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هدإء  إ 
 
 

أ هدي هذإ إمبحث إمعلمي 

ىل وإدلّي إمكرميني إحملبوبني  إ 

خوإين وأ خوإيت إحملبوبني  ىل إ  وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تاذإيت إمكرميني  وإ 

ىل زماليئ إل عزإء  وإ 

متام هذإ إمبحث إمعلمي  إذلين يعطوهين إدلإفعة ل 

لهيم   وميس يل أ حسن لكمة أ هديه إ 

 غري إمشكر إجلزيل 

جفزإمه هللا خري إجلزإء 
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 الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
احلمد هلل العادلني وبو نستعني على أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على 

... أّما بعد. أشرف األنبياء وادلرسلني سّيدنا زلّمد وعلى الو وصحبو أمجعني
 :وبادئ ذي بدء يستعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل 

مساحة ادلكرم الدكتور ىدايات معروف ادلاجستري كعميد كلية الًتبية والتعليم  -1
 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

مساحة ادلكرم الدكتور أمحد مرادي ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -2
 .الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

مساحة ادلكرمة ادلشرفة نور ليلى ادلاجستري على إرشادىا للباحث يف كتابة ىذا  -3
 .البحث العلمي

مساحة ادلكرمني مجيع احملاضرين بكلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية  -4
 . اّلذين يعطون ادلعلومات النافعة للباحث

رئيس مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ورئيس مكتبة كلية الًتبية  -5
 .والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 .الطالب دبعهد الفالح للبنني بنجربارومدير ادلعهد ومجيع األساتيذ وادلوظفون و -6
الوالدين احملًتمني اللذين قد ربياين منذ نعومة أظفاري، وشجعاين دائما لطلب  -7

 .   العلوم النافعة، ووجهاين للقيام باآلداب العالية
مجيع الزمالء واألصدقاء اّلذين يساعدون ويتجهون ويتسهلون للباحث لكتابة  -8

 .ىذا البحث العلمي
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وأخريا أن ىذا الكتاب أثر من اآلثار اإلنسانية ادلائلة إىل األخطاء والنقصان، 
فلذا يرجو الباحث من القراء النقد واالقًتاح على سبيل اإلصالح، عسى اهلل أن يوفقنا 
إىل حسن الصواب، و مين علينا برمحة ال حد ذلا وأن يثيبنا حبسن الثواب، وينعم علينا 

وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو . النجاح والربكة يف طلب العلم
 آمني. الكرمي ونافعا إلعالء كلمة الدين

واهلل ويل التوفيق 
م 2017  مارس6بنجرماسني 

                                                        الباحث 
 
 

 زلمد ثاين                                              
     1201230676 
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الموافقة 
 

تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين : البحث العلمي بعنوان 
 يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد الفالح للبنني بنجربارو

زلمد ثاين       :  الطالب           
 1201230676      :  رقم القيد        

تعليم اللغة العربية      :  القسم            
الًتبية والتعليم       :  الكلية           

/ زلمد ثاين: الذي أعده الطالب  العلمي البحث       بعد االطالع على 
.  ، وافقت ادلشرفة على يقدميو إىل رللس ادلناقشة1201230676

 
 م 2017 ينايري  9بنجرماسني 

      ادلشرفة 
 

 
نور ليلى، ادلاجستري 

 1971091719980321: رقم التوظيف 
االعتماد  

باسم عميد كلية الًتبية و التعليم  
رئس قسم تعليم اللغة العربية 

  
 

الدكتور أمحد مرادي، ادلاجستري 
 197808082005011006: رقم التوظيف 
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االعتماد من طرف لجنة المناقشة 
تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين : البحث العلمي بعنوان 

: يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد الفالح للبنني بنجربارو، الذي كتبو
قد دافع الباحث عن . 1201230676: ، رقم القيدزلمد ثاين

ىذا البحث العلمي أمام جلنة ادلناقسة وتقرر قبولو شرطا لنيل 
 :درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف 

       :  اليوم                 
:  التاريخ                    
:  وتكون مقبولة بدرجة      

 عميد كلية الًتبية والتعليم 
جبامية أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 
 

