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 الباب األول

 .دقمة امل

 خلفي  البحث .أ 

البيئة ىي من أىم العناصر يف تعليم اللغوي. ومدخل تعليم اللغة العربية من 

خالل البيئة اللغوية ىو مدخل الذي يقع يف حول بيئتنا اليت يصنعها الناس حىت تكون 

لقومة" احلالة اللغوية مصنوعا. وكذالك يرى فرريق السلوكي أن اللغة العربية تكتسب "مب

إضافة من ذلك تصدر اللغة من اخلارج أي من اجملتمع. وبيئة تعليم اللة العربية مطبوعة 

 إلختيار من الطريقة ادلتنوعة الىت مل تنجح دراجة الكاملة.

يسعى مدخل بيئة تعليم اللغة العربية لًتقية مشاركة الطالب من حيث إستخدام 

دخل أن ششاط تعليم البيئة اللغوية ذجذب البيئة اللغوية دلصدر التعلم. يعتقد ىذا ادل

إىتمام الطالب إن كان ما يتعلم الطالب مأخوذا من البيئة. إضافة من ذلك، كل ما من  

يتأكذ ىذا القول السابق أبن تعليم اللغة العربية  1البيئة البد أن ديتلك اإِلشارة اللغوية.

ة كثَتة داخل الفصل أجذب ويزيل ادللل من الطالب  ابلنسبة جلوس الطالب ساع
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وتوفر البيئة اللغوية ادلصدر العليمي أغٌت بسبب البيئة ادلتنوعة الىت يتعلمها الطالب مثل 

 البيئة اإلجتماعى والبيئة العادلية وما إىل ذلك.

بداية من "ففلوف" كادلتقدم للفريق السلوكي مث يستمره إدوارد تراشديك بنظرية 

سكينار ابلنظرية التقوية وأشو يرى أن إصطناع البيئة   األاثر واإلستجابة مث يستمره ب.ف

 –كيفية الفعالية يف إكتساب ادلهارة اللغوية. وىذا الفريق شهَتة يف النظرية "الدافع 

 –اإلستجابة  –التقوية". وكذلك يف صناعة البيئة اللغوية البد فيها الدافع  –اإلستجابة 

ينال الطالب الدافع فلم يستطيع الطالب أن  التقوية" تصنع البيئة اللغوية حياة. دلا مل

قال عبد احلميد أن دور البيئة اللغوية كالدافع يكون معظما  2يعمل ششاط اإلستحابة.

ومهما يف مساعدة عملية تعليم اللغة الثاين ألشو إكتساب اللغة ىو عملية ادلمارسة 

ممكنة النشاط اللغوي يف والتدربية. كلما يستجب الطالب كثَتا إىل الدافع اللغوي فيتكرب 

 إكتساب اللغة الثاشية.

تعليم اللغة العربية من حيث البيئة اللغوية مهم إلهنا التعليم الطبيعي أفعل من 

ىذا احلال يفهم حينما يتعلم الطالب لغَت الناطقُت هبا يف حزيرة  3التعليم الرمسي.

وقت القصَت لكن إذا شريد الصحراء يستطيع الطالب لغَت الناطقُت هبا زلادثة جيدة يف ال
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احملاورة ابلطالب يف اإلجنوشيسية، ىم يتعلمون الغغة العربية منذ صغارىم  إىل مستوى 

اجلامعة لكنهم مل يستطيعوا أن يسلطوا اللغة العربية، لذلك إصطناع البيئة اللغوية مصنوعة 

ابلسرعة. ذلذا  على إفًتاض وإعتقاد يسلط الطالب لغَت الناطقُت هبا اللغة الىت يتعلمها

يدل أن تعليم اللغة العربية إبحياء البيئة اللغوية كيفية اتمة يف  تعليم التعليم اللغة العربية 

 ابلسرعة.

