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 األول بباال
 املقدمة

 
 البحث خلفيةأ.    

 فال ميكن ألنه ال يوجد لغة الشيء أفضلول و األاللغة هي وسيلة للتفكري 
، حىت لو كان اهلدف من ذلك هو يف الواقع غري للتفكري يف شيء معنياإلنسان 

لغة الما تستخدم للتواصل هي اللغة، إما يف شكل  أداة اتصال اليومية غالبامرئية. 
. جيب أن يكون اللغة ابعتبارها وسيلة لالتصال وظيفة على اللسانيةلغة ال وأ ةالكتابي

اللغة هي أداة  شخص بوعي أو دون وعي االستخدامات.الأساس احتياجات 
 1ية.للتعبري عن الذات، وأدوات االتصال، ووسيلة للسيطرة االجتماع

هو الوسيلة  ، على الرغم من موقعهاالعربية جزء من العلوم اإلسالميةاللغة 
، لكن اللغة العربية هلا املكانة املهمة بني علوم علوم الرئيسية يف اإلسالملفهم ال

 2الوسيلة، لذلك يويل العلماء اهتماما كبريا ابللغة العربية.
، ت لغوية جيب أن يتمتع هبا الطالب، هناك أربع مهارام اللغة العربيةييف تعل

قان ، ويف إتالكتابة القراءة، ومهارة ومهارة هارة االستماع، ومهارة الكالم،وهي: م
هي  من شخص اللغوية، يفرتض بعض اللغويني أن قدرة هذه املهارات اللغوية األربع

 3دات.إتقان املفر مستواه يف حتدد فقط من خالل 
لسانية ، بعضها يف األشكال الاللغوية خمتلفة اتمهار رأى إفندي يف رمحيين أن 

، ومنهم من يتسم ابلقدرة على التحدث بل، ويستمع، ويقرأ. وهناك من يتقوالكتابية
ناقل النتاجية تعمل كاإلقدرة مثل الك  مهارة الكالمورأى أحسن الدين أن . والكتابة

                                                             
1 Nawawi, Ummul Qura, Keterampilan Berbicara Sebagai suatu keterampilan berbahasa, 

(Jakarta: Uhamka Press, 2017), hal. 11. 
2 Abu Hamzah Yusuf, Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Adhwa, 

2007), hal. 1. 
3 Syaiful  Mustofa,  Startegi  Pembelajaran  Bahasa  Arab  Inovatif,  (Malang: UIN  Malik  

Press, 2011), hlm. 2. 
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كشكل من أهنا   وقدم ذيوندونو عن مهارة الكالم .بشكلعلومات الناشر على املو 
ا ألن اة اليومية. نظر ، يعد التحدث نشاطا لغواي مهما يف احلياللغة أشكال استخدام

طلب التمكن من ، فإن القدرة على التحدث تتنشط ومنتجنشاط  هو التحدث
 4.استخدام اللغةعدة جوانب وقواعد يف 

رات املهاهو أحد أنواع  مهارة الكالمكما نقلته رمحيين، رأى إيفيدي أن 
تحدث ابللغة ، مبا يف ذلك تعليم الحتقيقها يف تدريس اللغة احلديثة اللغوية اليت جيب

، أي بني غة هلا جانب اتصال ثنائي االجتاهالعربية. أنشطة احملادثة يف فصول الل
ارسة يف مهارة الكالم العربية هي ال بد أن مامل . املتحدث واملستمع بشكل متبادل

( القدرة على التحدث، 2، )ستماع( القدرة على اال1على: ) يبدأها من األساس،
يت متكن الطالب من إيصال من املفردات والتعبريات ال( التمكن )النسيب( 3و )

لغة العربية بعد معيار النجاح يف ال هي مهارة الكالم فإن ،ذاإ .أفكارهم /نواايهم
 5.، وهي االستماع والقراءة والكتابةاملهارات األخرى

علمون ية املختلفة يطبقها املبر جند طرق تعليم اللغة العيف هذا العصر، ميكننا أن 
. هناك حاجة إىل طريقة مؤهلة يف عملية التدريس امعاتخمتلف املدارس واجليف 

، من املأمول أن حيب اجليدة التعليم والتعلم لتحقيق أهداف التعليم. مع تطبيق طريقة
 الطالب على الدرس وميكنهم بسهولة الفهم واملمارسة ما حيّصلون عليه من التعليم.