الدكتور هدايات معروف، الماجستير 
 196907031995031004:             رقم التوظيف 

 
: وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتيذة

التوقيع اإلسم 

:  مناقشاا ورئيسحامدي إذلامي، ادلاجستري                              -1

: مناقشا                                       ادلاجستريزلمد ناضر،  -2

: مشرفة ومناقشة نور ليلى، ادلاجستري -3
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إقرار الطالب 
:  أنا ادلوقع أدناه وبيانايت كااليت 

زلمد ثاين       :  الطالب       
 1201230676: رقم القيد           

تعليم اللغة العربية : القسم           
الًتبية و التعليم : الكلية           

 لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية كلية ا شرطحضرتوأقر بأن ىذا البحث الذي 
: الًتبية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجركاسني حتت عنوان 

 تأثير بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاني في المدرسة "
" المتوسطة بمعهد الفالح للبنين بنجربارو

 ادَّعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورتو وما بنفسي وكتبتو حضرتو 
 على ادلسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليس فعال أنو وتبني تأليفو من أنو استقباال أحد

 أنتساري جامعة والتعليم الًتبية كلية على أو ادلشرفة على ادلسؤولية تكون ولن ذلك،
 . بنجرماسني احلكومية اإلسالمية

.  وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيّت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
م  2017  ينايري6بنجرماسني، 

توقيع صاحب اإلقرار 
 
 
 

 زلمد ثاين                                                                
1201230676     
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 البحث ملخص

تأثير بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف  .م2017. محمد ثاني
 البحث العملي، .الثاني في المدرسة المتوسطة بمعهد الفالح للبنين بنجربارو

 .نور ليلى، ادلاجستري:  ادلشرفة.والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية

. الكالم مهارة.  بيئة اللغة العربية :الرئيسية الكلمات
مناسب يف واقع . إن الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسية يف تعليم اللغة

تعليم مهارة الكالم يف معهد الفالح للبنني فضال  على أن ىناك بيئة جيدة لتشجيع الطالب يف 
 ادلهارات من الثانية اللغة ىف والكالم. وتكلم العربية ىو مهارة مهمة للطالب معهد الفالح للبنني

 مع لالتصال وسيلة نفسو ىو كان وإن .اللغوية الدراسة غايات من غاية متثل الىت األساسية

 وإما كلو، الناس ومجيع وادلدرسات ادلدرسني بني أو والطالبات الطالب بني اإلتصال إما. اآلخرين
  اللغة  مسكن يف خاصة الطالب يسكن أيضا الفالح معهد يف كما. ادلعهد خارج أو ادلعهد يف

 .التعلم عملية يف لالتصال وسيلة ىو والكالم
لذلك قام الباحث البحث دلعرفة تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف 

. الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد الفالح للبنني بنجربارو
بدراسة الربط وحتليل االحندار لتحديد الدرجة من . واستخدم الباحث ادلدخل الكمي

. ادلتغريتني ادلرتبطتني، ودلعرفة تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم
باستخدام ربط فرودك مومان  (االختبار الفرضية)أما نتائج البحث حبصول التحليل 

(Correlation Product Moment ) وحتليل االحندار(Analisis Regresi)  تدّل على أن توجد عالقة
بني بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم اللغة العربية ىي  (عالقة مرتفعة جدا)إجيابّية 

     ويعرف أن يؤثر اختالف من بعض ادلتغرية ادلستقلة على ادلتغرية التابعة ىي0،8045064798
Y = 12.687 + 0.806X .ويعرف حبساب معامل احلتمية (Koefisien Determinasi)  أن مهارة

 (Ho)فالفرضية الصفرية %.  64،72الكالم اللغة العربية متأثرة من  بيئة اللغة العربية حوايل 
ىناك يوجد الربط بني بيئة اللغة العربية ومهارة الكالم فهناك .  مقبولة(Ha)مرفوضة والفرضية البدلية 

يوجد أيضا تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة 
. دبعهد الفالح للبنني بنجربارو
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