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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

إذا نظرنا إىل واقع ظروف الشعب اإلندونيسي ، فإننا نواجه حقيقة أن هناك 
ا اخلاصة ، وحنن  العديد من الثقافات واللغات اليت هلا خصائصها اخلاصة وهلجا

نعلم بالتأكيد أن تنفيذ التعلم باللغة العربية خبصائصه املتنوعة ال ينفصل عن القيود 
ألن اللغة العربية ليست لغة ميكن تعلمها بشكل فوري وكامل بالنسبة . ملشاكلوا

لذا ، فإن تعلم لغة . للناس العاديني ، خاصة يف إندونيسيا العربية هي لغة أجنبية
.أجنبية يتطلب وقًتا وفهماً كافيني

جيادل كراسن بأن تعلم اللغة هو عملية إتقان اللغة ، سواء يف اللغة األوىل 
) اكتساب(تتضمن عملية إتقان اللغة املعنية إتقانًا طبيعًيا . يف اللغة الثانيةأو 

١).تعلم(وبشكل رمسي 

أحد . يف عملية تعلم اللغة ، هناك حاجة ماسة إىل العوامل الداعمة هلا
مع وجود بيئة داعمة ومناسبة ، . العوامل الداعمة هو وجود بيئة داعمة ومناسبة

كمثال على بيئة داعمة هي . ية تعلم اللغة بشكل جيدبالطبع سيعمل تنفيذ عمل
.البيئة املوجودة يف معهد دار السالم كونتور

اللغة هي نظام رموز الصوت . اللغة هي شيء مهم جدا يف حياة اإلنسان
اليوم ، يزداد . الذي تستخدمه جمموعة معينة من األشخاص للتواصل والتفاعل

1Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1996), hlm. 18
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ولذلك ، فإن اللغويني وحىت مجيع اخلرباء . الشعور بأمهية اللغة كأداة اتصال
املشاركني يف نظرية اللغة واملمارسة يدركون أن مجيع التفاعالت ومجيع أنواع األنشطة 

تمع ستصاب بالشلل بدون لغة ٢.يف ا

إن وجود بيئة داعمة الستخدام اللغة العربية دائًما يف األنشطة اليومية ميكن 
يعتمد هذا على وجود بيئة داعمة . تحدثأن ييسر حتقيق إتقان مهارات ال

الستخدام اللغة العربية دائًما يف األنشطة اليومية ، وهي ميزة ال يشاركها اآلخرون 
.الذين ليسوا يف بيئة تدعمهم الستخدام اللغة العربية دائًما

قال هنري جونتور تارجيان يف كتابه إن اهلدف من تعليم اللغة هو من حيث 
الطالب املهرة ، أي مهارات االستماع املاهرة ، ومهارات املبدأ أن يتحدث 

٣.التحدث ، ومهارات القراءة ، ومهارات الكتابة

استناًدا إىل البيان أعاله ، فإن إحدى املهارات اليت جيب حتقيقها يف تدريس 
وعالوة على ذلك ، ذكر هنري جونتور تاريغان أن جودة . كالماللغة هي مهارات ال

كلما  . ية تعتمد بشكل واضح على كمية ونوعية املفردات اليت ميتلكهامهاراته اللغو 
العالقة مع . كانت املفردات أكثر ثراًء ، زاد احتمال أن نكون ماهرين يف اللغة

مهارات الكالم واضحة للغاية ، ألن إتقان املفردات اجليدة سيكون له تأثري على 
.إتقان مهاراتالكالم

لمها اإلنسان ألول مرة ، وله دور مهم يف حياة الكالم هو املهارة اليت تع
م اليومية العديد من األنشطة اليت تتطلب مهارات . اإلنسان يواجه الناس يف حيا

تمع بشكل عام .التحدث داخل األسرة واملدرسة وا

١٣:ص) ١٩٩٢,الشيفا: سيماراع(ترمجة جامع الدروس العرابية االول , مصطفي الغالباين٢
3Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Bandung: Angkasa, 1989), hlm. 2
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ومع ذلك ، فإننا نواجه يف املمارسة عدًدا من املشاكل يف أنشطة مهارات 
فهم : يتحدث طالب مدرسة جريوجي عن ذلك. ١: أخرىاحملادثة ، من بني أمور 

