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الباب الثانى 

اإلطارى النظري 

تعريف البيئة العربية . أ

 أم اليومّية باحملادثة إّما .ةالعريب العملّيات بشىت العربية البيئة حالة ىي العربية البيئة 

 وادلسابقات الًتاث كتب ودراسة بالعربية االتصالية لغة تشمل والعملية األخرى، العملية

 ويشاىده ادلتعلم مايسمعو كل ىي اللغوية البيئة .العربية اللغويّة القواعد ودراسة العربية باللغة

 أو ادلقصف ىف األحوال ىي اللغوية البيئة ومنطالب ال يدرسها اليت ثانية بلغة يتعلق الذي

 عملية ىف اجلريدة، قراءة حُت التلفزيون، مشاىدة حُت األصدقاء، مع التحّدث الدكان،

 .وغَتىا الدرس كتب قراءة حُت الفصل، ىف التعليم

حتسُت القدرة وادلهارات للطالب وادلعلم ىف اللغة العربية بنشاط أما لالبيئة العربية  

طريق الفم أو الكتابة، حيث أن عملية تعلم اللغة العربية أصبحت أكثر ديناميكية وفعالة 

 .والفوائد

                                                           
1
Abdul Chaer, Psikolinguistik kajian Teoritik,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 258 

2
Haliimiy Zuhdi, al-Biah allughawiyah, (Malang: Malang Press, 2009) h. 45 
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ىي رلموعة جزئية من البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات تستخدم لغرض البيئة 

 شًتكيو ميكن أن . بيئة البناء وبيئة االختبار والبيئة الفعلية   : على سبيل ادلثال. خاص 

 عدة بيئات يف أحد عناصر التهيئة على سبيل ادلثال بيئة االختبار و البيئة الفعلية اإلنسان

أيضاً يستخدم مصطلح . ميكن أن تستخدما أجزاء سلتلفة على نفس جهاز احلاسب الرئيسي

 . وغَتىا ونظم الطاقة عٍت التجهيزات  وتكييفات اذلواءتالبيئة ادلادية 

 يف درسالبيئة العربية يعٍت التعليم الرمسي ميكن إنشاء جو الكالم باللغة العربية من امل

 البيئة صناعة  الغرض من . خاصة للطالب أو تعرف بادلدرسة الداخليةةمواقع ادلدرس

 :العربية

للتدريب الطالب يف استخدام اللغة العربية بالتواصل من خالل ادلمارسة ىف احملادثت .  أ

. وادلناقشات والندوات واحملاضرات والتعبَت بالكتابة

.  توفَت التعزيز ىف اكتساب اللغة العربية الىت تعلمت يف الفصول الدراسية.  ب

                                                           

 259. نفس ادلرجع، ص 
4 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan Bi’ah Lughawiyyah dan Pengembangan Keterampilan Bahasa 

Arab dalam Epistemologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Lembaga Penelitian 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), Cet. I, h. 307 

 169. ص (1991دار الفكر،:دمسقى)،تدريس فنون اللغة العربيةعلى رمحن مذكور،  
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تعزيز اإلبداع والنشاط ىف الكالم باللغة العربية اليت تتكامل بُت نظرية وعملية يف أجواء . ج

. غَت رمسية شلتعة

 ادلتعلمون منهم كل ولكن, الدرسيو الفصول إىل زلدودة ليست الرمسية بيئة إن

 يف معلمُت من وكذلك. تعلم يف استخدمها يف الثانية اللغة قواعد على ويعلمون يعرفون

 على البيئة تشدد منهم ما, الفصول خارج من األخرين من أو الكتب من الراسية الفصول

 أو بالتعليم يتعلق فيما الرمسية البيئة عن واضحة صورة على ولَتشد. تعلم يف اللغة اكتساب

 .اللغة إكتساب

 اللغوية القواعد يف ترّكز اليت اللغة التعلم يف البيئات إحدى ىي الرمسية بالبيئة تسّمى

 األىم ألن الفصل على زلدودة البيئة ليست , الواقع يف   بقصد الطالب تتعلمها اليت

  .الفصل خارج أخرى طرق ومن والكتب الفصل يف ادلعّلم من يتعّلموىا اليت الثانية اللغوية

 بغرض اللغة واستخدام الطبيعية اللغوية بالبيئة الرمسية غَت العربية البيئة اعًتفت

 عندما فعل اإلنسان منها ما وىذا. احملتوى على الًتكيز مع أي, ادلعلومات ونقل التفاىم

