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تمهيد

له آو الصالة والسالم على األشرف األنبياء واملرسلني وعلى احلمد هللا رب العاملني

.أشهد أن الاله إال اهللا و أشهد أن حممد الرسول اهللا. وصحبه امجعني

دور البيئة اللغوية "هذا البحث مبوضوع من كتابة متت الباحثة قدفبعناية اهللا ورمحته 

."تيمبونجالعربية لدى الطالبات بمعهد نور الحكيم الحديثفي ترقية المفردات 

املناسبة تقدمت الباحثة الشكر والتقدير إىل كل من أرشدها وساعدها بكل ذه 

املساعدة والنصائح القيمة أثناء كتابة هذا البحث، ومسحوا هلا أن تتقدم جزيل الشكر 

:إىل

على رعايتهما " وليلي آريانا فرلوجنان لوبس " الوالدين احملبوبني الكرميني .١

وتربيتهما منذ صغارها حىت اآلن، و على مجيع األسر يف القرية،  فتسأل اهللا أن 

.يعطيهم خري اجلزاء وغفر هلم ورمحهم رمحة واسعة

،باجلامعة اإلسالمية سومطرة الشمليةعميد كلية علوم الرتبية والتعليمفضيلة .٢

.املاجستري،الدكرت أمري الدين سياهأن

باجلامعة اإلسالمية سومطرة الشملية التدريس اللغة العربيةفضيلة رئيس الشعبة .٣
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سربياألستاذ و ،كاملشريف األوىلالدكرتاندا رمحيين املاجستريفضيلة األستاذة .٤

.املاجستري كاملشريف الثاين

باجلامعة اإلسالمية اللغة العربية العربيةالتدريس شعبة مجيع احملاضرين يف .٥

.ميدان، الذين أخلصوا يف التعليم والتدريسسومطرة الشملية

وخاصة لألصدقاء من تعليم ، التدريس اللغة العربيةشعبة من االصدقاء مجيع .٦

معهم يف سنوات جيدةعلى حسبهم باملعاملة معهم ولذكريات ٢- اللغة العربية

.هديهم  إىل الصراط املستقيم ويسهل اهللا هلم يف أمورهمعديدة، عسى اهللا أن ي

٢٠١٨مايو ٢٥، ميدان
الباحثة  

ليةأميرة عم
٣٢١٤١٠١١:رقم القيد
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١

الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

. هي كل ما ميكن مساعه ورؤيته يؤثر على عملية التواصل اللغويالبيئة اللغوية 

، غويةلالبيئةالب أن ميتلكها كل كائن حي يف اللغة هي أداة جيأن ، كما رأينا

رد البقاء أنواع خمتلفة من اللغة  الكل إنسان وحيوان ونبات لديه.للتفاعل أو 

يرتبط استخدام اللغة وكذلك اختيار .كوسيلة لالتصال وتوجيه األفكار واملشاعر

بعض املفردات من قبل شخص ما ارتباطًا وثيًقا بالبيئة اليت يتفاعل فيها بشكل كبري 

.معها

إىل التأثري على باإلضافة . ، وجمموعات معينةموقًعا، وطبقةاللغويةأن البيئة

، يف بعض ومع ذلك.، قد تؤثر بيئة اللغة على أسلوب لغة الشخصتيار املفرداتاخ

على سبيل املثال يف .احلاالت والظروف ميكن أن يكون هناك خطأ يف إتقان اللغة

تمع هي البيئة األسريةأصغر بيئة اجتماع ، نلتقي بالعديد من اآلباء ية يف ا

تيعاب لغة الطفل األوىل هو من البيئة ، إن اسيف الواقع.واألمهات بلغات خمتلفة

.األسرية اليت يعيشها



٢

وجود العوامل اخلارجية وكذلك ر اللغة بيستمر الدماغ البشري يف صقل وتطوي

ن لغات خمتلفة خاصة العربية ميكن للمرء أن يتق. اليت توفر املعلوماتاللغويةالبيئة

هناك بعض اآلباء واألمهات الذين لديهم ألسنة . ، وميشي بنفسهببطء، ودون إكراه

ماأبناءمهاخمتلفة، والذين خيطئون يف اختيار اللغة اليت جيب على  ا، أو بنا إتقا

أو أبناءكلذا جيعل من الصعب علىو .وذلك بسبب الطبيعة األنانية والبشر

تمعية، مثل البيئة ايدخل يف املراحل البيئية التالية، ألنه سوف بنات .ملدرسية وا

، يؤدي إىل بطء امتصاص أبناء أو بناتكل يف اختيار اللغة األوىل لاألخطاء 

اآلخرين الذين يفهمون أبناء أو بنات املعلومات واملعرفة اليت ينبغي أن حيصل عليها 

.اللغة املناسبة لبيئتهم

اخلارجية بشكل طبيعي من العوامل أبناء أو بنات ، يتم اشتقاق لغة يف البداية

، هناك حاجة إىل إتقان اللغة من أجل بعد البلوغ.وأي تأثريات تأيت من خارج نفسه

كل شخص لديه حاجة إىل إتقان لغة .متابعة تطوير املعلومات وقادرة على املنافسة

.معينة يف بقائها

جديدة كلغة أجنبية وهو اخلاص ليكون قادرًا على إتقان لغةهدفلكل شخص 

الذكاء يف .إلضافة إىل مهارة ميكن أن تكون مؤيدة حلياته املهنية، بامطلب عام

، ميكن أن العبارات يف عرض تقدميي أو منتدىاختيار املفردات عند التواصل وتسليم 
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ولكن هناك الكثري من الناس .يوضح كيف شخصية ومستوى الفكرية للشخص

م والتس باإلضافة إىل  .ليم اللغويالذين ال يهتمون كثريا باختيار املفردات اخلاصة 

، فإنه ميكن أن يؤثر أيًضا على استمرارية سخرية وعدم احرتام للناس جتاهناكونه

.مهنتنا وعالقاتنا مع اآلخرين

، البشر هم كائنات اجتماعية ال يستطيعون العيش مبفردهم دون أي يف جوهرها

ماعي ميكن أن البشري هو خملوق إجت,من حيث الدينو .تفاعل مع البشر اآلخرين

حرية يف إنشاء وحتديد ، ُمينح الناس يف إندونيسيا.يتأثر بسهولة ويهزم من شهوته

ذه احلرية ك.معهالبيئة املناسبة لالختيار والتكيف ا املواطنني احلكيمني و

تمع اللغوية بيئة ال، جيب أن خنلق نواملتحضري جيدة وأن يكون هلا تأثري إجيايب على ا

.البناتو األبناء أو 

ة عينة ميكن أن يعزز استمراريامللغة الفإن إتقان ذكرت الباحثة ، كما وبعد ذلك

، ألن اخلربة يف اللغة هي مهارة حتظى بتقدير كبري يف احلياة الوظيفية يف اجتاه أفضل

يف األبناء أو البنات توقعات مجيع الوالدين هو جناح .بعض أماكن العمل والشركات

أبناءهم أو تعليم اليقدرون على الوالدينكثري من الوبالتأكيد  .غويةإتقان املهارات الل

م  توجيه هو تشجيع و والدينأهم دور لل.اللغويةبشكل كامل لتعميق املهاراتبنا

م  مإىل الطريق الصحيحأبناءهم أو بنا ، على ذلكعالوة .، مع أحكام جتارب حيا
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من األبناء أو البنات ، سيتم مساعدة عائلة رور باملرحلة األوىل من التعليمبعد امل

، كن من إتقان مهارات إضافيةحىت تتموالبيئة اللغوية اجلديدة خالل البيئة املدرسية 

ال الذي يهمه حًقا.يتم تدريبها باستمرار على .مث مساعدته يف العثور على ا

ة تعليمية ، أقامت إندونيسيا منذ وقت طويل مؤسسخلفية دولة ذات أغلبية مسلمة

ا .املعهد و املعهد احلديثتسمى 

، واليت ال تتوفر إال يف عن إتقان بعض املهارات اإلضافيةاملعهد مدافعاً أصبح

ولدراسة الرتاثكتب هو املكان لدراسة  يف األصل املعهد كان مفهوم .املعهدهذه 

إبداعية إىل مؤسسة تعليمية بتعديل، مت مفهوم املدرسةوبتقدم الزمن.العلوم الدينية

.قيم الدين واملعايري الثقافيةمن، دون فقدانثةوحدي

متتع املعهد بفضائل خمتلفة من حيث التعليم والبيئة له، ولكن ال يزال هناك من 

مالذين مل يتحركوا لتوجيه أبنائهمالوالدين  التحاق أو يف رغبةملذلك لديهأو بنا

الذين هم أقل اهتماما الوالدين ال يزال هناك العديد من .املعهدالتعليم إىل استمرار 

ميكن أن يؤدي االفتقار إىل التوجيه .أو البناتبالبيئة اليت يتفاعل فيها األبناء

كل ما فعله كان بأن  األبناء أو البناتأو يعتقد يفكروالتواصل مع الوالدين س

من قبل أعضاء هيئة التدريس وكبار ت األبناء أو البنايتم توجيه املعهد يف .صحيًحا

.املسؤولني
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.هي البيئة مع تطبيق لغات أجنبية فيهااملعهد واحدة من املزايا واالختالفات يف 

جنبية نظريا يف على عكس املؤسسات التعليمية األخرى اليت ال تتعلم إال اللغات األ

عاًما ٥٠اللغات األجنبية منذ استخدماحلديثةاملعهد ، فإن الفصول الدراسية

إن اللغة اليت جيب أن .املسكانبيئات من فصول الدراسة و مكانيف كلباستمرار 

بية واللغة اإلجنليزية يف هي اللغة العر احلديثاملعهديف و الطالباتيتقنها الطالب

، وال شك أن انتخاب هاتني اللغتني يعتمد على األسباب ذات الصلة بتطور الغالب

.العصر

هي اللغة اختيار اللغة العربية يف البيئة اللغوية مبعهد على أساس أن اللغة العربية 

للغة العربية، حىت يتمكن دين اإلسالم ولغة القرآن اليت يستمدها اهللا بوضوح بالل

اللغة العربية هي . من متابعة تعلم عن علوم الدين من الكتب العربية مباشرةاملتعلمني

دولة تستخدم اللغة العربية كلغة رمسية ٢٠اللغات الدولية، هناك أكثر من واحدة من 

أما اختيار اللغة .، مبا يف ذلك دولة عمان، و الكويت، و املغرب، إخلايف بلده

اإلجنليزية على سبب أن اللغة اإلجنليزية هي لغة دولية نشطة ميكن فهمها تقريًبا يف  

.كل الدول املتقدمة واملتقدمة

يستطيع أن جيعل من الطالب و الطالبات ملعهد هو قدرة لغة أجنبية أمل ا

من املعهد اليت ال خترج ومع ذلك، ال يزال هناك العديد .األسهل اجتماعياً بعد ذلك



٦

حىت أن اللغة األجنبية اليت مت .تشحذ املعرفة اللغوية اليت مت احلصول عليها باستمرار

ا فقدت يف طالقة ونشاط الشخص يف اللغة، مث بعد إتقان دورًااللغويةلبيئةول.إتقا

ما أحسن هلم جيتهدون ، الطالب و الطالباتلغة معينة يتوقع أن يكون لدى ال

بالتسوية أو البناء البيئة اللغوية باستخدام اللغة العربية بعد ما مت من التعليم و 

ولديهم الرغبة حىت جمرد وجود بعض األصدقاء التواصل مع القدرة ولو .الدراسة

نفسها يف مواصلة صقل املهارات اللغوية، لذلك حنن ال ننسى مفردات اللغة األجنبية 

.اليت حصلنا عليها من قبل

لدى الطالب إن كيفية حتسني نوعية اختيار املفردات وتطبيق اللغة العربية اجليدة

لغة لتوفري و املسؤولة عن قسم ال، يشكل حتديا ملدرسي اللغة العربية و الطالبات

.وبرنامج تعليمي مناسب وحتفيز املتعلمني يف تعميق اللغة العربيةطريقة بديلة 

باإلضافة إىل مطالبة كل متعلم بتطبيق لغة أجنبية يف مجيع أحناء البيئة العربية، توفر 

املعهد مرافق يف شكل موضوعات تعتمد على دروس اللغة العربية اليت ميكن أن تدعم 

.مي فهم اللغةاستمرارية متعل

لذلك أي .لغوية جيدة هو مظهر ملموس للدور الفعال للمعهدالإن وجود بيئة 

شخص يلعب دورًا يف تعليم تلميذ من أجل حتسني املفردات وتطبيقها يف احلياة 

ولكن، ال يزال هناك العديد من املتعلمني الذين .اليومية ميكن أن ُمينح تقديرًا كبرياً 
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عن وباملثل، فإن بعض املعلمني واملسؤولني.زام باللغات األجنبيةينتهكون لوائح االلت

االهتمام الكامل يعطي عن اللغة اليت ال الطالب و الطالبات نظمة قسم اللغة مب

إذا مل يتم تناوهلا وتقييمها على الفور، فقد يؤثر ذلك سلبًا .للطالب و للطالبات

.على مهارات اللغة وفهم املفردات العربية

هي واحد من العديد من املؤسسات نور احلكيم احلديث تيمبونج املعهد 

هذا هو كل .التعليمية اليت تقوم بتدريس اللغة العربية وممارستها يف عملية التعليم

اللغةمعوكذلكللتواصل اليوميةيفاملتعلمني قادرين على استخدام اللغة العربية 

ملعلمني ، أن امت احلصول عليها يف شكل معلوماتمن البيانات اليت.اإلجنليزية

ل احلكيم تنقسم إىل جمموعتني، ومها املعلمون الداخليون واملعلمات يف املعهد نر 

يف املدارس الداخلية خلفية تعليمية املعلماتميتلك املعلمون و .واملعلمون اخلارجيون

ا من املدارس الداخلية سواء كان متخرجً .متكنوا من استخدام اللغة العربية للتواصل

ن من اللغة العربية، فهناك أيًضا خرجيو واملؤسسات التعليمية األخرى اليت تستخدم 

.نور احلكيم احلديث تيمبونجاملعهد 

الطالبات وكذلك املعلمالطالب وفلذلك تتوجه هذا البحث بالنصح والرتبية إىل

الطالباتالبيئة اللغوية يف ترقية املفردات العربية لدى دورلكي يعرفوا مدى أمهية

.مبعهد نور احلكيم احلديث تيمبونج
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أسئلة البحث.ب

ا يف هذا البحث فهو ما يعترب ىف  أما املسائل األساسية اليت ارادت الباحثة لبيا

:األسئلة األتية

نور مبعهد الطالباتلدى املفردات العربية ترقية يف اللغويةكيف هي البيئة.١

؟ احلكيم احلديث تيمبونج

نور احلكيم مبعهد الطالباتلدى يف ترقية املفردات العربيةاللغوية ما دور البيئة .٢

؟احلديث تيمبونج

أهداف البحث.ج

:عقدت الباحثة لبحث املوضوع املذكور لألغراض التالية

نور احلكيم مبعهد الطالباتيف ترقية املفردات العربية لدى ملعرفة على شكل البيئة .١

.احلديث تيمبونج

نور احلكيم مبعهد الطالباتملعرفة دور البيئة اللغوية يف ترقية املفردات العربية لدى .٢

.احلديث تيمبونج

البحثفوائد .د



٩

. يكون مفيدا بالباحثة او غريهايتوقع أن من هذا البحث، هذه الرسالة العلمية 

:فوائد هذا البحث هي كما يلي

النظريةالفوائد .١

من املتوقع أن يزيد هذا البحث من املعرفة خاصة يف فهم دور البيئة من أجل 

ومهارة املتعلمني يف التواصل اليومي ،زيادة املفردات العربية باإلضافة إىل قدرة

.تيمبونجاحلديثعهد نور احلكيممبباستخدام اللغة العربية 

:تشمل الفوائد العملية ما يلي.٢

لمعلمني واملتعلمني واملؤسسات التعليمية ملعرفة مدى دور كمواد إعالمية ل)أ

.البيئة لزيادة مفردات اللغة العربية

لكي يتمكن اختصاصيو التوعية من حتديد مدى أمهية دور بيئة اللغة ، واليت )ب

يقوم املعلمون .ميكن أن تساعد يف حتقيق هدف البيئة اللغوية للمتعلمني

م إلحياء البيئة بشكل مستمر واليت باستمرار بتوجيه الطالب وتوجيهه

.تستخدم اللغة العربية كوسيلة للتواصل يف احلياة اليومية
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الباب الثاني

اإلطار النظري

البيئة اللغوية.أ

بيئة اللغةالتعريف .١

فهم البيئة)أ

موعة؛ دوائر، ) ٢املنطقة واليت تتضمنها، ) ١:هوبيئة اللغة  مجيع ) ٣ا

١.تؤثر على منو اإلنسان أو احليوان

من عام ٢٣وفقا للقضاة، كما هو مذكور يف قانون اإلدارة البيئية رقم 

البيئة هي وحدة الفضاء مع كل األشياء والقوة "مجهورية إندونيسيا، ١٩٩٧

والظروف واألشياء احلية، مبا يف ذلك البشر وسلوكهم، واليت تؤثر على بقاء 

٢."ورفاه البشر والكائنات احلية األخرى

، بأن رائدالدكتور أوتو سوماروتو ، وهو عامل إيكولوجي .لربوفيسوراقال

ملوجودة يف الفضاء الذي نعيشه جمموع كل األشياء والظروف اهي البيئة 

اولف ينظر ل مسناوجهتون والري. ج.سقالأّما. والذي يؤثر على حياتنا

1Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka,
2008), h. 933.

