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 الباب الخامس
 عرض البحث

 
تطبيق صناعة البيئة العربية في تعلم مهارة الكالم في المدرسة المتوسطة دار . أ

الحكمة تاوانج ساري تولونج أجونج والمدرسة المتوسطة الحكومية كانيجورو كديري 

 اللغة العربية للطالب  عنحتسُت القدرة وادلهاراتلالبيئة العربية  تطبيق صناع 

يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة درس وامل

احلكومية كانيجورو كديري بنشاط حيث أن عملية تعلم اللغة العربية أصبحت أكثر 

 . ديناميكية وفعالة والفوائد

يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج العربية  البيئة  إن تطبيق صناعة

 يف وتأثريها اللغة العربية بتعّلم يتعّلقأجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري 

 للطالب التعليمية البيئة أو األحوال لتكوين األنشطة يعٌت اللغة وتعّلم الثانية، اللغة اكتساب

 .أيضا الفصل خارج ولكن فحسب الفصل يف التعليمية األسئلة على زلدود غَت وتكوينها

 

                                                           

 20.  ص ....تكوين, شريي 
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ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ىف مهارة الكالم ىف  العربية لتطبيق صناعة البيئة

 .منها العملية على تقومساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري 

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

                                                           
2 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

ادلدرسة ىف تعلم مهارة الكالم ىف  العربية لتطبيق صناعة البيئة ادلتنوعة االسًتاجتية
ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو 

 :يلي كماكديري 

 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
 الذايت التعليم مركز .9

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

 من أكثر لغوية بثروة الطالب لتزويد وذلك الدراسي الفصل داخل العربية حصة اللغة

 .الفصل داخل ادلوجودة الثروات

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

 .األنشطة ىذه وكل ومسابقات وخطابات مسرحية

 

                                                                                                                                                                      

 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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دور البيئة العربية في تعلم مهارة الكالم في المدرسة المتوسطة دار الحكمة تاوانج . ب

 ساري تولونج أجونج والمدرسة المتوسطة الحكومية كانيجورو كديري

 باللغة العربية من العبارة التعلم الرمسي ديكن  مهّم جدأ فيهاالبيئة العربيةتطبيق 

 صناعة  الغرض من . خاصة للطالب أو تعرف بادلدرسة الداخليةة يف مواقع ادلدرسدرسامل

يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة  البيئة العربية

: احلكومية كانيجورو كديري

اللغة العربية من خالل ادلمارسة ىف احملادثت بللتدريب الطالب يف التواصل  .1

. وادلناقشات والندوات واحملاضرات والتعبَت بالكتابة

.   اكتساب اللغة العربية الىت تعلمت يف الفصول الدراسيةمنية ت ىفتوفَت .2

 يف التطبيقنظرية وال اإلبداع والنشاط ىف الكالم باللغة العربية اليت تكامل بُت منيةت .3

.  غَت رمسيةاألحوال

يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج الطالب  تؤثر دور البيئة العربية

 مهارة منها اللغوية، ادلهارات تبيُت علىأجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري 

                                                           
5 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan ..., h. 307 
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 االجتماعية كادلخلوقات الناس مها عنصرين، على تنقسم العربية البيئة أساس وإن. الكالم

 أىداف وىي ادلهمة عناصر إىل فتحتاج اللغوية البيئة  وتنمية.الناس خارج يف األخرى وادلاّدة

 والدوافع التدريس ومادة التدريس، وادلدّرس، ووسيلة التدريس وطرق وادلنهج اللغة تعليم

 .اللغة وعملية التدريس ووسيلة

 النجاح على للحصول مؤثرة البيئة ألن تعلم مهارة الكالم يف مهّمة اللغوية البيئة

 العوامل وأىم يوم كلّ  العربية اللغة يتكلموا أن ليستطيعوا للطالب دافعة أن تكون وتستطيع

 وىي اجليدة، اللغوية البيئة توفَت خاصة بصفة العربية اللغة تعليم جناح إىل تؤدى اليت ادلؤثرة

 شأهنا من اليت الدراسيّ  باجملتمع حتيط ادلادية وادلعنوية واإلمكانات ادلؤثرات مجيع عن عبارة

 اللغوي ادلستوي ترقية يف معا وادلدّرسُت وترغب الطالب والتعلم التعليم عملية على تؤثر أن

 .حياهتم اليومية واقع يف تطبيقها على وتشجعهم العربّ 

 التفاىم بغرض اللغة استخدام الطبيعية اللغوية بالبيئة يقصد: اخلويل علي قال كما

 مستخدمُت نتحادث عندما نفعلو ما وىذا. ازلاتوى على الًتكيز مع أي ونقل ادلعلومات،

 ادلعلم يستخدم عندما ادلقابل، ويف. مثالً  ادللعب أو الشارع يف الثانية اللغة أو اللغة األوىل
                                                           

 25.  ص...تكوين بيئة, شريي 
 22. ص ،)منوذجية واقعية قراءة( احلديثة إندونيسيا يف وتعلمها تعليمها :العربية اللغة مسقان، دحية
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 على يكون ال ىناك الًتكيز أنّ  شك فال وي، لغ تدريب يف الصف غرفة يف اللغة الثانية

