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 الملخص
أن ادلدرسة  مشكلة تعليم اللغة العربية ىي استيعاب مهارة الكالم للطالبات، ومن أسباهبا

قندال  أو مكان الدراسة منها ال تطبق وال توجد البيئة اللغوية. واختارت الباحثة مدرسة أبوذّر 
بل إّن ىذه ادلدرسة  ة دلمارسة وتكرار الدروس اللغوية،ألن ادلدرسة مل تطبق البيئة اللغوي  رابوجوصلا

يف حّي ادلعاىد السلفية. ولقد تعّلم فيها كثَت من الطلبة منذ و    إحدى من ادلدارس اإلسالمية
ادلواد الذي درس العلوم الدينية ادلتنّوعة، وعلوم اللغة العربية بعض من ه 7711 ماض قدر سنة زمان

 فيها الطلبة. ففي ىذه الورقة أرادت الباحثة إبراز تلك احملاولة هبدف اإلشراح عن تطبيق عملية
اإلجرائي للمدرسة ٔتجتمع البحث مجيع وىذا البحث باستخدام ادلنهج . الدروس اإلضافية
قابلة ّتمع البيانات ادلالحظة وادل 501يف مجيع الفصول وادلرحلة وعددىا الطالبات  
أن عملية تكوين البيئة العربية من خالل الدروس اإلضافية تدور  وكانت نتائج البحث ىيواالختبار.

إىل ثالثة أدوار وتنتج إىل نتيجة جيد وىناك دالة على أن ىذه األنشطة تؤثر تأثَتا قويا لًتقية مهارة 
 الكالم ووجود البيئة العربية.

 
 إلضافية الكلمات الرئيسية: البيئة، الدروس ا

 
 مقدمةال . أ

قامت ادلعاىد وادلدارس اإلسالمية باندونسيا بتطوير البيئة العربية لتعويد استخدام اللغة العربية. 
ّتانب أّن فيها تدريس الكتب الدينية اليت تستخدم اللغة العربية، وفيها يلزم الطالب باستعمال اللغة 

السيطرة على اللغة العربية شفوية كانت أم ٖتريرية العربية لالتصال اليومي بينهم. فلذلك لتحقيق 
 ٖتتاج األشياء ادلهمة كوسيلة السيطرة عليها وىي البيئة العربية الفعالة.

                                                                  

 وروجامعة سونان غَتي اإلسالمية بوجوصلفي  ةمحاضر *

mailto:bintakholiq@gmail.com
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. والبيئة ذلا دور مهم يف تعلم اللغة العربية والبيئة ىي كل شيئ خارج نفس األوالد وتؤثر لتطور
العملية التعليمية وٖتسُت نوعية إن  .بيئةمع ال دائما يتفاعل شخصية اإلنسان ألنالطالب اللغة
ادلواد بطبيعة االٖتاد االجتماعي، ولكن أيضا بسبب الطبيعة احمليطة ب تليس منها الكائنات
 ، والطبيعة وشخصيةصائ ، واألخالق، واخلالفكرؤثر تادلناطق احمليطة واختالف ، التعليمية
 (Nata ،2972171. اإلنسان
فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية. إما احملادثة اليومية وإما البيئة العربية ىي حالة و 

النشاطات األخرى مثل اخلطابة والندوات وعملية التعلم والتعليم وادلسابقات اللغوية واأللعاب 
العربية والنشاطات ادلؤيدة األخرى. تشمل البيئة العربية على األحوال يف ادلقصف أويف الدكان، 

 وحُت قراءة ارجرائد وأحوال عملية التعليم يف الفصل ُتألصدقاء وحُت مشاىدة التلفزياحملاورة مع ا
حىت يستخدم مجيع اللغة العربية كوسيلة اإلتصال حُت تقدم اآلراء  وحُت قراءة الدروس وغَتىا

 (255 29951)الكامل، شفويا كان أم ٖتريريا.
وجدت ادلشكالت يف مدرسة أبو  ، الكالميةوأثناء ٖتقيق كل األىداف واحلصول على ادلهارة 

ذّر. وأما األسباب ادلتنوعة، إما من عدم كفاءة ادلدرس يف التعليم أو عدم استخدام الوسائل ادلناسبة 
أو عدم توفر البيئة ادلستوجبة دلمارسة الكالم العريب، وألن الكالم مع تطبيقو من وسيلة األوىل 

س وادلدرس. لذا فكرت الباحثة أن كل ادلدرس والدارس يف ىذا النتقال األخبار والعلوم بُت الدار 
 ادلدرسة حيتاجون إىل البيئة اللغوية لًتقية مهارهتم الكالمية بينهما.