2 Dantje T. Sembel, Toksikologi Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 7.
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إليها بكل العوامل اخلارجية اليت هي البيولوجية والفيزياء تؤثر بشكل مباشر 

٣.على احلياة والنمو والتكاثر من الكائنات احلية

، مبا يف ذلك اهلواء البيئة اليت تعمل حوهلا املنظمةالفهم القدمي للبيئة هوو 

واملاء واألرض واملوارد الطبيعية والنباتات واحليوانات والبشر والعالقات فيما 

، يف هذه احلالة الرتكيز على التفاعل ى البشر عالقة تبادلية مع البيئةلد.بينها

هناك تفاعل أو ، بني األجزاءأجزاءمن خالل إدخال البيئة كنظام يتكون من 

فهم .، وأجزاء ميكن أن يكون نظام واحدكل شبكةعالقات متبادلة تش

، هو وحدة الفضاء مع كل األشياء، والسلطة، والظروف البيئة األخرى

ميكن أن و ٤.، مبا يف ذلك البشر مع الكائنات احلية األخرىواألشياء احلية

، أو كل ما اجلماعيةأي شيء يؤثر على حياة الكائنات بتعين البيئة أيًضا 

٥.يتعلق بالبشر ويؤثر على تطور احلياة البشرية

حيث اللغة املستخدمة يف و الصني إىلعلى سبيل املثال، إذا زار شخص 

فهم بعض اجلمل منسيحاول السياح،بالطبع.تلك البيئة هي لغة املاندرين

ولكنهم على الرغم أن السياح يزورون يف وقت قصري.املستخدمة يف التفاعل

3 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga,
2004), h. 4.

4 Anies, Manajemen Berbasis Lingkungan: Solusi Mencegah dan Menanggulangi Penyakit
Menular, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 2.

5 Dantje T. Sembel, Toksikologi Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 1-2.
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املثال التايل هو صورة لكيفية إجبار .ما زالوا حياولون إتقان لغة املاندرين

٦.البيئة على استخدام اللغة املستخدمة يف بيئتها دائًما

الت اليت كتبتها مشسية نور يذكر تعريف بيئة اللغة، يف و  يف إحدى ا

لة هي كما يلي :حني أن بيئة اللغة يف ا

كل ما ميكن مساعه ورؤيته يؤثر على عملية التواصل هياللغوية البيئة

الفصل الدراسي يف من األمهية مبكان مالحظة البيئات اللغوية مثل . اللغوي

مجيع الروابط وكذلك ، واملطعمراكز التسوق،املالتعلم، والسوق، و عمليةيف

خاصة، وجودة بيئة اللغة الثانية البيئية مع اكتساب اللغة، واكتساب اللغة 

اكتساب جناح، ألن جودة بيئة اللغة تساعد الفرد علىمهمة أن نالحظها

أن الرتكيز على جودة بيئة اللغة ) ١٩٨٢(يقول دوالي و .اتاللغة وتعلم اللغ

٧.له دور هام للغاية يف جناح املتعلمني يف تعلم لغة ثانية

الغرض من بيئة اللغة.٢

، أو هي جزء من البيئة النفسية من البيئة االجتماعيةوية هي جزءالبيئة اللغ

، ة املرتبطة باإلنسان مثل املواقف، وجهات النظر، واملعتقداتواالجتماعي

وميكن مالحظة ذلك من خالل العرف واللغة والدين واأليديولوجيا .والرغبات
6 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,

2016), h. 49.
العربية جملة تدريس اللغة , دور بيئة اللغة لرتقية مهارة الكالم يف استيعاب اللغة العربية,مششية نور٧

ا السنة األوىل العدد .١٨٠-١٧٩. ص) ٢٠١٥, إحياء العربية: ميدان, ٢. وأد



١٣

تقول ٨.واالصطناعية، ومها بيئة اللغة الطبيعية وتنقسم بيئة اللغة إىل اثنني.وغريها

٩.فهم للغة/ عية لديها وقت امتصاص أقصر وأفضلدراسة أن بيئة اللغة الطبي

، فمن غري املمكن أن توفر بيئة اللغة االصطناعية فهًما لغة الشخص ومع ذلك

.ذي النوعية اجليدة

، ميكن خلق جو يتحدث اللغة العربية من قبل املعلمني يف يف التعليم الرمسي

الغرض من إنشاء .وتسمى باملعهددارس أو يف مساكن الطلبة اخلاصة مواقع امل

١٠:بيئة ناطق بالعربية هو

يف استخدام اللغة العربية بشكل تعاوين من خالل الطالباتالتعرف على )أ

.ممارسة احملادثة واملناقشة والندوات واحملاضرات والتعبري من خالل الكتابة

.مت دراستها يف الفصلاليت للغة العربية ا) اكتساب(تعزيز)ب

بني النظرية والتطبيق يف بيئة يف استعمال اللغة العربيةتنمية إبداع ونشاط )ج

.غري رمسية ممتعة

ومهارات القدرةعربية هو حتسني الباختصار إن اهلدف من إنشاء بيئة و 

واحملاضرين وغريهم يف اللغة العربية، الشفهية واملكتوبة، حىت تصبح اتلباالط

8 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga,
2004), h. 14.

٦٥.ص. ١٩٨٨, الطبعة األىل: الرياض, )الثنائية اللغوية(احلياة مع لغتني , حممد علي اخلويل٩
10 A. Hidayat, “Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan Bahasa

(Tinjauan tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal
Pemikiran Islam Vol. 37 No. 1, (Riau: Anida’, 2012), h. 38.



١٤

، قسمنيتنقسم بيئة اللغة إىل .علم العربية أكثر فاعلية وأكثر فائدةعملية الت

:ومها

اليت تشمل جوانب خمتلفة من التعليم الرمسي وغري الرمسي، .البيئة الرمسية)أ

ميكن أن توفر هذه البيئة الرمسية للمتعلمني .ومعظمها يف الفصل أو املخترب

معرفة (أو أنظمة اللغة ) املهارات اللغوية(تعليقات حول اكتساب اللغة 

.، اعتماًدا على نوع أو طريقة التعلم اليت يستخدمها املعلم)عناصر اللغة

، توفر البيئة الرمسية املزيد من املعرفة لنظام اللغة أكثر من اخلطاب بشكل عام

.اللغوي

ارج خبمما مينح اكتساب اللغة بشكل طبيعي وأغلبها . البيئة غري الرمسية)ب

احملاضرين، /كتساب هذه اللغة من قبل املعلمنيا يستخدم .الفصل

الطالب واملوظفني واألشخاص املشاركني يف األنشطة املدرسية /والطالب

.وكذلك البيئة الطبيعية أو االصطناعية حول املؤسسة التعليمية

، هناك مخسة أنواع من البيئات اللغوية اليت تطوير بيئة عربيةيف سياق 

، وهنا مخسة هتمام الكامل من مجيع األطرافاالحتتاج إىل احلصول على 

:أنواع من بيئات اللغة



١٥

صورة صور، ِشَربيات، إعالنات، جمالت حائطية، هي كةئيالبيعة املر )أ

.لوحات معلومات، مجيعها حتتوي على كتابات عربية

ة هي مكان لسماع اخلطب واحملاضرات واحملاضرات ئيية واملر عالبيعة السم)ب

.اإلذاعي والتلفزيوين باللغة العربيةواملوسيقى والبث 

.اجلماع أو التفاعل بني التدريس والتعلم باستخدام اللغة العربية)ج

البيئة األكادميية، يف شكل سياسة مدرسية يف طلب استخدام اللغة )د

.العربية يف أيام معينة

١١.بيئة نفسية مواتية هي تكوين صورة إجيابية للغة العربية)ه

العربيةاللغةةلتنمية البيئمتطلبات ومبادئ ا.٣

العربيةاللغةمتطلب لتنمية البيئة)أ

االهتمام باللغة العربية ضئيل للغاية مقارنة مع اللغات األجنبية األخرى 

العقبة .مثل اللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية واللغة اليابانية وما إىل ذلك

الذين يرون دائما اللغة الرئيسية لتعلم اللغة العربية هي وجهة نظر الناس 

، فإن ذلك عندما يتعلمون اللغة العربيةل.العربية كجزء من تعلم الدين فقط

، باعتبارها اللغة املستخدمة يف يف الواقع.الفكرة الناشئة تتعلم الدروس الدينية

11 A. Hidayat, “Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan Bahasa
(Tinjauan tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal
Pemikiran Islam Vol. 37 No. 1, (Riau: Anida’, 2012), h. 38.



١٦

، حتتل اللغة العربية مكانة ال تقل أمهية عن لغة الدول بني الدولالتواصل

.األخرى

مبا يف ذلك .استخدام اللغة العربية من املغرب إىل جدةكما ميتد

تمعات األخرى تمع العريب وا ، ليس هذا يعين.العالقات التجارية بني ا

كما ترتبط احتياجات العامل .فقط يف الشؤون الدينية املرتبطة باآلخرة

يف والعامل العريب ومنطقة الصني واهلند وحىت .باستمرار مع اللغة العربية

ليس التصاالت الثقافية .جنوب شرق آسيا لديه القرآن الكرمي باللغة العربية

ولكن الوصول إىل جمموعة واسعة من جوانب احلياة مبا يف ذلك يف فقط 

١٢.الشؤون التجارية

يف جناح إنشاء بيئة عربية ، هناك العديد من املتطلبات األساسية اليت 

ا ، وهي :جيب الوفاء 

اإلجيابية وتقدير األطراف األكادميية للمعهداملواقف )١

سوف .آثار عميقة لتطوير املهارات اللغويةمن هلو واملوظفاتلباالط

ه احلاجة إىل القيام ب)ب(،احلاجة إىل إجياد شيء) أ(: يؤدي الدافع إىل

احلاجة إىل )د(،احلاجة إىل النشاط) ج(، يف بيئة مواتية وإجراء تغيريات

12 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,
2016), h. 1.



١٧

احلاجة إىل معرفة وحل ) ه(، اآلخرين على الطالقة يف اللغةيز حتف

.احلاجة إىل حتقيق الذات والتكيف مع بيئة اللغة) و(، املشكالت

. إرشادات واضحة)٢

فيما يتعلق بصيغة ومنوذج تنمية اللغة العربية املرغوبة من قبل 

هذا الدليل مهم جدا ألنه ميكن أن يوحد الرؤية .املؤسسات التعليمية

، وترصد اليت تعمل كمشرف" حمكمة اللغه"ء مثل إنشا.لتطوير بيئة عربية

االنضباط الناطق بالعربية وكذلك حتطيم بعض العقوبات على منتهكي 

.االتفاقية

.شخص قادر على التواصل مع العربية)٣

وجود حماضر أصلي يتحدث اللغة العربية يقدم الوظيفة والدور يف 

هم احملرك الرئيسي واملبدع يف إضفاء .رات العربيةتلوين تنمية وتطوير املها

.احليوية على خلق بيئة تتحدث العربية

توفري التمويل الكايف)٤

توفري املرافق والبنية التحتية اليت تدعم وتوفري احلوافز للمبدعني والفرق 

١٣.اإلبداعية إلنشاء بيئات الناطقة باللغة العربية

13 A. Hidayat, “Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan Bahasa
(Tinjauan tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal
Pemikiran Islam Vol. 37 No. 1, (Riau: Anida’, 2012), h. 40-41.



١٨

مبادئ التنمية العربية للبيئة)ب

تاج إىل أن تكون األساس الذي حيعربية اللغة البيئة اللتنميةإن مبادئ 

:لتطوير نظام التعلم العريب هي كما يلي

جيب وضع بيئة .التكامل مع رؤية ورسالة وتوجيه تعلم اللغة العربيةمبدأ)١

عربية يف إطار يدعم حتقيق األهداف التعليمية للغة العربية وحتقيق جو 

.موات

جيب أن يتم تنفيذ إنشاء .جدول األولويات وتدرج الربنامجمن مبدأ)٢

مثل قول مرحًبا . اللغة العربية تدرجييًا مع االهتمام مبقياس أولوية معني

صباح ، أهال وسهالبالعبارات التحية باللغة العربية على سبيل املثال، 

.وما إىل ذلك،اخلري

مكن أن من امل.األطرافالعمل اجلماعي واملشاركة الفعالة من مجيع )٣

، فرقاً مفضًال يف اللغة حبيث ، من الناحية النفسيةتعطي اللغة العربية سوياً 

يشعر الطالب الذين ال يستطيعون التحدث بالعربية باخلجل وحياولون 

.التكيف مع البيئة

إنشاء بيئة اللغة هو موقف ثابت من .مبدأ االستدامة من االستدامة)٤

تمع اللغوي نفسه يلزم وجود نظام وتنوع .هو بالتأكيد صعبة للغايةا



١٩

خمتلفني ومبدعني يسمحان لبعضهما البعض بالتحكم بشكل نشط يف 

.االستخدام النشط للغة النشطة

حيتاج شراء أجهزة التلفاز .متكني التكنولوجيا ومتعددة الوسائطيف مبدأ)٥

ن إىل البلدا، الوصول ثلوبامل.مع البث من الشرق األوسط إىل التحسني

علومات ، من أجل احلصول على وحتديث املالعربية املستندة إىل اإلنرتنت

، وذلك إلدخال مفردات جديدة الستهالك الفعلية عن اللغة العربية

١٤.املواطنني يف بيئة احلرم اجلامعي

اويك (ية يف تعلم لغة خاصة لفهم اللغة العربية يوجد مبدأ األفضل

:وهذا هو،يف بيئة اللغة) التقدمي

اإلستماع قبل الكالم و الكتابة)١

اجلملة قبل الكلمات)٢

الكلمات اليومية قبل الكلمات الغريبية)٣

١٥.تعليم اللغة كالناطقة)٤

14 A. Hidayat, “Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Berbahasa)..., h. 41.
15 Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),

h. 40.



٢٠

استراتيجية في تطوير بيئة اللغة.٤

، فإن مهمة التدريس األكثر أمهية هي املفرداتوترقيةيف إجراء تعلم اللغة 

أن هذا التعلم حيتاج إىل دعم من بيئة اللغوينييقول .تكييف البيئة لدعم التعلم

ن تعلم اللغة األم كما نعلم أ١٦.تسمح بالتفاعل اهلادف مع املتحدثني األكفاء

على األقل بسبب و .، يف حني أن تعلم لغة أجنبية أكثر صعوبةهو أسهل نسبيا

لفروق ، واةوالثاني. لألهدافاالختالف ،األوىل:، وهيأربعة عوامل مهمة

مرافق يف عملية ،بعةار الو .والبيئة التعليميةوالثالثة، . القدرات األساسية اململوكة

، أي كأداة اتصال م اللغة األم هو الغرض من احلياةأهداف التعلم إن تعل.التعلم

.دافع لدراستها مرتفع للغايةلذلك، .لتحقيق شيء يف احلياة اليومية

مهارات أوهلا غرض كأداة عام، مثل العربية بشكلأن اللغات األجنبية

يف حني أن .الدافع لتعلم اللغة العربية أقل من اللغة األملكلذ.كالعلممعينة  

إىل باإلضافة . حجم الدافع لتعلم اللغة يؤثر على النتائج اليت يتعني حتقيقها

، تعد بيئة اللغة إحدى الدوافع املهمة للطالب الذين يقومون بطريقة غري ذلك

تسهيل حالة التفاعل اليت تدعم بشكل قوي فهم اللغة وبشكل خاص مباشرة ب

١٧.لزيادة قدرة خزانة املفردات املقبولة حديثًا

16 Andri Wicaksono dkk., Teori Pembelajaran Bahasa (Suatu Catatan Singkat), (Yogyakarta:
Garudhawaca, 2016), h. 419-420.

17 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 7.



٢١

، مما يسهل فهم  يتعلم الطفل لغته األم، مل يتأثر دماغه بلغات أخرىعندما 

يف هذه .، حبيث ميكن أن ينجح فهمه بسرعةللغة األم يف احلواسكل رمز 

، سواء يف ة أجنبية، يتقن الشخص لغته األميتعلم العربية كلغ، عندما األثناء

ن تعلم اللغة العربية ، فإولذلك.اجلوانب الشفوية والكتابية واللغوية عند التفكري

، سواء  ام العريب، ألنه جيب أن يقوم بتعديل نظام اللغة األم إىل النظأكثر صعوبة

، أو التفكري يف نظام لةاجلم، أو بنية الكلمات، أو بنيةكان نظام الصوت

١٨.اللغة

ومجيع املعهدإن اجلهد املبذول إلنشاء بيئة لغوية هو مسؤولية مشرتكة ملدير 

، وخاصة املنظمات الطالبية ملهجع من خالل إشراك مجيع الطالباملعلمني يف ا

، ستشعر مجيع األطراف باإلحلاح يف حتقيق بيئة وبالتايل.يف املدارس واملهاجع

.مجيع الربامج اليت تدعم وجود بيئة اللغةاللغة ودعم

:هم، ميكن تطبيقها يف إنشاء بيئة لغةبعض االسرتاتيجيات أو القواعد اليت

.اإلجنليزية/بيةباستخدام اللغة العر يف مساكن الطلبةالطالبات بنيالتواصل )أ

ن" يتأخ"استخدام املكاملات كـ )ب .الطالبات يف مساكن الطلبةزميال

مثل احملادثات .متابعة النشاط اللغوي املختارالطالبات ب على جت)ج

.واملمارسات اللغوية األخرى

18 Munir, Perencanaan…, h. 8.



٢٢

.قل عن ثالث كلمات يف اليومتال املفرداتحفظ )د

أي اللغة العامية .طالباتالقضاء على الكلمات اليت تصبح عادة لل)ه

.والعبارات اإلندونيسية

.اآلخرينب استخدام اللغة العربية عند تقليد كلمات أو قصصجت)و

.ب أن يتطلب السؤال عن املفردات اجلديدة استخدام لغة أجنبية أو لفتةجت)ز

، على سبيل املثال نطقة حمددةامليف)اإلجنليزية/العربية(دام لغة أجنبيةاستخ)ح

.يف املساجد واملهاجع وأماكن أخرى

١٩.قاموس اجليباكون لديهتالطالبات أن مطلوب من كل )ط

تعريف اللغة العربية.ب

فهم اللغة.١

نظام ) ١: يف قاموس االندونيسي العظيم، يتم تعريف اللغة على النحو التايل

رمزي لألصوات التعسفية والتقليدية املستخدمة كوسيلة اتصال لوالدة املشاعر 

) ٣؛ )العرقية، البلد، املنطقة، إخل(اخلطب اليت تستخدمها أمة ) ٢واألفكار؛ 

19 Ro’fat Hizmatul Himmah, “Lingkungan Bahasa dalam Peningkatan Kemahiran Berbicara
Bahasa Arab Bagi Siswa Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pacet
Mojokerto Jawa Timur Tahun 2012”, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan,
Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.  6, No. 1, (Banyuwangi: Jurnal
Darussalam, 2014), h. 220.



