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. النظريات.أ
الدور.١

تمعتعريف الدور هو شيء يتوقعه الناس الدور جزء . الذي لديه موقف يف ا
ا التوصيف هو عملية ، طريقة ، أوفعل فهم السلوك . مناملهمة الرئيسية اليت جيب القيام 

١.املتوقع واملرتبطموقف واحد

الرسالة التعلم الرمسي وغري الرمسي الذي يوفر دورًا يشمل دور البيئة اللغوية يف هذه 
يتجلى ذلك من خالل الربنامج . مهًما يف تطوير وحتسني مهارات التحدث لدى الطالب

اإللزامي للغة النشطة والذي مت التأكيد عليه يف تنفيذه ، والذي يتجلى يف شكل توجيه يف 
.شكل ممارسة ممارسة للتحدث يف اخلارج ويف الفصل

البيئة اللغوية .٢

َواْلُمِحْيطُ  واليت تعين الظروف ، املوقف ، ,َواملََقامُ , احلَاَلةهي تعريف كلمةالِبْيَئة 
لًُغى َولَُغات اليت تعين نمجاللَُّغة ُ تعين عن اللغة ، من كلمة لغويّةبينما ٢.املوقف ، البيئة

، أي خطة البحث العلميا اللغوية يف هذالبيئةبمن هذا الفهم ، ما هو املقصود ٣.اللغة
أن البيئة اللغوية هي كل ما يسمع ويرى من قبل املتعلم فيما يتعلق باللغة املستهدفة اليت 

٤.يتم دراستها
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تعريف البيئة. أ

ا مكان يؤثر على  وفًقا للمعجم اإلندونيسي الكبري ، يتم تفسري البيئة على أ
ا شيء متعلق بالبيئة منو اإلنسان ، بينما يتم تفسري بيئة قاموس اللغة اإلجنليزية على أ

إذا مت اجلمع بني فهم مصطلح بيئة باللغتني ، فيمكن تفسري البيئة . أو الغالف اجلوي
ا مكان أو جو  ٥.ميكن أن يؤثر على منو الفرد وتطوره) ظروف(على أ

قسم البيئة اللغوية. ب

البيئة الرمسية ، اليت . ني رمسيتني وغري رمسيتنيبيئة تعلم اللغة إىل بيئتكرسني يقسم  
. تغطي جوانب خمتلفة من التعليم الرمسي وغري الرمسي ، ومعظمها يف الفصل أو املخترب

يف حني أن البيئة غري الرمسية ، توفر التعرض للتواصل الطبيعي ، ومعظمهم خارج 
. لغويًا أكثر من نظام اللغةلذلك توفر هذه البيئة غري الرمسية خطابًا. الفصول الدراسية

ميكن أن يكون النموذج لغةيستخدمه املعلمون والطالب ومديرو املدارس وأولياء أمور 
الت والبث اإلذاعي والتلفزيوين واألفالم وما  الطالب وكتب القراءة العامة والصحف وا

معهد ودة يفالبيئة اليت أشار إليها الباحثون هنا هي البيئة اللغوية املوج٦.إىل ذلك
.العصرى دار احلكمة

يتم توجيه ) ٢(اصطناعي ، ) ١(هناك العديد من خصائص البيئة الرمسية ، وهي 
يقدم املعلم ) ٣(متعلمي اللغة للقيام بأنشطة لغوية تعرض قواعد اللغة اليت مت تعلمها ، 

٧.جزء من التعلم الشامل يف املدرسة) ٤(مالحظات يف شكل تصحيح لألخطاء ، و 

) ١(ناك العديد من االسرتاتيجيات يف إنشاء بيئة عربية غري رمسية ، وهي ه
) ٥(احلياة الربية / بيئة القراءة ) ٤(بيئة التحدث ) ٣(البيئة النفسية ) ٢(املوارد البشرية 
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أسبوع مشرتيات ) ٨(جمموعات عشاق اللغة ) ٧(بيئة احلياة الربية ) ٦(بيئة السمع 
٨.يتمركز الوصول الذا) ٩(عريب 

احلقيقة هي أنه ال يوجد عدد قليل من العوامل اليت تلعب دورًا مهًما يف تطوير 
يتأثر تطور اللغة . لغة الشخص ، مبا يف ذلك عوامل العمر والبيئة واالختالفات الفردية

م الفكرية ميكن رؤية . اإلدراكية أيًضا بأشياء سياقية ، حبيث ميكن لألطفال تطوير قو
ا على الكشف عن مزيد من املعلومات من مصادر التعلم يف قوة الفكر من  خالل قدر
اورة م اللغوية أيًضا إىل مرحلة . املنطقة ا مع حتسن وظائفهم املعرفية ، تتطور مهارا