  .مثال ادللعب أو الشارع يف والثانية األوىل باللغة يتحّدث

                                                           
6 Abdul.Chaer. Psikolinguistik Kajian Teoritik. (Jakarta: PT. Aneka Cipta 2009) h. 258  

 66,  ص(م1994– ه 1480, جامعة املك السعود: الرياض) (الثنائية اللغوية)احلياة مع لغتُت زلمد علي اخلويل،  
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 على تقوم للمؤسسات اللغوي الكتساب إعطاء على قادرة العربية البيئة ولتكون

 .منها وادلنطوقية ادلقدرية االتصالية  ادلقاربة تبيق يف التعليمية العملية

اللغوية  القواعد على الًتكيز وليس االتصالية أنشطة على تأسس اليت اسًتاتيجية تستخدم. أ

. فحسب

 .األصلية الكثَتة وادلادة ادلتنوعة ادلادة تستخدم. ب

 واجلرائد واجملالت الكتب قراءة مبثل الوظيفة بإعطائهم لطالب اللغوية الوسائل توفري. ج

 الشبكة ونظر بالعربية األفالم ومشاىدة التلفزويٍت والربنامج الراديو اإلذاعة واشرتاك العربية

 .وغريها بالعربية الدولية

 .ذلم وخيدم الطالب يشرف بل لكالم ادلدرس وال يكثر لالتصال الفرصة توفري. د

 .غَت العريب اللغة يستخدم ومل ادلدرسة أعضاء استطاعة قدر على العربية اللغة يستخدم. ه

 .ادلعينة بادلقاربة ادلناسبة ادلتنوعة الطريقة يستخدم. و

                                                                                                                                                                      

 6۵ص  .....احلياة زلمد علي اخلويل،  
 
9 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h. 167- 168 
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 وادلفرادات وادلقابلة احملادثة وفرقة واخلطابة اإلنشاء )كالتدريبات ادلساعدة األنشطة وجود. ز

. (وغريها

 :يلي كما منها البيئة تطبيق صناعة عملية يف متنوعة اسًتاجتية

 البشري ادلوارد .1
 النفسية البيئة .2
 الكاملية البيئة .3
 القراءة – البصرية البيئة .4
 السمعية البيئة .5
 السمعية – البصرية البيئة .6
 العربية اللغة ازلبٍت احتاد .7
 العربية األسبوع إقامة .8
 الذاٌب التعليم مركز .9

 

 .اللغة تعليم في اللغوية البيئة لتكوين استراتجية. ب

 :يلي كما ىى و اسرتاتيجيات إيل حيتاج اللغوية البيئة تكوين أن بشريي يرى

                                                           

  ۳۷. نفس ادلرجع، ص 
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 ويسهل واحد مكان يف مركزين الطالب ليكون وذلك الطالب سكن انشاء .1

 .الدراسة وقت خارج عربية انشطة وإقامة وإرشادىم مراعتهم ادلعضرين وادلسرفُت

 .ادلدرسة ومكاتب ادلقصف مثل العربية باللغة والكالم التّحدث فيها األماكُت تعيُت .2

 الكلمات على بينهم فيما ادلدرسة األوضع مناقشة افتتاح حيث عربية لقاءات عقد .3

 الفصل خارج الطالب لتدريب وذلك وادلدروسة احملفوظة ادلصطلحات و وادلفردات

 .العربية باللغة انطباعتهم عن الشفهي والتعبَت والتّحدث اإلستماع على الدراسي

 زمن قّلة عن ثغرات لسد وذلك الدراس الفصل خارج العربية للغة تعليمية دورة إقامة .4

 أكثر لغوية بثروة الدارسُت لتزويد وذلك الدراسي الفصل داخل العربية حصة اللغة

 .ذلك أمكن إن )الفصل داخل ادلوجودة الثروات من

 النفسية الطالب تصريف أن حبيث األسبوع من اليوم معُت يوم يف عربية أنشطة إقامة .5

 ضوء حتت أجريت األنشطة ىذه وكل ومسابقات وخطابات مسرحية من والفنية

 .العربية اللغة يف احملضرين, ادلشرفُت ورشاد ورعاية وحتت العربية اللغة

 

                                                                                                                                                                      

 26ادلقالة اليت القاىا يف الدورة التدريبية للمعّلمٍت اللغة العربية : ماالنج) تكوين بيئة ادلساعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية, شريي 
 14. ص (م،2001بايل، – جاوى 
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 تعريف مهارة الكالم. ج