٢٣

أو اللغة أو املزاج والكالم تشري إىل طبيعة السلوك اجليد.جماملة.حمادثة جيدة

٢٠.وشخصية الشخص

يف هذه األثناء، ذكر قاموس أكسفورد املتعلم املتقدم أن اللغة هي نظام من 

األصوات والكلمات واألمناط املستخدمة من قبل البشر للتواصل من خالل 

، قيقيطرية بل هي إجناز للنشاط احلاللغة ليست قدرة ف.األفكار واملشاعر

٢١.وتتطلب عملية تعلم مواتية وتتطلب مرافق وبيئة داعمة

ا أحد العناصر األساسية للحضارة،  ُيشار إىل اللغات من قبل علماء اللغة بأ

مما حيد من أن احلضارة هي لغة واحدة، أو من جمموعة واحدة من اللغات ذات 

من خالل ترميز وفقا لرأي هورلوك، اللغة هي وسيلة للتواصل ٢٢.الصلة ثقافيا

أن اللغة هي وسيلة ،مشس يوسفيقول.األفكار واملشاعر لنقل املعىن لآلخرين

٢٣. للتواصل مع اآلخرين

تعريفا هلا يف كتابه ) ابن جين(أما تعريف اللغة لدى القدماء فيقدم 

ا) ابن منظور(تقله عن ،"اخلصائص" ا  : يف لسان العرب وهي أ أصوات يعرب 

20 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2008), h. 116.

21 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 7.
22 Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),

h. 2.
23 Hasmawati, “Upaya Peningkatan Kemampuan berbicara dengan Metode Bercerita Bebas

Non Teks dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI di SDN 153 Pekanbaru”,
Journal Indragiri Vol. 1 No. 2, (Riau: Indragiri TM, 2017), h. 9.
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٢٤.أي تكلمت،فعلة من الفعل لغوتوهي على وزن. أغراضهمكل قوم عن 

حاجز اللغة هو األصوات اليت تستخدمها كل دولة "كما كشف ابن جين أن 

، اللغة هي تعبري عن األصوات اليت تنتجها احلركات وبالتايل".للتعبري عن معناها

، الثرثرة املتفرقةمراحل تطور اللغة تبدأ بالصراخ، مث .العضلية واليت تلتقطها األذن

مث يتطور تدرجييًا من .واالنتظام بشكل متجول من خالل التقليد والتعبري

، وأخريا يستطيع الطفل التعبري غته، ويزداد الرتتيب ومنط اجلمل، ويزداد لمفرداته

فقالوا احملدثني املعاصرين وعلماءالوعرفها بعض ٢٥.عما هو فيه بسالسة وتلقائية

تضم اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل االفكار و املشاعر بني أعضاء :هي

املتفق عليها بني أعضاء جمموعة لغوية معينة للتواصل مجاعة لغوية متنجانسة أي 

٢٦.مع بعضهم البعض

اللغة عبارة عن حاوية ثقافية حتافظ على شخصية كل شخص ووجوده 

ر به، ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد شرفه إن فائض اللغة العربية هو أن نفتخ.الفريد

يد ألنه أرسلها بالعربية خمتلفة كل لغة هلا قواعد ٢٧.جبعل اللغة العربية لغة كتابه ا

يد٢٤ .٣. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, املهارة األساسية يف اللغة العربية, إياد عبد ا
25 Syakir Abdul Azhim, Membimbing Anak Terampil Berbahasa, (Jakarta: Gema insani,

2000), h. 3.
يد٢٦ .٥١. ص, ...املهارة األساسية, إياد عبد ا

27 Syakir Abdul Azhim, Membimbing Anak Terampil Berbahasa, (Jakarta: Gema insani,
2000), h. 4.
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، كل لغة لديها جمموعة من القواعد النحوية ملتابعة خللق أفكار للكلمات والنحو

٢٨.مفهومة

ا الصوتية و ضع لتنظيم معني أو تبدي تنظيمًا معينًا يف اللغة خت مستويا

،إن اللغة ليست فوضية،وبعبارة أخري. الفونيمية و الصرفية والنحوية والداللية

فهي تنمو وترتعرع وتشب ،احليّ واللغة كالكائنة٢٩.بل حتضع لتنظيمات حمددة

مرهونة يف ذلك ،وتشيخ وقد متوت إذا مل تتوافر هلا عوامل الدميومة واالستمرار

تمع . بتنوع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية فعندما يتطور ا

٣٠.حضاريا وإنتاجيا تتطور اللغة والعكس

فهم المفردات.٢

تتكون الكلمة من ٣١.املفردات/ فردات لغة هي جمموعة من الكلمات امل

.احلروف اليت تشكل كلمة واحدة

مهارات املفردات هي الشيء األساسي جيب تعلمه ومتطلباته ألولئك الذين 

، ألن جودة اللغة تعتمد بشكل واضح على أن يكونوا ماهرين يف اللغةيريدون 

٣٢.نوعية وكمية مفردات الشخص

28 Amanda A. Sleeper, Speech and Language, (New York: Chelsea House, 2007), h. 18.
.١٥. ص, )٢٠٠٠, ناشروندار املنهل: األردن(, أساليب تدريس اللغة العربية, حممد علي اخلويل٢٩
يد٣٠ .٥٣. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, األساسية يف اللغة العربيةاملهارة , إياد عبد ا

31 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2008), h. 813.

32 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 2.
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اللغة العربية.٣

لكنه يولد ولديه االستعداد لتعلم أية لغة ،يولد االنسان دون معرفة أية لغة

النسان مبراحل عدة ومير ا. كانت بعض النظر إىل درجة تعقيدهاانسانية  

:، هىالكتساب اللغة

.ل اللغة أو مرحلة الصراخ والبكاءمرحلة ما قب)أ

.مرحلة املناغاة)ب

. مرحلة احملاكاة)ج

٣٣.مرحلة الكالم)د

ئيسية يف التقاليد اإلسالمية العاملية اللغة العربية هي واحدة من األجزاء الر 

ولكنها ال تزال تواجه صعوبات من أجل الصعوبة يف تعلم اللغة العربية على 

وباملثل مع رسائل اآليات القرآنية دائما يعطي إشارة كيف اللغة العربية .السطح

لذلك، .كل لغة جتلب عادات متحدثيها٣٤.يف أداة يوازي وجود القرآن نفسه

لذلك سيكون  .الضروري أيًضا معرفة كيفية استخدام املتحدثني باللغة العربيةمن 

٣٥.كجزء من التفاهم بني الثقافات

يد٣٣ .٥٢-٥١. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, املهارة األساسية يف اللغة العربية, إياد عبد ا
34 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,

2016), h. 1.
35 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran…, h. 161.
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كما أن أمهية هذه اللغة تزيد . بية مكانة خاصة بني الغات العاملإن للغة العر 

:للغة العربية إىل األسباب اآلتيةوترجع أمهية ا. يوم يف عصرنا احلاضريوماً بعد 

ا القرآن الكرميإن اللغة العربية هي ا. القرآن الكرميلغة)أ وهي . للغة اليت نزل 

بذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه 

.عيةاملسلم األوامر والنواهي ا واألحكام الشر 

. الصالة عليه أن يؤديها بالعربيةإن كل مسلم يريد أن يؤدي. الصالةيف لغة )ب

فيصبح تعلم . بطة بركن أساسي من أركان اإلسالمولذلك، إن العربية مرت

.العربية بذلك واجباً على كل مسلم

عليه وسلم إن لغة أحاديث الرسول الكرمي صلى اهللا. لغة احلديث الشريف)ج

ا ولذا فإن كل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث واستيع. هي اللغة العربية ا

. لعربيةعليه أن يعرف اللغة ا

إن العرب اآلن ينمون اقتصاديًا بشكل سريع . املكانة االقتصادية للعرب)د

، مما جيعل هلم وزناً اقتصادياً ووزناً ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنيةبفضل 

وتتواكب أمهية كبريا اللغة مع األمهية االقتصادية والسياسية سياسيًا موازياً 

ا . ألصحا
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إن العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين . عدد متكلمي العربية)ه

وهذا يعين أن . دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية

كما أن كثريًا من شعوب الدول . لغة أوىلسبع دول العامل تتكلم العربية 

باط ، بتعلم اللغة العربية الرتإلسالمية لديها االستعداد النفسي، بل وترحبا

٣٦. هذه اللغة بديانة هذه الشعوب

وظيفيا ، اللغة .اللغة العربية هي اللغة الوحيدة املستخدمة يف القرآن الكرمي

ومع ذلك ، يف اللغة العربية يف الطقوس الدينية، .العربية هي أيضا لغة بني البشر

قرآن لقد أرسل اهللا ال٣٧.اللغة العربية هي أيضا اللغة املستخدمة للتواصل مع اهللا

باللغة العربية حىت يتمكن اإلنسان من فهمها كما ورد يف بعض اآليات، اهللا 

٣٨:يقول.سبحانه وتعاىل

)٢(ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن : قال اهللا تعاىل
“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dengan berbahasa Arab

agar kamu memahaminya.” (Q.S. Yusuf [12]: 2).

وََكَذِلَك أَنـَْزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيا َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد َما َجاَءَك : قال اهللا تعاىل

)٣٧(ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوَال َواٍق 

. ٢٠-١٩. ص, )٢٠٠٠, ناشروندار املنهل: األردن(, أساليب تدريس اللغة العربية, حممد علي اخلويل٣٦
37 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,

2016), h. 1.
38 Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer 2, diterjemahkan oleh As’ad Yasin (Jakarta:

Gema Insani, 2008). h. 32.
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“Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur’an itu sebagai

peraturan yang benar dalam bahasa Arab…” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 37)

) ١٩٣(نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني ) ١٩٢(َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني : قال اهللا تعاىل

)١٩٥(ُمِبٍني بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ) ١٩٤(َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن 
“Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan

semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam

hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara oarng-

orang yang member peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas”.(Q.S.

As-Syu’ara [26]: 192-195)

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن : قال اهللا تعاىل )٢٨(قـُْرآنًا َعَربِيا َغيـْ
“(ialah) Al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di

dalamnya) supaya mereka bertakwa”. (Q.S. Az-Zumar [39] : 28)

)٣(ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِيا لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن : قال اهللا تعاىل
“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab,

untuk kaum yang mengetahui”. (Q.S. Fushshilat [41]: 3)

)٣(ُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ِإنَّا َجَعْلَنا: قال اهللا تعاىل
“Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya

kamu memahami(Al-Qur’an)”. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 3)

ميكن إثبات ذلك من .أمهية دراسة اللغة العربية للبشر لن يكون حمل شك

خالل إظهار استخدام اللغة يف املصطلحات اليومية، خاصًة استخدام اللغة 

العربية اليت نستخدمها دائًما يف أداء العبادة، إذا كنا نعرف معىن ما نقوله سيزيد 
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أيًضا من خصوصية العبادة، وعندما يكون احلج إذا فهمنا ستكون اللغة العربية 

: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه.لناس العربسهلة يف التواصل مع ا

ا من دينكمتعلموا ا من دينكم،العربية فإ يقول ابن ٣٩.وتعلموا الفرائض فإ

خلدون، بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون يف فهم علم الشريعة اإلسالمية ال بد 

ا، جلعل الشريعة اإلسالمي ة من القرآن له من فهم اللغة العربية والعلوم املتصلة 

.والسنة من غري املرجح أن تنجح إال إذا كانت اللغة العربية

وعالوة على ذلك، وجدت ابن تيمية أن سبب االرتباك وعدم اليقني يف 

وعالوة على ذلك، قال إن هرطقة .قبضة الدين هو عدم فهم اللغة العربية

مام الشافعي بينما قال اإل٤٠.علماء اهلرطقة جاءت من عدم فهمهم للغة العربية

يقول . أن كل مسلم جيب أن نتعلم الفصحى العربية انه ميكن فهم قراءة صالة

الشافعي على وجوب تعلم اللغة العربية أنه ألغراض املسلمني على وجه 

اخلصوص الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن وآل احلديث، 

وإذا كان مسلم قادر على تعلم اللغة .الميةلغة العبادة، وكذلك لغة الثقافة اإلس

٤١.العربية حىت انه سيكون قادرا على فهم واكتساب املعرفة الدينية بكل سهولة

يد٣٩ .٥٥. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, املهارة األساسية يف اللغة العربية, إياد عبد ا
40 Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),

h. 12.
41 Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer 2, diterjemahkan oleh As’ad Yasin (Jakarta:

Gema Insani, 2008). h. 35.
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، ولعلك تعلم أن يف مبا استوعبته من العلوم واملعارففقد شغلت الدنيا 

، حيث أن أنه حان أن ننفض عنها غبار الزمنمتاحف العامل تقبع خمطوطاتنا و 

١٥٥ففي تركيا . حوايل مليون خمطوطة عربية موزعة كافة يف أرجاء العاملهناك 

وتونس ألف جملد؛٣٥ألف جملد؛ والعراق واملغرب ٤٠ألف جملد؛ وروسيا 

ألفى ١٥ألف جملد؛ والواليات املتحدة ٢٠ألفى هولد؛ وبريطانيا وسوريا ٢٥

فرنسا ألف جملد؛١٤ألف جملد؛ يوغسالفيا فيها ١٥حىلد؛ واهلند والسعودية 

تضاف . جملد٧٥٠٠ألف جملد؛ إيطاليا والفاتيكان ١٠جملد؛ اليمن ٨٥٠٠

جملد ليصل الرقم إىل ما يقارب . ٧٥٠٠إىل هذا بلدان حتتفظ مبا يقارب 

كذلكى . مليون خمطوطة عربية ناجية ما تزال موزعة يف أرجاء الكرة األرضية

اليت حتث على كيفية تعلم العربية وتسهيل ينبغي إغناء املكتبة العامة باملؤلفات 

اتعلمها  ا ولغري الناطقني  ، باإلضافة إىل استغالل الوسائل املرئية للناطقني 

٤٢.واملسموعة واملكتوبة إىل أقصـى حـد ممكـن اخلدمة العربية

يد٤٢ .٥٧. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, املهارة األساسية يف اللغة العربية, إياد عبد ا
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خصائص اللغة العربية.٤

عن يف اللغة العربية هناك اخلصائص اليت حتد من نطاق اللغة، فضال 

اخلصائص الصوتية، واخلصائص املشتقة، وخصائص الكلمة العربية، وخصائص 

:اخلصائص على النحو التايلو ٤٣.التطويع اللغوي، وخصائص معىن الفاز

ا صوتية، واللغة العربية بشكل : غنية باألصوات)أ أهم مسات اللغة عامة أ

ا كاالصوات الشفهية الىت خترج من بني الشف الباء (تني خاص غنية بأصوا

وأصوات ) الفتحة ولكسرة و الضامة(، وأصوات احلركات القصرية )امليم الواو

.احلركات الطويلة بااللف والواو والياء

ا لغة العرب الذين يتصفون بالفص: لغة القران الكرمي)ب احة والبالغة حيث أ

فجاء القران الكرمي بلغتهم . والطالقة ىف الكالم، والقوة يف التعبري والبيان

. حتديا هلم 

ففى كثري من .خاصية االعراب من أوضح خصائص اللغة العربية: إعرابية)ج

املواضع ال يتسىن الفهم الصحيح للجملة اال بعد أن تتضح مواقع املفردات 

االعرابية 

يف التاريخ, http://www.saaid.net/Minute/33.doc,اللغاتبني اللغة العربية ومكانتها , فرحـان السـليـم٤٣
١٠/٢/٢٠١٨.
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يقصد باالشتقاق توليد االلفاظ بعضها من بعض مما جيعلها مرنة : اشتقاقية)د

، واسماسم الفاعل، واسم املفعول: املرونة يف االشتقاق من املصادرمثلو تت

.التفضيل واملصدر وصيغة املبالغة

ا تعدد األ:وفرة الرتادف)ه . املعىنلفاظ واختالفها مع اتفاقها يفويقصد 

. واملرتادفات هي ألفاظ، متحدة املعىن خمتلفة اللفظ، وهي كثرية

أشارابن جين ايل أن هذه اخلاصية جعلت : املعاينداللة بعض احلروف على )و

وان . خلصائص الفذةاللغة العربية لغة دقيقة ونظامية للغاية وثرية باملميزات وا

ا ، كحرف العني مثل ادرًا ما تالحظ يف اللغات االخرى، لكنها نمل تنفرد 

، والظلمة واخلفاء كما يف غابت جاء يف اول الكلمة دل على استتاراذا 

، وحرف النون اذا كان يف شمس، غاص يف املاء، غطس السباح، غام اجلوال

اخل . . .، نفخ، نفثل علي الظهور والربوز كما يف منا، نبتأول الكلمة د

منها التلقيين للتثنية يف اللغة العربية عدة انواع: املثنيات واملثنيات الىت ال تفرد)ز