٩.التفاوض

م اللغةيالعالقات البيئية وتعل. ج

حيدة م اللغة ، ليست أساليب التدريس وأساليبه هي العوامل الو ييف عملية تعل
هناك عوامل أخرى حتدد أيًضا جناح عملية . اليت حتدد جناح وفشل عملية تعلم اللغة

.تدريس اللغات األجنبية ، أحد هذه العوامل هو توفر بيئة ممتعة

لذلك ، فإن . تؤثر البيئة املرحية واملواتية بشكل كبري على مشاعر الفرد وأفكاره
بيئة االجتماعية اليت يتم تشكيلها من خالل تأثري البيئة هو شيء ال ميكن إنكاره ، ال

ومع . املوقف العقلي والعقل الطبيعي للمجتمع احمليط والظروف اليت يعيش ويتعلم فيها
١٠.ذلك ، فإن البيئة املواتية هي عامل حاسم وداعم لنجاح تدريس اللغة

يتضمن توفري بيئة تعليمية فعالة اسرتاتيجيات يستخدمها املعلمون إلنشاء 
غالًبا ما ُتدعى اسرتاتيجيات إدارة بيئة تعليمية فعالة ، واليت . رب صفية إجيابية ومثمرةجتا

ُتسمى غالًبا إدارة الفصول الدراسية ، ليس فقط الوقاية من السلوك السيء واالستجابة 
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له ، ولكن أيًضا ، واألهم من ذلك ، استخدام وقت الفصل الدراسي اجليد ، وخلق 
م والبحث ، و توفري الفرص لألنشطة اليت تنطوي على عقول وخيال مناخ مواٍت لالهتما

ا مشاكل سلوك كصفوف ُمدارة . الطالب ال ميكن اعتبار الفئات اليت ال توجد 
١١.جيًدا

بدون خربة وممارسة قليل . م عملية تغيري السلوك بفضل اخلربة واملمارسةيالتعل
بني الفرد وبيئته الرصدية ، حيصل التجربة هي تفاعل. جًدا من التعلم ميكن أن حيدث

لذلك . التدريس هو توجيه الطالب للتعلم. على الفهم واملواقف واملهارات وما إىل ذلك
على الرغم من قيام املعلم برتتيب البيئة قدر اإلمكان حبيث يتم إنشاء البيئة كعنصر هام 

د خارج الذات البيئة هي كل ما هو موجو . يف التدريس بشكل جيد وتلبية املتطلبات
البيئة التعليمية هي كل ما ميكن أن يدعم التدريس نفسه الذي ميكن استخدامه . الفردية

املواد التعليمية اليت / وليس فقط املعلم والكتب " مصدر التعلم"أو " كمصدر للتعليم"
ما يتعلمه املتعلمون ال يقتصر فقط على ما ينقله املعلم وهو موجود . تعد مصدرًا للتعلم

ميكن تعلم العديد من األشياء واستخدامها كمصادر تعليمية . الكتاب املدرسييف
سيؤدي التدريس الذي يتجاهل مبادئ البيئة إىل عدم قدرة الطالب على . للطالب

ا كيفية تطبيق  التكيف مع احلياة اليت يعيشون فيها ، وال تضمن املعرفة اليت قد يتقنو
١٢.امعارفهم على البيئة اليت يواجهو

كالممهارات ال. 3

اللغويةكالمتعريف ال. أ
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املقصود من أنشطة التحدث هو نطق األصوات العربية بشكل صحيح وفقا 
. ميكن أن تكون هذه املهارة يف شكل حمادثة أو مناقشة أو قصة أو خطاب. خلبري اللغة

للتعبري يف حني أن اللغة الناطقة هي القدرة على نطق األصوات املفصلية أو الكلمات
١٣.عن األفكار واألفكار واملشاعر

) أ: إىل جانب ذلك ، فإن دروس التحدث هلا عدة مراحل ، على النحو التايل
الطالب على / حيفز الطالب ) ب. البدء بتعبري قصري ؛ يف شكل حتيات ومقدمات

، التواصل مع أصدقائهم بلغة يومية قصرية ، مث يتحسنون تدرجيياً ليصبحوا أكثر وضوًحا
الطالب رؤية احملادثات ومساعها يف كثري من األحيان من / يُطلب من الطالب ) ج

١٤.خالل الوسائط اإللكرتونية حىت يعتادوا على اللهجة األم

يف . هي املهارات الالزمة الستخدام لغة معقدةكالميف جوهرها ، مهارات ال
اعر بالكلمات واجلمل املناسبة هذه احلالة ، ترتبط هذه املهارة بالتعبري عن األفكار واملش

.لذا ، فإن املهارة تتعلق مبشكلة األفكار أو األفكار حول ما جيب قوله. حًقا

ذه التمارين مع جمموعة متنوعة من متارين الكالم ، من بني أمور  ميكن القيام 
أخرى ، تدريبات الصوت بني األقواس ، تدريبات احلد األدىن من القراءة ، القراءة 

