدول 
 

تجربة المنتج للبرامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية لمعرفة مدى . ٥
 .صالحية وفعالية للتطبيق

من اخلرباء قام بعد تصحيح الربامج مراعي على التعليقات والتثبيت 
الباحث لتجربة املنتج للربامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية ملعرفة مدى 

حىت  ٢٠١٦من نوفمرب  ٢٠بدأ الباحث يف التاريخ . صالحية وفعالية للتطبيق
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اجلنوبية كما  ناتار المبونجويكون التجربة مبعهد دار الفتح . ٢٠١٧يناير  ٢٧
  :اآليت

  المالحظة  جالبرام  التاريخ
٢٥-٢٠   

  ٢٠١٦من نوفمرب 
 الربامج اإلضافيةتطبيق 

  لتكوين البيئة اللغوية العربية
  

   ١من نوفمرب حىت  ٢٨
  ٢٠١٦من ديسمرب 

  استعداد المتحان النهائي  أسبوع اهلادي

١٦ – ٥   
  ٢٠١٦من ديسمرب 

    امتحان النهائي

 ٢٠١٦من ديسمرب  ١٩
  ٢٠١٧من يناير  ٨حىت 

ة قام الباحث عند العطل  العطلة
بالتقومي والتصحيح عن 
الربامج املطابق ويستعد 
الباحث بالربامج ملستوى 
اآليت ألجل تغري سنة 
الدراسي من األوىل إىل 

  الثاين
٢٧ – ٩   

  ٢٠١٧من يناير 
 الربامج اإلضافيةتطبيق 

  لتكوين البيئة اللغوية العربية
  

    املقابلة مع مدير املعهد   ٢٠١٧من يناير  ٢٣
املقابلة مع بعض الطالب   ٢٠١٧يناير  من ٢٧

يتعلق عن فعالية وأراءهم 
 الربامج اإلضافيةعن 

  .لتكوين البيئة اللغوية العربية

  

  تطبيق الربنامج التعليمية ٤.١٣جدول 
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أكثرهم يتمنون بأن : يف التعليقات واالقرتاحات من املشرف والطالب
شكلة املوجودة هي قلة مراقة من هذا الربنامج ميكن تطبيقه يف املعهد ويقرتحون بامل

  .  مشرف وأساتذة
 

التصحيح األخير للبرامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية بعد تجربة . ٦
 .في ميدان البحث

التصحيح األخري للربامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية تابعا 
الباحث جبمع البيانات احملتاجة  قامبنتيجة جتربة الربامج املطور، فمن خالل جتربة 

لتصحيح ومادة الفعالية الربنامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية العربية البيانات 
  .احملتاجة هي اآلراء مشرف وطالب ومالحظة ووثائق يتعلق بالربامج

  

 تحليل البيانات   . ب

حتليل البيانات اليت تتعلق ) ١قسم الباحث لتحليل البيانات إىل قسمني، 
، و )التصديق والتثبيت على الربامج املطور(بالبيانات يف جتربة الربامج املطور من اخلرباء 

حتليل البيانات اليت تتعلق بالبيانات يف تطبيق الربامج املطور يف معهد دار الفتح ) ٢
  . اجلنوبية ملعرفة صالحية الربامج املطور ناتار المبونجب

 الخبراءتحليل البيانات في تجربة المنتج مع  .١
طلب الباحث أراء من اخلبريين لتصديق وتثبيت عن الربامج املطور 

وآخر من جهة البيئة اللغوية، سيعرف  الربامج اإلضافيةواخلبريين أحدمها من جهة 
  :الباحث عن نتيجة االستبانة مها كاآليت

  العناصر للتصديق  الرقم
  الخبير

٢  ١  
  ٢  ٣  اإلطار العام   .١
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  ٣  ٣  فرداتالربنامج تزويد امل   .٢
  ٣  ٤  الربنامج التزويد املفردات   .٣
  ٢  ٤  الربنامج حمادثة الصباحية   .٤
  ٣  ٣  الربامج خطبة اللغة العربية   .٥
  ٣  ٤  الربامج حمكمة اللغة   .٦

  ١٦  ٢١  المجموع
  %٦٦.٦  % ٨٧.٥  مئويةنسبة من 

  حتليل االستبانة من اخلبري ٤.١٤جدول 
  : كما اآليت  مئويةة كنسبة من حلل الباحث تلك البيانات باستخدام الرمز الدرج

P  : مئويةالدرجة كنسبة من  
f  : جمموع النتائج ملوضوع  
n  : جمموعة أقصى النتائج ملوضوع  

  : قسم الباحث عن البيانات السابقة إىل قسمني
 حتليل البيانات من اخلبري عن الربنامج التعليمية اللغة العربية  ) أ

  = مئويةالدرجة كنسبة من 
  جمموع النتائج ملوضوع 

x ١٠٠  
  جمموعة أقصى النتائج ملوضوع 

  

  = مئويةالدرجة كنسبة من 
٢١  

x ١٠٠  
٢٤  

  

  % ٨٧.٥  = مئويةالدرجة كنسبة من 

  
 حتليل البيانات من اخلبري عن البيئة اللغوية العربية  ) ب

  ١٠٠ x  جمموع النتائج ملوضوع   = مئويةالدرجة كنسبة من 
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  النتائج ملوضوع  جمموعة أقصى
  

  =مئويةالدرجة كنسبة من 
١٦  

x ١٠٠  
٢٤  

  

  % ٦٦.٦  = مئويةالدرجة كنسبة من 

  
جمموعة عن عموم النتيجة بتصديق وتثبيت من اخلرباء عن الربامج املطور كما 

  :اآليت

موعة اآلخرة    =ا
  )٢خبري +  ١خبري ( مئويةالدرجة منسة من 

٢  
  

موعة اآلخرة    =ا
٦٦.٦% + ٨٧.٥%  

٢  
  

موعة اآلخرة    %٧٧.٥  =ا

  
وعة اآلخرة لتصديق من  من هذه النتيجية، حصل الباحث على ا

  ، وتعترب هذه النتيجة بأن الربامج مقبول%٧٧.٥اخلبريين 
  

 تحليل البيانات في تطبيق البرامج المطور في معهد دار الفتح .٢
كوين البيئة اللغوية بعد من التجربة امليدانية للربامج التعليمية لت

من  الربامج اإلضافيةتصحيح من اخلبري،حصل الباحث بيانات عن صالحية 
  :املشرف والطالب مبعهد دار الفتح العايل، والبيانات كما اآليت
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  الرقم
  النسبة المئوية   اإلجابة