اإلنس (عىن املقصود مثل الثقالن ؤد املالذى اذا ما أفرد اىل أحد كلمتية مل ي

ومنها التغليب . )التمر واملاء(واألسودان ) الليل والنهار(واجلديدان ) واجلن

االبوان : من كلميت الثنية مثلالذى اذا أفرد صحح اطالقه على املتغلب 

ومنها ) املغرب واملشرق(واملغربان )املشرق واملغرب(واملشرقان ) األب وأالم(
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تطابقتني لفظا ومعىن مثل يقية الىت ميكن افرادها اىل لفظتني ماملثنيات احلق

.البنتان، الرجالن

ا تقارب النظام الصويت مع النظام الكتيب:هجائية الكتابة)ح ويقصد 

ذاتسهل كتابتها ، ويسهل امالؤها ويتضح هذا االمر بصورة أكرب عند و

مات دائما كما ال تكتب الكلمقارنتها باللغات االخرى كاالجنليزية حيث

.تنطق

ا لغة متطورة ناضجة باحلياة : لقدرة على الوفاء مبتطلبات العصرا)ط أي أ

املعاصرة وقادرة على مواكبة العصور على مدى تقدمها 

لفظ خاص -مثل –و النهار فلكل حلظة من حلظات الليل : دقة التعبري)ي

، واالصيلرةبكرة، والضاحى، والغداة، والظهرية، والقائلة، واالص؟ كالبه

االول من الليل، واهلزيع االوسط، واملوهن، ، واهلزيع واملغرب، والعشاء

. والسحر، والفجر، والشروق

يتغري باختالف موقعه لكل حرف صوت خاص به ال: ستقاللية الصوتا)ك

من اللغات ال متثل مجيع ىف حني جند أحرف اهلجاء يف كثري. من الكلمة
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، مع ان حروفها اهلجائية تكون من اربعني صوتاً ، فاالجنليزية مثال تاالصوات

٤٤.ال تتعدى ستة وعشرين حرفا

الغرض من اللغة العربية.٥

إن اللغة : "يعرِّف وظيفة اللغة تعريفًا كالسيكيًا فيقول) هنري سويت(فهذا 

٤٥".هي التعبري عن األفكار بوساطة األصوات الكالمية املؤتلفة يف كلمات

التعبري والتواصل : احملدثني على أن وظيفة اللغة هىيتفق أغلبية علماء اللغة

؛ فالتواصل د وظيفة اللغة بالتعبري والتواصلوالتفاهم رغم أن بعضهم يرفض تقيي

.٤٦إحدى وظائفها إال أنه ليس الوظيفة الرئيسة

ا يف .هناك مفهوم للغرض ودروس يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

، اهلدف هو توضيح الطبيعة الدقيقة ألشكال التغيري الالزمة جللب جمال التعليم

اليف و .سلوك الطالب بعد مرور جتربة تعليمية معينة اهلدف بيقصد، الرتبيةا

يف توضيح اهلدف واألشكال الوصف املوضوعي الدقيق ألشكال التغري 

يد٤٤ .٥٥-٥٤. ص, )٢٠١٥, مركز الكتاب األكادميي: عمان(, املهارة األساسية يف اللغة العربية, إياد عبد ا
.٥٣. ص, )١٩٩٢, مكتبة وهبة: قاهرة(, خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية, املطعينإبراهيم حممد عبد العظيم٤٥
يد٤٦ .٥٣-٥٢. ص, ...املهارة األساسية, إياد عبد ا
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يعتمد .وبعد فرتة معينة من التعليموالتغيريات املطلوبة يف سلوك الطالب وأجزائه 

٤٧.اهلدف على التحفيز الذي يشجع الناس على تعلم تعلم اللغة العربية

:أن أهم العوامل اليت يشجع تدفع الدارسني املسلمني لتعلم اللغة العربية هو

.يف دراسة الدين اإلسالميةالرغب)أ

.يف فهم تفسري القرآن الكرمي بالغة العربيةةالرغب)ب

.يف دراسة احلديث النبوس وسرية الرسولةالرغب)ج

.يف نشر الدعوة اإلسالمةالرغب)د

.إسالم الفرد إسالما حسنايف أن يكونةالرغب)ه

.اإلسالمييف دراسة التارخةالرغب)و

.يف حفظ القرآن الكرميةالرغب)ز

.يف حفظ الثقافة العربيةةالرغب)ح

.يف قراءة الكتاب العريبةالرغب)ط

.يف تدريس العربية ونشرهاةالرغب)ي

ا لغة الدين اإلسالميةالرغب)ك .يف تعلمها أل

ا مجيلة وعظيمةةالرغب)ل .يف تعلمها أل

ا, نسوتيونليد اخه سا٤٧ XXIII. السنة,التعليم واإلسالمجملة , أهداف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

-٣٩٩. ص). ٢٠١٦, و علوم املعلمة جبامعة اإلسالمية سومطرة الشمليةالرتبيةكلية : ميدان(, ٢. العدد
٣٤٠.
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.يف قراءة الصفح العربيةةالرغب)م

.بالوعظ وإرشاديف العملةالرغب)ن

ا مع األصدقاءةالرغب)س .يف التحدث 

االستماع إىل برامج اإلذاعة العربيةيف ةالرغب)ع

٤٨.إخل. . . يف معرفة أكثر حول البالد العربيةةالرغب)ف

تأثير بيئة اللغة على المفردات العربية.ج

يف قاموس االندونيسي .التأثري هو الشيء الذي يؤثر ويغري إىل شيء آخر ككائن

) ، أجسامأشخاص(عن شيء ما الكبري ذكر أن التأثري هو القوة املوجودة أو الناشئة 

٤٩.أو معتقداته أو أفعالهتأيت لتشكل شخصية الشخص 

كما نعلم مجيعا أن الشخص البالغ قادر على التعبري عن أفكاره ومشاعره من 

هذا يف الواقع عمل .خالل سلسلة من الكلمات يف عدد ال حيصى من اإلنشاءات

إتقان اللغة حيدث بشكل طبيعي من خالل دراسة كلمات .رائع يف حياة كل فرد

، يف البداية متشيا وسيع وتوسيع املفردات بشكل مستمرتيتم .غري حمدودة ومفردات

، ومن مث ل متزايد الرغبة يف معرفة كل شيءمع متطلبات عصر النضج املتزايد بشك

تمع اليت ختلق دائما كلمات ومفردات  زيادة املفردات وفقا لتطور وتقدم بيئة ا

ا, خاليد نسوتيونه سا٤٨ .٣٤٠-٣٩٩. ص,...أهداف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
49 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.

811.
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تمع.جديدة عينة بشكل جيد يف بيئة ملتكون قادرة على التواصل مع أفراد ا

م اخلاصةوبسهولة ٥٠. ، حيتاج اجلميع إىل توسيع ومضاعفة مفردا

وعالوة على ذلك، ميكن تدريس املهارات اللغوية النظرية يف وقت واحد يف نفس 

املراحل .لكن من الناحية العملية، فإن إدراك هذه النظرية ليس سهالً و .الوقت

للحصول على التدريب اتبلاالفرص للطاملطلوبة من مرحلة معينة ميكن أن توفر 

كشفت دراسة حديثة يف  ٥١.الكايف حبيث ميكن حتقيق ما يصبح معيار الكفاءة

السابقني حول موضوع اتبلالطاكتاب ديك وكاري وكايري أن املعرفة اليت لدى 

لذلك، فإن .معني ميكن أن تؤثر على كيفية تعلمهم وما الذي ميكنهم تعلمه أكثر

املهمة يف تصميم الظروف واملوضوعات البيئية اليت ميكن أن تدعم أحد املكونات

٥٢.على املعلومات هو حتديد مهارات الطالب احملددة أوالً اتبلالطاحتسني قدرة 

إن جوهر البشر قادرون على تعلم خصوصيات وعموميات النحو السليم دون 

احلصول عليها من البيئة تدريب رمسي أو ببساطة عن طريق إدخال املعلومات اليت مت 

تقليد األصوات وتعلم الكلمات وإدارة عدد اتبلالطا، يتعلم يف احلقيقة.احمليطة

٥٣.اجلمل اليت يتم ترتيبها بشكل غري منتظم

50 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 64-65.
51 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,

2016), h. 29.
52 Sharon E. Smaldino dkk., Instructional Technology an Media for Learning, diterjemahkan

oleh  Arif Rahman dengan judul Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar,
(Jakarta:Kencana, 2014), h. 113.

53 Amanda A. Sleeper, Speech and Language, (New York: Chelsea House, 2007), h. 14.
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ي وكي، ذكر أن البيئة ستقوم بتعديل اإلمكانات ديف كتاب إمساعيل سوار 

دًا للحصول على لذلك، يتطلب األمر جه.الفطرية وستحدث خالل تطور الفرد

إن األمر .القدرة على التقليد هي عملية طبيعية.بيئة تدعم عملية التعليم والتعلم

ذا العامل، فلن يواجه تطوراً هاماً  ٥٤.فقط إذا مل يتم االهتمام 

، تصبح اللغة العربية جزءًا رئيسيًا يف ندونيسياااليفعندما يتم قبول اإلسالم يف 

على وجه اخلصوص، ردت املاليو وخلقت بيئتها اخلاصة من خالل .انتشار اإلسالم

أصبح .جاويالنصإىلجعل النص العريب متكيًفا مع لغة املاليو اليت أطلق عليها 

استخدام هذه احلروف يتماشى بشكل متزايد مع استخدام لغة املاليو كنهج لغة 

لغة وطنية من خالل يف الواقع، فإن الشعب اإلندونيسي جيعلها ).لغة التدريس(

لذا بدأت املفردات اإلندونيسية يف تلقي املزيد من اللغة .تسميتها باإلندونيسية

كما أن النشاط الديين املسيطر .العربية لتكون جزًءا من اللغة اإلندونيسية نفسها

لذلك فهو يولد ثنائي اللغة بني العربية وغري .جيعل اللغة العربية هي اللغة الرئيسية

٥٥.بيةالعر 

54 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,
2016), h. 164.

55 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa…, h. 160-161.
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، زادت احتمالية كلما زاد عرض الكلمات.يتأثر تطوير املفردات بالتعرض البيئي

، مبا يف له فوائد هائلةإن إتقان مفردات اللغة العربية احلديثة٥٦.اكتساب الكلمات

:ذلك ما يلي

قادرة على قراءة وتفسري كل أشكال الكتابة العربية احلديثة مثل الصحف .١

الت والدوريات  .والكتب اجلديدة، والوثائق الرمسية، وغريهاوا

درة على مساع وفهم الكالم وترمجة كل اخلطب الرمسية اليت تسلم يف العربية إما اق.٢

ا أم ال .عن طريق الناطقني 

.قادرة على الكتابة يف شكل مقاالت أو خطابات رمسية أو غريها من الوثائق.٣

لهاملفردات العربية االتقانوالسيطرة على، اخلاصة من الفوائد الثالث املذكورة

مفيدة الستخدامه مبثابة فرصة للحصول على فرص العمل وتوسيع شبكات األعمال 

التجارية ذات الصلة يف جمال اللغة العربية يف شكل مكرب الصوت، املذيع واملرتمجني 

يستخدم والكتاب واألكادمييني وأساتذة اجلامعات ورجال األعمال يف البلدان الذي

التمكن من فهم املفردات الصحيحة ليس جمرد كلمة عظيمة ٥٧.اللغة العربية للتعليم

56 Hasmawati, “Upaya Peningkatan Kemampuan berbicara dengan Metode Bercerita Bebas
Non Teks dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI di SDN 153 Pekanbaru”,
Journal Indragiri Vol. 1 No. 2, (Riau: Indragiri TM, 2017), h. 11.

57 A. Fatih Syuhud, Belajar Bahasa Arab Modern Untuk Pemula, (Malang: Pustaka Al-
Khoirot, 2016), h. vii-viii.
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مع التمكن من فهم املفردات املناسبة، ميكننا أيضا نقل أفكارنا .دون معىن يف ذلك

٥٨.مباشرة مع متواضعة

مبرور .، أنشأ املسؤولون اإلسالميون املدرسة كبيئة حتيي تعاليم اإلسالمذلكول

، تتمتع هذه املدارس مبعايريها اخلاصة يف استخدام البيئات العربية واإلجنولية الوقت

إن وجود العلماء .املدارس مثال على كيفية حدوث تعلم اللغة العربية.يف الداخل

، خاصة أن النية األولية صبح فيها املدرسة املؤسسية رائدةهو صورة ميكن أن ت

يتم تنفيذ ٥٩).كادر التعليم العايل(يف الدين تفقهللمؤسسة هي أن تكون مؤسسة 

الشكل إذا مت تدريسها فقط يف.اتبالاهتمام الطةربامج هذه جلذبخيارات تنفيذ ال

، مث ال تتم تم احلصول على العملية التفاعلية، فلن يالرمسي يف الفصل الدراسي

خالل وميكن أيضا أن يتم احلصول على هذا من .دراستها فقط يف الفصل فقط

، فإن تعقيد التعلم املباشر سُيفهم يف آن واحد من خالل اخلربة.املمارسة مباشرة

.سيعزز التكيف

ليس يف شكل طبيعي أو .هذا النوع من التعلم هو بيئة يتم تعديلها كأداة تعلم

ولكن مع الربامج املخطط هلا وتنظيما، وجعل عملية التعلم أكثر تنوعا لن .طبيعي

ا غري قادرة يف بعض األحيان لتلبية رغبات تنفيذ املنهج الدراسي  يعقد كما أ

58 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 22.
59 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,

2016), h. 40.
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يف البيئة املدرسية الصعود استخدام الطريقة املباشرة، يف املدرسة كل ٦٠.للربنامج

لذلك، .سالمية اليت أعطيت باللغة العربيةالتفسريات املوضوعات املتعلقة الكنوز اإل

حنن حباجة إىل ممارسة اضافية على الدوام ملساعدة الطالب يف اتقان املفردات 

منذ يتم عرض بداية من الطالب مع .حفظها حبيث ميكن وضعها يف خمتلف األزمنة

املفردات األساسية حول األنشطة اليومية يف الفندق من قبل معلمه األكرب سنا،

عندما بدأت يف حفظ املفردات اليت هي كافية، وميكن استخدامها يف بيئة مدرسة 

.على قواعد اللغة لفهم بنية اجلملة يف البيئة املدرسيةاتبلاتعريف الطداخلية، يتم 

.وهذا يعين أن تقدمي تعلم اللغة سيكون أكثر فعالية يف استخدام اللغة نفسها

.قواعد اللغة وطريقة الرتمجةة استخدام الطريقوخالفا لعمليات التعلم القائمة ب

، ونتيجة لذلك.تعلق هذه الطريقة يف مناقشة كيفية عمل القواعد يف اجلملة

يشعر الطالب بالثقة والقلق بشأن ارتكاب األخطاء ويصبح فقط شخًصا سلبًيا يف 

عملية تعلم اللغة سًيا يف ال تعترب إتقان القواعد النحوية العميقة احتياًجا أسا.اللغة

ومع ذلك، من أجل فهم املستوى التايل من .، كضرورة ممارسة االتصالامللحة

القواعد هو أيضا مهم جدا، خاصة ألغراض رمسية مثل الكتاب املرتجم، وهو 

٦١.موظف مكتب، رسول باستخدام معيار اللغة العربية

60 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran…, h. 41.
61 Ismail Suardi Wekke dan Mat Busri, Kepemimpinan Transformatif Pendidikan Islam:

Gontor, Kemodernan, dan Pembelajaran Bahasa, ( Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 14-
15.
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تكون جمموعة من عندما .بيئة مقنعة هي أداة ميكن استخدامها يف تعلم اللغة

، فمن املؤكد أن الطالب مجيع املتحدثني باللغة العربيةالطالب يف بيئة يتحدث فيها

ونظرا هلذه املعلومات سوف تضيف نظام .سيحاولون فهم ما يقوله الناس من حوهلم

إن املشكلة اليت تواجه شخًصا ما يف التعلم هي حماولة احلصول على .هياكل الذاكرة

هذه خطوة يف وضع اخلربة املناسبة وتسجيل .صلة بالوضع املطلوبالشروط ذات ال

، فإن بيئة املدارس البيئية هي الدعم الرئيسي ولذلك٦٢.املعلومات بشكل مناسب

مجيع التفاعالت بني املواطنني يف .الستمرارية ممارسة تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا

لك مجيع أنواع اإلعالنات املقدمة ، مبا يف ذيئة املدرسة باستخدام لغة أجنبيةب

.٦٣للجمهور

واحد من الدعامات اليت ميكن أن تتجسد يف عملية إعادة إنتاج مفردات اللغات 

من خالل احلصول على معلومات اللغة يف شكل غري رمسي، سيعطي .هو بناء البيئة

ح ميكن تعديل بيئة املدرسة لتصب.هذا االهتمام مقارنة بفصول اللغة بشكل صارم

لذا فإن األجواء .أداة داعمة لتنفيذ عملية تعلم حمدودة جًدا يف الفصل الدراسي

حيث لن تتطور لغة بدون وجود بيئة .والغالف اجلوي لتعلم لغة أجنبية تتحقق

أعرب أمحد موري يوسف عن وجهة نظر مفادها أن التعليم هو عملية .تدعمها

62 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: Deepublish,
2016), h. 49

63 Ismail Suardi Wekke dan Mat Busri, Kepemimpinan Transformatif Pendidikan Islam:
Gontor, Kemodernan, dan Pembelajaran Bahasa, ( Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 16.