واللغة العربية ألة ادلواصلة حتتاج على ادلهارات اللغوية مهارة اإلستماع ومهارة 

يعٌت ادلهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ويركز كل منها إألى قسمُت 

اإلستقبالية )تشتمل على اإلستماع والقراءة( وادلهارات اإلشتاجية )تشتمل على الكالم 

والكتابة( ومهارة الكالم  إحدى ادلهارات اللغوية ادلهمة يف تعليم اللغة خاصة يف العربية. 

ألن اللغة ىي الكالم ويستخدمو الناس دلواصلة بعضهم بعضا يف احلياة ولو تتضمن 

هارة على أربعة أوجة يعٌت مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة ادل

 الكتابة.

يف ممارسة، مهارة الكالم ىي ادلهارة ادلستخدمة يف أي وقت يف ىذه احلياة. ويف 

تعليم اللغة العربية يلزم معلمون أن ديتلكواىا اليت يف الواقع ىو مهارة تنتج احلايل شظام 
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يبدأ من اإلفًتاض  4ينقل إرادة الضرورة، مشاعر، والرغبات على األخرين. صياغة سليمة

( بداية اللغة من 1913-1857أن اللغة ىي الكالم اليت يتقدمها فردينان دي سوسي )

لسان حىت يلزم ادلعلم أن يعلم ادلهارات اللغوية واحد بواحد من اإلستماع والكالم 

ول التدريس يبداء ادلعلم الدرس إبتقان األشياء والقراءة والكتابة. ابلنظر إىل علم أص

األقارب يف حياة متعلم اللغة العربية. وتعليم الللغة العربية البد أن بواجو لًتقية قدرة 

الطالب يف ادلواصلة. واللغة العربية دلواصلة يستخدمها الناس يف أشواع الوظيغة ويعرضها 

يف السياق الذي ينطلق حىت يستطيع أن معلم اللغة العربية يف السياق لو ادلعٌت ليس 

 حيقق إجتاه التعليم والتعلم اللغوي أبساس وظيفة اللغة أللة ادلواصالت. 

كمال إبراىيم بدري يذكر ىناك مباددئ اخلمسة اليت البد أن يعرفها معلم اللغة 

م مث األجنبية. أوال، اللغة ىي الكالم وليس الكتابة. يقّدم ويفضل مهارة اإلستماع والكال

القراءة والكتابة. وتلفظ حروف اذلجائية البد أن ديارسو أوال إلبتعاد أتثَت لغة األم. اثشيا، 

االغة ىي شظام ادلمارسة. ومعلم اللغة األجنبية يواجو إىل ممارسة ادلوتوريس ودور الفعل 

ليس يف صناعة اجلمل، مثال مبذكور إصطناعا وحفظا. اثلثا، يتعلم اللغة ليس تعلم عن 

للغة. ويتدرب متعلم اللغة األجنبية يف إستخدام اللغة مطابقة ابدلوضع. إعطاء ادلفردات ا

مهم وحيتاجو الطالب مطابقا ابلسياق. رابعا، اللغة ىي كل ما ينطق ابلفعال. وادلتعلم 
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مهجز ابلعبارات الفصحى وغَت الفصحى )العامية( مع منط اجلمل واألمثال اليت 

كلم ليس ادلادة يف إختالف اللهجة بُت اجلزيرة واجلزيرة األخرى يستخدمها ادلتعلم يف الت

تفصيال. ولذلك تعليم اللغة األجنبية للمبتدء البد أن يكون إعادة شطق احلروف لكي 

الأيثر ابللغة األمي حىت تعليم اللغة يستطيع أن يتحدث الطالب تقائيا ودورالفعل كما 

 5يف اللغة األمية.

هارة الكتابة يف اللغة إرتباطا اتما. كما قال فردينان دي ترتبط مهارة الكالم وم

العناصر ادلهمة: النطق وادلورفولوجية والقواعد اللغوية. وكل  3سوسي أن اللغة تتكون من 

اللغة يف العامل ذلا إرتباط وتسوية من حيث شظام الصوت ادلرجتم إىل الرموز أبساس 

الشكل األخرى. إضافة من مهارة الكالم  القواعد ادلعينة. والرمز الكتايب يكون إحدى

 6سوف تكون الكتابة والثقافة واحلضارة اإلشساين يف  ادلستقبال.