  وجه التغيير  الصفة
  ال  نعم  ال  نعم

  عليمية املوجودة زيادة حالة البيئة والت مقبول  %٥٠  %٥٠ ٢ ٢   .١
  قيام بشرح على الربامج قبل أداءه مقبول  %٢٥  %٧٥ ١ ٣   .٢
٤   .٣ 

 - مقبول  %٠  %١٠٠ 

 - مقبول  %٠  %١٠٠  ٤   .٤

  - مقبول  %٢٥  %٧٥ ١ ٣   .٥
  - مقبول  %٢٥  %٧٥ ١ ٣   .٦
٤   .٧ 

 - مقبول  %٠  %١٠٠ 

٤   .٨ 
 - مقبول  %٠  %١٠٠ 

  -  مقبول %٢٥  %٧٥ ١ ٣   .٩
مع   -  مقبول  %١٧ %٨٣  ٦  ٣٠  ا

  حتليل االستبانة عن صالحية الربامج ٤.١٥جدول 
  

موع يف االستبانة عن  من البيانات الساقبة حصل الباحث على ا
وهذا العدد %) ٨٣(لتكوين البيئة اللغوية بثالثة ومثانني  الربامج اإلضافيةصالحية 

وصاحلا لتطبيق مبعهد دار الفتح العايل ولذلك مل " مقبول"يعترب بأن الربامج املطور 
  . تاج الربامج إىل تصحيححي

  

 مراجعة المنتج. ج

الربامج بعد حلل الباحث عن البيانات وإصالحات اآلخرة بعد تطبيق ب
اجلنوبية، قرر  ناتار المبونجلتكوين البيئة اللغوية العربية مبعهد دار الفتح العايل  اإلضافية

  .الباحث بأن الربامج صاحا لتطبيق يف معهد دار الفتح العايل
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لتكوين البيئة اللغوية بمعهد دار  البرامج اإلضافيةالمميزات : الثالث بحث الم
  .المبونج–الجنوبية  ناتار المبونجالفتح العالي ب

  

  .المميزات البرامج على شكل العام. أ
 :على شكل العام كما اآليت الربامج اإلضافيةتتميز هذه 

غة العربية  وهي كتب على األساس كتب سلسلة الل الربامج اإلضافيةيدون هذه  .١
املستخدم للدراسة طالب داخل فصلهم، وهذا التخطيط يساعد الطالب يف 

 .مراجعة درسهم داخل الفصل

ترتيب الربامج يف مدة املستوى، والربامج يقرر قبل بداية الدراسة اجلديدة وجيعل  .٢
اية املستوى  .املشرف والطالب مستعدون إلجراء الربامج حىت 

 كل الربامج موّحد باحملتوى يف الدراسة املكثف لدي الطالب  تكون احملتوى يف .٣

حىت  الربامج اإلضافيةيساعد مشرف وطالب يف ختطيط وتطبيق والتقومي عن  .٤
  ٤٣.البيئة اللغوية يف معهد دار الفتح العايل تكون جيدة

  

 .المميزات على شكل الخاصة. ب

  :كما اآليت. الربنامجعلى شكل اخلاصة توجد يف كل  الربامج اإلضافيةتتميز هذه 
 تزويد املفردات .١

  : تطور الباحث هذا الربنامج فيه املميزات منها
 املفردات املخرتة مأخوذة من املواد الدراسي حسب املستوى  )أ 

 يف اختيار املفردات مرتب حسب ترتيب اهلجائي   )ب 

 يف اختيار املفردات يلزم باملفردات اجلديدة لدي الطالب   )ج 
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رف على الطالب باملراجعة املفردات، الطالب يف آخر األسبوع يقوم املش  )د 
يكتبون املفردات امللقية من يوم االثنني حىت يوم األربعاء مع األمثلة يف 

  ٤٤.مجلة املفيدة
 احملادثة الصباحية  .٢

  :يتميز هذا الربناممج من الربنامج من قبل التطور كما اآلين
دراسة، املوضوعات للمحادثة الصباحية يقررها مشرف قبل البداية ال  ) أ

 .وهذه الطريقة تساعد الطالب يف استعداد احملادثة حتت العناوناملطبوبة

تكون املوضوعات للمحادثة الصباحية مأخوذ من كتب سلسلة اللغة   ) ب
 .العربية واحلدث اجلديد يف املعهد

 اخلطابة اللغة العربية  .٣

  :يتميز هذا الربامج كما اآليت
شرف قبل البداية الدراسة، املوضوعات للخطبة اللغة العربية يقررها م  ) أ

وهذه الطريقة تساعد الطالب يف استعداد نص اخلطبة حتت العناون 
املطلوبة، تكون املوضوعات خمتلفة لكل طالب وعدم التكرار من بداية 

 .حىت النهاية يف فصل الدراسة

يلزم على مجيع الطالب أن يكتبون وجيمعون النص اخلطبة حتت العنوان    ) ب
 .تاذ املخرت قبل أداء اخلطبة لتصحيح النص اخلطبةاملطلوبة إىل األس

يلزم على مجيع الطالب أن يكتبون النص اخلطبة بعد تصحيح مث جيمعون   ) ت
 .يف آخر املستوى إىل مشرف

يسجل املشرف اخلطبة لكل الطالب بالفيديو ليسهل املشرف يف التقومي   ) ث
 .ويكون الفييديو تذكرة للطالب

 
 احملكمة اللغة  .٤

  :كمة اللغة يف بعض األوامر اآلتيةيتميز هذه احمل
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قبض ). ١: تكون الطريقة يف تقرير املخالف النظام بثالثة الطريقة منها  ) أ
 .التجاسس). ٣االعرتاف، ). ٢اليد، 

تكون الطريقة يف حتكيم تدرجا لقضاء العقائب، وحتسب من البداية    ) ب
 .حىت النهاية سنة الدراسي

 .اللغوية على الشروط املطلوبالتقرير لطالب املتميز يف أداء البيئة   ) ت

 
 الدراسة الليل  .٥

يتميز هذا الربامج بأن يف أداء الدراسة الليل ال يلزم بطريقة واحدة، بناء على 
م يف تدريس اللغة العربية . اهداف يف هذا الربنامج لتطوير كفئة الطالب ومهار

ذا الربنامج حسب املستوى  ٤٥.ويلزم على مجيع الطالب أن يقوم 
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لتكوين البيئة اللغوية بمعهد دار الفتح  البرامج اإلضافيةفعالية : الرابع المبحث 
  .المبونج–المبونج الجنوبية  -بناتارالعالي 