٤٤

، حىت يتمكن من تطوير احلرم اجلامعيتارة ومراقبة مثل يتأثر فيها الشخص ببيئة خم

التفاعل ).االجتماعية(نفسه على النحو األمثل والكفء يف احلياة االجتماعية 

تمع احمليط سواء من حيث الذكاء أو القدرة على االهتمام  داخل الفرد ومع ا

٦٤.واخلربة

يف اللغة هناك االختصاص املتعلقة بكيفية يأيت شخص ما للغة، وينقسم 

القدرات).الكفاءة النحوية(أوال، اختصاص حنوي : اص إىل أربعة أجزاءاختص

هكذا أيضا مع القدرة .، وبناء اجلملةاملرتبطة الصوتيات، مورفولوجيا، علم الداللة

دون احلاجة إىل اجللوس رمسًيا يف ميكن إتقان الكفاءة اللغوية.على معرفة املفردات

يف احلديث، والقدرة على تشكيل .صال، اختصاص االتثانيا.فصل لغة أجنبية

احملادثة اليت هلا معىن، سواء كانت شفهية أو مكتوبة تدرجييا، تدرجييا، املسلسل، 

٦٥.، تتعلق الكفاءة اللغوية بالكفاءة اللغوية االجتماعيةثالثًا.ومرتابطة

الدراسات السابقة.ح

اليت بعد أجرى مؤلف عدة عمليات البحث، وهناك عدد قليل من الدراسات

:فيما يلي بعض من هذه الدراسات.تناولت دور البيئة ورقة

سوراكارتاتعمري االسالم املعهد دور البيئة اللغوية يف دعم تعليم اللغة العربية يف.أ

حممد رزاق دارماوان، أطروحة الذي هو شرط ختريج احمللي اجلامعة بواسطة 
64 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa…, h. 159.
65 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab…, h. 50.
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تناقش دور اللغة يف بيئة هذه الورقة . ٢٠١٣اإلسالمية سونان كليياغا يف عام 

.داخلية مع الرتكيز على دعم التعليم العربية

البيئة إتقان اللغة حتسني يتحدث باللغة العربية للطالب يف مدرسة الدويل أمانة .ب

، نتيجة لدراسة رعفة حكمة احلمةمن قبل ٢٠١٢األمة، يف جاوة الشرقية يف 

لة هي نتيجة . ٢٠١٤نشرت يف جملة بانيوواجنى دار السالم يف سبتمرب  هذه ا

امليدانية املتعلقة بالبيئة لغة مع حمور النقاش يف جوانب الكفاءة التحدث الباحثة 

.باللغة العربية

من هذه الورقة تركز على دور البيئة الباحثة وعلى النقيض من هذه الدراسات، 

.احلديثةنور احلكيماملعهدحتسني املفردات العربية يف يف 



٤٦

الباب الثالث

البحثمنهج

نوع البحث ومنهجه.أ

البحث امليداين الذي يصف نتائج البحث هو يف هذه الدراسةالبحثنوع

ج الظواهر إىل النهج . هو استخدام منهج الظواهر يف تنفيذه) نوعي(بشكل وصفي 

ج الظواهر هو شكل من .األعراض أو ما يهم هو موضوع الدراسةالذي ينظر إىل 

يبذل .أشكال البحث النوعي الذي منا وتطور مع خلفية يف جمال علم االجتماع

قصارى جهدهم لتقليل البيانات وتنقيتها حبيث تبدو صورة واضحة للمعىن الباحثة 

عترب مشكلة اجتماعية الستكشاف وفهم شيء ي٦٦.احلقيقي للظاهرة اليت تتم دراستها

مع حتليل البيانات االستقرائي املبين من عدة مواضيع خاصة إىل موضوع .أو إنسانية

٦٧.بتفسري ملعىن البيانات اليت مت احلصول عليهاةمشرتك، مث يقوم الباحث

وفقا الباحثة هذا املنهج الظاهر ألن عملية البحث اليت أجراها ةالباحثتاختار 

وبالتايل فإنه سيسهل اكتساب .م األساسية لنهج الظاهريةللخصائص واملفاهي

.وتعديل عملية مجع البيانات

66 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 350 – 351.

67 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods
Approaches, (California: Sage Publication, 2014), h. 4.



٤٧

البياناتومصادرالبحثمواقع.ب

حممد يعقوب يف الشارع، احلديثنور احلكيم يف املعهديقع موقع هذا البحث

،يةسومطرة الشمال، ديلي سريدانج، بريسي سي توان، تيمبونج، ٥١.لوبيس رقم

ألنه يف حالة مبعهد النور احلكيم احلديث املوقع البحثةاختار الباحث.٢٠٣٧١

ق مع املتغريات اليت وهذا يتف.البيئة فيه تطبيق اللغة األجنبية خاصة العربية كلغة يومية

، وبالطبع هناك مشاكل وأوجه قصور يف تنفيذ بيئة اللغة اليت ال تزال إىل جيب دراستها

.حد ما أقل مثالية

قسم اللغة مسؤولية من ،واملعلماتهم املعلمون البحث ايف هذالبياناتومصادر

.مبعهد النور احلكيم احلديثالطالبات و

طريقة جمع البيانات.ج

علىللحصولالباحثة اقاماليتالبحثاألجزاءيفمهمالبياناتمجعطريقة

البيانات يف البحث ، هناك أربعة أنواع من تقنيات مجع بشكل عام. صاحلةبيانات

٦٨.التثليث/ النوعي وهي تقنيات املالحظة وتقنيات املقابلة وتقنيات التوثيق واجلمع 

:هيالدراسةهذهيفاملستخدمةالتكيفيةالبياناتمجعطريقةو 

68 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.  63.



٤٨

المالحظة.١

فقط مراقبة الباحثة : املالحظات املستخدمة يف عملية مجع البيانات هي

وتسجيل دون أن تشارك مباشرة كممثل يف تعليم كيفية نطق الكلمة الصحيحة 

اتبلاوتستخدم هذه التقنية ملعرفة ومراقبة كيفية تعلم الط.واملفردات الصحيحة

أما بالنسبة هلذا النوع من املالحظة فهو حفظ غري منظم ألن البحث .العملية

وسوف يتطور .تركيز البحث غري واضحالنوعي يتم بطريقة غري منظمة، ألن

إذا كانت مشكلة البحث واضحة كما .تركيز املالحظات خالل أنشطة الرصد

الكمية، مث ميكن أن تتم املراقبة بطريقة منظمة باستخدام الباحثة هو احلال يف 

٦٩.املبادئ التوجيهية املراقبة

مقابلة.٢

كطرق مجع البيانات النوعية وتستخدم  الباحثة وتستخدم املقابالت يف 

مقابالت غري الباحثة يف هذه الدراسة، قدم .واستخدام البيانات املفتوحة

منظمة أو جمانية التوجيه حيث مل يستخدم الباحث املبادئ التوجيهية املقابلة اليت 

.مت ترتيبها بشكل منتظم واستكمال جلمع البيانات

69 Sugiono, (2017)Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitati Dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, cv,),cet-12, hlm. 313



٤٩

الوثائق.٣

يف الوثائق .يف البحث النوعيالوثائق هي واحدة من مصادر البيانات

البحثية النوعية والصور املطلوبة، فيما يتعلق ببعض اإلعدادات املستخدمة 

.وتستخدم بيانات نتائج التوثيق الستكمال بيانات الرصد. لتحليل البيانات

طريقة تحليل البيانات.د

املتاحةالبياناتمجيعمراجعةخاللمنالبياناتحتليلعمليةعلىاحلصوليتم

املقابالتمنعليهااحلصولمتاليتالبياناتوجتميعاملنهجيالبحثوعملية

وهلموالصوروالرسوماتالرمسيةوالوثائقالشخصيةوالوثائقامليدانيةواملالحظات

.جرا

التفكريأساسعلىالنوعيالتحليلاستخدامهوالبحثهذايفالبياناتحتليل

مناالنتهاءوبعدالبيانات،مجعفيهيتمالذيالوقتيفالتحليلإجراءيتم. املنطقي

خطواتأنإىلتشريوهوبرمانألميالوفقا. معينةفرتةغضونيفالبياناتمجع

:التايلالنحوعلىهيثالثةهناكالنوعيالبحثيفالبياناتحتليل



٥٠

تقليل البيانات.١

هو الكثري جدا، لذلك ينبغي البيانات اليت مت احلصول عليها من كمية احلقل

إىل امليدان، فإن  الباحثة كما أشري إىل ذلك، يعد ٧٠.أن نالحظ بعناية ومفصلة

ولتحقيق ذلك ينبغي إجراء . كمية البيانات تكون أكثر وأكثر تعقيدا وتعقيدا

تقليل يعين اختيار األشياء اهلامة، .حتليل للبيانات عن طريق خفض البيانات

ن أل(Miles Huberman)ويف الوقت نفسه، وفقا.يع واألمناطوتبحث عن املواض

حتديد البيانات يعرف بأنه عملية االنتخابات، وتركيز االهتمام على التجريد 

وبالتايل فإن ٧١.والتحول السلطة اليت انبثقت من السجالت املكتوبة يف امليدان

.البيانات اليت مت ختفيضها تعطي صورة أفضل

عرض البيانات.٢

أن عرض miles huberman)(ولعرض نتائج حتليل البيانات البحثية، يشرح

البيانات ميكن أن يتم يف شكل وصف موجز، خمطط العالقات بني الفئات، 

من خالل تقدمي البيانات، وسوف .التدفق، والشكل املتكرر من ديسبالداتا

.فهمهجتعل من االسهل لفهم ما حيدث، خطة العمل املقبل على أساس ما مت

70 Sugiyono, (2016), Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,cv,),
h. 247

71 Salim, (2016), Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CitaPustaka Media, hlm.
148



٥١

التحقق/ االستنتاج الرسم .٣

ويستند اختتام هذه .واخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية هي االستنتاج

.العملية على املعلومات اليت مت احلصول عليها اليت يتم ترتيبها يف شكل عرض

قد تكون االستنتاجات يف البحث النوعي قادرة على اإلجابة على صياغة 

ومن املتوقع أن تكون .اليت صيغت يف البحث النوعي ال يزال مؤقتااملشاكل 

أما بالنسبة لطريقة التحليل اليت سيتم .النتائج اجلديدة اليت كانت موجودة سابقا

استخدامها يف هذا البحث فسيتم استخدام التحليل النوعي لوصف الواقع 

.الواقعي الذي مت احلصول عليه من نتيجة البحث

ن صحة البياناتتقنيات ضما.ه

صحيحة، الباحثة اختبار يف البحث النوعي، واملعايري الرئيسية على نتائج 

الصالحية هي مقياس لدقة أنتاراكاتا الذي حيدث ويف اختبار .رياليابيل واهلدف

الصالحية، وطريقة البحث كوانليتاتيف يستخدم مصطلحات خمتلفة مع البحث 

تستخدم طرق البحث النوعية مصطلحات ويف اختبار صحة البيانات، .النوعي

تقنيات لضمان صحة البحث النوعي إجراء اختبار .خمتلفة مع البحث الكمي

:الصالحية اليت هي



٥٢

من اختبار صحة البيانات األربعة، يستخدم الباحث اختبار كريديبيليتاس 

ا التحقق من  التثليث، حيث التثليث هو اختبار املصداقية اليت تفسر على أ

وبالتايل هناك تثليث .يانات من مصادر خمتلفة بطرق خمتلفة، ويف أوقات خمتلفةالب

٧٢.املصادر، وتثليث تقنيات مجع البيانات، والوقت

المصداقيةاختبار.١

التثليث،البحث،يفاملثابرةوزيادةاملالحظة،توسيعمعاالختبارهذاويتم

.األعضاءوفحصالسلبية،احلالةحتليلاألصدقاء،معمناقشة

اختبار قابلة النقل.٢

بالبيانات من النظرية إىل الطريقة الوحيدة للقيام بعملية النقل هذه هي القيام

.حالة إىل أخرى، حبيث يستطيع القراء تطبيقها يف نفس السياق تقريًباالوصف، أو من

اختبار االعتمادية.٣

إجراء مراجعة لعملية النوعي، يتم اختبار املوثوقية عن طريق يف هذا البحث

ويتم ذلك من خالل مدقق مستقل، أو مشرف لتدقيق األنشطة العامة .البحث بأكملها

.الفعلية اليت يتم تنفيذهاالباحثة للباحثني يف إجراء 

72 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), h. 313



٥٣

اختبار القابلية للتأكيد.٤

.والتفسرييةالوصفيةأوالصالحيةالبحثملوضوعيةمطابقةالتحققللتأكيدالقابلية

التشاور:وهيالتقنيات،باستخدامةحثاالبوالتقاريرالبياناتصحةمقارنةتتم

إعادة ترتيب الرتكيز، أو املستشار منذ تطوير التصميم،املروجخطواتمنكلخطوةمع

حتديد تقنيات مجع البيانات، وحتليل البيانات وعرض البيانات ،واملتكلمحتديد السياق

.البحث



٥٤

الرابعالباب

البحثنتائج

العامةنتيجة.أ

الحكيم الحديث نورلمعهداالتاريخ.١

تيمبونج احلكيم احلديثنورللمعهدنسوتيوناحلكيمعبداحلاجمؤسسة

١٩٨٨اممنذ ع.نسوتيون الراحل واإلرادةوفقا لطموحات صاحب عبد احلكيم

حممد يعقوب يف الشارعويقع.مرت مربع٢٦،٠٠٠مبساحةأرضقطعةاشرتى

،يةسومطرة الشمال، ديلي سريدانج، بريسي سي توان، تيمبونج، ٥١.لوبيس رقم

.E"٥٣.٤’٤٤°N٩٨"٥٤.٥’٣٥°٣اجلغرافيةاإلحداثياتمع.٢٠٣٧١

منهاالنتهاءمتالذياحلكميميالنوراملسجدبناءبدأ١٩٨٩عاميف

املسجدافتتاحمنقليلةأيامقبلذلك،ومع.١٩٩١مارس١٥يفوافتتاحه

وقد دفن يف ١٩٩١مارس١٤يفوتويفمرضعاىننسوتيون احلكيمعبد

األولاحلجر.ساحة فناء املسجد الذي مت افتتاحه حديثًا عند افتتاح املسجد

ذلكيفإندونيسيايفالدينوزيرقبلمن١٩٩١ديسمرب١٩يفوضعالذي

ديليالفرعيةالقيادةأعضاءقبلمنوحضر. املاجستريشاذيلاحلاج منور الوقت



٥٥

تمعوقادةكونتورالسالمداراملعهدمديراإلقليمية،القيادةوسريدانج يفا

.تيمبونجمدينة

٢٦يفبدأتالرئيسية، مثاملباينمنالعديدمناالنتهاءمتالعام،مدارعلى

إىلات الطالبقبولمعالداخليةللمدارسالتشغيليةاألنشطة١٩٩٢يوليو

. الثناويةمستوىإىلات الطلبة قبولفتحت١٩٩٣عامويفاملتوسطاملستوى

منذ إنشائها حىت اآلن، ولدت بيسانتان حكيم تيمبونج احلديثة ما يقرب من 

تستمر يف الوقت احلاضر إىل واليت ،دفعة٢١والذي يتكون من طالبة٣٣٠٠

االت يف كل من احلكومة والقطاع حد كبري يف الدراسة واللغوية يف خمتلف ا

.، كما توجد عادة داخل وخارج البالداخلاص، يف جمال الدين

الحديثلحكيمانورالمعهدفياللغةبيئةعنعامةلمحة.٢

يفاملوجودةاللغويةالبيئةفإن،الباحثةأبداهااليتاملالحظاتإىلواستناداً 

.املرافقحيثمنأقلتزالالاآلنحىتحكيمنورولاحلديثةالداخليةاملدارس

وبطبيعة احلال وضع شاشات الفتات، ،دة املعرفة حول املفردات اجلديدةلزيا

البيئةلرؤية. ال يزال نادرااملعهد، ولكن يف هذااللوحة، والكلمات لؤلؤ اخلط

الطابعاآلنحىتاحلديثاحلكيمالنوراملعهديصفملبصريًا،املرئيةالعربية

.العربيةللبيئةالواضح
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كتاب (حيمل كتابًا صغريًا الطالباتأن كل من ناحية أخرى، يرى الباحثة

حيتوي على مفردات جديدة يتم توزيعها كل صباح من قبل أعضاء قسم ) اجليب

جبد ، ذكر أن اجليب كتابمل  حبتالطالباإن رؤية كل .(OSNH)اللغة

نور احلكيم يف فرتة الرئاسة هلذا (OSNH)الطالباتباملنظمة لغةالقسم أعضاء 

كما يتم .واإلشراف عليهنالطالباتالعام هم أكثر حزما وثباتا يف توجيه 

قال أنارزهلز سريجيذستاس األبوة واألمومة الذي هو أتوضيحها من قبل جمل

بالروح يف متكني بيئة اللغة خالل فرتة هذا العام وإحساسباجلدOSNHيشري

.أفضل من العام السابق

يقيم يف املبىن السكين أيًضا أنشطة التعلم طالبة، يتبع كل عالوة على ذلك

يف ذلك تتطلب املعهد الطرف املعلمني .يف الفصل الدراسي الذي مت توفريه

املوادشراءمبدأإن.اللغة العربيةواملوضوعات اليت تعتمد بشكل كبري على 

يفالبيزانرتينقبلمناملقدمللدعماحلقيقيةاملظاهرأحدبالتأكيدهوالعربية

تفسريحنو،صرف،: مثلالعربيةاللغةموضوعات.جيدةلغويةبيئةحالةخلق

.بالغةمطالعة،حمفوظوت،إمالء،فقه،لوغوي،

على تطبيق بيئاتالطالباتكما يوجد برنامج لدعم بيئة اللغة العربية حيفز 

:، مثلاللغة وإحياءها
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املهاراتتعليم)أ