اختارت الباحثة يف ىذا البحث مدرسة أبوذّر قندال بوجوصلورو ألن ادلدرسة مل تطبق البيئة 
درسة إحدى من ادلدارس اإلسالمية و يف حّي اللغوية دلمارسة وتكرار الدروس اللغوية. إّن ىذه ادل

مــ يف العلوم الدينية 7711ادلعاىد السلفية. ولقد تعّلم فيها كثَت من الطلبة منذ زمان ادلاضي قدر سنة
ادلتنّوعة. وعلوم اللغة العربية بعض من ادلواد الذي درس فيها الطلبة، بل معظم من  الطالبات 

كمثل النحو والصرف والًتمجة وكتابة اخلط العريب وقراءة الكتب استوعنب علوم النظرية والقواعد  
 العربية.
درجة االمتياز، على كذا فكرت الباحثة أن تعليم اللغة العربية فيهامل يكن ناجحا ومل حيصل   

و يدّل على ىذا كثرة من اخلرجيُت ادلدرسة الذين وصلوا دراستهم إىل ادلدرسة أو ارجامعة مل يثقوا 
 عربية ومل يقدروا على التكلم باللغة العربية. بعلومهم ال

سس السابقة شرحت الباحثة هبذا البحث عن تطبيق عملية وجود البيئة العربية األبناء على 
بأنشطة لغوية يف الدروس اإلضافية لًتقية مهارة الكالم للطالبات حىت وحّل تلك ادلشكالت  دلعارجة

ضافية اليت عملتها الباحثة ىي تسميات ادلفردات مع توجد فيها البيئة العربية. من الدروس اإل
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وعلى ىذا فقد حددت الباحثة مشكلة ىذا البحث الىت  حفظها مث الغناء العريب واأللعاب الشفهية.
(كيف زلاولة تكوين البيئة العربية لًتقية مهارة الكالم من خالل 7تتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما مدى فعالية تكوين البيئة ( و 2بوجوصلورو؟-داندير-أبوذّر قندالالدروس اإلضافية يف مدرسة 

 ؟ رابوجوصلا -داندير-يف مدرسة أبوذّر قندال العربية من خالل الدروس اإلضافية لًتقية مهارة الكالم
 

 مفهوم البيئة العربية واستيراتيجيتها . ب

 مفهوم البيئة .7

شلا يتعلق باللغة الثانية ادلدروسة وأما ما البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده 
تشتملو البيئة اللغوية ىي األحوال يف ادلقصف أو الدكان، احلوار مع األصدقاء وحُت مشاىدة 
 التلفزيون وحُت قراءة ارجريدة. األحوال حُت عملية التعلم يف الفصل وحُت قراءة الدروس وغَتىا

(Nurhadi و Roekhan ،7779 1279) العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية  . والبيئة
 العربية حىت يستخدم مجيع اللغة العربية كوسيلة اإلتصال حُت تقدم اآلراء شفويا كان أم ٖتريريا.

البيئة غَت اإلصطناعية  (2( البيئة اإلصطناعية 7إن البيئة عموما تنقسم إىل قسمُت: 
( يكون متعلم سلتلفا 1دور ىام الكتساب اللغة الثانية وىي: )الطبيعية(. أما البيئة اإلصطناعية ذلا 
( 3يكون متعلم زلسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد  (2 يف استخدام لغتو على حسب الظروف

ىذا التعليم يشبع ادلتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية أو نظام اللغة عن قواعد اللغة 
ن سيطرة قواعد اللغة اذلدف ال تساعد كثَتا يف سيطرة ادلهارات اللغوية ادلدروسة، يف ناحية أخرى أ

 (Roekhan ،7779 1771 و Nurhadi .)للغة اذلدف
البيئة العربية ىي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية حىت يستخدم مجيع اللغة العربية  

وبعد ىذه ادلقدمة ادلوجزة أرجو أن أشَت كوسيلة اإلتصال حُت تقدم اآلراء شفويا كان أم ٖتريريا. 
 إىل بيئات تعليم اللغة العربية، وأوذلا:

 البيئة ادلنظمة: مؤسسات التعليم: يبدأ ىذا العمل ٔتنهج رسم السياسة التعليمية. ( أ
منهج متكامل يصمم بناء على دراسات موفية للحاجات اإلجتماعية من حيث 