  عرض البيانات  .أ 
عرض الباحث عن البينات يف مبحث األول عند فصل الرابع، وعرض الباحث 

  . ائقمجيع البيانات احملتاجة كاملقابلة واملالحظة واالستبانة والوث

 تحليل البيانات  .ب 

) ١٩٨٤(ستخدم الباحث أسلوب حتليل البيانات بطريقة ميليسوحربومان ا
 ٤٦:كما يف الصورة التالية 

 
  
  
  
  
  
 
 
 

  :وفقا هلذا املنهج، فاخلطوات اليت يأخذها الباحث يف حتليل البيانات هي كما يلي 
 .جمع البيانات ومراجعتها .١

لتكوين البيئة  الربامج اإلضافيةمجع الباحث البيانات تتعلق بالفعالية 
اللغوية العربية مبعهد دار الفتح العايل كما السابق بالطريقة املقابلة واملالحظة 

  .والوثائق
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  تقدمي البيانات
(Data Display) 

  مجع البيانات
(Data Collection) 

  ختفيض البيانات
(Data Reduction) 

  ) :Conclusion(االستدالل
  حتقيق /تصوير

(Drawing/Veritying) 
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 .تخفيض البيانات .٢

يف هذه اخلطة خيتار الباحث البيانات اليت فيها العالقة القوية مع 
  :الية الربامج كما اآليتخيتار الباحث البيانات تتعلق بالفع.الربامج اإلضافيةفعالية 
 املقابلة  ) أ

  :الطالب، كما اآليت ٣يطرح الباحث األسئلة على 
 كيف تطبيق برامج التعليمية مبعهد دار الفتح العايل؟ )١

 تزويد املفردات  -.أ 

 حمادثة الصباحية  -.ب 

 خطابة اللغة العربية  -.ج 

 حمكمة اللغة  -.د 

 دراسة الليل  -.ه 

 هل الربنامج مناسب حسب احتياجات عند الطالب؟ )٢

 البيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد؟كيف تطبيق  )٣

 
  .تقديم البيانات وتحليل البيانات المقابلة مع الطالب والمالحظة .٣

  .كيف تطبيق برامج التعليمية  ) أ
 .تزويد املفردات )١

بعد املقابلة مع الطالب حصل الباحث على النتيجة عن هذا 
ربنامج الربنامج بأن الطالب يقبلون بطريقة يف تزويد املفردات، وهذا ال

يساعد الطالب بكثري،  ألن املفردات تكون جديدة لدي الطالب وال 
يوجد التكرار، ويف األسبوع يقوم باإلختبار وهذا يساعد الطالب ملراجعة 

ولكن اقرتح أحد طالب بأن هذا الربنامج غري مالئم  ٤٧.املفردات السابقة
هو يريد مزيد ألن امللقي فقد يعطى املفردات واملثال يف مجلة مفيدة فقط و 
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ويف مالحظة الباحث . ٤٨.من هذا الربنامج مثل يف اعراب اجلملة املفيدة
ذا الربنامج   .عن أحوال هذا الربنامج أن الطالب يتمتعون 

 .حمادثة الصباحية )٢

كان الطالب يستفيدون كثريا من هذا الربنامج، واملوضوعات املوجودة 
الربنامج حيصلون الطالب ومن هذا  ٤٩تساعد الطالب يف استعداد احملادثة،

على مصطالحات اجلديدة و يدبر الطالب يف الشجاعة ليتحدث باللغة 
والبيانات من مالحظة هذا الربنامج بأن الطالب  ٥٠.العربية أمام أصدقائهم

ذا الربنامج وجيتهدون باحملادثة حتت املوضوع املطلوب، رغم أن  يهتمون 
رأى الباحث بأن سبب التأخر بعض الطالب قد يتأخر قليال قبل بداية، 

  .هو قلة دراية الطالب يف حفظ الوقت
 . خطابة اللغة العربية )٣

م يشعرون بالسهولة حني يقرر  يف املقابلة مع الطالب بأ
م حيتاجون إىل علوم  املوضوعاتفي بداية الدراسة، ولكن يقرتج الطالب بأ

ذا العلم، وبعض الط الب يشكون اخلطابة ألن بعض الطالب مل يعرفون 
بأن يف املعهد ناتار مل يوجد املكتبة مع أن الوجود املكتبة يسهل الطالب يف  
كتابة نص اخلطبة، كما ألقى أمحد جاسريي يف املقابلة مع الباحث، وعن 
املالحظة الباحث أن هذا الربنامج جيدا حتىت اشراف األستاذ، والطالب 

م املختلقة ليقوما    .ذا الربنامجيهتمون وجيتهدون حسب قدر
 .حممكة اللغة )٤

كانت النتيجة من املقابلة الباحث مع الطالب يروون بأن هذا 
الربنامج مل يكن جيدا ألن العقبات مل يتأثر ملن خيالف النظام، ويف احلقيقة 
بأن طالب قد يتحدث باللغة االجنابية سرا، وال يريد أن يعرتف نفسه أنه 
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ث طول البحث وسكن الباحث مع ومن مالحظة الباح. من املخالف اللغة
الطالب، ال يسمع الباحث احملادثة الطالب إال باللغة العربية رغم أن 
خاطء، وهذا يكون سبب من هذه املشكلة بأن مجيع الطالب مل يهتمون 

ورأى الباحث بأن  ٥١بالنظام وقلة دراية الطالب عن جهد يف احياء اهللا،
  .ي مع الباحثالطالب يتحدثون باللغة العربية حني يلتق

 .دراسة الليل )٥

بعد تطبيق برنامج دراسة الليل يقول الطالب يف املقابلة مع الباحث 
بأن هذا الربنامج يف احلقيقة يساعدهم ملراجعة واستعداد الدروس يف 
الفصل، لكن يقولون بأن هذا الربنامج مل يكون جيدا حني يفرغ من مراقة 

 ٥٣.رادي أن خيفظ القرآنوبعض الطالب يفضلون لعمل االنف ٥٢املشرف،
وهذا األمر مستقال مع املالحظة الباحث بأن يف املالحظة عن هذا الربنامج 
حضر الباحث مع املشرف والطالب يدرسون حسب املستوى حىت الساعة 

ليال، ويستنتج هذا االمر بأن الطالب حيتاجون على مراقبة  ١٠:٠٠
  .املشرف يف إقامة هذا الربنامج

  . ب حسب احتياجات عند الطالبهل البرنامج مناس  ) ب
نبدأ على سوأل عن مناسبة الربامج حسب حاجة الطالب، حصل 
الباحث عن اإلجابة هذا السوألبإجابة  متساوية بني ثالث الطالب، ويرون 
الطالب بأن الربامج متعلق مع دروس يف الفصل، وحسب حاجتهم لدراسة 

