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الباب األول 

مقدمة 

خلفية البحث . أ

كانت البيئة  .البيئة العربية ىي البيئة حيث يتعلم الطالب اللغة العربية ويقيم فيها

اللغة العربية وشلارستها حىت يتعود أن يتكلم باللغة  العربية عند الطالب أكرب دافع لتعلم

. البيئة العربية دعم متبادل ادلكّونات، اجملتمع ىو أىم العنصر يف البيئة اللغوية .العربية

 .كانت البيئة مستحيلة إذ غاب اجملتمع

للبيئة أثار كبري جداً يف . إن اجملتمع يرتبط ارتباطاً وثيقا بالتعليم وتطوير اللغة العربية

عملية تعلم اللغة العربية لتنمية متعلمني اللغة العربية، ألن حتفز البيئة ادلتعلمني لًتقية اللغة 

 من اليت والعوامل األشياء مجيع العربية  البيئة ىف .العرية وشلارستها وتعود على استخدامها

 على وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية يف الطالب وترغب التعليم عملية يف تؤثر شأهنا

 واإلمكانات ادلهيئة ادلؤثرات من دههيشا وما يسمعو ما كل .اليومية حياهتم واقع يف تطبيقال

                                                           
1
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2009) h. 207 
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 يف النجاح على للحصول جهوده يف تؤثر أن ديكنها واليت العربية باللغة ادلتعلقة هب احمليطة

 .العربية اللغة تعلم

بالبيئة اللغوية ديكن أيضا يعرفون الطالب على األشياء اليت حيتاجوهنا، نظراً ألن 

وجبانب البيئة العربية وثيق . البيئة العربية مكان لعملية التعلم وتنفيذ ادليداين وتعلم اللغة العربية

  وعندئذ ينالون ادلتعلمني اخلربة .بادلسألة ىف تعلم اللغة واكتساهبا بطريقة االستماع ورؤية

. وادلدلول من اللغة اليت مدروس من قبل 

صناعة البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم للطالب وادلدرسني بنشاط ىف الشفوية 

أدار البيئة ىف . والكتابة، حيث كانت عملية تعلم اللغة العربية متحركة وفعالية وذلا شأن جيد

تعلم اللغة العربية ىو الطريقة الصحيحة وحتقيق النتائج بسرعة يف تعلم اللغة، مأخرا مبجموعة 

ادلناىج ادلتطورة مل تكسبوا أقصى النتيجة، ألن البيئة اللغوية بديل ىف تعلم اللغة العربية 

. كوسيلة التواصل

                                                           
3
Heidi Dulay, Marina Burt dan Stephen Krashen, Language Two, (New York: Oxford University 

Press, 1982), h. 13 
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صناعة البيئة ىو هنج التعلم لتنمية مشاركة الطالب من خالل استغالل البيئة 

وىذا النهج خيول على أن أنشطة التعلم بالبيئة العربية سوف لفت انتباه . كمصدر التعلم

  .الطالب حيث ما يتعلمون مرتبطة باحلياة و ادلنفعة لبيئتهم

مهارة الكالم تعٌت ادلهارة ىف إجادة اللغة العربية وأحد أنواع من إتقان اللغة الىت 

الكالم ىو الوسيلة الرئيسية لتعزيز ادلعاملة . ستحقق يف تعلم اللغة احلديثة وىي اللغة العربية

 .واالتصاالت ادلتبادلة باستخدام اللغة كالوسيلة

 إفهام سبق كوسيلة الكالم إن "اللغوية ادلهارات كتابو يف عليان فؤاد أمحد  قال

 حياة يف األفعال الكالم أكثر إن لذلك" يكتب أن قبل تكلم فاإلنسان الوجود، يف الكتابة

 .األربعة العربية اللغوية ادلهاراتأىم  من ويعترب اجملتمع يف مهما دورا وتكون اإلنسان

. اللغة يف تعليم الرئيسية وادلهارة األوىل، اإلنتاجية ادلهارة الكالم إن ذلك على بناء

 الثانية اللغة ىف والكالم العربية تكلم يف الطالب لتشجيع اجليدة بالبيئة الكالم مهارة تعليم

واحد ادلؤشرات اليت تشري . اللغوية الدراسة غايات من غاية متثل الىت الدىارات األساسية من
                                                           
4
E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 101 

 

 12ص  (1991دار العلوم، : القاىرة) ادلدخل إىل علم اللغة ،زلمد حسني أزيزيي
6
E. Mulyasa, Menjadi Guru... h.86 
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إىل شخص متقن باللغة العربية إذا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية واضح، ألن طبيعة اللغة 

ألن الكالم جزء من . مهارة الكالم ىي أىم ادلهارات يف اللغة العربية.  ىي الكالم أو تكلم