دث تعزيز مواقف القيادة واإلدارة ومهارات التحدث أمام اجلمهور أو التح

.، باإلضافة إىل مجيع أنواع املهارات األخرىباللغتني العربية واإلجنليزية

تعليم الفنون)ب

، الدراما اخلط العريب.مجيع األنشطة التعليمية يف الفنون مثل فن قراءة القرآن

.العربية ، الشعر العريب وغريها

هيكل قسم اللغة.٣

زهلز سريجيارذأستا:رئيس األبوة واألمومة)أ

نور هدايةذأستا:األبوة واألمومةسكرتري )ب

إيرما رضواينذةأستا:منسقة رعاية الفتيات)ج

ابرياين بولوجنانريسكا :الرعاية يف قسم اللغةمقدم )د

:عضو يف منظمة لغة اللغة نور احلكيم)ه

سييت فريزا:رئيس قسم اللغة)و

أيو سينتيا:قسم اللغات)ز

أغنيس دوي إيرانتا بوربا:قسم اللغةةسكرتري )ح
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النتيجة الخاصة.ب

حكيم الحديث المعهد نوربلغة البيئة الشكل.١

.البيئة كما نعرفها هو كل ما ميكن أن يؤثر على شيء آخرالفهم من معىن 

املعهد نور احلكيم يتم تشكيله أو تنسيقه إن شكل البيئة اللغوية الواردة يف

الطلبة نور احلكيمبشكل أساسي من قبل قسم اللغة املسؤولة يف منظمة 

(OSNH) .نور احلكيمالطلبة، فإن مسؤولية قسم اللغة يف منظمة بطبيعة احلال

(OSNH) لدعم وتشكيل بيئة اللغة يف هذه املعهد هي والية ونتيجة لقرار جملس

.القيادة وجملس املعلمني

نور احلكيمالطالباتتفويضًا للجزء اللغوي من املنظمة املعهديعطي 

(OSNH) جديد هو لبةاطليتمكن من حتقيق قرار املعهد الذي يتطلب من كل

املستوى املتوسط األول ومستوى الصف األول فوق نور احلكيم إىل اللغة العربية 

حىت اآلن، من خالل نتائج املقابالت مع رؤساء األبوة . أشهر٣النشطة خالل 

ريسكا زهلز سريجيار واملسؤولة عن قسم اللغة هي األستاذةواألمومة هو األستاذ

الكبار، االعرتاف الطالباتوبعض OSNHللغة أبرياين بولوجنان، أعضاء قسم ا

بأن بيئة اللغة يف هذا املركز قد بدأت لتفعيلها وتأكيدها بعد تغيري مكتب

OSNHيف العام املاضي.
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كما يشري البيان إىل أن البيئة اللغوية اليت يتم تنفيذها يف مدرسة نور احلكيم 

ليست ملواصلة حالة البيئة ٢٠١٨- OSNH٢٠١٧احلديثة للبنانات خالل

اللغوية، ولكن البدء من البداية مرة أخرى بسبب عدم وجود روح وحزم يف فرتة 

OSNHالسابقة.

، يتم تطبيق ٢٠١٨مارس ٥يوم االثنني املوافق ة يفت الباحثبناًء على مالحظا

شكل أو حالة البيئة املرتبطة باللغة العربية يف هذا املركز وفًقا لربامج العمل اليت 

OSNHبرنامج عمل برنامج اللغة . OSNHمت إعدادها من قبل قسم اللغة يف

٢٠١٨-٢٠١٧:

اجلدول اليومي)أ

النشاطالوقتالعدد
تطبيق املفردات اجلديدة كل يوم (تكومي املفردات ٠٦.١٥- ١.٠٥.٤٥

)ما عدا الثالثاء واجلمعة والسبت
تعقد كل ليلة بعد (خرق احملكمة / من قراءة االنتهاء- ٢.٢٠.١٥

)صالة عيسى
توفري العقاب للبنات اللوايت يرتكنب انتهاكات ال يتم حتديد الوقت.٣

لغوية كل يوم

اتلباجدول اجلدول اليومي للط٤.١
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األسبوعياجلدول)ب

النشاطوقتيومالعدد
إجنليزي) كالم(حماضرة٢٢.٠٠- ٢٠.٣٠األحد.١

الثالثاء.٢
احملادثة٠٥.٤٥- ٠٥.٣٠
العربية)كالم(حماضرة٢٢.٠٠-٢٠.٣٠

إندونيسي)كالم(حماضرة٢٢.٠٠-٢٠.٣٠اخلميس.٣
احملادثة٠٦.٣٠- ٠٥.٣٠اجلمعة.٤
اجليب للمفرداتكتابمنالتحقق-ال يتم حتديد الوقت.٥
احملاضراتكتبعلىالتفتيش-ال يتم حتديد الوقت.٦

اجلدول الشهري)ج

).شفهيوفحصكتايباختبار(املفرداتاختبارإجراء)١

).الشفويةواالمتحاناتالتحريريةاالمتحانات(احملادثةاختباراتإجراء)٢

موعاتبنيالكالمإجراء)٣ .الطبقة/ ا

اللغةتسجيعحدثعقد: السنوياجلدول)د

تنفيذكيفيةفهمللباحثنيميكن،مباشرةواملقابالتاملالحظاتإىلواستنادا

يف٢٠١٨- ٢٠١٧مكتبفرتةيفاللغةجزءقبلمنتصميمهامتاليتالربامج

احلقيقيةاإلجراءاتأحدفهواللغةجزءصممهبرنامجأليبالنسبةأما.العمق

اتلباللطاألسبوعياجلدول٤.٢
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استخداميفالسانرتيواتيةاللغةعلىتأثريهلايكونأنيتوقعلغويةبيئةتشكيليف

:بولوجنانأبرياينريسكاوقال.وبنشاطبطالقةالعربيةاللغة

يعطيككلاللغة،جزءيفالرعايةملقدمتفويضاً ُمينحالذيالشخصأنا"
هيالرئيسيةمهميت. وتنفيذهالعملبرنامجحتديديفاللغويللجزءالثقة

إىلباإلضافة،املعهدهذايفاللغةبيئةتطبيقحتقيقيفاللغةجزءأداءمراقبة
لغةبيئةلتشكيلروحعلىللحفاظاللغةلقسموالتحفيزاملدخالتتوفري

نکاملعااهذا لسنةارةفتفيOSNHأداءأندعتقأ. السابقالعاممنأفضل
ملواملعهدهذافيللغةاتطييقيعململاملاضيةواتلسناذمن،عةربسحيسن
احلاضر،الوقتيفلكن. باجليدتقولاكلذفيOSNHللغةازءجيقودها

شوهدقداليوميةاللغةبيئةتطبيقفإنبعد،مثالًياليسأنهمنالرغمعلى
".ومسع

شرًحا)الثنويةالثاينالصفيف(سىسييت فري, اللغةقسمرئيسيقدم

:اللغةقسممجعهااليتلألنشطة

موزعةمفرداتيكتبأنطالبةكلمننطلباملفردات،تقومينشاطاتيف"
كتابيفيومية،مفردات٢أياللغة،قسمأعضاءأحدمنمباشربشكل
الطالباتجبميعنقومحاملااملفرداتتكرمييقام. اللغةقسممعمشرتكجيب

كماحددناهالذياليوميفالقرآنيةواملضاربةاجلماعةيفالصبحصالةبعد
واألربعاءاالثننيأياألسبوعيفأيامأربعةكلاجلدول،يفموضحهو

." واألحدواخلميس
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ات طالبلاملفرداتتقسيماألحيانبعضيفاللغةأعضاءوجودعدممع

تركيزتعطلأنميكنواليتجمتمعةالثناوية١الصفو املتوسطةمنالثالثالصف

ملستوىوفقاتوزيعهاسيتماليتاجلديدةاملفرداتاختيارأيضاوتعطيلالطالبات

.الصف

يف. اللغويالقضائياالنتهاكقراءةعنفريسىأوضحتذلك،علىعالوة

ميارسنملفتياتعننيبحثسةساجبأصبحن،OSNHيفاللغةقسمأن بداية

إعطاءمتبعد مث. عرضيأومتعمدانتهاك. املعهدحولالعربيةاللغةختصصات

منأخرىلغةانتهاكإىلالسعيمثلعقوباتللمحكمةتعرضوااليتالطالبات

قسممينحهااليتاألخرىالعقوبات. األقلعلىواحدشخصانتهاكمعاإلناث

اخلطبويكتبعربية،قصصاً ويكّونإضافية،مفرداتحيفظأنميكناللغة،

.دواليكوهكذا،املكانيفالفورعلىالقرفصاءويقفزالعربية،

يفكبريتأثريلهاللغوياالنتهاكمستوىحتديديفاللغةقسمرئيسقرارإن

هواللغةانتهاكمعايريتطبيقإنإيكاوتقول. النورهذايفاللغويةالبيئةتشكيل

التكيفدوناملطلوبتني،األجنبيتنياللغتنياستخدامدونيتحدثشخصأي

هناكيكونعندماالشهريففقطمرات٥طالبةلكل. احملدداللغةأسبوعمع
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االنتهاكاتالنتهاكاللغةانتهاكاستخدامشكليفالحقوقتيفللغةانتهاك

.للغةانتهاكاتخلمساحلجابوانتهاكاللغوية

أغنيس دوي وأيو سينتيا ومهاOSNHيفاللغةقسمأعضاءمناثنانقام

اضرةاحملبرنامجتنفيذعلى، بالتعرف)الثنويةالثاينالصفيف(إيرانتا بوربا

:واحملادثة) اخلطب(

واجلدولاألسبوع،يفمراتثالثيقاماحملضريالنشاطهذاألن"
موعاتلشكلبالنسبة. الثالثاءليلةكلهوالعربيةمحاضرةلل يفالواردةا

ساحةيفالنشاطهذاتنفيذموقعويقع. الفصلتقسيمهوالنشاطهذا
هماملتحدثونأواملتحدثون. الفتياتعنربمناألمينللجزءاألماميالفناء
."السابقاألسبوعمناالجتماعيفاختيارهممتالذينات الطالب

أمامحماضراتإجراءعمليةتتم،الباحثةايقوماليتاملالحظاتنتائجمن
يسمح. ٢١.٣٠-٢٠.٣٠الساعة٢٠١٨مارس٨اخلميسيوماملهجع،

ظروفبأقلاحلديقةيفأوالشارعيفباجللوسمجهورًابصفتهمات للطالب
أومنربدونمنخطابهاليومذلكيفكمتحدثاآلخرات الطالبوألقى. إضاءة
هذاحضروقد. التحضريإىلافتقروكأنهالبعضعليهبداأمامه،مصطنعجدول
اللغة  قسمحماضرمباشرةاألحيانبعضيفوراقبهمOSNHأعضاءمجيعالنشاط

.اخلميسيومعقدكانكما،ابرياين بولوجنانريسكا تاذةهي األس

مارس٩اخلميس،يوماحملادثةعمليةالباحثة الحظذلك،علىعالوة

لألسبوعوفقاشهر،كلأسبوعنيملدةأسبوعيامرتنيتعقداحملادثةهذه،٢٠١٨
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منمستمدحمادثةدليلكتابهذااحملادثةنشاطيستخدم. احملددالعريب

يبدوالدليلهذاإنوأغنيسأيوقالذلك،ومع. OSNHعلىالسابقاإلشراف

الذياحلكيمنورصعودعلىيقفوال،كونتورالسالمداراملعهدمنجاءأنه

.لألنشطةكمرشدفقطيستخدمه

الذينالبيستانتغالبيةفإناللغة،جانبمناللغويةالبيئةتنسيقفقطليس

فإنلذا. أيًضاالعربيةاللغةيستخدمونالبيزانرتينبيئةتغطيةيفيشاركون

حديثاً املكتسبةالعربيةاملفرداتملمارسةاألرضولديهماعتياداً أكثرات الطالب

قسمحددهالذيالعريباألسبوعحتديدإن. العربيةاللغةأسبوعخالليومكل

العربيةأسبوعمنواحدأسبوعبعد(اللغةتغيريأسبوعأسبوعًيامرةهواللغة

).اإلجنليزيةاللغةيفالحقاً 

خمتربمثلاملفرداتحتسنيتدعماليتاللغةبيئةشكلفإنذلك،إىلباإلضافة

مناملسؤولاجلزءحيتاجالالسنة،هذهOSNHفرتةيفلذا. بسهولةمتوفراللغة

استخدامبكفاءةالوفاءيتمملذلك،ومع. حلملهآخراقرتاحتقدميإىلاللغة

.متوقعهوكمااللغةللغةاملخربيةاملرافقوتنسيق

إلدراكالوقتلديهيكنملاللغوياجلزءبأنسينتياأيولغةنائبيعرتف

. اللغةخمتربيفاملشاهدةمثلاللغةتدعماليتالربامج/ األنشطةعقديفرغبتهم
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جمموعةأنريسكا  األستاذةاللغةقسمبأعمالالقائمذكراملقابلة،إجراءعند

فإناآلنوحىت. للغايةضئيلةتزالالالعربيةالبصرية/ البصريةالسمعيةالوسائط

فضاءوغيابحضور. مل يكون فعاليةهوالوسائطهذهمجعيفاملبذولاجلهد

تطويرعلىكبريإجيايبتأثريهناكاليوم،بنشاطتستخدمالاليتاللغةخمترب

.العربيةاملفرداتات الطالبوحتسني

نوربالمعهداتطالبلليةالعربالمفرداتترقيةفياللغويةالبيئاتدور.٢

الحديثةالحكيم

ليساحلكيمنوراملعهديفاملتضمنةاللغويةالربامجأشكالمجيعتنفيذأن

جديدةمفرداتعلىاحلصولحماولةملواصلةبالكاملالطالباتحيفزوالاألمثل،

.اليوميةاحلياةيفوالتحدثاملفرداتوتنفيذ

-٠٧:٠٠الساعةمتاميف٢٠١٨مارس١٤املوافقاألربعاءيوميف

الباحثة يرى. املركزهذايفاللغةبيئةدوريفأخرىمرةالباحثة نظر،٠٧:٣٠

اجلملترتيبعلىالقادرينفقطهموالسادساخلامسالصفات الطالبأن

الذينالشبابمنالعديدهناكيزالوال. زمالئهممعللتواصلالعربية

ومع. OSNHيفاللغةقسمخارجالتواصلعنداإلندونيسيةاللغةيستخدمون
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لالستخداماإلجنليزيةمنبدالً العربيةاللغةيفضلونممنالعديدفإنذلك،

.اليومي

اليتالبيئيةالعربيةأشكالمنشكلوهواألمثل،يكنملوإناألساس،يف

الطلبة فهميفجناحتسريعيفوفوائددورلهاحلكيمنوراملعهديفتطبيقهامت

كانوااملعلمنيوجملسات الطالببنيزمالئهممعتتحدثحنيالعربيةاللغةإىل

البيئيةالعربيةسوفذلكعلىوعالوة. املعهدالبيئةيفيومكليستخدمون

معطبيعيكلمنواألفكاراملشاعرعنتعبريللتعبريات الطالبتعريفأيضا

.وصحيحجيدهوالعربيةاملفرداتمعالتحميلعدم

:قالتواألمومة،األبوةقسمرئيسةبصفتها،زهلز سريجيارذأستارأييف

املدارس،هذهيفاللغةبيئةوتطبيقاستمراريةمعاللغويةالبيئةدورإن"
. املدرسيةالبيئةيفالدروسفهميفطالبةلكلجًدامفيًداإجيابًياتأثريًايعطي
احلكيمنورمدرسةيفاألشخاصأرباعثالثةمنيقربمايستخدمحيث

يستخدمكما. للتعليمالعربيةاللغةمعاملدرسيةالكتبأواملدرسيةالكتب
مفرداتباستخدام. الدروسهذهحمتوىلشرحالعربيةاللغةاملعلمون
للدروسواالستجابةوالتأقلمالتفاعلاتطالباليستطيعالكافية،املفردات

. "للتعليمالعربيةاللغةيفنقلهايتماليت
احلكيمنوراحلديثةالداخليةاإلسالميةاملدارسمناتطالبةاللبعضووفقا

البيئةوكذلكللتعليم،كلغةالعربيةاللغةتطبقاليتاللغةبيئةأنذكرواأنفسهم
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اتطالبةالتسهلأنميكنفإنهيوم،كلاجلديدالعربيةاملفرداتتعطياليت

أثناءالعربيةباللغةمقرهالتعلماملوضوعاتتنفيذعندكلمةمعىنفهمعلى

٩اخلميس،يوممقابلةالباحثة حصلذلك،علىوعالوة. املعهديفوجوده

اآلنحىت"ااويقول) اجلديدة١الصفطالبة(تانياريتنا. ٢٠١٨مارس

أكثربكنتو ،املعهدهذهيفدوافع بالبيئة اللغوية جييدعلىحصلتو أنا تشعر 

جيباملقارنةيفوأفكارتعبريايتنقل،العربيةاللغةاستخدامعلىوجيرؤراحة

اخلربةواكتساباالستقراربعدريتناتصريحهوهذا". اإلجنليزيةاللغةاستخدام

نورعهدمبالتحاقهامنذتقريباأشهرتسعةملدةالعربيةاملفرداتحتسنييف

.احلكيم

بعدطالبةالااكتسبهالذيالدورحولأخرىطالبةمبقابلةةالباحثقامكما

رمحافريامعاعرتافهوها. احلكيمنورعهدملاللغةبيئةيفالعيشمنأشهرعدة

):الثناويةاألولالصفيفاجلددطالبة(وايت

أشعر،احلديثةاحلكيمنوراملعهد يفكمااللغةبيئةيفكنتبعد"
الناطقنيمعالعربيةالبيئةيفالقادمالعايلالتعليميفلالستمرارباحلماس
عوائقعواملتوجدالحيثاخلارج،يفدراستهمواصلةهواألصليني
زالواماالذينأولئكحولوأشخاصأصدقاءشكليفخارجية