املقابلة يستنتج الباحث بأن بناء على هذه . اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
  .الربامج مناسب لتطبيق على الطالب معهد دار الفتح العايل

  كيف تطبيق البيئة اللغوية العربية في هذا المعهد  ) ج
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أسابع يف تطبيق الربامج خيتلف الطالب يف رأيهم، اتفق  ٣بعد مرور 
 لتكوين البيئة اللغوية يساعدهم يف الربامج اإلضافيةطلبني بأن تطبيق 

الدراسة ويكون الربنامج فعاال، لكن رأى حممود بأن البيئة اللغوية مل تكن 
فعاال، ألن مشرف مل يرشد الطالب بكثري، وقّلة الدراية لدي الطالب ألن 

يتعرض هذه األراء وحياول الباحث عن هذه األراء . الربامج مل جيري جيدا
يف املعهد،  أن يف املقابلة مع البيانات يف املالحظة عن حالة الطالب 

نتيجتها يدل بأن الطالب مل يهتمون يف مجيع الربامج، كالربامج يف حمادثة 
الصباحية كان بعض الطالب يتأخر يف املوعد وكذلك دراسة الليلة كان 
الطالب يرغبون بالدراسة املنفردة أو حفظ القرآن حني عدم مراقبة من 

ن هذا الربامج مل يكن املشرف، بناء على هذه األسباب يستنتج الباحث بأ
  .فعاال إن كان دون املشرف

  
 . االستدالل .٤

وحتليل البيانات املوجودة بناء على البيانات السابق عن فعالية الربنامج 
وتناسبهم ويكون  رلربامج املطو يستخلص الباحث بأن املشرف والطالب يقبلون ا

  :مور اآلتيةاأل، ويالحظ الباحث عن االتدالل يف هذا البحث كالربامج فعاال
لتكوين البيئة اللغوية يقبلون الطالب واملشرف يف  الربامج اإلضافية  )أ 

 .معهد دار الفتح العايل ومناسبة هلم

 .حيتاجون الطالب على املراقبة املشرف يف كل الربامج  )ب 

 .قلة دراية الطالب على النظام املعهد   )ج 

يف املشرف يف املعهد قد يغادر املعهد ألمور اإلدارية ودراستهم    )د 
 .اجلامعة
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وتساعد الطالب لتعلم اللغة العربية بعد  ٥٤كانت البيئة اللغوية حتسنت  )ه 
تطبيق الربامج املطور رغم أن الربامج املطور مل يكن فعالة يف بعض 

 .الربنامج

 النتيجة من التحليل البيانات. ج

يف  الربامج اإلضافيةلقد ذكر الباحث عن النتيجة من التحليل البيانات فعالية 
ستدالل السابق، بأن املشرف والطالب يقبلون الربامج املطور وتناسبهم ويكون الربامج اال

  .فعاال
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  الخاتمة:الفصل الخامس 
  
  

 نتائج البحث  .أ 

 توصيات البحث  .ب 

 مقترحات البحث  .ج 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

  
لتكوين البيئة  الربامج اإلضافيةبناء على البيانات وحتليلها السابقة عن 

بنتائج البحث وتوصيات البحث للغوية العربية مبعهد دار الفتح العايل،وحلص الباحث ا
  : اآليت ومقرتحات البحث كما

 نتائج البحثتلخص عن   .أ 

البيئة اللغوية العربية تساهم كثريا يف التعلم اللغة العربية وخاصة لدي 
ون البيئة ميدان الطالب، يرغب الطالب يف تطبيق الدراسة داخل الفصل يف البيئة وجيعل

حليمي زهدي يف  . كما ذكر د. لتدريب وتطور ثقافتهم عن اللغة والعلوم اإلسالمية
كتابه عن البيئة اللغوية عن البيئة اللغوية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت 

ا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعه م من شأ
م اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم وما  وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حيا
يشاهده من املؤثرات املهيأة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة، واليت 

  ٥٥.ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية
لة املوجودة يف البيئة اللغوية العربية مبعهد دار الفتح رأى الباحث عن املشك

وحيول الباحث حلل . العايل هي عدم اخلطة أو الدليل إلجراءات الربامج للبيئة اللغوية
لتكوين البيئة اللغوية العربية هلذا املعهد، الربامج  الربامج اإلضافيةهذه املشكلة يطور 

الربامج يف التخطيط والتطبيق والتقومي عن املطور تسهم كثريا على املشرف والطالب 
تتعلق بالبيئة اللغوية العربية يف مدة املستوى لنصف الثاين يف سنة الدراسة  اإلضافية
تتعلق بالبيئة اللغة العربية ويشتمل الربامج  الربامج اإلضافيةطور الباحث على . ٢٠١٦
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عربية، واحملادثة الصباحية، التزويد املفردات، واخلطابة باللغة ال: على مخسة الربامج
  .والدراسة الليل، واحملكمة اللغة

بعد تطبيق الربامج يف معهد دار الفتح العايل يرى الباحث بأن هذا الربامج  
مناسبة بأهداف التعليم اللغة العربية يف املعهد، ومناسبة بأحوال املعهد والطالب اآلن 

 .اجليدة البيئة اللغوية يدافعهم على إحياء اللغة العربية حىت تكونحيث 

  :يستخلص الباحث عن النتيجة هذا البحث حتت األوامر اآلتية 

 البرامج اإلضافيةتصميم  .١
على أجراءات البحث والتطوير الربامج اإلضافيةصمم الباحث 

لسوغيونو وزاد الباحث لتجريبة املنتج إىل معهد دار الفتح العايل مث التصحيح 
  :كما اآليت   الربامج اإلضافيةميم اآلخر، إما اإلجراءات يف تص

 حتليل حالة البيئة اللغوية يف معهد دار الفتح العايل  )أ 

 مجع البيانات  )ب 

 الربامج اإلضافيةتصميم   )ج 

 التصديق والتثبيت من اخلرباء  )د 

 ١حتسني الربامج    )ه 

إىل املشرف والطالب يف قسم اللغة العربية مبعهد دار  ١جتربة الربامج   )و 
 الفتح العايل

 ٢ج حتسني الربام  )ز 

 عهد دار الفتح العايلمجيع الطالب مبإىل  ٢الربامج التجريبة   )ح 

 .التصحيح اآلحريالتحسني و   )ط 

 النتيجة النائية  )ي 

 