وتشتمل مهارة الكالم . مهارة الكالم ىي المهارة األساسية بعد مهارة االستماع 

الكالم ىو مهارة انتاجية تتطلب من المعلم القدرة على . على المحادثة والتعبير الشفهى 

استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب الجمل الكلمات 

حتى تساعد على التعبير عما يريده المتكلم في مرادف الحديثا اى أن الكالم عبارة 

عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث كما أن الكالم تعتبر عملية 

ومعنى ىذا أن الكالم ىو عملية تبدأ وينتهى باتمام عملية اتصال ، انفعالية واجتماعيا

  .صوتية مع متحدث من بناء اللغة في موقف اجتماعى

وفقا ووطوورث وماركيز قولو الشمسية . ادلهارة ىي قدرة الشخص على أداء الفعل

 :براتا سومادي، قال أن ادلهارة ثالثة مفاىيم

.   اإلصلاز الذي ىو القدرة الفعلية اليت ميكن قياس غَت مباشر بادلقايسة (1

                                                           

،  ( المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى  )  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، محمود كامل الّناقة 
 151. ص 

( 1981مكتبة ليبانون، : بَتوط )، تعليم اللغة احلياة و تعليمها بُت النصرية والتطبيقسلح عبد اجمليد العرىب، 
  12.ص
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القدرة وىو القدرة اإلمكانات الىت ميكن قياس غَت مباشر بقياس براعة الفردية،  (2

.   أساسها تطوير ادلهارات من خالل تدريب مكثف وخربة

موقف ىو جودة اليت ميكن فقط أعرب أو قياسها باالختبارات اخلاصة اليت تتم  (3

 .عمدا وفضال عن نوعية

أما بالنسبة جلوانب اللغة العربية ادلهارة والكفاءة ميكن أن تظهر مع مهارة االستماع 

والقراءة والكالم والكتابة، ىذه اجلوانب ميكن أساسا تصنيفها إىل قسمُت مها؛  ادلهارة على 

تشمل مهارة تقبل تسمى باالستماع، فهذا يعٍت . (سحب)، ومهارة التعبَتية (تلقي)التقبل 

شخص يقال أنو بارع يف الكالم باللغة العربية أن عندما قادراً على فهم كالم اآلخرين 

 .يتكلمون باللغة العربية، أما مقصود أو غَت مقصود

ومهارة القراءة ومهارة الكالم :  وأما ادلهارة ادلعربة، تتكون من ثالثة جوانب، ىي

من ىذه الثالثة ًب تضمينو بُت عالمات شخص ما لديو ادلهارة على . ومهارة الكتابة،

مهارة الكالم باللغة العربية جيب على أن يكون األساس يف استخدام .   الكالم باللغة العربية

                                                           
14

Akrom Malibary,  Pengajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah , (Bulan Bintang,  Jakarta, 1987), 

h.2 
15 Mahmud Yunus,  Metodik Khusus Bahasa Arab , (Hida Karya, Jakarta. 1999), h. 68.  
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يف الواقع، ىناك أنشطة اللغة االستماع والكالم . اللغة نفسها، سواء كانت إجيابية أو سلبية

. واالستماع والقراءة والكتابة

البحوث السابقة . ب

 
 الفرق

 

 
 ادلعادلة 

 
 النتائج البحث

 
ادلوضوع 
 البحث

 
الباحث  

 

 
النمرة 

 
تركز ىذا 

البحث على 
ما يتعلق 

بتحفيز تعلم 
اللغة العربية، 

إذا كان 
الباحث اآلن 
يتعلق بتنمية 
مهارة الكالم 
باللغة العربية  

يف ادلدرسة 
ادلتوسطة دار 

احلكمة 

يبحث ىذا 
البحوث على 

وصف 
الربنامج 
لتحسُت 

التعلم بالبيئة 
 العربية

نتائج حبثها حتفيز 
الطالب ىف تعلم 

اللغة العربية 
ومؤشرات ذلذا 
الربنامج تعلم 

اللغة العربية حتقيق 
نتائج إجيابية 

للطالب ىف تعلم 
اللغة العربية 

مباشرة بالتوفيق 
ادلعلم 

 
 

فعالية البيئة 
العربية يف 

حتفيز الطالب 
ىف تعلم اللغة 

  العربية

حسنة، 
الطالبة ىف 

سنن 
كاليجاجا 
يوجياكارتا 

يف حبثها على 
شكل رسالة 
ادلاجستَت يف 

 2011عام 

1. 
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تاوانج ساري 
تولونج 
 أجونج