  .ادلهارات الىت  تعلم الطالب  تكون جزءا أساسيا جداً يف تعلم اللغة األجنبية

تذكر البحوث السابقة بوجود العوامل اليت أصبحت العقبة ىف شلارسة الطالب ىف 

نقصان الوقت، كانت صناعة البيئة غري تفضي : الكالم او احملادثة باللغة العربية وتشمل

لتنمية اللغة، نقصان عدد الطالب للتدريب االتصال باللغة وضعف إجادة الطالب ىف 

.  التعلم

وهتدف كتابة رسالة ادلاجستري للحصول على معلومات حول التطبيق الفعلي للبيئة 

العربية يف تعلم مهارة الكالم وتسريع ىف اكتساب اللغة العربية الذي يعترب اآلن مشكلة 

صعوبة الطالب أن . أساسية رمبا تعوق الطالب يف كفاءة اللغة، ال سّيما يف ادلدرسة الثانوية

يتكلمون باللغة العربية، مث جعلوا ادلعلمني اخًتاقا أو بديال فعاليا يف حتقيق اذلدف من تعليم 

. اللغة العربية مرجّوة

                                                           
7
Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul  Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.  88. 
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أما بالنسبة الختيار ادلدرسة ا ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونغ اجونغ ويف 

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري معتمدة كمواضيع البحث بسبب كل مدرسة 

فيها برامج ادلقيم ىف الفندق وأنشطة اللغة العربية والتمثيل للمدارس اخلاصة واحلكومية يف 

مدينة تولونغ اجونغ وكاديري مع الطاقة ومعظمهم من ادلعلمني والتدريب من كل من 

. حكومة البلد

صناعة البيئة  تطبيق" ألسباب سلتلفة وادلشاكل ادلذكورة أعاله، أخذ الباحث عنوان 

دراسة متعددة المواقع بالمدرسة المتوسطة دار الحكمة )العربية في تعّلم مهارة الكالم 

. "(تاوانج ساري تولونج اجونج وفي المدرسة المتوسطة الحكومية كانيجورو كديري

مسائل البحث . ب

: استناداً إىل اخللفية، مث ادلشكلة متكن أن تصاغ على النحو التايل

 صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة دار عمليةكيف  .1

 احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري؟
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كيف دور البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة  .2

 تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري؟

كيف ادلشكالت وحّلها ىف تطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف  .3

ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة 

 احلكومية كانيجورو كديري ؟

أغراض البحث . ج

: تستند صياغة ادلشكلة، مث الغرض من ىذا البحث كما يلي

 صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة دار عملية حتليلل .1

 .احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

 دور البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة حتليلل .2

 .تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

 ادلشكالت وحّلها ىف تطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف حتليلل .3

ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة 

 .احلكومية كانيجورو كديري
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فوائد البحث . د

: من خالل ىذا البحث أن تعود بالفوائد وتشمل ادلساندات سواء النظرية وكذلك العملية

فائدة النظري، يتوقع ىذا البحث لتقدمي اإلعانات والتربعات لتوسيع نطاق ادلعرفة  .1

 .اللغة العربية بربنامج التعليم، وأيضا لتحسني قدرة اللغة العربية

 فائدة العملي .2

:  ىذا البحث أن تكون مفيدة يف عملية ل

للمؤسسة .  أ

نتيجة البحث ادلتوقع أن توفر الفوائد و شاحذة الفكر من أجل حتسني نوعية تعلم 

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاواصلساري تولونج اجونج ويف ادلدرسة 

. ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

. للباحث.  ب

.   نتائج ىذ البحث لتنمية ادلعارف وادلهارات للباحث يف رلال تعلم اللغة العربية

للمعلم . ج
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 نتيجة البحث ادلتوقع أن يوفر مدخالً جلميع ادلدرسني يف حتسني قدرة الطالب 

. يتكلمون باللغة العربية من خالل البيئة العربية وحىت تعلم اللغة العربية أكثر فعالية

للطالب  . د

نتائج البحث ادلتوقع لتحسني قدرة الطالب ىف مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة 

دار احلكمة تاوانج ساري تولونج اجونج ويف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو 

.  كاديري

للباحث القادم . ه

نتائج البحث ديكن أن يكون إشارة إىل إجراء الدراسة العميقة حول حتسني قدرة 

. مهارة الكالم باللغة العربية من خالل البيئة العربية

توضيح المصطلحات . ه

لتجنب أي سوء الفهم يف ىذا البحث، فإنو من الضروري وجود توضيح 

: أما بالنسبة لتأكيد عبارة على النحو التايل. ادلصطلحات ناحيا وعملياً يف ىذا البحث