 البرامج اإلضافيةمميزات  .٢
 :على شكل العام كما اآليت الربامج اإلضافيةتتميز هذه 
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على األساس كتب سلسلة اللغة العربية   الربامج اإلضافيةيدون هذه   )أ 
دم للدراسة طالب داخل فصلهم، وهذا التخطيط وهي كتب املستخ

 .يساعد الطالب يف مراجعة درسهم داخل الفصل

ترتيب الربامج يف مدة املستوى، والربامج يقرر قبل بداية الدراسة   )ب 
اية  اجلديدة وجيعل املشرف والطالب مستعدون إلجراء الربامج حىت 

 .املستوى

يف الدراسة املكثف لدي  تكون احملتوى يف كل الربامج موّحد باحملتوى  )ج 
 الطالب

 الربامج اإلضافيةيساعد مشرف وطالب يف ختطيط وتطبيق والتقومي عن   )د 
 حىت البيئة اللغوية يف معهد دار الفتح العايل تكون

 

 البرامج اإلضافيةفعالية  .٣
والبيانتا السابقة بأن  الربامج اإلضافيةاستخلص الباحث بعد تطبيق 

وجود كتاب دليل ب. ق حتسنت البيئة اللغويةالتطبي بعدو  هذه الربامج يكون فعاال
، حىت تنشأء الربامج اإلضافيةتساعد املشرف والطالب يف تطبيق  الربامج اإلضافية

 .الطالب يف البيئة اللغوية االصطناعية

 

  توصيات البحث  .ب 
ذا الربامج املطور ويعتمد على نتائج  بعض توصيات من الباحث تتعلق 

  :يتالبحث سابقا كما اآل
يرجو على معهد دار الفتح أن يطبق ويدوم هذا الربامج املطور بناء على  .١

النتيجة البحث اليت قام به الباحث يف املعهد سابقا بأن هذا الربامج فعال، 
 .ويقبل املشرف والطالب عن الربامج املطور
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على املشرف والطالب يف قسم اللغة العربية أن يقوم بالتعديل حسب احلال  .٢
يف كل الربامج إذا كان التعديل جيعل الربامج مناسبا وأحسن من واحلاجة 

قبل، ألن وجود احلال يف كل أوقات يتغري، وكذالك حالة الطالب 
 .واألداوات التعليمية يف املعهد

على مجيع املشرف والطالب أن يدرب أنفسهم يف اكرام األوقات والوعاء  .٣
املشرف والطالب اليرغب النفس الن وجود الربامج مل يكون جيدا إذا كان 

  .يف إقامته
 

  مقترحات البحث  .ج 
  :يق هذا الربامج املطور يقرتح الباحث كما التاليةالنتيجة الباحث عن التطببناء عل 

على املعهد أن يوقم بالتطوير الربامج اآلخر يف هيئة األنشطة الطالبية حتت قسم  .١
الربامج املطور السابق الرتبوية والرياضة والطعام والنظافة والصحية والفن، ألن 

 .حتت قسم اللغة العربية

، الربامج اإلضافيةبأن الطالب حيتاجون إىل حضور املشرف لريشدهم يف كل  .٢
ألن حضور املشرف يسجع الطالب يف أداء الربامج ويستطيع الطالب أن يسأل 

 .إىل املشرف مباشرة حني جيد مشكلة

جلميع املستويات، ألن طور هذا الربامج املطور يكون مثاال ومل يكن كامال  .٣
الباحث تكون البداية، ويرجو الباحث إىل املعهد أن يعطى الفرصة إىل الباحث 
ليكمل الربامج املطور حىت يكون كامال لسنة واحدة أو سنة الدراسي األوىل 

 .والثاين
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٩٣ 

 

  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  
  

  المصادر
  المعاجم

  المراجع باللغة العربية
  األجنبية المراجع باللغة

  المراجع من البحوث العربية
  المراجع من البحوث األجنبية

  المراجع من االنترنيت
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٩٣ 

 

  قائمة المصادر والمراجع

  رالمصاد
  .القرآن الكرمي

  .احلديث الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  جماالمع

ليف لسان العرب، اجلزء األول، القاهرة، الدار املصرية للتأ. ابن منظور األنصاري
  .  والرتمجة، بدون تاريخ

لد األّول. معجم اللغة العربية املعاصرة. أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل الطبعة . ا
  م٢٠٠٨ /ه . ١٤٢٩. عامل الكتب: القاهرة.األوىل

إجنليزي، - معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية عريب. حسن شحاتة وزينب النجار
 . م٢٠٠٣. املصرية اللبنانيةالدار : القاهرة. عريب-إجنليزي

  اإليلكرتوين. حمجم الغاين" املعاين لكل رسم املعىن 
  .املعجم الوسيط، اجلزء األول، الطبعة الثالثة: معجم اللغة العربية 
 .م١٩٩١املعجم الوسيط، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم، : معجم اللغة العربية 

 . اندونيسيا-العربية. معجم املنور
. مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية. ف أمحد مسارة و عبد السالم موسى العديلينوا

 م٢٠٠٧.. دار املسرية للنشر والتوزيع: عمان
  

  المراجع باللغة العربية
  .١٩٩١دار املعارف، : لقاهرة. الطبعة الثالثة. املنهج وعناصره. إبراهيم بسيوين عمرية
 .  م١٩٩٩عامل الكتب، : ة واجب ومسئولية، القاهرةالرتبية البيئي: أمحد حسني اللقاين 

دار الفكر : أمحد طعيمة، رشدي، مناهج تعليم اللغة العربية بالتعليم األساسي، القاهرة 
 . م ١٩٩٨العريب، 
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دار : معوقاته، القاهرة-خطواته-أساليبه-أسسه-حلمي أمحد الوكيل، تطوير املنهج أسبابه
 .هـ١٤٢١الفكر العريب، 

مكتبة جامعة : ماالنق. تكوينها ودورها يف اكتساب العربية: البيئة اللغوية. ديحليمي زه
 ٢٠٠٩موالنا مالك إبراهيم، 

دار : دمشق . البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية. رجاء وحيد دويدري
  ٢٠٠٨الفكر، 

ا مناهجه وأساليبه، م املنظمة : صررشدى أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني 
 هـ  ١٤١٠. اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

ا طالب : رمضان عبد احلميد الطنطاوي املفاهيم والقضايا البيئية اليت جيب أن يلم 
املدرسة الثانوية العامة باململكة العربية السعودية ودور مناهج العلوم يف 

م حنو البيئة، جملة كلية ا هلم وتنمية اجتاها الرتبية بدمياط، العدد  إكسا
 . م١٩٩٢، اجلزء الثاين، يناير ١٦