 ىذه مثل. ذاهتا اللغة احلالة ىذه يف اللغة ىدف يصبح. اللغوية الصيغ بل على ازلاتوى،

 .اصطناعية أو شكلية بيئة اللغوية ندعوىا البيئة

اكتساب اللغة  على الطاّلب فيسهل التدريس، عملية يف مؤثرة البيئة كانت إذا

 نواح من ناحية الوسيلة. اكتساب على فيصّعبون فيها مؤثرة غَت وإن تكن. جيدا العربية

 يهتمّ  لكي الطاّلب، على مؤثّرا لَتبط مهّمة لوازم ىي اللغة معمل. العربية البيئة لتنشأ العضد

. العربية باللغة خصوصا الّطاّلب

 تعليم عملية يف مساعدة ادلهّمة أكثر يكون ادلثَت رليئ كمصدر اللغوية البيئة دور أنّ 

 الطالب مارس فلذلك كّلما ادلمارسة، عملية ىى اللغة اكتساب عملية ألنّ  العربية، اللغة

 .اللغة اكتساب يف كفاءتو زادت إليو، اجمليئ ادلثَت الستجابة

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري يف االعربية البيئة بأنّ  الباحث عرف

 العربية البيئة أثّرت. وفعالة  جيدةتولونج أجونج وادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري

 .األخطاء حتليل أو ادلراقب كفاءة وعلى اللغة اكتساب على
                                                           

 65. ص (1988. مطابع الفرزدق التجارية: الرياض) الثنائية اللغوية:  احلياة مع لغتُتزلمد علي اخلويل، 

  70. ص. نفس ادلرجع
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المشكالت وحّلها فى تطبيق صناعة البيئة العربية في تعلم مهارة الكالم في . ج

المدرسة المتوسطة دار الحكمة تاوانج ساري تولونج أجونج والمدرسة المتوسطة 

الحكومية كانيجورو كديري 

يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج الطالب  ورغم

 ولكن الكاملة مواد احملادثة بعض يستخدمونوادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري 

 عدم على بسبب ديكمن قد ىذا. العربية باللغة للتكّلم إىل الثقة وادلمارسة يفتقرون الطالب

  .احملادثة مهارة يف وعي أقل  والطالب.اللغة ادلؤثرة بيئة كعدم احلافز، عوامل

 من كثَتا أن تكون عليها وينبغي فقط لتعليمها رمسي إجراء رلرد احملادثة كانت

 باللغة احملادثة بعملية أي مستقل، بشكل احملادثة فن يطبق أن الطالب يقدر حيث ذالك،

 العربية اللغة لقسم الطاّلب من كثَتا أنّ  سبق ما على  بناء.تدرجييا شخص أي العربية مع

 العربية باللغة احملادثة يطّبقوا أن أرادوا ولكن إذا العربية، باللغة لتكّلم النفس على اعتماد

 .ادلخاطب يوجد مل فأكثر منهم

 :يلي كما ادلشكالت بعض تشخيص

 الكالم مهارة على للحصول كبَت وعي الطالب لدى ليس .1
                                                           
10

 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan ..., h. 330 
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 العربية باللغة للتكّلم خيافون الذين الطالب عدد .2

 اإلسالمية الثانوية ادلدارس يف متخرجوا بعضهم الدراسية، الطالب خلفيات اختالف .3

 العاّمة الثانوية ادلدارس متخرجوا يف وبعضهم

 ليتكلموا ادلخاطب جيدوا مل ولكنهم العربية يتكلموا أن يثقون الطالب من وكثَت

 لسبب اليومية احملادثة يف يطبقوا ال العربية ولكنهم تكّلم على يقدرون ومنهم. معهم

. أصدقائهم حنو ثقتهم نقصان

  :  العوامل العائقة في تكوين البيئة العربيةىناك 

. ناقص إرادة و شعور بعض الطالب للتكّلم بالعربية في الكلية  .1

 . الفصلقّلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج  .2

 . قّلة المواد العربية المدروسة في المدرسة .3

أكرب لتعلم  نتائج ستعطي فطبًعا جيدة، وتنشأت تنظمت العربية البيئة كانت فإذا

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج يف ألنّ . مهارة الكالم للطالب



10 
 

ونقصان  العربية للغة إجيابية صورة كانت قدوادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كديري 

 .الكبَتة ادلشكلة اللغوية تكون األنشطة يف حينما يشًتكون بعض الطالب محاسة

 الدوافع ومنخفض ادلوىبة يكون ومل الذينهم مل ينشطون للطالب ادلشكالت حلّ 

  ادلفردات عندما الطالب حيفظون. وكذلك دعا ذلم باجلدّ  ومستمرة، خاصة ويعلمهم فيثّقفهم

 دائماً  نتذكر سوف الطالب حيث. العربية باللغة ادلمارسة إىل يقيدىم ينبغي للمدرس

 .تدرجييا العربية باللغة يتحدثون ويستطيعون

 العربية اللغة تعلم أن الدرس حيث الطالب يدركون والدوافع من ادلمارسة وجود

 .للغاية مفيدة العربية اللغة تعلم أن ونفهمون يعرفون سوف ولكن. يعتقدون منما سهلة

  ويسكنون داخل الكلية مع الطالب،الكفاءة اللغوية الجيدةلو  اللغة العربية مدرسجود و

 .خالل تعلم اللغة العربية ىف البيئة العربية

 

   

 