يف تنمية تعلم الطالب، وخاصة على تنمية  رياأتث يف علمية التعليم، البيئة أتثر
اللغة اليت سيتم تعليمها من قبل الطالب. البيئة هي كل شيء خارج نفس اإلفراد 

 6 وأتثر لتطويره.
والثانية.  وىلاكتساب اللغة األ يفب لغوية هي الوسيلة الرئيسية للطالالبيئة ال

ية يومًيا للتواصل بني الطالب البيئة اللغوية العربية هي بيئة تستخدم اللغة العرب
                                                             

4 Rahmaini, “Strategi Maharah Kalam Bagi Non Arab”. Ihya’ al-Arabiah, as-Sanatul Ula, 
No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 228. 

 .282، ص: رجعملفس ان 5
6  Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal. 83. 
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واملعلمني مع بعضهم البعض. ال توجد لغة أخرى تستخدم للتواصل ابستثناء اللغة 
العربية. بيئة كهذه ستجعل شخًصا غري قادر على التحدث ابللغة العربية قادرًا على 
التحدث بطالقة. وذلك ألنه مطلوب من الشخص أن يتكلم العربية رغم أنه ال يريد 

، ألهنم هبذه ئًما إىل التواصل ابللغة العربية، يضطر الطالب دامع البيئة اللغوية ذلك.
 7يف بلد عريب. مالتحدث ابللغة العربية كما كأهن القوة سوف يعتادون على
على  عن البيئة اللغوية العربية بحثيأن  الباحث اولحييف هذه املناسبة، 

 راناإلرشاد تنجااإلسالمية ملتوسطة املدرسة ا طالبل مهارة الكالم تطويرممارسة و 
هناك، موجودة منتان اجلنوبية اليت يكال  مراتبورا منطقة بنجر ”Bakkah“ بكةعهد مب 8

د إلجراء عهاملتار الباحث هذا خيإما يف داخل الفصل وخارجه. ومن األسباب 
املعلمني على الطالب و ، ألن طبق املعهد التخطيط الذي جيرب البحث العلمي

 كلغة التفاهم أو التدريس يف كل نشائط التعلم والتعليم.  ل اللغة العربيةالستعما
هو جلنة تعليمية متوجهة على  مراتبورا عن املعهد، معهد بكة يةالتارخيلمحة ال

هذا املعهد هو يف حتفيظ  من األول القرآن والسنة بفهم السلف الصاحل. الرتكيز
، املتوسطة، حىت دائيةتاإلب طفال،من مرحلة روضة األالقرآن، حيثما الطالب إما 

ابلقرآن، مثل علم التجويد  ةوتعلم العلوم املتعلقحتفيظ القرآن جيب  ،ويةاالعالية أو الثن
صحيحة، علم العقيدة الوالتفسري. وغري ذلك، زّوده الطالب بعلوم الدين، مثل 

 الفقه، علم املعاملة، واللغة العربية.
عرب رسالة واتساب يف  هناكمعلمني من  احدناء على نتائج املقابلة مع ب

، وكيف بكة عهدالبيئة اللغوية يف ماك عن هن سة املبدئية، سأل الباحث املعلمالدرا
ممارسة وإتقان مهارة الكالم العربية اليت تطور ابلبيئة اللغوية تنمية الطالب على 

ل تعويد التواصل ، مثتنوعةم . كان البيئة اللغوية يف املدرسة املتوسطة اإلسالميةهناك
, وكان يف نشائط املعلم ابللغة العربية بني الطالب مع الطالب اآلخر أو الطالب مع

                                                             
7 M. Rizal Rizqi, Peran Bi’ah Lughawiyyah dalam Meningkatkan Pemerolehan Bahasa 

Arab, Jurnal Alfazuna : Vol. 1 No. 1 , 2016, hal. 1. 
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. مث وغري ذالك التفاهم يف الفصل،التعليم والتعلم بينهم ابستعمال اللغة العربية كلغة 
يد جدا، قال مهارة الكالم العربية هناك هي ج وإتقان الطالب على ممارسة تنمية
أو  من الطالب اتقنوا بسرعة اساسيات التحدثمن مائة  80لم إن حواىل املعأحد 

  8وفهمها. ابللغة العربية الكالم
وية البيئة اللغ قوميعرف كيف يأن الباحث ، ميكن من خالل هذا النشاط

البيئة أيًضا يف االختيار أي  . وميكنعلى ممارسة مهارة كالم الطالب جيدة وفعالة
 .يف املستقبل طالبالعلى  تم تطبيقهااللغوية سي

 
 أسئلة البحثب.  