يبتؤثرأناحملتملمنواليتالعربيةاللغةغريو أخرىلغةيستخدمون
. "مباشرغريأومباشربشكل
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أنميكنفعال،بشكلاللغةاستخدامعلىنفسهاتفرضاليتالشروط

التعلمجماالتتقدماليتاألوسطالشرقدول. معينةلغةإلتقانالشخصتسرع

.وغريهاالكويتقطر،املغرب،األردن،السودان،مصر،املدينة،مثل،العربية

ا) املتوسطةمنالثاينالصف(مسيةالدالياقالت البيئةدورأنبشعرتأ

زيادةمثلإجيابيةتأثرياتأعطيت،العامهذاOSNHعلىاإلشرافيفاللغوية

اللغةاستخدامتأصبحاآلن. املعهدالبيئةيفتطبيقهاميكناليتالعربيةاملفردات

علىجيب،احملكمةعقدومع. للغايةسهالً أمرًااألصدقاءمعللتواصلالعربية

النظرخاللمنماخلاصةاملفرداتبإضافةيشعرنأنالداليامثلاتطالبال

.جديدةعربيةكلمةعنالتعبريقبلالقاموسإىل

يتمكنأنيفأملهاعن) املتوسطةمنالثالثالصف(هانومفوزيعةشرحت

فوزيةأراد. احلكيماملعهد نوريفالعربيةالبيئةقيودمعالعربيةاللغةإتقانمن

.إندونيسيادولةأرسلتهرمسياً عربياً مرتمجاً كونتأنانفسه

كوادرإعطاءعلىقادرةاحلكيمنوراملعهديفتنفيذهامتاليتالعربيةالبيئة

املعهديفنشأتاليتاللغويةالبيئة. طبيعيبشكلالعربيةاللغةبكفاءةالوالدة

العربيةاللغةمفرداتزيادةيفاهلامالدورمنواحدةهياحلديثةاحلكيمنور

.فيهالواردةواخلارجيةالداخليةالعواملمجيعطالبة معلكل
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والتقييمالتحليل.ج

بعضمنفعاليةيزالالاحلديثةحكيمنوراملعهديفاللغةبيئةشكليزالال

.األشياءبعضتسببهااليتالقصورأوجه

نوربمعهدالعربيةالمفرداتفي الترقيةاللغةبيئةدوروجودعدمملعوا.١

.الحكيم

توجد،احلديثاحلكيمنوراملعهديفاللغويةالبيئةحالةعلىاالطالعبعد

زيادةعلىوتؤثرمتنعأنميكناليتواخلارجيةالداخليةالعواملبعضالباحثة 

مفرداتيفالرتقيةمتنعاليتالعواملبعض. املعهدهذايفاملفرداتوتطبيق

:يليالطالبات فيما

الداخليةالعوامل)أ

منتأيتاليتاألسبابأوالعواملهيهنانوقشتاليتالداخليةالعوامل

:يليكماهيالداخليةالعوامل. نفس الطالباتداخل

.من كل شخصالوعينقص)١

.يف اليوميةاللغة العربيةعن املعروفة املفرداتالطالباتبعضميارسال)٢

.اللغةمفرداتحتسنيو الستمراريةبيئةيئةبأمهيةاملتعلمنيمعرفةعدم)٣

.العربيةاملفرداتإنتاجإلعادةذاتيةدوافعوجودعدم)٤
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اخلارجيةالعوامل)ب

منتأيتاليتاألسبابأوالعواملهيهنااملقدمةاخلارجيةالعوامل

اخلارجيةالعوامل. معينةحاالتأووالظروفواملرافقاألشياءإما،اخلارج

ميروالصورةاللغةخمتربذلكيفمبااملرافقدعموجودعدم: يليكماهي

لوحةمنوروحاتصاالتوجودوعدماملهاجع،حتتويمادينقلغةالصفحة

أجلمنالعربيةباللغةالناطقنيجللباحلكيمنوراملعهديفومدرسحتكم

.العربيةيفالطالباتدافعيةزيادة

املفرداتجمالسجلعلفقطهواللغويالتمويلمنجزءوجودعدمفإن

غريبشكلمفيدةهياليتاإلجنليزية-العربيةباللغاتالتحفيزيةوالكلمات

إىلباإلضافةللغاية،ضئيلةتزالالالزخرفةأنكمااملفردات،إلضافةمباشر

.املتكررةاللغويةاملسابقاتأحداثمناملزيدلتنظيمOSNHأموال

الاملدرسةيفالتعليممواصلةيفالطالباتبعضرغبةأساسمعرفةبعد

أمرًاترفيهيةفعالياتأوأنشطةوجودبعدممقرتنةشخصيةرغبةمنتعد

بالبيئةواملتعلقةاملنزليفبالراحةاليشعروناتبالالطجيعلماوهذانادرًا،

احلياةيفاملفرداتوتطبيقحتسنيالفهم،علىةالطالبيركزالحىت،املعهد
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اتبالالطبعضاهتماماستكشافيفالدافعيزالالكذلك. اليومية

.للغايةضئيالً للتواصلالعربيةاللغةباستخدام

يفكمسؤولنياإلبداعمنأقلبقدرالسنرتيةواملنظمةاللغةقسميتمتع

التخطيطجيدةبرامجتشغيليتمالحبيثالعربيةباللغةناطقةبيئةمتكني

.متوقعهوكماحتقيقهايتمملأو

للطالباتالعربيةالمفرداتلترقيةاللغويةالبيئاتتطويرفيوالتقييمالحلول.٢

.الحكيم الحديثنورالمعهدفي

،املدرسة، ومدير املعهدبيئةيفوللمسؤولنيملوظفي وتوقعاتخططإن

قد اللغةبيئةتشكيليفOSNHيفاللغةقسمأعضاءوخاصةاملعلمني،وجمالس

قسمبرنامجيفالواردةالثالثةالرئيسيةاألنشطةيف. ومستهدفةجيدةتكون 

ذلك،ومع. اتبالللطالعربيةاملفرداتلتحسنيأساسيبشكلتنفيذهامتاللغة،

هناكيزالالاأالباحثة يرىمباشرة،ومالحظةمبقابلةالباحثة قامأنبعد

يفOSNHتديرهاليتاملفرداتقسمتنفيذيتم. مثاليةفعالية و لغويةالبيئةتطبيق

املفرداتقسميفاملشاركنيعددتضييقمتإذااألفضلمنسيكونفصل،كل

.غرفةلكلاملفرداتتقسيمهوكما
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امنالرغمعلى ناحيةفمنالسابقة،OSNHفرتةمنأفضلكانتأ

غرييزالالاحملدداللغةألسبوعوفًقااللغةاستخداميفاحلزمأنةالباحثيفرتض

اليتاملفرداتممارسةيفةالطالبجناحنسبةمنيقللأنميكنوهذامتوفر،

منطقةإىلاتبالالطميلإىليؤديأنميكنهذا. اليوميةحياتهيفاكتسبها

يفكفاءةأكثرشعرواالذينةطالبعندمافقطاملثال،سبيلعلىفقط،الراحة

العربيةاملفرداتاستنساخحياولوملمرتدداكانالحقوقتيفمثاإلجنليزيةاللغة

.اللغةانتهاكأواحملكمةجتنبيفترغبألنكفقطوممارسة

الشخصياحلسوتقويةلتعزيزاللغةانتهاكمعايريتقييمتعزيزينبغيلذلك،

إنفاذعنفضال. اليوميةاحملادثةيفالعربيةاملفرداتاستخداميفطالبلكل

الذينالطالباتضدالعقوبات. احملدداللغةألسبوعوفقااللغةاستخدامأحكام

والخاطئةاجلديدةاملصطلحاتأوالكلماتاختصاراتأواملفرداتيصنعون

.العربيةاللغةقواعدمعتتوافق

للطالب،مواتيةتصبحاللغةمفرداتأحياناالفرقةأعضاءوجودعدممع

اللغةمفرداتاملشرتكةعندماالثنوية١و٣الصفبني صغاردمجمجع أو مثل

منيقللأنلو الفصبني مفرداتلتقسيمميكنكما. الفجرصالةبعدالعربية

بتطبيقبشدةيوصىلذلك،. حدةعلىطالبلكلاللغةجزءيفاألخوةانتباه
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املفرداتاستيعابمنيتأكدأنطالبلكلميكنحبيثاملفردات،تقسيم

.وفهمهايومًياتوزيعهايتماليتاجلديدةالعربية

منالقدامىطالبمععنهغىنالوالتعاوناللغة،منضئيلجزءمعولكن

تنتشرأصبحتالثنوية ٤الصفطالبدور. الثنوية٤الصففئةأو١الدرجة

مفرداتلتوزيعاللغةقسمملساعدةغرفةكليفاملوجهنيكأختأواملدبرة 

يفالغرفتطويقإىلإالاللغوياجلزءحيتاجوال. يومكلالغرفةيفجديدة

روحإلشعالذلك،علىعالوة. مبسطبشكلاملهنيةاألقسامملراقبةاملهجع

كلوأعلناملفرداتشعبةمكافأةسيتمعندماالغرفةروحأليمثالطالبات،

.أسبوع

الطريقعلىباجللوسكجماهريلطالباتلُيسمحاحملرض،نشاطعمليةيف

خطبهميلقيوناليومذلكيفكمتحدثنياآلخرينوالطالباتاحلديقة،يفأو

للغرباءللغايةمقلقةنظرالوجهةهذه. صناعيجدولأومنربأيدون

يفOSNHلغةجبزءالوعيقلةاحلالةهذهتوضح. يراهاشخصوأيوالضيوف

يفأوالفصليفتُعقداحملاضرةكانتإذااألفضلمنسيكون. براجمهاأحد

.كافيةإضاءةعلىحتتوياليتاملدرسةفناءساحة
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اللغةبيئةتتطورحيثاحلاليةاللغةبيئاتعلىاحلفاظميكنأنههوواألمل

يفبالفعلهمالذينالسنلكباربالنسبة. العليااللوائحتنفيذيفاحلزممعاحلالية

حيتذىومنوذجكمثالكبريةمسؤوليةيتحملواأناملتوقعمناحلكيم،املعهد نور

والتدريسها،متكماللقواعدوفقايتمالذيالعريباألسلوباستخداميفبه

ذلك،إىلباإلضافة. اجلديدةالطالباتلغةتطبيقتسريعيفسيئاتأثريايعطي

قسميأملولذلكاملستمر،التعلميفتشبعنقطةبالتأكيدلديهمالطالباتفإن

السنوياجلدوليفمسجلةترفيهيةأنشطةهناكتكونأنOSNHيفاللغة

فيلمعقدمثلاللغاتوتطويراستمراريةعلىيشجعالذيالرتفيه. رمسًياوشهرًا

أناللغةقسميأملكما. أخرىعربيةولغةعربيةمنافسةوإقامةمًعا،ماسي

.املعهدحميطيفاملباشرةالبيئةيفالعريبالدافعوراياتاملفرداتعروضتتحقق
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الخامسالباب

االختتام

الخالصة.أ

يفتقر يزالمانور احلكيم ليس األمثل، ألنه املعهدشكل البيئة اللغوية الواردة يف .١

إن البيئة اللغوية  .باجليدالعربية مفردات ترقيةإىل عرض كمؤشر إضايف حول 

نور احلكيم ، مبعهد ات لباالطمنظمة منكلها تتشكل وقادها قسم اللغة 

املفردات العربية وتطبيق اللغة العربية يف احلياة اليومية ترقيةيف طالبةبإشراك كل 

ولكن من حيث إعداد النظام وبرامج العمل من قبل قسم اللغة ال .بنشطبدأت

يف االرتباك أخطاء و يسببأنميكنلذلك,منتظمو بشكل منهجييتم كتابته 

ية ات الطلبة املنظماتموقفاالحرتافعدمعلىيدلهذابعض األحيان، 

وبرامجاللوائحصياغةاللوائحوصياغةإعداد النظام معمقارنةنور احلكيم مبعهد

.املعهدعلىالقائمةاألخرىالتعليميةاملؤسساتيفةالطلبة ملنظماتالعمل

. احلديثةنور احلكيممبعهد ات طالباملفردات العربية للترقيةدور بيئة اللغة يف .٢

بالدور  ، فيما يتعلقطالبةور احلكيم كدافع وكفاءة لكل ناملعهدميكن استخدام

:كما يلي
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للغة العربية األنثوية وجمالس املعلمني اليت يطبقنها  لبات  االطتسريع جناح فهم )أ

.كل يوم

للتعبري عن أنفسهم باملفردات العربية الصحيحة لبات  االطالتعرف على )ب

.واجليدة

.املعهدعلى فهم معىن الكلمة عند تنفيذ التعلم يف لباتاالطتسهيل )ج

.إنتاج الكوادر ذات الكفاءة العربية بشكل طبيعي)د

.للغة العربية ولغة الكتاب املقدس للقرآن ولغة اجلنةلباتاالطتنمية حب )ه

، لشرق األوسط مثل، املدينةملواصلة تعليمهن يف دول البات االطز حتفي)و

.وغريها،، الكويتمصر، السودان، األردن، املغرب، قطر

االقتراحات.ب

اية كتابة هذا املقال ، يود املؤلف أن ينقل اقرتاحات ميكن أن تساهم يف يف 

:هي كما يلياالقرتاحات .حتسني جودة التفكري واالتساق يف تطبيق بيئات اللغة

املعهداقرتاحات لألطراف .١

ملدير كا،  املعهدبيئةيفوللمسؤولني، وخاصة ملوظفي املعهدعلى جيب )أ

اهتمامهمزيادةعليهمينبغي، املدرسة، ومديرقسم األبوة واألمومة،املعهد

مثل عقد .نور احلكيممبعهداملشرتيات وتنفيذ بيئة اللغة العربية يف 
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لذلك ميكن . حتسني جودة بيئة اللغة وحلوهلااجتماعات منتظمة حول

أن تقوم بدورها كمحرض رئيسي وميسِّر يف تشكيل بيئة املعهدلألطراف 

.اللغة يف املستقبل

من ،مزيًدا من االهتمام لبيئة اللغة العربيةاملعهدألطراف اجيب أن تويل )ب

وجودة داخل يئة اللغة املخالل إجراء تقييمات يف العوامل املثلى اليت تدعم ب

،وخمتربات اللغة،، مثل توفري مرافق شاشات الكريستال السائلاملعهد

خاصةصناديقوإنشاءلغةندواتعقدو ،وإحضار الناطقني باللغة العربية

اللغةبيئةجودةلتحسني

:نور احلكيمات الطلبة اقرتاحات لقسم اللغة باملنظمة .٢

أكثر حزمًا وثباتًا وكثافة يف جيب أن يكون قسم اللغة يف منظمة نور احلكيم)أ

.تنفيذ الربامج اليت طورها

، قادرًا على خلق جو أن يكون قسم اللغة يف املنظمة نور احلكيمينبغي )ب

، حبيث تكون طة عن طريق صب اإلبداع واالبتكاروشكل بيئة عربية نش

.ال تنسى وليست رتيبةات طالبلالبيئة العربية اليت يتم تقدميها ل

نور احلكيم جيب أن يتعلم مباشرة اتالطلبة ينبغي للمنظمات قسم اللغة )ج

والروضة احلسنة ،كونتورالسالمداراملعهدمع إجراء جولة دراسية للمدارس
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.اليت كانت متفوقة يف متكني بيئة اللغة) العلوم، اخلمصبحواملعهد،ميدان

إعادةميكنمث، جيدبشكلاحلكيمنوريفالعربيةالبيئةسارتأنوبعد

.أخرىإضافيةلغةعملبرامجإنتاج
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معجم الكلمات الصعبة

Table اجلدوال Alat komunikasi وسيلة التوصل
Latarbelakang

masalah خلفية البحث Random variabel عينات عشوائية
Kata pengantar متهيد Bentuk شكل

Cetakan طبعة Rumusan masalah صياغة البحث

المعنى المفردات المعنى المفردات
Abstrak خملص البحث Peran دور

Mempengaruhi مؤثرة Lingkungan البيئة
Studi dokumen دراسة املستندات Lingkungan bahasa البيئة اللغوية

Studi kepustakaan دراسة الوثائق Kosakata املفردات
Data-data البيانات Organisasi منظمة

Perkembangan نشأة Peningkatan ترقية
Analisis التحليل Pemerolehan

bahasa
اكتساب اللغة

informasi معلومات Metodologi املنهجة
Primer نظرية Mata-mata bahasa اللغةفىيجاسسة

Visi رؤية sekunder تطبقية
Misi مهمة triangulasi تثليث

Dipergunakan يعرب Metode طرق
Fungsi وظائف Ungkapan التعبري

Observasi مالحظة Instrument
penelitian أدوات البحث

Wawancara مقابلة Jenis penelitian نوع البحث
Cabang-cabang فروع Metode deskriftip املنهج الوصفي

