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الباب األول 
المقدمة 

 
 خلفية البحث  -أ 

الًتبية مهمة جدا يف احلياة، وىي حاجة أساسية يف العملية اإلجتماعية، 
ىي والًتبية اللغوية  إحدى من الًتبية ادلهمة يف عملية احلياة، بغَتىا ال نستطيع 

 .   أن نستعمل اللغة آللة اإلتصال يف العامل
وقال نور . ىى ألة االتصال والتفاعل الذى يستعملها اإلنسان اللغة

، وقيل يف "اللغة أصلو لَُغى، أو لَُغٌو واذلاء عوض، ومجعها لًُغى ولغات" ىادى
مصطفى  كما قال ".أي الكالم الباطل الذي آل فائدة فيو: تفسَت اللغو

واللغة العربية . اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم" الغالييٌت ىف كتابو
 ."ىى الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم: 

اللغة العربية ىي لغة اختارىا اهلل ليخاطب هبا زلمد صلى اهلل عليو وسلم 
الذي يؤبد هبا القرآن و األحاديث النبوية الىت وصلت إلينا و انتشرت ىف بقاع 

كما قال   .األرضى بواسطة الدين و العلوم و الثّقافة و السياسية و اإلقتصادية
 :كما يلي(12:يوسف )تعاىل ىف القرآن الكرمي من سورة 

                                                 
 Malang:UIN Maliki) ،بها الناطقين لغير اللغوية المهارات لتعليم الموجه ىادي، نور 

Malang 2011) ،4-3 ص 

 7. ص ،(2009, العلمية الكتب دار : لبنان )،العربية الدروس جامع الغالييٌت، مصطفى 
3
Abdur Rauf Shadry, Nilai-nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Pengembangannya, 

(Bandung:Bina Cipta, 1985), h. 80.   
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              ( 2: يوسف )

اسناد إىل اآلية ادلذكورة ميكن أن يكون مفهوما أن اللغة العربية ىي مهمة 
جدا ألهنا لغة ادلصدر اإلسالمية، وتستخدم أيضا يف العبادة كالصالة والذكر 

 .  والدعاء
يرى مصطفى فهمي أحد النفسانيُت أن العوامل اليت تؤثر يف صلاح ادلتعلم 

ادليول والدوافع، واالجتاىات وادلعايَت االجتماعية واألخالقية، وسلاوف الفرد : ىي
. وآمالو وكل مايتعلق بذاتو

العوامل :  وذىب اآلخر أن العوامل اليت تؤثر يف صلاح ادلتعلم ثالثة وىي
العوامل الداخلية نوعان جسمية وروحية، . الداخلية والعوامل اخلارجية وادلدخل

فاجلسمية ىي القوة الفصلية الدالة على صحة أعضاء اجلسم وتؤثر يف النشاط 
وعملية ادلتعلم خالل التعلم، وأما النفسية أو الروحية اليت جيب مراعتها منها 

القدرة العقلية وادلوقف وادلواىب والرغبة والدافعية والعوامل اخلارجية وىي نوعان 
وأما البيئة غَت . أيضا البيئة االجتماعية مثل األسرة وادلدرس واجملتمع واألصدقاء

ومدخل ادلتعلم، وىو يشمل . االجتماعية مثل البيت وادلدرسة والوسائل والطبيعية
. الطرق أو االسًتاجتية اليت يستخدمها ادلتعلم وىي تؤثر كثَتا يف صلاحو يف التعلم

ويؤكد أكثر العلماء أن البيئة ذلا دور مهم وتكبَت يف صلاح اكتساب 
ويرى مرزوقي أن البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت تؤثر . اللغة

يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 
. تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية

أما البيئة اليت تقصدىا ىنا ىي بيئة اللغة العربية، إذن البيئة مجيع األشياء 
والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت من شأهنا تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف 
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ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيق يف واقع حياهتم اليومية أو كل 
ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكانات احمليطة بو ادلتعلقة 

باللغة العربية ادلدرسية، واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف 
   .تعلم وتعليم اللغة العربية

االستماع، :  أربع مهارات، ىيىف أنشطة تعلم اللغة العربية، ىناك
والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب . والكالم، والقراءة، والكتابة

أما مهارة القراءة والكتابة، فوسيلتهما . االتصال ادلباشر بُت ادلتكلم وادلستمع
  .احلرف ادلكتب

االستماع، )يري بشَتي أهنا لتنمية مهارات الطالب اللغوية األربع 
حتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا والتكفى الساعة أو   (والكالم، والقراءة،  والكتابة

: يقول النيب صلى اهلل عليو وسلم. الساعتان داخل الفصل يف األسبوع الواحد
كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنو لسانو فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو 