 املدرسة املتوسطة لطالب الكالم مهارة البيئة اللغوية على ممارسةكيف هي  .1
عهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان مب 8 اإلرشاد تنجاران اإلسالمية

  ؟ اجلنوبية
رة الكالم مها ممارسةيف اليت تؤثر على الطالب العائقة لعوامل الداعمة و ما هي ا .2

 8 اإلرشاد تنجاران اإلسالمية املدرسة املتوسطة يف البيئة اللغويةمن خالل 
 ؟ عهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةمب

 
 البحثداف أه ج.  

املدرسة املتوسطة  لطالب الكالمالبيئة اللغوية على ممارسة مهارة ملعرفة  .1
مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان  عهد بكةمب 8 اإلرشاد تنجاراناإلسالمية 

 .اجلنوبية

                                                             
مبعهد  8نتيجة املقابلة مع أستاذ فيصل عبد الرحيم، رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  8
 .2022مارس  2: اخلميس،  ، اتريخ التحميلبكة مراتبورا



5 
 

 
 

مهارة الكالم  ممارسةيف  اليت تؤثر على الطالبالعائقة لعوامل الداعمة و املعرفة  .2
 8 اإلرشاد تنجاران اإلسالمية املدرسة املتوسطةيف غوية من خالل البيئة الل

 .عهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةمب
 

 أمهية البحث  د. 
 األمهية النظرية .1

ميكن أن نستخدم النتيجة من هذه البحث كاملرجع يف حتديد وتطبيق  (أ
 مهارة الكالم. ممارسة وإتقان على الداعمة البيئة اللغوية ةعاوحتقيق وصن

ال التعليم، ال نتوسع خزينة املعرفات يف جم ة هذا البحثنتيجلل ميكن (ب
مارسة ملية اجليدة البيئة اللغو  ةعاوحتقيق وصنحتديد وتطبيق سيما يف 

 مهارة الكالم.وإتقان 
 األمهية التطبيقية .2

، من املتوقع  هبذ البحث ميكن أن جيعله مثل مواد االعتبار بشكل عام
حتديد اللغة العربية ملزيد االهتمام يف  يأو معلم املدرسةللمؤسسة أو رئيس 

مهارة  تقانيف ممارسة وإ اللغوية املناسبة للطالبالبيئة  ةعاوحتقيق وصنوتطبيق 
 الكالم.
 

 اإلجرائي تحديدال ه.  
إىل منع األخطاء يف الفهم واالختالفات يف التفسري  حديد اإلجرائييهدف الت

البيئة اللغوية " يعين : يتعلق ابملصطلحات الواردة يف هذا موضوع البحث. وهو
يف  8 على ممارسة مهارة الكالم لطالب املدرسة املتوسطة اإلرشاد تنجاران

 اإلجرائيتعريف الفإن  ،"بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية معهد
 الذي حيتاج إىل الشرح هو:
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 البيئة اللغوية .1
البيئة اللغوية هي كل ما يسمعه ويشاهده املتعلم فيما يتعلق ابللغة الثانية 
اليت تتم دراستها. ما ُيصنف على أنه بيئة لغوية هو الوضع يف املنزل عند 

عملية التعلم والتعليم  ، ويفون، وإجراء حماداثت مع األصدقاءلتلفزيمشاهدة ا
حتقيق تعلم  ، وما إىل ذلك. تعد جودة البيئة اللغوية مهمة جًدا يفيف الفصل

، فإن البيئة اللغوية اجليدة هي بيئة ميكن أن توفر أكرب لغة جديد انجح. لذلك
نقسم بيئة تعلم ت لموهنا.فرصة للمتعلمني للتعرف على اللغة اجلديدة اليت يتع

ة من ، رمسية وغري رمسية. تشمل البيئة الرمسية جوانب خمتلفاللغة إىل بيئتني
، وهي يف الغالب يف الفصل الدراسي أو املخترب. التعليم الرمسي وغري الرمسي

ما إذا كانت هذه البيئة الرمسية توفر مدخالت للمتعلمني يف شكل نظام لغوي 
، يعتمد على نوع أو خطاب لغوي )مهارات لغوية( غة()معرفة عناصر الل

، هناك ميل إىل أن البيئة ة اليت يستخدمها املعلم. ومع ذلكالتعلم أو الطريق
الرمسية توفر أنظمة لغوية أكثر من خطاب اللغة. توفر البيئة غري الرمسية التعرض 

ة ، ومعظمها خارج الفصل الدراسي. لذلك توفر هذه البيئللتواصل الطبيعي
 9غري الرمسية خطااًب لغواًي أكثر من نظام اللغة.