وكما عرفنا، يف مهارة الكالم حتيط مهارة الكالم والكتابة. فيتعلم معلم اللغة 

األجنيبة مهارة الكالم إىل انطقُت لغَتىا حيتاج إىل الطرق التامة. ولكن يف الواقع، يفشل 

معلم اللغة العربية ليعلم الطالب يف تلك اللغة الثاشية. وكثَت من الطالب اللغة العربية 

يتعلمون من اإلبتداء حىت اجلامعة ومل يستطيعوا أن يقدروا اللغة العربية. وىذا احلال يدافع 
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أن ادلسلمون قليل الذين مل يستطيعوا أن يتحدثوا ابلعربية بل بعضهم مل يستطيع أن 

 ى الناطقُت األصلى.يواصل عل

واحللول من ىذه ادلشكلة حنتاج الطرق البدائل يف تعليم اللغة بصناعة البيئة 

اللغوية مثل ادلعاىد اإلسالمي العصري وفيها شظوم يلزم الطالب زلادثة اللغة العربية 

( دلواصلة بينهم. والبيئة اللغوية كما تتقدم الفريق السلوكي والفريق ادلعريف )إكتساب اللغة

وطبعا الرغم يف اللغة عوامل أوىل الىت تتداور يف تبليع عملية داخل األطفال لكن البد 

علينا أن الشنسى أن البيئة اللغوية الىت تستجيب تلك عمليات. والبيئة اللغوية سوف 

 7توافر ادلادة على إكتساب اللغة حيثما يسكن ادلتعلم.

اإلسم معهد الكمال العصري وكان يف ادلنطقة بليتار معهد إسالمي عصري حتت 

كوشَت وشودادي بليتار   9اإلسالمي الكمال. ويقع يف الشارع كياىي ىاجي منصور رقم 

. فيو برانمج مثل معهد عايل وختاصص اللغة العربية وغَت ذلك 66155جاوى الشرقية 

ق وىذا الربانمج يفر  8. وأفضل برانمج فيو زلادثة اللغة العربية كألة ادلواصالت بينهم.

ابدلعاىد اإلسالمية األخرى. وكذلك ىناك معهد إمسو دار احلكمة العصري اإلسالمي 

يقع يف تواشج ساري تولوشج أجوشج يفّضل الربانمج اللغوي حملادثة اليومية. وعنوان ىذا 
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تواشج ساري كدوشج وارو تولوشج أجوشج جاوي  1ادلعهد الشريف يف الطريق أب منصور 

دلعهد الكمال ودار احلكمة اللغة العربية دلواصالت اليومية الشرقية. يتدرب الطالب اب

بعضهم بعضا. وأما ادلعهد العصري اإلسالمي الكمال خيتلط العناصر العصري والسلفي. 

وبعض العناصر العصري يطّبق ىذا ادلعهد الكمال العصري اإلسالمي تطبيق اللغة وزلركة 

ديٍت مبعٌت اجلاوي. وأما ادلعهد العصري اللغة. وبعض العناصر السلفي تطبيق التعليم ال

اإلسالمي دار احلكمة يقدم العناصر العصري كما ادلعهد العصري اإلسالمي كاشتار بال 

 9ريب أشو يطبق التعليم ابلعناصر العصري مثل تقدمي اللغة عن القواعد اللغوية.