التدريبات الصوتية بني . ، والغناءوية ، تدريبات االستماع والتكرار ، قراءة القرآنالشف
قوسني هي ممارسة لظهور أصوات جديدة وغري مألوفة من خالل النطق من صوت إىل 

.آخر وفًقا ملعناه

ا عادة يف متارين االستماع ميكن أن تستمر يف متارين  الطريقة اليت يتم القيام 
الغرض من هذا التمرين هو أن يكون . احلد األدىن زوج من التدريباتالتحدث هو 
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الطالب قادرين على متييز صوت واحد عن اآلخر على زوج من الكلمات اليت هي 
.نفسها تقريباً خمتلفة بالفعل

يعد هذا . القراءة عن طريق الفم هي تقنية متارس بواسطة القراءة بصوت عالٍ 
ت النطق ألنه ال يتم تدريب الصوتيات املنفصلة فحسب ، بل التمرين مفيًدا جًدا لتقنيا

ا ترتبط أيًضا بالكلمات واجلمل ، وكذلك الصوت  وضغط الصوت ) التجويد(إ
تدريبات االستماع والتكرار عبارة عن متارين تتكون مناالستماع والتقليد من . واملفاصل

والتكرار يف الفصل لتسليط ميكن إجراء مترين االستماع. األنشطة حول ما مسعه الطالب
١٥.الضوء على خطاب املتحدث األصلي مباشرة

يشمل تعلم اللغة العربية أربع مهارات لغوية وهي االستماع واحملادثة والقراءة 
:، من بني أمور أخرى على النحو التايلعلم النحووالكتابة وتعلم املفردات و 

مهارات االستماع)١
االستماع أو االستماع من خالل متارين االستماع ميكن أن تتحقق مهارات 

ا ومن خالل التسجيل الشريطي .مباشرة من الناطقني 
كالممهارات ال)٢

التدريبات يف مهارات التحدث هي استمرار لتدريبات االستماع ، ووجود 
متارين مكثفة ميكن أن تكون مفيدة وصقل مهارات الفرد يف التعبري عن أفكارهم 

.ياومشاعرهم لفظ
مهارات القراءة)٣

15Ahmad Izzan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm.137-140



التعرف على الرموز املكتوبة ، وفهم : القراءة هي مهارة تتضمن شيئني
ا هناك ثالثة عناصر حتتاج إىل النظر فيها وتطويرها يف تعلم القراءة ، وهي . حمتويا

.عناصر الكلمات واجلمل والفقرات
مهارات الكتابة)٤

. والتحدث والقراءة والكتابةاملهارة النهائية اليت جيب تطويرها بعد االستماع
القدرة على تكوين احلروف األجبدية ، : تتضمن مهارات الكتابة ثالثة أشياء ، وهي

والقدرة على التهجئة ، والقدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر ، وتسمى عادة 
١٦.الكتابة

اسرتاتيجيات التعلم التعلم. ب

:ية التعلم هي كما يلياخلطوات اليت ميكن للمعلم اختاذها يف عمل

ملبتدئنياللمتعلمني ) ١

.يبدأ املعلم يف ممارسة التحدث بإعطاء أسئلة جيب اإلجابة عليها من قبل الطالب) أ

.يُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات وترتيب اجلمل والتعبري عن األفكار) ب

تكوين موضوع يقوم املعلم بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطالب من أجل ) ج
.مثايل

ميكن للمدرس أن يطلب من الطالب اإلجابة عن متارين شفافية أو حفظ )د
.احملادثات أو اإلجابة على األسئلة املتعلقة باحملتوى النصي الذي قرأه الطالب

)تابع(للمتعلمني املطوعيني ) ٢

16Akrommalibarydkk, PedomanPengajaranBahasa Arab Pada PTA IAIN, (Jakarta:
ProyekPengembanganSistemPendidikan Agama Depag R.I, 1975), hlm. 127



.تعلم التحدث من خالل لعب األدوار) أ

.مناقشة حول مواضيع حمددة) ب

حيكي عن املعلومات املسموعة من ) حيكي قصة احلدث الذي حدث للطالبد) ج
.التلفزيون واإلذاعة وغريها

)املستوى األعلى(دميقتلطالب امل) ٣

.يوفر املعلم موضوًعا ملمارسة التحدث) أ

.ينبغي أن يكون املوضوع املختار مثريًا لالهتمام ومتعلًقا حبياة الطالب) ب

١٧.املوضوعات واضحة وحمدودةجيب أن تكون ) ج

.دعوة الطالب الختيار موضوعني أو أكثر) د

:الغرض من مهارات التحدث تشمل أهداف تعلم التحدث عدة أشياء على النحو التايل. ج

سهولة الكالم) ١

جيب أن حيصل الطالب على فرصة عظيمة ملمارسة التحدث حىت يتمكنوا 
وسلس وسرور ، سواء يف جمموعات صغرية من تطوير هذه املهارات بشكل طبيعي 