إذا كان للبيئة تأثَت قوي وكبَت يف ترسيخ وتزكَت األديان يف نفوس . ميجسانو
اإلنسان، فال سيما تأثَتىا لسلوك اإلنسان اللغوية، فإنو ال خيتلف فيو اثنان أن 

.  للبيئة تأثَت قوي وجلي لتكوين لغة اإلنسان
إن الكالم كوسيلة إفهام "قال أمحد فؤاد عليان يف كتابو ادلهارات اللغوية 
 لذلك إن الكالم "سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب

أكثر األفعال يف حياة اإلنسان وتكون  دورا مهما يف اجملتمع ويعترب من أىم 
                                                 

 7-6. ، ص(2009،  ماالنجUIN Malam PRESS:)البيئة اللغوية، حليمي زىدي،  

دار الكتب : طرابلس) طرق التدريس الخاصة باللغة العربية في التربية اإلسالمية،فخر الدين عامر، 
 73. ، ص(1992الوطنية منشورات جامعة الفاتح، 

 86. أمحد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  
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ادلهارات اللغوية العربية األربعة، وىو معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم 
اللغة العربية، وقيل من يتكلم بطالقة يف تعبَت عما خطر بفكره، فقد صلح يف 

 .  تعلم اللغة، وبالعكس
بناء على ذلك إن الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسية يف 

مناسب يف الواقع تعليم مهارة الكالم يف معهد الفالح للبنُت فضال  . تعليم اللغة
ألن ىناك بيئة جيدة لتشجيع الطالب يف تكلم العربية وتكلم العربية ىو قدرة 

 ادلهارات من الثانية اللغة ىف والكالم. مهمة للطالب معهد الفالح للبنُت

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

 ادلدرسُت بُت أم والطالبات الطالب بُت اإلتصال إما. اآلخرين مع لالتصال
 معهد يف كما. ادلعهد خارج أم ادلعهد يف وإما كلو، الناس ومجيع وادلدرسات

 يف لالتصال وسيلة ىو والكالم  اللغة  مسكن يف خاصة يسكنون أيضا الفالح
 .  التعلم عملية

 اجلنوبية كادلنتان يف معاىد من معهد ىو بنجربارو  للبنُت الفالح ومعهد
 ناحية من العربية اللغة يتعلمون الطالب وفيها. العربية اللغة  مسكن فيو اليت

 من للبنُت الفالح معهد يف العربية اللغة يتعلمون والطالب. وادلهارات القواعد
ادلهارة تشَت و. الكالم مهارة ىي األربعة ادلهارات ومن األربعة، ادلهارات ناحية

   . إىل القدرة على استخدام تلك ادلعلومات وتطبيقها يف اجملال
 معهد توفَت مث التواصل، يف ادلمارسة أو التمكُت يف الطالب لدعم

 حتسُت أجل من كبَتة قدرة سيقدمها الذي ادلنهجية، األنشطة للبنُت الفالح

                                                 
7
Nabiha Gaber, Kemampuan Berbahasa, http://kenanaonline.com/users/posts/510000 diakses  

rabu 27 – 07 – 2016  jam 01: 34  
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 يف العربية اللغة تقدم يف تؤثر اليت العربية اللغة تكلم ىي للطالب وجودة نوعية
.  ادلعهد

أثَت بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم ت عن سيبحث الباحث أن وهبذا
أثَت بيئة اللغة العربية ت: لًتقية مهارة الكالم يف معهد الفالح للبنُت حتت ادلوضوع

على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح 
 .للبنُت بنجربارو

 

 أسئلة البحث -ب 

 :أما األسئلة يف ىذا البحث العلمي كما يلي

بيئة اللغة العربية تؤثر على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ىل  -1
 ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنُت بنجربارو؟

مالعوامل اليت تؤثر على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة  -2
 ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنُت بنجربارو؟ 

 
 أهداف البحث  -ج 

: األىداف اليت ينبغي حتقيقها يف ىذا البحث ىي 
بيئة اللغة العربية تؤثر على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف دلعرفة  -1

 ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنُت بنجربارو
دلعرفة العوامل اليت تؤثر على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة  -2

 ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنُت بنجربارو
 أهمية البحث -د 

: يرجو أن ىذا البحث كثَت ادلنفعة منها التالية
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أثَت بيئة اللغة توسيلة لزيادة ادلعارف اجلديدة وتعميق ادلعرفة احلالية عن  -1
العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد 

 . الفالح للبنُت بنجربارو
 .مظهر من نشاطات األكادميية يف تطوير األفكار العلمية ادلتعلقة -2
أثَت بيئة اللغة ت علوم االضافية للقارئُت الذين يريدون أن يفهموا حول  -3

العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد 
 الفالح للبنُت بنجربارو

 . مساعدة شلارسي العربية، وال سيما دلعلمي اللغة -4
 

  تحديد البحث -ه

: ادلقصود من االصطالحات اليت سيقدم الباحث ىو
ىو القوة الناشئة من شيء أو شخص وكل شيء يف الطبيعة اليت تأثَت  ال -1

تأثَت ىنا ىوتأثَت الشيء أما يقصد الباحث ب. تؤثر على كل ما ىو حوذلا
 .يف صلاح التعليم أي تأثَت بيئة اللغة على مهارة الكالم

البيئة ىي مسكن لديها البيئة ادلادية والبيئة ادلعنوية عن أنشطة تعليم اللغة   -2
العربية، البيئة ادلادية ىي الوسائل منها اللوحة والكتب والقاعة لتعليم اللغة 

العربية، والبيئة ادلعنوية أو تسمى بالبيئة اإلجتماعية ىي التفاعل بُت 
التالميذ والتالميذ، والتفاعل بُت التالميذ ورئيس ادلسكن، وكذالك يف 

 .التفاعل العام بُت األفراد

مهارة الكالم ىي االستطاعة يف النطق والقواعد وادلفردات والفصاحة   -3
 .والفهم يف اللغة العربية بادلمتاز حسب ادلعايَت
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 معهد الفالح للبنُت ىو مسكن اللغة من ادلساكُت الذي يسكن الطالب  -4
يف معهد  الفالح للبنُت أي مسكن  اللغة الذين ىم يتعلمون اللغة العربية 

 .  ويتكلمون اللغة العربية  يف كل يوم وليلة

 

  أسباب اختيار الموضوع -و

: خيتار الباحث ىذا ادلوضوع مؤسسا على سببُت وىي 
 . يف معهد الفالح للبنُت بيئة جيدة لتشجيع الطالب يف تكلم العربية -1
 . للبنُت ىو قدرة مهمة للطالب معهد الفالحتكلم العربية -2

 
 الدراسة السابقة -ي

ليعقد ىذا البحث فيستخدم الباحث البحث العلمي ادلناسب هبذا البحث كما 
: يلي

تكوين بيئة اللغة العربية يف معهد اجلامعة للبنات جبامعة وردة الفردوس، 
 .م2015أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت، يف السنة 

تدّل نتائج البحث السابق، أن بيئة اللغوية ىي إحدى العوامل اليت تؤثر 
تأثَتا كبَتا يف تدريب وتعويد واتقان مهارات لغوية أساسية من مهارات االستماع 

ألن . والكالم والقراءة والكتابة لدى طلبة جامعة أو تالميذ ادلدارس أو ادلعاىد
.  بيئة اللغة مهمة لتطوير مهارة اللغة العربية

تكوين بيئة اللغة العربية يف معهد اجلامعة ونتائج ىذا البحث توجد 
األول والثاين والرابع، أن تكوين بيئة اللغة العربية يف معهد اجلامعة األول أكثر 

وتكوين بيئة اللغة العربية يوجد يف ادلعهد األول كل . من معهد اجلامعة الثاين 
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يوم يف األسبوع إال يوم السبت ويف معهد الثاين يوما يف األسبوع يعٍت يوم ويف 
  .  معهد الرابع يومُت يف األسبوع يعٍت يوم الثالثاء واجلمعة

 هيكل البحث - أ أ

:     سيكتب ىذا البحث هبيكل البحث كما يلي
 :البحث تتكون إىل مخسة أبواب كما التايلزلتويات 

ادلقدمة تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأىداف  :الباب األول 
البحث وأمهية البحث والتحديد اإلجرائي وأسباب إختيار ادلوضوع والدراسات 

. السابقة وىيكل البحث
اإلطار النظري اليت حتتوي على تأثَت بيئة اللغة العربية على : الباب الثاين 

: مهارة الكالم لدى الطالب مبعهد الفالح للبنُت بنجرباروـ كما التايل
 تعليم اللغة العربية -أ 
 مفهوم الكالم -ب 
بيئة التعليم   -ج 

منهج البحث، الذي تتكون إىل نوع ومدخل البحث : الباب الثالث 
وتصميم البحث ومتغَت البحث ورلتمع البحث وعينتو والبيانات ومصادرىا 

. وأساليب مجع البيانات وتصميم ادلقاييس وأساليب حتليل البيانات
حتليل البيانات ومناقشتها، الذي يتكون إىل حلمة عن : الباب الرابع 

. ميدان البحث وتقدمي البيانات و حتليل البيانات وتفسَتىا
اخلامتة وىي تتكون من خالصة البحث وتوصيات  :الباب اخلامس

 .البحث