ئة اللغوية من البيئة اللغوية يف هذا البحث تشمل البي ويقصد الباحث
ب يف كل ملتبس مع طال يجري هذا البحثالرمسية وغري الرمسية، ألنه س

 .مبعهد بكة مراتبورا 8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
  اللغة العربية .2

، وهي لغة غنية ابلقواعد والرتاكيب اللغة العربية هي لغة ديناميكية
واملفردات. وغري ذلك، أن اللغة العربية هي من أقدم اللغات يف العامل وهلا 

                                                             
9 Baiq Tuhfatul Unsi, Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Melalui Penciptaan Lingkungan 

Bahasa, Tafaqquh; Vol. 3 No. 1, Juni 2015, hal. 140-141. 
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فضائل عديدة وهي لغة القرآن ولغة أهل اجلنة ولغة األنبياء وعدة الفضائل 
 10األخرى.

 مهارة الكالم .3
، مهارة. املراد فيها االستطاعة -ميهر -مهر كلماة  املهارة هي مصدر من

أتثري  القول.  كالما، يعين  –يكلم  -ما الكالم مصدر من كلم.  وأواإلتقان
مهارة الكالم من أهم املهارات اللغوية ألن اللغة هي اجلزء العلمي ملمارسة 
املتعلم . وكثري ما جند أن متعلم اللغة العربية يهدف إىل التمكن من الكالم 

مهارة الكالم هي قدرة الشخص على نطق أصوات و  ذه اللغة.والنطق هب
وية والصرفية( بقواعد لغوية معينة )القواعد النحاملفصل أو الكلمات العربية 

 11لنقل األفكار واملشاعر.
 

 أسباب إختيار املوضوع     و.
البيئة اللغوية على ممارسة مهارة إختار الباحث هذا املوضوع يعين " سباباأل
عهد بكة مب 8 اإلرشاد تنجاراناإلسالمية لطالب املدرسة املتوسطة الكالم 

"، ألن يهتم الباحث ابلبيئة اللغوية العربية، مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية
على تطوير اللغة العربية أثناء تعلم وتعليمها. ومن السبب اآلخر ملاذا  بكبريمما تؤثر 
تار اخو ة لإلتقان يف تعلم اللغة. ألهنا أهم املهار الم, حبثا عن  مهارة الكحث اخيتار الب

إلجراء البحث العلمي،  معهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةالباحث 
 املعلمني الستعمال اللغة العربيةألن طبق املعهد التخطيط الذي جيرب على الطالب و 

 م.كلغة التفاهم أو التدريس يف كل نشائط التعلم والتعلي
  

                                                             
10 Abu Hamzah Yusuf, op. cit, hal. v. 
11 Rahmaini, op. cit, hal. 229. 
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 ةابقالدراسات الس   ه.
ذات صلة هبذا البحث،  الدراساتالعلمية ، هناك  لبحوثمن بني العديد من ا

 منها:
امعة جلالطالبة من قسم تعليم اللغة العربية اب ،نريمال فيلذا فرخاانل   البحث العلمي .1

 : مبوضوعها 2017 بوروكريتو، اإلسالمية احلكومية
"Pembelajaran Maharah Al Kalam Siswa Kelas Unggulan Di MTsN 2 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2016/2017 ." 

 

  نتيجة البحث :
 2املدرسة الثانوية احلكومية  األهداف التعليمية ملهارات الكالم يف

يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على ممارسة ما تعلموه  هي: بنجارنيجارا
مث ابلنسبة للمادة  حماداثت قصرية.بسيطة أو  تدرس حىت مع مجل بشكل جيد

، وهي يتوافق مع اإلرشادات احلالية املدرسةالعربية اليت يتم تدريسها يف 
الطريقة مث كتاب "منوذج التقوى من أتليف أكيك بوستاكا".   استخدام

 وأسئلة وأجوبة ادثةاحملقصص و الو  ةر اضاحملم اللغة العربية من يتعل املستخدمة يف
 .التأليفاإلنشاء أو  ات واحلفظ والغناء واملفرودو 

 2املدرسة الثانوية احلكومية  يتم تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف
التعرف على ، مث املفردات تعارفوهي:  من خالل ثالث مراحل  بنجارنيجارا

، الكالم ةم مهاراييف تعل املستخدمة لالوسائ ، مثاجلمل ومتارين احملادثة القصرية
 ة.ابستخدام السبور يعين 