قلقون من ارتكاب األخطاء ، وخيافون من التعرض لالنتقاد ، والقلق من فقدان 
ال ميكنك التفكري يف ما : ال توجد مادة للحديث عنها. ٢. الوجه ، واحلرج قليالً 

م مشاركة من مشاركة أقل أو عد. ٣. تريد قوله ، ال يوجد دافع للتعبري عما تشعر به
الطالب اآلخرين ، وهذا يتأثر بعض الطالب الذين مييلون إىل اهليمنة ، والبعض 

استخدام اللغة األم ، والشعور غري قادر على . ٤. اآلخر ثرثرة بعض الشيء
.التحدث باللغات األجنبية

سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج اجونج هي واحدة من املدرسة املتو 
ليمية اليت ميكن اعتبارها واحدة من املدارس التقدمية ، وهذا يدل املؤسسات التع

إن وجود البيئة اللغاوية ميثل حتديًا للطالب أيًضا . على وجود مرافق وبنية حتتية كافية
م يركزون على األنشطة اليومية للطالب  ، وإذا عرفنا أن انتباه الطالب منقسم ، فأ

ث اللغات األجنبية ، باإلضافة إىل العديد من أنفسهم واليت تتعلق بااللتزام بتحد
املناهج الدراسية يف املدرسة املتواسطة احلكومية . األنشطة واإلضافات األخرى

.اإلسالمية معهد العلم و العمل يف متحف الفن اإلسالمي نفسه
انطالقا من هذه املشاكل والواقع ، يتم تشجيع املؤلف على دراسة وإثراء 

سطة دار املدرسة املتو لتالميذ لعاب مهارة الكالم ياللغوية يف استئة دور البي" عنوان 
وبالتايل سيكون من املعروف كيف دور البيئة " احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج

.عاب مهارة الكالمييف است
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أسئلة البحث.ب

عند اخلروج من اخللفية املذكورة أعاله واحلد من املناقشة وتسهيل حتليل 

:ن للباحث رسم صيغة املشكلة على النحو التايلالبحث ، ميك

سطة دار احلكمة ىف املدرسة املتو كيف عملية تعلم اللغة العربية .١

؟تاوانج سارى تولونج أجونج 

املدرسة لتالميذ لعاب مهارة الكالم يالبيئة اللغوية يف استسهمكيف .٢

؟سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج املتو 

عاب مهارة يالبيئة اللغوية يف استاعمة واملثبطات دور ما العوامل الد.٣

سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج املدرسة املتو لتالميذلالكالم 

أجونج ؟

أهداف البحث.   ج

األهداف اليت جيب على الباحث حتقيقها يف هذا الكتاب هي كما 

:يلي
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ر احلكمة املتوسطة داملدرسة ىفم اللغة العربية يملعرفة كيفية عملية تعل. أ

.تولونج أجونج

التالميذ عاب مهارة الكالم يالبيئة اللغوية يف استسهمملعرفة كيفية . ب

.سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونجاملدرسة املتو 

البيئة اللغوية يف استعاب ملعرفة كيفية العوامل الداعمة واملثبطات دور . ج
سة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى ىف املدر التالميذ مهارة الكالم 
.تولونج أجونج

أهمية البحث.د

األمهية النظرية.أ

.يف عملية التعلم من اللغة العربيةالبيئة اللغاوية  يف حماولة لتطوير مفهوم .١

املشاركة يف املسامهة يف املعرفة واملعرفة حول كيفية القيام باحللول فيما .٢

.اللغة العربيةرتقية مهارة ل، وكذلك البيئة اللغاوية يتعلق 

إضافة املعارف العلمية للباحثني املتعلقتني باملنهجية ، البغوية واحلمائية .٣

.واإلعالمية اللغوية وهي اللغة العربية يف إعدادهم كمعلمني

يف تعلم اللغة العربية ، ومن البيئة اللغاوية كخطاب علمي حول مفهوم .٤

ىل كنوز العلوم ، وميكن أن يعطينا املتوقع أن يكون من املفيد إضافته إ
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يف تنفيذ البيئة اللغاويةنظرة أعمق وأعمق على احلاجة امللحة لتطبيق 