  . م ١٩٩٣دار الفكر العريب، : سعيد إمساعيل على، أصول الرتبية اإلسالمية، القاهرة
: عمان. دراسات يف املناهج واألساليب العامة. صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان
 .دار الفكر للطباعة والنشر

مفهومات املنهج الدراسي والتنمية املتكاملة يف جمتمع املعرفة  .صالح الدين عرفة حممود
علماء . رؤي تربوية لتنمية جدارات اإلنسان العريب وتقدمه يف بيئة متغرية

 .م٢٠٠٦. الطبعة األوى. القاهرة. الكتب
دار اخلرحيي للنشر : عبد احلافظ حممد سالمة، تصميم التدريس، الطبعة األوىل، الرياض

 .م١٩٩٢والتوزيع، 
دار : الطبعة األوىل، األردون. ات كلهاعبد الرمحن أمحد البوريين، اللغة العربية أصل اللغ

 ١٤ص . م ١٩٩٨. احلسن للنشر والتوزيع
: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، الرياض

 .ه ١٤٢٠جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية . عبد اهللا بن سعد بن عبد اهللا آل مغرية
 .م٢٠١٠. دار كنوز اسبيليا. رمحه اهللا

عند كتب ألفه فوزي طه إبراهيم ورجب أمحد الكلزة يسما هذا املنهج مبنهج املواد 
ريخ الدراسية املنفصلة حيث بأخذ شكل املواد الدراسية املعروفة مثل التا

  .انظر فوزي طه إبراهيم، املناهج املعاصرة. واجلغرافية والرياضيات وغريها
. منشأة املعارف: األسكندرية. املناهج املعاصرة. فوزي طه إبراهيم ورجب أمحد الكلزة

  .م٢٠٠٠
الطبعة الثانية ). للناطقني بغريها(مقدمة سلسلة اللغة العربية . حممد بن سعد السامل

 .م٢٠١٤ - هـ ١٤٢٥
اململكة العربية . مقرر مناهج وطرق تدريس املستوى السادس. حممد شديد البشري

. السعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عمادة التعليم عن بعد
  اليطبع. ه١٤٣٣. نسخة مدققة ومزيدة. االنتساب املطور-كلية الشريعة
ها من التلوث، رؤية إسالمية، مشاكلها وقضاياها ومحايت: البيئة: حممد عبد القادر الفقي

 .م١٩٩٣مكتبة بن سينا، 
  

  المراجع باللغة األجنبية
Arikunto, Suharsimi Cepi Saifuddin Abdul Jabar. Evaluasi Program Pendidikan 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. 
Jakarta: PT. BumiAksara, 2010.  

Henry Guntur Tarigan. Dasar-Dasar Kurikulum Bahasa, Bandung:Angkasa, 2009. 
Jack C. Ricahrds. Curiculum Development in Language Teachig. First Published. 

USA: Cambridge University Press, 2001. 
Jane Elliot, Using Narative in Social Research Qualitative and Quantitative 

Aproaches, First Published, New Delhi: Sage Publication, 2006. 
LexyMoleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya. 

2000. 
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah danPerguruan, Jakarta:Rajawali Press, 2005. 
Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:Rosdakarya, 

2006.  
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teoridan Praktek. Cet. 

VI. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006. 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. X, 
Bandung:Rosda Karya, 2015. 

Nana Syodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. VII, 
Bandung:Rosdakarya, 2011. 

Nasution, Pengembangan Kurikulum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. 
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XIV, 

Bandung:Alfabeta, 2011. 
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. IV Bandung: Alfabeta, 2006. 
Tim Penyusun. Profil Ma'had Al-'aly Darul Fattah. Bandar Lampung 2015. 
Tim Penyusun, Profil STIT Darul Fattah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 

2013. 
Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Tesis, Desertasi dan Makalah. Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang. 2015. 

  
  العربية المراجع من البحوث

متيم اهللا، البيئة اللغوية ودورها يف ترقية املهارة االستماع واحملادثة يف معهد السالم 
حبث العلمي قسم اللغة العربية  ). التحليلية والتقوميية(ويوسوبانتورماالنج رج

  .٢٠١٢. ماالنج. كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم
حبث جترييب مبعهد السيد (عمر فاروق، تكوين بيئة الغة العربية يف ترقية مهارة الكالم 
قسم ، حبث العلمي )قيةحممد علوي املالكي العايل باندواساجاوى الشر 

. ماالنج. جامعة موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا
٢٠١١.  

ضة الوطن برايا لومبوك  بالق سعيدة حار، تكوين البيئة العربية مبعهد منري العارفني 
قسم تعليم اللغة ، حبث العلمي )دراسة وصفية حتليلية موازنة(الوسطى 
  .٢٠١٢. ماالنج. جامعة موالنا مالك إبراهيم ية الدراسات العلياالعربيةكل

رشدي كرونيا، البيئة العربية تكوينها ودورها يف اكتساب العربية مبعهد الروضة احلسنة 
قسم تعليم اللغة حبث العلمي  ،)دراسة وصفية وتقوميية(بايابوندونق 

  .٢٠١٢. ماالنج. مجامعة موالنا مالك إبراهي العربيةكلية الدراسات العليا
مصلح الدين، تطوير املنهج الدراسي مادة مهارة الكالم حسب املوافق للمستوى املبتدئ 

قسم حبث العلمي ، )حبث تطوير لتالميذ معهد دار الفالح اإلسالمي بباتو(
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. جامعة موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا
  .٢٠١٤. ماالنج

  
  البحوث األجنابية المراجع من

Ahmad Mahfudzi Mafrudlo. Arabic language environment of Islamic boarding 
school of state Islamic university of Maulana Malik Ibrahim Malang 
for Girls. International Conference on Arabic Studies and Islamic 
Civilization iCasic 2014. Kuala Lumpur, Malaysia. 2014. 