وادلدرسة 
ادلتوسطة 
احلكومية 

كانيجورو 
 كديري

يعٌت 
وادلفردات 

العربية 
  احلديثة

والباحث 
اآلن عن 

 مهارة الكالم
يف ادلدرسة 

ادلتوسطة دار 
احلكمة 

تاوانج ساري 
تولونج 
 أجونج

وادلدرسة 

مع الباحث 
اآلن ىي 

تطبيق البيئة 
العربية يف 
تعلم اللغة 

  العربية

نتائج ىذا البحث 
ىو أن الطالب 

أكثر معرفة 
مفردات احلديثة 

يف األيامهم وقدر 
الطالب على 

كشف ادلفردات 
  احلديثة ادلستعملة

اجلهود ىف 
تنمية مفردات 

اللغة العربية 
احلديثة 

للطالب بالبيئة 
متعدد )العربية 

ادلواقع الدراسة 
ادلدرسة الثانوية 
احلكومية رياو 

 و ادلدرسة 1
الثانوية 

احلكومية 
 (2متسن رياو 

وامجان، 
الطالب ىف 

سنن 
كاليجاجا، 

يف حبثها على 
شكل رسالة 
ادلاجستَت يف 

 2010عام 

2. 



11 
 

ادلتوسطة 
احلكومية 

كانيجورو 
كديري 

ىي تشكيل 
البيئة العربية 

مبهارة الكالم 
والبحث 

احلايل يعٌت 
تنمية مهارة 

الكالم بالبيئة 
يف    .العربية

ادلدرسة 
ادلتوسطة دار 

احلكمة 
تاوانج ساري 

تولونج 
أجونج 

وادلدرسة 
ادلتوسطة 
احلكومية 

كانيجورو 

مع الباحث 
اآلن ىي 

تطبيق البيئة 
العربية يف 
تعلم اللغة 

 العربية

نتائج ىذا البحث 
أن الطالب 
قادرون على 

التكلم يف البيئة 
العربية بتنمية 
 مهارة الكالم

تنفيذ مهارة 
الكالم ىف 

سعى سلًتع 
البيئة اللغوية يف 
ادلدرسة الثانوية 

 اإلضافية

واستينة، 
الطالبة ىف 

اجلامعة سنن 
كاليجاجا 

يوجياكارتا ، 
يف حبثها على 
شكل رسالة 
ادلاجستَت ىف 

 2015عام 

 
3 .  
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 كديري
ىي تشكيل 
البيئة العربية 

مبهارة الكالم 
للخطابة 
والبحث 

احلايل يعٌت 
تنمية مهارة 

الكالم بالبيئة 
يف   .العربية

ادلدرسة 
ادلتوسطة دار 

احلكمة 
تاوانج ساري 

تولونج 
أجونج 

وادلدرسة 
ادلتوسطة 
احلكومية 

كانيجورو 
 كديري

مع الباحث 
اآلن ىي 

تطبيق البيئة 
العربية يف 
تعلم اللغة 

 العربية

نتائج ىذا البحث 
أن الطالب 
قادرون على 

اخلطابة بالبيئة 
العربية بتنمية 
 مهارة الكالم

صناعة البيئة 
اللغوية لتنفيذ 
مهارة الكالم 

ىف فعايل 
 احلطابة

ىدايات سنن 
كاليجاجا 

يوجياكارتا ، 
يف حبثها على 
شكل رسالة 
ادلاجستَت ىف 

  2007عام 

4 



13 
 

ىي تشكيل 
البيئة العربية 
الكتساب  

اللغة والبحث 
احلايل يعٌت 
تنمية مهارة 

الكالم بالبيئة 
يف  العربية

ادلدرسة 
ادلتوسطة دار 

احلكمة 
تاوانج ساري 

تولونج 
أجونج 

وادلدرسة 
ادلتوسطة 
احلكومية 

كانيجورو 
 كديري

مع الباحث 
اآلن ىي 

تطبيق البيئة 
العربية يف 
تعلم اللغة 

 العربية

نتائج ىذا البحث 
أن الطالب 
قادرون على 

الكتساب  اللغة 
العربية بالبيئة 

 العربية 

صناعة البيئة 
اللغوية 

الكتساب  
 اللغة العربية

نورديب 
طالب ىف 

جامعة سنن 
كاليجاجا 

يوجياكارتا ، 
يف حبثها على 
شكل رسالة 
ادلاجستَت ىف 

 2003عام 

5 

 

 