التعلم العريب ، ويف إطار توفري اخلدمات التعليمية اليت تزداد احلاجة 

.إليها يف بناء الدولة املستقبلية

األمهية التطبيقية. ب

كتابية إضافية للمعلمني ومن املتوقع أن يكون مفيًدا كمعلومات  

والباحثني واألكادمييني الذين سيجرون أحباثًا تتعلق بتطوير جودة تعليم اللغة 

العربية ، وميكن أن يكونوا مدخلني للمعلمني ومؤسسات املدارس حول أمهية 

.يف تنفيذ تعلم اللغةالبيئة اللغاوية دور 

توضيح المصطلحات.ه

بحث ، من الضروري أن يقدم للحصول على صورة واضحة عن عنوان ال

.املؤلف قيوًدا وشروًحا للمصطلحات املوجودة

الدور. ١

تعريف الدور هو شيء من املتوقع أن يكون مملوًكا لألشخاص الذين 

تمع الدور هو جزء من املهمة الرئيسية اليت جيب القيام . لديهم موقع يف ا
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املتوقع ويرتبط التصرف هو عملية أو أسلوب أو إجراء يفهم السلوك. ا

٤.مبكانه

يف هذه الرسالة التعلم الرمسي وغري الرمسي البيئة اللغاويةيشمل دور 

وقد . الذي يوفر دورا هاما يف تطوير وحتسني مهارات التحدث للطالب

جتلى ذلك من خالل وجود برنامج اللغة النشطة اإللزامي الذي مت التأكيد 

توجيهات يف شكل توفري تدريبات عليه يف تنفيذه ، والذي يتجلى يف شكل 

.على التحدث داخل وخارج الفصل الدراسي

البيئة اللغوية.٢

وفقال عامل فورونتو، . ة تأيت من اللغة العربية واليت تعين البيئةئكلمة بي

فإن البيئة تغطي مجيع الظروف يف هذا العامل واليت ميكن أن تؤثر بطرق معينة 

يف حني أن طبًقا لتانلني ، فإن ٥.عملية احلياةعلى سلوكنا أو منونا أو تطورنا أو

الظروف املناخية ، ظروف الرتبة ، (البيئة تتضمن املكان أو البيئة الطبيعية 

بعض الرتاث الثقايف ، اللغة ، الفن ، العلوم ، (، الثقافة ) الظروف الطبيعية ، إخل

4 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:
Modern English Press, 1991), hlm. 1132.

5 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 28
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موعات اليت تعيش معًا أو ا) نظرة احلياة ، الدين ، إخل لبيئة االجتماعية أو ، وا

تمعية  ٦).األسرة ، جمموعة اللعب ، القرية ، اجلمعيات ، إخل(ا

إذن ما املقصود بالبيولوجيا ٧.للغة.وية تعين اللغة ، تأيت من الكلمة لغ

اللغوية أو البيئة اللغوية يف هذه األطروحة هي بيئة تتميز باألنشطة الناطقة 

و معرفة مدى تطور مشروع املوارع من خالل اهلدف من هذه الدراسة ه. بالعربية

ىف املدرسة املتواسطة احلكومية سرية اللسانيات يف املدرسة اإلسالمية املتوسطة 

.اإلسالمية معهد العلم و العمل تولونج أجونج

باالقرتان ٨.وفقا ألمحد روحاين ، البيئة تعين كل شيء موجود خارج الفرد

ا كل ما هو خارج الطالب يف مع األنشطة التعليمية ، ميكن تفس ري البيئة على أ

البيئة هي أي شيء خارج املتعلمني أو حول الطالب يؤثر على . هذا الكون

.مجيع أنشطة احلياة اليومية للطالب

:يف كتاب الطربية و ثوريقي التادس جوز االول املذكورة

من بدئ يقصد باالبيئة مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف الكائن احلى 

فللجنني االدمى بيئة هي احلال الىت . منوه اى من احلظة اليت يتم فيها التلقيح
6 M. Zubad Nurul Yaqin, Alquran sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Upaya

Mencetak Anak Didik yang Islami (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 10
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998, hlm. 667
8 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19
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تؤثر يف داخل الرمحة من حرارة او غداء او قايةبب ونوه خاضع هلذه العوامل من 

٩.اخلارج والعوامل الوراثة من الداخل

را يف دراسة لغة أجنبية ال ينبغي تفويتها هو البيئة، ألن البيئة حيمل دو 
هاما جدا يف قدرات عملية التنمية مت ذكرها يف مقدمة العرابية للناسحني ىل 