ودلا تفكرت أان أبحوال الطالب وأبىداف تعليم العربية الذي يفضل مهارة 

الكالم وبناء على اإليضاح واذلداف السابق فَتغب الباحث يف أداء البحث العلمى 

ابدلعهد الكمال  لًتقية مهارة الكالم حتت ادلوضوع "تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية

بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري اإلسالمي تواشج  العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي

)دراسة متعددة بُت ادلعهد الكمال  "2118/2119العام الدراسي  ساري تولوشج أجوشج

 العصري اإلسالمي وادلعهد دار احلكمة العصري اإلسالمي(.
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 ةسائل البحث .ب 

 ىف السابق فدقمم الباحث املسائل األتي : العلمى نظرا ةن خلفي  البحث

ابدلعهد  لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةكيف تطبيق  .1

الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري 

 ؟2118/2119العام الدراسي  اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 لًتقية مهارة الكالم اللغوية تعليم اللغة العربية يف البيئةكيف دور البيئة اللغوية  .2

ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة 

 ؟ 2118/2119العام الدراسي  العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةلما العوامل ادلساعدة وادلاشعة  .3

دلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة اب

 ؟2118/2119العام الدراسي  العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 البحث راضغأ .ج 

ابلنسبة إىل الًتكيز ومسائل البحث السابق ىي   العلمى ذلذا البحثاألغراض وأما ا

 كما يلي:
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ابدلعهد الكمال  لًتقية مهارة الكالم لعربية يف البيئة اللغويةتعليم اللغة اتطبيق دلعرفة  .1

العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري اإلسالمي 

 .2118/2119العام الدراسي  تواشج ساري تولوشج أجوشج

ابدلعهد  ة الكالملًتقية مهار  تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةدور البيئة اللغوية  دلعرفة .2

الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري 

 .2118/2119العام الدراسي  اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةلالعوامل ادلساعدة وادلاشعة دلعرفة  .3

ري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري ابدلعهد الكمال العص

 .2118/2119العام الدراسي  اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 فوائم البحث .د 

للمعلم وادلدرس  أن تكون ذلا منافع كثَتة العلمى رجا الباحث رجاء اتما من البحث

 شظراي كاشت أوتطبيقا كما يلي: واحملب للغة العربية

 فائدة النظريةال .1
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مساعدة فكراي عن العلوم ادلتعلقة ابللغة العربية  أن يكون ىذا البحث العلمى .أ 

تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية لًتقية مهارة بوعلى الوجو اخلاص ما يتعلق 

 .الكالم

ىذه النتيجة ترجى أن تستطيع زايدة ادلعرفة لتطور العلوم خاصة مبا تتعلق من  .ب 

 .العربية يف البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالمتعليم اللغة 

 الفائدة التطبيقية .2

 للمعاىد اإلسالمى العصرى .أ 

تعليم اللغة العربية يرجو الباحث من ىذه رسالة ادلاجستَت يستطيع أن يعطى التصور من 

ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي  لًتقية مهارة الكالم يف البيئة اللغوية

العام الدراسي  ار وادلعهد دار احلكمة العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشجبليت

 . ألن تعليم اللغة العربية البد أن يظهر قدرة مهارة الكالم لتواصل. 2118/2119

 دلكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلتولوشج أجوشج.  .ب 

دائما  مهارة الكالموير و التحفيز لتط شداءلتوفَت السياسات، توجيهات للمدرسُت، 

لًتقية مهارة  تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية . وترجى ىذه الرسالة "بشكل صحيح

ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة  الكالم
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" مفيدا 2118/2119العام الدراسي  العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

 جميع.لل

 للمدرس .ج 

أن تكون شتائج ىذا   رجو الباحثيللمدخل يف تعليم مهارة الكالم و كون منوذجا يأن 

البحث مفيدة لرئيس حتصص اللغة وادلعلمُت ىف العلوم ادلتعلقة ابللغـة العربية وعلى الوجو 

زلّرك اللغة لًتقية مهارة الكالم ابدلعهد الكمال العصري  تطبيقاخلاص ما يتعلق ب

  "..2116/2117 شودادي بليتار العام الدراسيمي كوشَت و اإلسال

 للباحث .د 

يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث مبدأ مهما يساعد الباحث عندما يكون ادلعلم و  