  
  المراجع من االنترنيت

  ".البيئة اللغوية. "عبد اهللا الشمراين
(http://tkatub.blogspot.co.id/2015/10/blog-post.html7Maret 2016 Pukul 15:00) 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

  دالئل المقابلة

  بعد تطبيق البرامج المطور

  
  

  المقابلة مع المدير معهد دار الفتح العالي
 كيف اهليكل التنظيم املعهد اآلن؟ .١

 ما الربامج التعليمية يف املعهد .٢

  كيف بالتطبيق البيئة اللغوية يف املعهد؟ .٣
  

  المقابلة مع الطالب
 العايل؟كيف تطبيق برامج اإليضافية مبعهد دار الفتح  .١

 تزويد املفردات  - .و 

 حمادثة الصباحية  - .ز 

 خطابة اللغة العربية  -.ح 

 حمكمة اللغة  -.ط 

 دراسة الليل  - .ي 

 هل الربنامج مناسب حسب احتياجات عند الطالب؟ .٢

 كيف تطبيق البيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد؟ .٣

  كيف ترجو يف تكوين البيئة اللغوية يف املستقبل؟ .٤
  
 

  



 
 

 

  W-03/27-I/2017:     الرمز
  حممود حنبايل:     املخرب
  املسجد:     املكان

  ليال ١٩:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت
  تطبيق برامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية:     العنوان

  
  اإلجابة  األسئلة  م
   كيف تطبيق برامج التعليمية    .١

تساعد مفردات املوزعة يف الدراسة داخل الفصل   تزويد املفردات؟  - ت  
وذة من كتب سلسلة وتكون ألن املفردات مأخ

املفردات جديدة لنا لكن قد يلقي بطريقة غري 
مالئمة، ألن امللقي فقد يعطي املفردات واملثال يف 
مجلة مفيدة ال مزيدا فيه يف احلقيقة نريد أن نعرف 

اعراب من الكليمة، عدد املفردات كل يوم ستة 
مفردات تكفينا ال يصعبنا يف حفظها، واالختبار 

كل أسبوع يساعدنا كثريا ملراجعة   عن مفردات
  املفردات وجيربنا حلفظها 

برنامج حمادثة يساعدنا يف معرفة قدرة اللغة وصحة    حمادثة الصباحية؟   - ث  
قبل حمادثة . كالمنا ونعرف مصطلحات اجلديدة

لقد عرفنا عن موضوع يف احملادثة وهذا يساعدنا 
الستعداد عن مصطلحات وكلمات تتعلق 

  . عل احملادثة جذابةباملوضوع حىت جن
موضوعات املوزعة ال يعصبنا يف انشاء اخلطبة بل   خطابة اللغة العربية؟. ج  

يسهلنا ألن قد حيرينا حني مل حيصل على موضوع 



 
 

 

ويتكرر موضوع يف املستوى، حنتاج إىل وقت كثرية 
لتدريب لكن وقت املقرتح قليلة لدينا، وقلة بيانات 

  .يتعلق بعلوم اخلطابة
مل يستقم يف أداء حمكمة اللغة كل يوم مع أن   كمة اللغة؟حم. د  

  .يوجد بعض طالب ال يتكلم باللغة العربية سرا
دراسة الليل مل تكون جيدا ألن بعض طالب ال   دراسة اللي؟. ه  

يريد أن يدرس معا ويريدون على عمل االنفرادي، 
حني قمنا بدراسة الليل نستفيد كثريا لتطور ثقافتنا 

 القراءة والتدريس ومعرفة إىل األشياء ويدربنا يف
  .اليت مل نعرفها

هل الربنامج مناسب حسب    .٢
  احتياجات عند الطالب؟

  .يكون الربنامج مناسبا لنا

كيف تطبيق البيئة اللغوية    .٣
  العربية يف هذا املعهد؟

كان تطبيق للبيئة اللغوية العربية يف هذا املعهد مل 
الب بكثري، يكن فعاال، ألن مشرف مل يرشد الط

وقّلة الدراية لدي الطالب ألن الربامج مل جيري 
  . جيدا

كيف ترجو يف تكوين البيئة    .٤
  اللغوية يف املستقبل؟

نرجو إىل مشرف املتخصص للغة العربية الذي 
يرشدنا دائما حينا يف املعهد ونرجو إىل زيادة من 

  .الثقافة اإلسالمية
  
  

   



 
 

 

  W-02/27-I/2017:     الرمز
  أمحد جاسريي:     املخرب
  املسجد:     املكان

  مساء ١٥:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت
  تطبيق برامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
كيف تطبيق برامج    .١

 التعليمية 

  

املفردات تساعدنا لدراسة داخل الفصل ألن   تزويد املفردات؟  -  ت  
ن يف بعض املفردات املفردات جديدة عندنا، لك

تصعبنا لفهمها ألن امللقي مل يفهم جيدا عن 
تكفينا ) ٦(املفردات وقلة االستعداد، كل يوم ستة 

ليس بكثري وال بقليل، ويف آخر يوم الدراسة يف 
األسبوع يكون اخبار املفردات جيربنا ملراجعة 

املفردات، ألن يف املاضي املفردات انيسنا لعدم 
  . االختبار

املوضوعات عن حمادثة ليس صعبة لدينا ويساعدنا   ثة الصباحية؟حماد   -  ث  
يف استعداد عن املصطلحات أو الكليمات تتعلق 

باملوضوع ألن املوضوع لقد عرفنا منذ بداية 
املستوى، ويساعد هذا الربنامج يف تدريب الكالم 

والشجاعة، إذا أخطأنا يف الكالم فاجلميع من 
  .كالمالطالب يعرفون حىت ننتبه يف ال

موضوع اخلطبة لدي تساعدين يف كتابة نص   خطابة اللغة العربية؟. ج  
اخلطبة، لكن نشعر بالصعوبة يف طريقة كتابة النص 



 
 

 

بسبب قلة مراجع يف املعهد لدينا مكتبة لكن بعيد 
  . عن سكن الطالب

مل يكون برنامج جيدا ألن رئيس قسم اللغة فقط له   حمكمة اللغة؟. د  
احياء اللغة أما من طالب اآلخر  اهتمام وجيهد يف

مل يهتموا جيدا، على رأي أن العقوبات مل تأثرنا 
  .بكثري ممكن نعطي على خمالف لنصلع شعر رأسه

حني يطبق هذا الربنامج يساعدنا ملراجعة الدرس   دراسة الليل؟. ه  
واستعداد درس اآليت، لكن حني يفرغ من مراقبة 

رون ملراجعة املشرف ال جيري ألن بعض طالب خيتا
م ومل يهتموا بوظيفتهم   . حفظهم، أو على إراد

هل الربنامج مناسب    .٢
حسب احتياجات عند 

  الطالب؟

الربنامج يناسبنا ألن لكل برنامج متعلق مع دروس 
  .يف الفصل

كيف تطبيق البيئة اللغوية    .٣
  العربية يف هذا املعهد؟

بشكل العام كانت البيئة اللغوية فعالة وتساعدنا 
لم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، وتكون البيئة لتع

وبرامج مرتبا وأفضل من سنة املاضية، لكن حنتاج 
  .إىل مراقبة املزيدة واهتمام من األساتذة واملشرف