 التوضيح النظري .1

التطبيق . أ



9 
 

التطبيق ىو التنفيذ يتمثل يف حتقيق األىداف ادلناسبة أو اختيار األىداف احلقة من 

 تشغيلو يتم تطبيق كل .سلسلة البديل كادلقياس للنجاح يف حتقيق األىداف ادلعينة

 كل تربط قاعدتو العالقة ادلنتفع أجهزة أو اخلادم أجهزة من أكثر أو واحد على

 .ادلقابل اجملال يف بصورتو اجملال من عنصر

صناعة البيئة العربية . ب

 البيئة العربية ىي ادلكان حيث الشخص يتعامل مع اآلخرين من خالل استخدام 

صناعة البيئة العربية يف ىذا البحث ىي صناعة برنامج . اللغة العربية كأداة االتصال

 .تعلم اللغة العربية الىت استخدم معلم يف زيادة مهارة الكالم باللغة العربية

مهارة الكالم  . ج

ىي القدرة على التعبري باألصوات أو الكلمات عن األفكار يف شكل اآلراء أو 

 القدرة الكالم مبهارة  و يُقصدادلشاعر والرغبة يف الكالم باستخدام اللغة العربية

 أو لشخص ىدف أو فكرة، إيصال أو والتعبري، واحلوار، التحّدث، على العالية

 فليس واألسلوب؛ اجليد ادلضمون بامتالك وذلك معّينة؛ جهة أو أشخاص رلموعة

                                                           
8
 Sudirman, Motivasi Anak Dalam Belajar, ( Jakarta: PT suaka Parma), h. 31 

9
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset,2009), h. 135. 
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 .الكالم مهارة فعلياً  ديتلك أنّو لنقول الثرثرة كثري أو ُمتكلماً  الفرد يكون أن ُمهماً 

 ادلتلّقي ُيشعر زُلّدد ومعٌت جوىر على لفظياً  عنو يصدر ما يشتمل أن بدّ  ال و

تحّدث ديتلك أن جيب كما بأمهيتو،
ُ
 بقدر يتمتع وأن واالقناع؛ التأثري على القدرة ادل

 .اآلخرين لدى قبوالً  أكثر كالمو ليكون النفس يف الثقة من عالٍل 

التوضيح التطبيق . 2    

صناعة البيئة " من حيث الربنامج ىذا البحث يعٌت لوصفي الدراسة الكيفية عن 

يف تعلم مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية دار احلكمة تاوانج ساري تولونج اجونج " العربية 

ينصب ىذا البحث لتحسني جودة مهارة . ويف ادلدرسة الثانوية احلكومية كانيجورو كاديري

. الكالم للطالب

 نظام البحث. و

: فصول ستة إىل نظام البحث ىف ىذه الرسالة ينقسم

                                                           

 12 ص … ادلدخل إىل ،زلمد حسني أزيزيي



11 
 

 وتقارير ادليدانية مصدر التجربة حتتوى على خلفية البحث فيها مقدمة: األول  الفصل 

 وتركيز الدراسة يف تنشأ أن ديكن اليت اإلمكانيات لنطاق وصفاً  أي مسائل البحث. البحث

 قابلية دراسة  يف.البحث يف ستوجو الذي االجتاه عن فيها الفكرة البحث أغراض مث. البحث

 الذي ادلصطلحات مث. دراستو انتهاء بعد ستقدم اليت بادلسامهات الباحث شرح االستخدام

 تفسريات على حيتوي نظام البحث ىو واألخري. ادلعرفة تنوع والتفسري التأكيد على حيتوي

.   الباحث من البحث سيتم اليت التسلسالت

 مثل ادلراجع أنواع جلميع مرجعية قائمة حتميل أن األطار النظرى ىناك الفصل الثاين يف

.  الرسالة مقًتح كتابة يف واستشهد ، وأوراق الكتب

 سيتم اليت الكيفية يشرح القسم ىذا يف والباحث البحث، طريقة ىناك ،الثالث الفصل يف

 حتليل وأساليب احلقائق مجع وأساليب احلقائق، ومصادر البحوث أنواع تشمل الباحث اليت

.      احلقائق

 الصلة ذات البحوث نتائج عن فضال احلقائق ويقدمها، كشف الباحث ،الرابع الفصل ويف

 .حبثو مبوضوع
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 مع عملو مضمون حول بالتفصيل وتعرضو الباحث شرح الفصل ىذا يف ،اخلامس الفصل يف

 .ادلوجودة ادلراجع أو ادلصادر من بعض استعراض ادلواد ذلك

 النقاط مع البحث إليها خلصت اليت االستنتاجات من تتألف التغطية السادس الفصل يف

 .الباحث القادم إىل الباحث من اقًتاحات أيضا وىناك البحث على ادلًتتبة اذلامة

 

 

 

 

 

 

 

 