 .يف ىذه ادلهنة اكي يكون ماىرا و قادر 

 للباحثُت األخرين .ه 

ربية يف تعليم اللغة العأن يكون ىذا البحث مرجعا وميزاان دلن سوف يبحث ىف البحث 

 .يف دراساهتم لًتقية مهارة الكالم البيئة اللغوية

 حاتتوضيح املصطل .ه 
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لتسوية األفكار ويبتعد عن األخطاء الفهم وكذالك ذجتنب التفرق بُت الباحث والقارئ 

 .فيحتاج الباحث أن يقدم إليكم توضيح ادلصطلحات

 التوضيح النظري

ادلكان األصلي أو البيئة  مكان ما يصنعو الناس حىت يشتبو : البيئة اللغوية .1

من  11ويذكرىا ادلعجم ادلعاين أن  البيئة حالة اليت أتثر الناس. األصلية يف اللغة ادلتعلقة.

التعريف السابق شالخص أن البيئة اللغوية حالة أتثر الناس يف اللغة الذي يسكن فيها. 

 وقصد  اللغة ىنا الغربية

من الكتابة حيث عامة يتحدث ليضح التعبَت كفاءة النطق   : مهارة الكالم .2

 11الناس حتداث أوال بنسبة اىل الكتابة ويتكون الكالم من رلموع الصوت فيو ادلعٌت

 التطبيقي التوضيح

لًتقية  تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةمن موضوع  التطبيقيوأما التوضيح 

تار وادلعهد دار ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بلي مهارة الكالم

 .2118/2119العام الدراسي  احلكمة العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

لًتقية  تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةفإشو يتضمن ويشتمل على األفكار الرئيسية ىف 
                                                             

10 Ma’luf, Louwis. Al-Munjid Fi Lighoh Wal A’lam. Beirut: Daar Al-Masyriq,1986. 
11

 Khoiru nidak, Lingua Scientia Penyusunan Bahan Ajar Untuk Ketrampilan Bahasa Arab, 

(tulungagung: pusat bahasa stain, 2119), hlm, 84 
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ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار  مهارة الكالم

 .2118/2119العام الدراسي  مة العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشجاحلك

 البحث ترتيب .و 

 أبواب، ويتكون كل ابب من مباحث ستةعلى ه رسالة ادلاجستَت حيتوى ىذ

 كما ما يلى: 

حيتوى على خلفية البحث ومسائل البحث وأعراض البحث وفوائد البحث  اب األولالب

 .لبحثاوترتيب وتوضيح الكصطالحات 

وخصائص اللغة  مفهوم اللغة العربية )التعريف من اللغة العربيةحيتوى على  الباب الثاىن

( ومهارة العربية وادلداخل واشوعها والطريقة وأشوعها واألسلوب يف تعليم اللغة العربية

والطريقة ادلستخدمة يف ،الكالم )التعريف من مهارة  واألىداف ىف تعليم مهارة الكالم 

مفهوم البيئة ) والبيئة اللغوية ( مهارة الكالم وادلشكالت يف تعليم اللغة العربيةتعليم 

 والبحوث السابقة. (.اللغوية وشرائط تكوين البيئة اللغوية ووسائل تكوين البيئة اللغوية

حيتوى على مدخل البحث ومكان البحث وحضور البحث وحقائق  الثالث بالبا

 .ائق وطريقة حتليل احلقائق وتفيش صحة احلقائقالبحث ومصادرىا وطريقة مجع احلق

 يف ىذا البحثتقدمي النتائج  حيتوى على الباب الرابع 
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لًتقية  تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغويةعن  ليل النتائجحتحيتوى على  الباب اخلاةس

 ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كوشَت وشودادي بليتار وادلعهد دار مهارة الكالم

 2118/2119العام الدراسي  احلكمة العصري اإلسالمي تواشج ساري تولوشج أجوشج

  اخلالصةحيتوي على اإلختتام و  الباب السادس