كيف ترجو يف تكوين    .٤
  البيئة اللغوية يف املستقبل؟

نتمىن أن تكون البيئة اللغوية تبىن دراية على كل 
  .اللغة وحرس على النظام طالب عن أمهية احياء

  
  

   



 
 

 

  W-04/27-I/2017:     الرمز
  هندروفورنومو:     املخرب
  املسجد:     املكان

  ارا ١٣:٠٠، ٢٠١٧- يناير-٢٧:   التاريخ والوقت
  تطبيق برامج التعليمية لتكوين البيئة اللغوية:     العنوان

  اإلجابة  األسئلة  م
   كيف تطبيق برامج التعليمية    .١

املفردات تساعدنا يف دراسة داخل الفصل ألن   ؟تزويد املفردات- ج   
املفردات توجد يف الدرس وتكون املفردات 

جديدة لدينا، كل يوم يزيد ستة مفردات ال 
يصعبنا كافة لنا، واختبار املفردات جيربنا ملراجعة 

املفردات، كان يف مستوى املاضي ال يوجد 
مراجعة املفردات وقد ال نستخدم املفردات حىت 

  .فيد كثريا من مفردات املوزعةال نست
نستفيد كثريا من هذا الربنامج ألن يف مستوى   حمادثة الصباحية؟   -د   

املاضي مل جيد حمادثة الصباحية، وموضوعات 
املوجودة تسهلنا لبحث عن نص أو مصطلحات 

أو ثقافة تتعلق باملوضوع، وجيعلنا مستعدا يف 
 .موعد

املعينة تساعدنا يف استعداد اخلطبة  عنوان اخلطبة  خطابة اللغة العربية؟. ج  
ال حنتاج إىل حبث العنوان الذي قد يصعبنا، لكنا 

مل نعرف كثريا بطريقة خطبة اجليدة نظرية أم 
  .تطبيقية

احملكمة تذكرنا عن البيئة اللغوية بكثري، لكن   حمكمة اللغة؟. د  



 
 

 

العقوبات يف حمكمة اللغة مل تأثّرنا، ألن 
  .العقوبات خفيفة لدينا

دراسة الليل تساعدنا ملراجعة واستعداد درس،   دراسة الليل؟. ه  
ذا  لكن بعض من الطالب ال يريدون أن يقوم 
الربنامج ألن مل يستعد ليتقدم حني يأيت دوره يف 

  .دراسة الليل
هل الربنامج مناسب حسب    .٢

  احتياجات عند الطالب؟
الربامج يناسبنا حسب حاجاتنا لدراسة اللغة 

  .لعلوم اإلسالميةالعربية وا
كيف تطبيق البيئة اللغوية    .٣

  العربية يف هذا املعهد؟
تكون البيئة اللغوية مساعدة لتدريب وتطوير 

النفسي وبصراحة تزيد مفردات اجلديدة سوى 
  .من مفردات اليت ألقي يف الصباح

كيف ترجو يف تكوين البيئة    .٤
  اللغوية يف املستقبل ؟

  .ن من قبلنتمىن أن تكون حمكمة اللغة أحس

  
  

   



 
 

 

  W-03/22-I/2017:     الرمز
  .أسيف عبد اهللا:     املخرب
  والبيئة اللغوية  اإلدارة املعهد:     املكان

  صباحا ٠٩:٣٠، ٢٠١٧- يناير-٢٢:   التاريخ والوقت
  صفحة املعهد دار الفتح العايل :     العنوان

  
  اإلجابة  األسئلة  م
كيف اهليكل التنظيم املعهد    - ٤

  .اآلن
شراف املؤسسة دار الفتح املعهد حتت ا

  .واملؤسسة دعوة والتعليم جاكرتا
  )أسيف عبد اهللا(أنا : يدير هذا املعهد

  أرياسني. أ: سكرتري وحماسب
  محدل زكاريا. أ: منهج الدراسي
  رمساوانوأديتياسافوترى: مشرف لطالب

ويف أنشطة اليومية تساعد هيئة األنشطة 
  .الطالبية يف تطبيق بعض الربامج

  يقسم املعهد الربامج التعليمية حسب أداءها  امج التعليمية يف املعهد؟ما الرب    - ٥
  السنوية
 دراسة املكثف .٦

 دورة اللغة .٧

 دورة القرآن .٨

 دورة الفقه .٩

  دورة الثقافة واإلسالمية .١٠
  األسبوعية

 خطابة اللغة العربية .٥



 
 

 

 حمادثة الصباحية .٦

 مراسم الصباح .٧

 التعليم بعد املغرب .٨

  اليومية
 حلقة القرآن .٦

 اتتزويد املفرد .٧

 اخلطبة القصرية بعد الصالة .٨

 قراءة الكتاب  .٩

  حمكمة اللغة .١٠
كيف بالتطبيق البيئة اللغوية يف    - ٦

  املعهد؟
كانت البيئة اللغوية مل توجد يف املعهد بعد 

انتقال املعهد من راجاباسا إىل ناتار،والطالب 
ذا  حتدثون باللغة األم، والطالب ال يهتمون 

ثون باللغة األمر مع أن نصحنا عليهم أن يتحد
بعد تطبيق الربامج، احلمد هللا رأينا أن . العربية

فيها التطور لدي الطالب خاصة بالبيئة اللغوية، 
نرجو أن يتحسن احلالة البيئة اللغوية والرغبات 

  .الطالب لطالب العلم يف هذا املعهد
  
 
  
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



ل في مسجد في طبق األولى، والسكن والفص

 الباحث يقوم بمقابلة مع مدير المعهد دار الفتح العالي

 

   

مسجد في طبق األولى، والسكن والفص(مبنى معهد دار الفتح العالي بناتار 
 )طباق الثاني

الباحث يقوم بمقابلة مع مدير المعهد دار الفتح العالي

 

 

 
  
 
  

  

مبنى معهد دار الفتح العالي بناتار 



 دراسة المكثف في الفصل

 

   

دراسة المكثف في الفصل

 محادثة الصباحية

 

 

 
 

  



 اإلرشادات قبل خطبة باللغة العربية

 

   

اإلرشادات قبل خطبة باللغة العربية

 تزويد المفردات

 حلقة القرآن

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

   

 دور المياة

 مسابقة لحفظ القرآن 

 

 

  
 
  
  

  



 

 

    

 عمل بعد صالة العصر

 رحلة في العالمالمخيم وال

 

 

  
  
  

  



  

 

  

 االختبار النهائي

  إبدال لحان هيئة األنشطة الطالبية

 

 

  
  
  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 


