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 مقّدمة -أ
أّي لغة كانت و قصدنا هنا الّلغة ب فيهما يتكّلم الّناس ةفرق الّلغويّة هي مكان أو البيئة

هي القاموس بيئة ي ف .ة الّتي يقصدها الّناسغفي تعليم اللّ  وسيلة من وسائل البيئة و. العربّية
و تشّكل محيطه  ،و الّنبات مجموع العناصر الطّبيعّية واالصطناعّية الّتي تحيط باإلنسان والحيوان

زهدي في كتابه أّن البيئة هي جميع  يو كتب حليم 1.الطّبيعّي. الّلغويّة منصوب إلى الّلغة
الطّّلب  الّتعليم و ترغبّية لأنها أن تؤثّر في عمش مني األشياء و العوامل المادية و المعنويّة الّت

 2.هم على تطبيقها في واقع حياتهم اليومّيةعو تشج مة العربّية و تدفعهغفي ترقّية اللّ 
و غير رسمية. البيئة ة رسمية لغة نوعان و هما بيئإلى اكتساب البيئة الّلغويّة بنسبة 

مثل التكلم بين  فى بيئة خاصة لترقية سلوك لغة الطّلبالرسمية هي الجوانب التعليمية وقعت 
بيئة يومية هي فمعمل اللغة. و أما غير الرسمية  ة في فصول الدراسية أو فيذالطّلب و األسات

المنزل مع األسرة و  فيها مباشرة مثل عند االتصال فيوقعت بين كل اإلنسان و وجدت اللغة 
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و وقعت  ،السوق و في أي مكان التي يتحدث فيها صال بأصحاب أو بأحد أو االتصال فياالت
 3بدون قصد.

 ومهارة الكّلم هي مهارة يلزمها الطلبة في ممارستها وتدريباتها بشكل اتصال مباشر.
لذلك لتحقيق  4اآلخرين شفويا.مع  قدرة الفرد على استخدام اللغة الصحيحة لّلتصالوالكّلم 

 أهداف هذه المهارة بحاجة إلى الدعومة التي منها البيئة. 
و كيف دورها في التعليم حتى تستطيع أن  ةغويّ عن البيئة اللّ بحث الباحث لك جل ذأل

 ترقي مهارة الكّلم.
 

 عريف البيئةت -ب
 5بوأ( و )تبوأ( أي نزل وأقام.و مشتقة من الفعل ) ،منزلال :بيئة لغةال

 :و البيئة عند بعض العلماء
التي و التأثيرات البيئة هي جميع الكائنات والشروط و األحوال  أنّ  (1291)إميل سالم -1

 6وجدت فى مكاننا و تأثّرت للحياة.
البيئة هي جميع األشياء والظروف تضمنت من اإلنسان و  ( أنّ 1221درسونو) -9

 7عملياتهم.
تي الّ  ادية و المعنويّةالم ع األشياء و العوامليأّن البيئة هي جم (9002)يحليمي زهد -9

و تدفعهم و  ب في ترقّية الّلغة العربّيةفي عملّية الّتعليم و ترغب الطّّل من شأنها أن تؤثّر 
 8.هم على تطبيقها في واقع حياتهم اليومّيةعتشج
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تكلم الّناس بأّي لغة  ا يرقة فيهممكان أو ف يهالبيئة  ريفات السابقة نجد أنّ ومن التع
شياء التي تقع في أرض البيئة هي جماعة كل األ .ةيوميّ  حياةاإلنسان . و تأثر في جميعكانت

التي تعينه شياء لك. فيها يتعلم اإلنسان كل األواحد. و تؤثر فى ترقية المهارات اللغوية و غير ذ
 حوائجهم يوميا واستعداد للزمان المسقبل.وجوب عمليات في الحياة ليستطيع قضاء  عن

 
 أهداف البيئة اللغوية  -ج

 هي: اللغوية، لبيئةو من أهداف ا
اتصاال و محادثة و ندوة و  لمجتمع الدراسي في استعمال اللغة،استطاعة التعّود و  -1

 محاضرة و تعبيرا تحريريا.
 لتعزيز في اكتساب اللغة التي تُعّلَم في الفصل. بحيث الطلبة يتمّلكون لممارسة اللغة. -9
 9لزود ابتكار و عملية اللغة لتكامل بين النظرية و التطبيقي في بيئة غير رسمية مريحة. -9

و في االختصار أهداف تكوين البيئة اللغوية هو تطوير استطاعة و مهارات الطلبة و 
المعلمين و األخر في عملية اللغة ناشطة في شفهي أو كتابة. حتى تعلم اللغة أنشط و أنجع و 

  10أكثر معنى.
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 دور البيئة اللغوية في الكالم -د
فيها  ة ألنّ غويّ بالبيئة اللّ  تمّ ستم .وهذه مشكلة لبة في التكلّ يستصعب الطّ  األغلبية،على 

غة سيتعّود و يستطيع المجتمع الدراسي في استعمال اللّ  ،. أولهامنافع كثيرة بعد قرأنا أهدافها
 تزيدس و ثالثها، غة.و تجريب و ممارسة اللّ تعزيزا و مكانا في اكتساب  ستجد وثانيها،جّيدا. 

 غة لتكامل بين النظرية و التطبيقي في بيئة غير رسمية مريحة. ابتكار و عملية اللّ 
تكوين ة غير محمول بدون العمليات المساعدة على تطور المهارات اللغوية. غويّ البيئة اللّ 

 هي: ومن العمليات التي تجد فيها،  بممارسة اللغة. الطلبة أن يسّنداللغوية يجب البيئة 
يتحادثون بينهم كل يوم حتى ماهرين تكّلم بالجيد ألنهم من  المحادثة بين مجتمع البيئة. -1

 تعّودين.مال
جادلون عن األشياء المهّمة التي تساعدهم في ترقية مهارة الكّلم هم يت بينهم. المجادلة -9

 و ترقية ذكاءهم.
 متعاقبين بينهم. أمامهم عن األشياءيحاضرون و يخاطبون  .و الخطابة محاضرةال -9
هم يفّرقون  في العادة، .ةيصنعون مسرحيات بالمواضيع المتنّوعة و المجتذب .يةالمسرح -2

 بالِفرق ثم يجتهدون ألري مسرحيات التي صنعوا.
 . من المحترفين ايكونو   يجرّبون فيها حتى .سّيد االحتفاالت -1
 يصنعون و يقرأون بأشعار جميلة مع صوت مرتفع و نفس شجاع. .الِشعر -1

يئة اللغوية: أهداف الب1الرسم البياني   
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د بالجيّ  اما تكلّ و ال يخافو  اهم. حتى يشجعو داو العماليات السابقة ال تفلح إال باجته
 وال يتكّرروا في األخطاء. مع صوت مبين و لسان فصيح،

 
 الخالصة -ه

ة وسيلة من وسائل غويّ اللّ  تأثيرا عظيما في حياة جميع الناس. والبيئة لبيئةعرفنا أّن ل قد
. ألن فيها كثير من العمليات الدراسي مساعدة للمجتمعوجودها في التعليم  في تعليم اللغة. و

 إال تفلحالالمساعدة على ترقية المهارات اللغوية خصوصا لمهارة الكّلم. لكن كل العمليات 
 اجتهادهم.ب

 
 المراجعالمصادر و قائمة 
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