٣:١٠و ٢فصول 

هذا تعليم اللغة سيتقدم إذا تدرب بشكل مستمر ومتارس يف "واضاف 
التواصل بني معلم أو قسيس مع الطالب وكذلك الطالب مع أصدقائه بطريقة 

ا أن تشكل بيئ ة للغة كبرية وستعد مكان بيئة غري مباشرة يف وقت الحق من شأ
١١.جيدة وخصبة للغة ، ويتطلب وقتا كافيا

مهرة الكالم.٣

مهارة الكالم هي قدرة التعبري عن أصوات أو كلمات تعرب عن األفكار 

لذا ، فإن ١٢.يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشريك احلواري

جلعل القدرة على التعبري املقصود بتطوير مهارة الكالم هنا هو عملية ، وسيلة

عن أو التعبري عن أفكاره باللغة العربية إىل الشريك الناطق حبيث يكون أفضل 

.من السابق

١١٣: ص) ١١١٩,دار املعارق: مصرى(,الرتبية و الطريقة التدريس االول, عبد العزيز جميد, حل عبد العزيزصا٩
)١٩٨٣: وزارة املعارف اململكة العرابية السندية(, العرابية للناصحني, امساعيل سيين١٠
٨٠: ص) دار الكتب العرايب(, روح الرتبية والتعليم, محد عطية االبراشي١١

12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 135.
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هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تدعم القدرة على التحدث باللغة 

الثانية ، الشجاعة . العربية ، وميكن للمرء أن يتطور ، أوال إتقان املوفورات

بيولوجيا لوغاوية . الثالثة ، صديق أو بيئة اللغة. لو كان من اخلطأليقول حىت

ألن كالم يتطلب أصدقاء أو حماورين ، كما هو . مفيد جدا لنجاح كالم

:٣و juz٢مذكور يف مقالة العربية لياناسيني 

سوف يتطور هذا التعلم اللغوي إذا مت القيام به باستمرار وممارسته يف "
لم والطالب وكذلك الطالب واألصدقاء الذين سيشكلون التواصل بني املع

بشكل غري مباشر بيئة لغوية جيدة وسيقومون بإعداد بيئة جيدة وخصبة للغة و 
١٣".يتطلب وقًتا كافًيا 

ترتيب البحث.و

ينبغي للباحث  تقدمي الرتتيب يف وضع البحث العلمي حىت يسهل له يف 

لبحث يف هذا البحث العلمي فهو و أما ترتيب ا. كتابته و يف فهم حمتوياته

:مايلي

١٣:ص) ١٩٩٢,الشيفا: سيماراع(ترمجة جامع الدروس العرابية االول, مصطفي الغالباين١٣
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و , و موافقة املشرف, صفحة املوضوع: و حيتوي على, القسم األول.١

و الفكرة , و كلمة الشكر, و الشعار, و االهداء, تصديق جملس املناقشة

.و املعلقات, و فهرس, التجريدية

:و حيتوي على, القسم الرئيسي.٢

مسائل ) ٢(و , ية البحثخلف) ١: (مقدمة حيث تشتمل: الباب األول

فوائد البحث و ,)٤(و , أهداف البحث) ۳(و , البحث

.ترتيب البحث) ٦(و , توضيح املصطلحات) ۵(

) ٢(, مفهوم الطريقة و أنواعها) ١(النظريات و تشتمل : الباب الثاين

و عيوب لطريقة , و خصائصها, مفهوم طريقة النهضية

. ية لطريقة النهضيةاخلطوات التعليم) ٣(, النهضية و مزاياها

و مدخل , منهج البحث حيث يشتمل  تصميم البحث: الباب الثالث

و مصادر , و حضور الباحث, و مكان البحث, البحث

و , و طريقة حتليل احلقائق, و طريقة مجع احلقائق, البحث

.تفتيش صحة احلقائق
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البحث و تشتمل حملة عنتعرض البيانات والنتائجتقدمي: الباب الرابع

و تقدمي احلقائق احملصولة من البحث و , أحوال حمل البحث

.حتليلها

البحث و تشتمل حملة تعرض البيانات والنتائجعنالبحت:الباب اخلامس

و تقدمي احلقائق احملصولة من البحث , عن أحوال حمل البحث

.و حتليلها

: و حيتوي على, القسم النهائي.٣

.لى التلخيص و االقرتاحاتاخلامتة حيث تشمل ع: سادسالباب ال