Perhatian تركيز Sistematika
penelitian هيكال البحث



معجم الكلمات الصعبة

المعنى المفردات المعنى المفردات
Table اجلدوال Alat komunikasi وسيلة التوصل

Latarbelakang
masalah خلفية البحث Mengagumkan مدهش

Kata pengantar متهيد Bentuk شكل
Cetakan طبعة Rumusan

masalah صياغة البحث
Daftar isi حمتويات البحث mengatasi تغليب

Catatan kaki اهلوامش Reduksi data تنقيح البيانات
Batasan istilah حتديد املصطلحات Penyajian data عرض البيانات
Analisis data حتليل البيانات Verification استخالص النتائج

Daftar lampiran قائمة املالحق sumber مصادر
Batasan penelitian حدود البحث Mengandung حمتوية

Coding ترميز Karateristik خصائص

Daftar pustaka
قائمة املصادر و 

املراجع
Penelitian
kualitatif البحث النوعي

Metodologi
penelitian منهجية البحث Hipotesis فروض البحث

Metode kualitatif منهج البحث الكيفي Hasil penelitian نتائج البحث
Metode penelitian

kuantitatif منهج البحث الكمي Kegunaan
penelitian البحثأمهية 

Metode analisis
data منهج حتليل البيانات Kegunaan teoritis أمهية النظرية

Metode kajian
pustaka منهج البحث املكتيب Kegunaan praktis أمهية التطبقية

Metode deskriftif املنهج الوصفي Kajian teori اإلطار النظري
Halaman sampul صفحة الغالف Penelitian relevan السابقةالدراسة
Halaman judul صفحة املوضوع Kesimpulan خالصة



Nim رقم القيد Manfaat penelitian فوئد البحث
Lampiran-lampiran املالحق Lokasi penelitian ميدان البحث

Objeck penelitian موضوع البحث Meningkatkan ترفية
Saran اقرتاحات Masukan مدخالت

Temuan umum نتائج العامة Arahan توجية
Bahan acuan مرجعية Minat دافعية

Mengembangkan تطوير Kurang قلة
Faktor عوامل Masalah مشكلة

Wawancara املقابلة Kepala sekolah رئيس املدرسة
Strategi اسرتاتيجية Deskripsi data وصف البيانات
Revisi تصحيح Asumsi افرتاض البحث

Validitas الصدق Tujuan penelitian البحثأهداف
Motto االستهالل Aktivitas أنشطة

Pendahuluan مقدمة Nip رقم التواظيف
Pendekatan
penelitian

مدخل البحث Proposal خطة البحث
Populasi penelitian جمتمع البحث Pengumpulan data مجع البيانات

Penutup خامتة Sample penelitian عينة البحث
Penelitian lapangan البحث امليداين Penelitian

lapangan
البحث املكتيب

Rancangan
penelitian

تصميم البحث Rumusan masalah أسئلة البحث
Dasar-dasar
penelitian

أساسيات البحث Sempurna كميلة



مرفق الصور البحثية 

تنفيذ التكويم المفردات الجديدة بعد صالة الصبح

بالقاعةالفصلإلىالذهابقبلالثالثاءيومفي, محادثة

يوم الجمعة بعد صالة الفجر أمام المسجدفي , المحادثة

مرفق الصور البحثية 

تنفيذ التكويم المفردات الجديدة بعد صالة الصبح

بالقاعةالفصلإلىالذهابقبلالثالثاءيومفي, محادثة

يوم الجمعة بعد صالة الفجر أمام المسجدفي , المحادثة

مرفق الصور البحثية 

تنفيذ التكويم المفردات الجديدة بعد صالة الصبح

بالقاعةالفصلإلىالذهابقبلالثالثاءيومفي, محادثة

يوم الجمعة بعد صالة الفجر أمام المسجدفي , المحادثة
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يةلطالبمنظمة الاللغةقسمو الباحثبينمقابلةصورة و التقط

أمام المسكان الطالبات, بمتكلم من الصاف الثالث, العربية)كالم(محاضرة
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أمام المسكان الطالبات, بمتكلم من الصاف الثالث, العربية)كالم(محاضرة

يةلطالبمنظمة الاللغةقسمو الباحثبينمقابلةصورة و التقط



بمعهد نور الحكيم تيمبونجات لطالباو الباحثبينمقابلةصورة ب

الحجابةطالباليتارتد
النتهاكاتكعقوبةالملون

الخطيرةاللغة

بمعهد نور الحكيم تيمبونجات لطالباو الباحثبينمقابلةصورة ب

الحجابةطالباليتارتد
النتهاكاتكعقوبةالملون

الخطيرةاللغة

بمعهد نور الحكيم تيمبونجات لطالباو الباحثبينمقابلةصورة ب

الحجابةطالباليتارتد
النتهاكاتكعقوبةالملون

الخطيرةاللغة



الطالبات بمعهدرئيس األبوة واألمومةومدرسةلمديرالشكرالباحثةسلمت
تيمبونجالحكيمنور
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Lampiran I

Pedoman Wawancara I

Daftar Wawancara dengan Kepala Bagian Pengasuhan Santri Pesantren Nurul

Hakim Tembung

Informan : Zulhazzi Siregar, SE.

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Maret 2018

Waktu Observasi : 12.00 WIB

Tempat : Kantor bagian pengasuhan santri

1. Dapatkah bapak menceritakan sejarah singkat dari pesantren Nurul Hakim

Tembung ini?

2. Bagaimana bentuk lingkungan bahasa yang terdapat di pesantren Nurul

Hakim Tembung ini secara keseluruhan?

3. Bagaimana menurut bapak peran lingkungan bahasa di pesantren Nurul

Hakim Tembung dalam keseharian santriwati, mohon berikan penjelasannya?

4. Apakah sudah ada lulusan dari pesantren Nurul Hakim Tembung yang

melanjutkan studinya di Negara-negara Timur Tengah?

5. Bagaimana dukungan orang tua terhadap anaknya di pesantren ini khususnya

mengenai kewajiban santriwati dalam berbahasa Arab?

6. Berapa jumlah santriwati yang terdapat di pesantren Nurul Hakim Tembung

ini?



Pedoman Wawancara II

Daftar Wawancara dengan Ustadzah Pengasuh Bagian Bahasa OSNH Pesantren

Nurul Hakim Tembung

Informan : Riska Apriani Pulungan

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018

Waktu Observasi : 15.00 WIB

Tempat : Halaman depan asrama santriwati

1. Bagaimana bentuk lingkungan bahasa yang terdapat di pesantren Nurul

Hakim Tembung pada masa jabatan OSNH tahun ajaran 2017-2018 ini?

2. Apa tugas utama ustadzah selaku pengasuh bagian bahasa OSNH?

3. Kapan saja diadakan evaluasi pelaksanaan program kerja bagian bahasa?

4. Setelah diadakan evaluasi, apakah kemampuan berbahasa Arab santriwati

meningkat?

5. Apakah ustadzah juga ikut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan

seluruh program kerja yang ada?

6. Apa faktor yang menghambat kemampuan anak dalam meningkatkan

kosakata menurut ustadzah?



Pedoman Wawancara III

Daftar Wawancara dengan Bagian Bahasa OSNH Pesantren Nurul Hakim

Tembung

Informan : Siti Ferisa

Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret 2018

Waktu Observasi : 13.30 WIB

Tempat : Asrama Santriwati

1. Bagaimana bentuk peraturan dan program kerja bagian bahasa OSNH?

2. Tolong jelaskan proses pelaksanaan program kerja bagian bahasa OSNH yang

telah tersusun!

3. Selain kewajiban, apa yang mendorong Ica untuk menjalankan lingkungan

bahasa di pesantren Nurul Hakim Tembung ini?

4. Apa yang menjadi tolak ukur penguasaan kosakata bahasa Arab santriwati?

5. Apa harapan Ica sebagai ketua bagian bahasa terhadap lingkungan bahasa

kedepannya?



Pedoman Wawancara IV

Daftar Wawancara dengan Bagian Bahasa OSNH Pesantren Nurul Hakim

Tembung

Informan : Ayu Cintia dan Agnes Dwi Iranta Purba

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018

Waktu Observasi : 16.30 WIB

Tempat : Halaman depan asrama santriwati

1. Tolong jelaskan proses pelaksanaan program kerja bagian bahasa OSNH yang

telah tersusun!

2. Apa yang menjadi tolak ukur penguasaan kosakata bahasa Arab santriwati?

3. Apa harapan Ayu dan Agnes sebagai anggota bagian bahasa OSNH terhadap

lingkungan bahasa kedepannya?



Pedoman Wawancara V

Daftar Wawancara dengan Santriwati Pesantren Nurul Hakim Tembung

Informan : Retna Tania (santriwati kelas 1 MTs), Vera Rahmawati

(santriwati baru kelas 1 MA)

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2018

Waktu Observasi : 14.30 WIB

Tempat : Asrama Santriwati

1. Selama menjadi santriwati pesantren Nurul Hakim, apakah lingkungan bahasa

di pesantren ini berperan bagi kemampuan bahasa Retna dan Vera, tolong

jelaskan?

2. Apa yang mendorong Retna dan Vera untuk meningkatkan kemampuan

berbahasa dan kosakata bahasa Arab?



Pedoman Wawancara VI

Daftar Wawancara dengan Santriwati Pesantren Nurul Hakim Tembung

Informan : Dahlia Sumaya S. (santriwati kelas 2 MTS), Fauziah Hanum

(santriwati kelas 3 MTS)

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018

Waktu Observasi : 17.00 WIB

Tempat : Asrama Santriwati

1. Selama menjadi santriwati pesantren Nurul Hakim, apakah lingkungan bahasa

di pesantren ini berperan bagi kemampuan bahasa Retna dan Vera, tolong

jelaskan?

2. Apa yang mendorong Retna dan Vera untuk meningkatkan kemampuan

berbahasa dan kosakata bahasa Arab?



Lampiran II

Pedoman Observasi I

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Maret 2018

Waktu Observasi : 10.00 WIB

Tempat : Lingkungan asrama dan kantor bagian pengasuhan santri

1. Mengamati bentuk visual lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

(pajangan-pajangan berbahasa Arab)

2. Data guru mata pelajaran berbasis bahasa Arab.

3. Data bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul Hakim (struktur bagian

bahasa serta program kerja bagian bahasa).



Pedoman Observasi II

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret 2018

Waktu Observasi : 11.00 WIB – selesai

Tempat : Lingkungan asrama santriwati

1. Mengamati Bentuk lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim (program

kerja dan kegiatan/aktivitas harian santriwati dalam menggunakan bahasa).

2. Mengamati keadaan asrama tempat tinggal santriwati dan struktur anggota

setiap kamar.

3. Mengamati kegiatan bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul Hakim

sebagai penanggung jawab bahasa .

4. Mengamati keseharian santriwati dalam menggunakan bahasa Arab



Pedoman Observasi III

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018

Waktu Observasi : 17.00 WIB – 21.00 WIB

Tempat : Halaman depan asrama santriwati

1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pidato/muhadharah)

2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul

Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.

3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.

4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa

dan santriwati.



Pedoman Observasi IV

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Maret 2018

Waktu Observasi : 06.20 – 06.50 WIB

Tempat : Di depan mesjid

1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, percakapan berbahasa

arab/muhadatsah)

2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul

Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.

3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.

4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa

dan santriwati.



Pedoman Observasi V

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018

Waktu Observasi : 17.00 WIB – selesai

Tempat : Halaman depan asrama santriwati

1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pidato/muhadharah)

2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul

Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.

3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.

4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa

dan santriwati.



Pedoman Observasi VI

Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018

Waktu Observasi : 05.55 WIB - 07.30 WIB

Tempat : Ruang makan santriwati

1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pembagian kosakata/

Takwim Al-Mufrodat).

2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul

Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.

3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.

4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa.



Lampiran III

Pedoman Dokumentasi

Data Dokumentasi SMPIT Al Hijrah 2 Deli Serdang

Hari/Tanggal : 2 s/d 17 Maret 2018

Tempat : Yayasan SMPIT Al Hijrah 2 Deli Serdang

1. Foto-foto mengenai berlangsungnya pelaksanaan program kerja bahasa.

2. Foto-foto mengenai visualisasi lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim

3. Foto-foto mengenai pendataan program kerja bagian bahasa

4. Foto-foto dengan informan ketika melakukan wawancara.
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Nomor : lstimewa Kepada Yth:

Hal . Pengajuan Judul Skripsi Fal.:. llmu Tarbiyah Dan

Keguruan UIN Sumatera

Utara

A s s aI arnu' t:! a ikunt Wr. L{b

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama . Arniyra Arnaliya

NIM :32141011

Fak/Jur : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan i Pendidikan Bahasa Arab ii

Semester . VII (Tujuh)

N'{eniohon kepada Bapak uiltuk ineirgajukan judui skripsi saya sebagai

syarat untuk menyelesaian pendidikan strata 1 (S1) yang berjudul:

/r,J.Ii ,t ,"+.{ .:Utul ss-rJ ;-"11 ailll d,l}ili a*,;Jl + qflJl ill Jj)"

"E,"*.j .:-J..ll

"Peranan Lingkungan Bahasa Terhadap Peningkatan Kosakata Bahasa Arab

Santrir,vati di Pesantren lv{odem Nurul Hakim Tembung"

Dernikian surat pengajuan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas

perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalam,

Pemohon

NIM:32l4l0ll



No
Lampiran

Hal

: Istimewa

, f"og"."nan Judul Skripsi

Medan, 20 Januari 2018

Kepada Yth:

Ketua Jurusan PBA

Fakultas llmu Tarbiyah

Keguruan

UIN Sumatera Utara

Di-

Medan

As salamu' alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Amiyra Amaliya

32141011

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab

VII ( Tujuh )

Memohon kepada Bapak untuk mengesahkan judul skripsi saya sebagai syarat

untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 ( 51) yang berjudul :

e5;t y {+..t c/UtlJl dJ 1r,ll c.,l}Ut ry; i er;.Ut &*Jl y,

''efo* e'{J''Jl

"Peranan Lingkungan Bahasa Dalam Peningkatan Kosakata Bahasa Arab

Santriwati Di Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung".

Demikian surat pengesahan judul ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas

perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon

Nama

NIM

Fak / Jur

Semester

/t//1.--/ \,1 //7
-_--'' l,/ t'

Amivra Amaliya
NIM:32l4l0llNIP: 19760215200312 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Williem lskandar Pasar V Telp. 661 5683 ' 6622925 Fax. 661 5683 Medan Estate 203731 
'

Email ; fitk@uinsu.ac.id

SURAT KETERANGA,ry
t l o rn or: e-2 237 t lT Kl lT K. IV. 2/P P. 0 0 . 9/02 I 20 1?8

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMIYRA AMALIA

NIM '.32.14.1011

Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA ARAB

benar telah L'LUS Ujian Seminar Proposal Sknpsi Sarjana Lengkap Fakultas

llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal :

21 Februari 2A18

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan seperlunYa.

28 Februari 2018

ddin, MA
1s 200312 1 003

I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Wllliem lskandar Pasar V Telp. 6615683 - 6622925 Fax 6615683 Medan Estate 203731 ,

Email, fltk@uinsu.ac,id

SURAT KETERANGAN
N omor: B-7095/lT K/lTK. lV. 2/P P. 00. 9/05/20 1 B

Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMIYRA AMALIA

NIM :32j4.1011

Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA ARAB

benar telah LULUS Ujian Komprehensif Sarjana Lengkap Fakultas llmu

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal :

13 APRIL 2018

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat

diperg unakan seperlunya.

16 Mei 2018

n PBA

uddin, MA
1.976021.5 200312 1 003

Tembusan :

I'th. : Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan L'1 -SU Medan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS ILMU TARBTYAH DAN KEGURUAN
Jl.williem Iskandar Pasar v Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Website:www.fitlt.uinsu.ac.id e.mail:fitk@uinsu.ac'id

Nomor :B-24861ITK/ITK.V.3lPP.00.9l02l20l8
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth.Ka Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung

23 Februari 2018

Assalamu'aloikum Wr Wb

Dengan Hormat, diberitahukan bahu,a untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)

bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan adalah

menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIM
Semester/Jurusan

AMIYRA AMALIYA
Lhokseumawe, 01 Juli 1996

3214r01 1

VIII/Pendidikan Bahasa Arab

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset

di Pesantren Modem Nurul Hakim Tembung, guna memperoleh informasi,&eterangan dan data-

data yang berhubungan dengan Skripsi yang berj udul :

PERANAN LINGKUNGAN BAHASA DALAM PENINGKATAN KOSA KATA BAHASA ARAB SANTRIWATI DI

PESANTREN MODERN NURUL HAKIM TEMBUNG.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan Fakultas llmu Tarbiy'ah dan Keguman UIN Sumatera Utara Meclan

12 1 003
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SURAT KETERANGAN
No : O2IYHAHN-PMNHIDPS/IVI2O| 8

Kepala Pesanten ModernNurut Hakim Tembrmg dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amiyra Amaliya

T.T/I^ahir : Ilokseumawe,0l Juli 1996

Ntr\ll :32l4l0ll

SemlJunrsan :VIIU Pendidikm Bahasa Arab

Benar ruuru tersebut diatas telah melaksanakan Riset Pada Asrama Sanfiwati Pesantren Modern

Nurul Hakim Tembung, pada tanggal 02 Maret sldA2 April 2018 untuk mendapatkan keterangan

dandata-datayang dibutuhkan dalam rangkapenyu$man riset yang berjudul :

(. PERANAN LINGKT]NGAhI BAHASA DALAM PEIIINGKATAII KOSA KATA

BAIIASA ARAB SAFITRTWATI DI PESAI\ITREN MODERN FIURUL HAKIM

TEMBT]NG'.

De,mikian Surar Keterangm ini diperbuA d€mgAn sebenarnya unnrk dapat dipergmakan

se,perlunya.

Tembung,03 April 2018
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