.أو حبضور مجهور أكرب

الوضوح) ٢

يف هذه احلالة يتكلم الطالب بشكل صحيح وواضح ،كل من التعبري 
.والقوام من اجلمل

17H M Abdul Hamid, dkkPembelajaranBahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008),hlm. 42-43



املسؤول) ٣

تشدد تدريبات التحدث اجليد على أن يكون املتحدث مسؤوًال عن 
ع احملادثة ، والغرض من التحدث بالشكل املناسب ، وأن يفكر جبدية يف موضو 

.احملادثة ، ومن يتم التحدث إليه ، وما هو وضع احملادثة والزخم يف ذلك الوقت

إنشاء السمع النقدي) ٤

تعد ممارسة التحدث اجليد أثناء تطوير مهارات االستماع بشكل مناسب 
.ونقدي هي األهداف الرئيسية هلذا الربنامج التعليمي

ميكن حتقيق . عادات احلديث دون نية الطالب أنفسهمتشكيل العادات لن تتحقق )٥
هذه العادة من خالل تفاعل اثنني أو أكثر من األشخاص الذين وافقوا مقدًما ، 

١٨.وليس بالضرورة يف جمتمع كبري

يتحدث املتعلمون كثريًا : من بني خصائص أنشطة التحدث الناجحة ما يلي
رية ، واللغة املستخدمة هي اللغة ، واملشاركة الفعالة للطالب ، وهلم دوافع كب

١٩.املقبولة

السابقةبحوثال.أ

من أجل عدم تكرار العمل العلمي أو تكرار األحباث اليت متت دراستها من قبل 
أطراف أخرى هلا نفس املشكلة ، يتم إجراء مالحظة يف شكل مراجعة األدبيات اليت تناقش 

:املسائل املتعلقة ببحث املؤلف مبا يف ذلك

18Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,2011),
hlm. 138-139

19Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar..., hlm. 91



حتصص الشخصية يف معهديف تعليم اللغويةالبيئةدور "فوزية بعنوان ه تالذي كتبالبحث.١

املناقشة يف هذه األطروحة هي معرفة كيفية تنفيذ ". وحيد هاشم يوغياكارتا . البنات م

حتصص البنات وحيد دهعيف مالشخصيةوكيف يلعب دورا يف تعليم البيئة اللغاوية

٢٠.هاشم جوجاكارت

يف ترقية مهارة الكالم التالميذ اللغوية البيئةتأثري "نيين نورانة بعنوان ه تكتبالبحث الذي  .٢

يركز ,"اإلحسان اإلسالمية بانديغالنج باننتاملعهد العصر دار املدرسة املتواسطة ىف

يف ترقية مهارة الكالم التالميذ اللغوية البيئةالبحث على هذه الرسالة على معرفة تأثري 

٢١.اإلحسان اإلسالمية بانديغالنج باننتاملعهد العصر دار سطة ىفاملدرسة املتوا

على زيادة الدافع يف دراسة ويةالبيئة اللغفاعلية "بنيت معصرو بعنوان ه تالبحث الذي كتب.٣

حمور املناقشة يف هذه ". اإلسالمية الداخلية إبن قّيومKMIاللغة العربية ملدرسة  تالميد 

البيئة ومدى فعالية تطبيقالبيئة اللغاويةاألطروحة هو معرفة كيفية تطبيق أنشطة 

٢٢.حنو زيادة الدافع لتعلم اللغة العربيةاللغاويةاللغاوية

يف اللغويةالبيئةدور دراسة تشكيل قاعة"نور هين أوكتوريكا بعنوان ه تالبحث الذي كتب.٤

تركز هذه ". وحيد هاشم يوغياكارتا . حتصص البنات مالشخصية يف معهدتعليم 
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الدراسة على معرفة الغرض من برنامج اللغة األجنبية ، واخلطوات املتخذة يف تشكيل لغة 

٢٣.البهاء ، ومعرفة العوامل الداعمة واملثبطات

ترقية مهارة الكالم اللغويةالبيئةعلىالتالميذاستجابة"وحدة األمةه تالبحث الذي كتب.٥

. تلقى استجابة جيدة من طالب" يف معهد دار القراء كاعوعانتني جالجاب التالميذ

ركزت أحباث األخت وحيدة األمة على كيفية استجابة الطالب للغة البغشوية ، بينما 

العربية لدى ركز املؤلفون على استخدام البيئة اللغوية يف تطوير مهارات التحدث باللغة 
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