 
اإلسالمية عة الطالبة من قسم تعليم اللغة العربية ابجلام ،مكرمةل   العلمي بحثال .2

 مبوضوعها :  2016 احلكومية بوروكريتو،
"Pengembangan Maharah Al-Kalam Melalui Bi’ah Lughawiyyah di 

Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren Al-

Hikmah 2 Benda Brebes Tahun Pelajaran 2016/2017”. 
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  نتيجة البحث : 
الغرض من صنع البيئة اللغوية يف ماك هو تنمية مهارات التحدث 

رة الكالم( بيئة اللغة يف رمسية وغري رمسية تؤثر البيئة غري الدى الطالب )مه
ابللغة  2احلكمة  (MAK)الرمسية بشكل كبري على مستوى كفاءة الطالب ماك 

هتم. هذا بسبب حدوث ار الك البيئة غري الرمسية املهيمنني يف تنمية مه، وتالعربية
ابللغة  راسي بني الطالب ملمارسة الكالماملزيد من التفاعالت خارج الفصل الد

 العربية.
، من بني هذه املناطق أو ستخدام بيئة اللغة هناك بشكل جيدمت ا

سية، واملهاجع، حدث، مثل الفصول الدراالبيئات، مبا يف ذلك البيئة الت
، وبيئات عرض تماع مثل املختربات ودروس التنقل، وبيئات االسواحلدائق

 القراءة مثل املكتبات وجمالت احلائط.
 

ابجلامعة الطالبة من قسم تعليم اللغة العربية  ،بوتري خالدة فائقل   رسالة املاجستري .3
 مبوضوعها: 2015اإلسالمية احلكومية كدري، 

رها يف تنمية مهارة الكالم دراسة متعددة املواقع يف معهد البيئة العربية ودو "
األمانة احلديث كراين سيدووارجو و معهد دار احلكمة اتوانج ساري تولونج 

 ".أجونج
 

 : نتيجة البحث
ديث كراين حلانة امألم مبعهد االتنمية مهارة الك يفدور البيئة العربية 

ساري تولونج أجونج، من ديث اتوانج حلكمة احلسيدووارجو و معهد دار ا
م التنمية مهارة ك يف ثريوكذلك ك ،ثريانب النفسي كان دوره يساعد كجلا
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. ومن كالم الطلبةتنمية مهارة   يفكان دوره فعال   الرتبوي انبجلمن ا .مثالطلبة
 .الطلبة المتنمية مهارة ك يف بريانب النظامي كان دوره كجلا

 
 حث :هذ البمع ة قابسالفرق بني الدراسات ال
. يف الدراسة األوىل، مع هذه الدراسة ةمتشاهب ةسابق تراساقدم الباحث د

عن نظام تعليم مهارة الكالم يف الصف املتفوق الذي يطبق أساليب  الباحثة حبثت
عن تطوير مهارة الكالم  الباحثة التعليم الفعالية واجليدة. ويف الدراسة الثانية، حبثت

 طريقة األكثر فعالية ملمارسة مهارة الكالم لدى الطالب.، وهي البوسيلة البيئة اللغوية
، حبثت عن دراسة متعددة املواقع يف املعهدين، يعين ويف الدراسة أو الرسالة الثالثة

 البيئة العربية ودورها يف تنمية مهارة الكالم والعوامل املؤثرة هبا.
يركز  يعين ا البحثوبني هذ اأن الفرق بينه يتبني اتالدرس ذهبناء على هو 
وكل  على ممارسة مهارة الكالم لطالب لبيئة اللغويةاحث على كيف هذا الب الباحث

مبعهد  8يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  هبا عائقةعوامل الداعمة والال
  .بكة مراتبورا
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 ز.    هيكل البحث
على ب يف نظام هذا البحث، ينقسم البحث إىل مخسة الباب. حيتوي كل اب

 :وهي املباحث، 
مقدمة، خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، أمهية  :    الباب األول

البحث، التحديد اإلجرائي، أسباب إختيار البحث، الدراسات 
 السابقة، هيكل البحث.

 اإلطار النظري:     الباب الثاين
 لبياانت ا، البحث موقع تصميم البحث، ،البحث ومدخل نوع : الباب الثالث

أسلوب ، اختبار صحة البياانتمجع البياانت،  أساليب، مصادرهاو 
 .حتليل البياانت

 البحث، وتقدمي البياانت، وحتليل البياانت.ن يدام عن حملةالباب الرابع    : 
 حات البحث )إن كانت موجودة(.ارت التوصيات واالق ،اخلالصة الباب اخلامس :

 