ادلنهج من توجيو، ودراسات موفية كذلكم للنواحي ادلنطلق العقدي والفلسفي دلا يراد من 
النفسية واإلجتماعية والثقافية وغَتىا شلا ىو زليط بادلتلقي واختيار مواد لتحقيق احلصول على 
ادلهارات ادلطلوبة يف كل لغة من استماع وكالم وقراءة وكتابة، وىذه ادلهارات ىي اليت تتحقق 

أفراد اجملتمع وكذلك فائدهتا لطالبها مباشرة أو بسبيل  هبا وظيفة اللغة لالتصال ادلعريف بُت
 الًتمجة.
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وأحسب أن البيئة اللغوية تتداح دائرهتا لتشمل من بيئة التلقي ادلباشر من خالل 
احملاضرات يف القاعات أو ما ميكن أن يشار إليو بالتعليم ادلنظم للغة من خالل ادلؤسسات 

 يف التعليم ارجامعي.  التعليمية من الروضة إىل أعلى ادلراحل
 إعداد ادلعلم ( ب

ىو زلور العملية الًتبوية فعلى الدول إعداد ادلعلم ادلؤىل ادلشبع ْتب اللغة الىت 
يعلمها، ادلؤمن برسالتو ودوره يف دفع لغة القرآن الكرمي وادلعارف اإلسالمية لألمام وىذا يتأتى 

والطرائق ادلهمة لتعليم اللغة. وعلى  ٔتنح ادلعلم فرص التدريب، واإلدلام باألساليب ادلختلفة
ادلؤسسات التعليمية الًتبوية إتاحة الفرص للمعلم للتدريب وادلواكبة كما أنو شلا ىو مهم هتيئة 
 ظروف ادلعلم االقتصادية واالجتماعية حىت جيد من الوقت ما يؤىلو آلداء دوره كما ينبغي.

فيق يف اختيار طريقة مناسبة إليصال ادلواد الطرق ادلناسبة لكل مرحلة تعليمية: ال شك أن التو  ( ج
 الدراسية مهم للغاية

( إنشاء سكن 7(1 156 2997 ,ىي )حليمي زىدي فاستَتاتيجية تكوين البيئة العربية ارجيدة
( تعيُت األماكن احملظورة فيها التحدث 2 ، الطالب إلقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة

( عقد لقاءات العربية حيث تتاح للطالب 3 ،ومكاتب الدراسة والكالم بغَت العربية مثل ادلقصف
ادلناقشة األوضاع ادلدرسية واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات وادلفردات 

(إقامة 5 ، ( إقامة دورة تعليم العربية خارج احلصة الدراسية االصطناعية4 ،وادلصطلحات احملفوظة
يام األسبوع ْتيث أن يتصرف الطالب ميوذلم النفسية والفنية من أنشطة عربية يف يوم معُت من أ
( 1 ،(تدريب الطالب اخلطابة بالعربية يف احملاضرة بعد صالة ارجماعة6 مسرحية وخطابات ومباريات

ٕتهيز عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تلىب حاجات الدارسُت حسب مستوياهتم العلمية ويقوم 
ودعوهتم إىل القراءة وٗتصي  أوقات خاصة خارج وقت التدريس لقراءة ادلدرسون بتشجيع الطلبة 

(إصدار اجملالت 8 ،الكتب العربية يف ادلكتبة وتعويدىم على قراءة اجملالت والدوريات وارجرائد العربية
أو ادلنشورات الطالبية يطبع فيها كتابات كتبها الطالب عن االنطباعات والتعبَتات الكتابية عن 

(إصدار اإلعالنات 7 ،دلتبادرة يف أذىاهنم بعد اختيار األفضل واألحسن منها لغويا وفكريااألفكار ا
تعويد الطالب على  (79 ،وادلعلومات من قبل ادلدرسُت بالعربية وكذلك كتابة اللوحات ادلدرسية

ثة  استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاععية ونشرات األخبار العربية واستماع احملاضرات واحملاد
ادلباشرة بادلواطن العريب أنفسهم أو الناطقُت بالعربية وذلك بالتعاون مع سفارات الدول العربية 

التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية  (77 ،باعتماد وزارة الشؤون الدينية وارجهات الرمسية األخرى
 .على أن تكون ادلواد الدينية ادلدروسة باللغة العربية سهلة العبارات
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 ستيراتيجية تكوين البيئة في تعليم اللغة العربيةا .2

( 65: 2002)زهدي،  استيراتيجية تكوين البيئة في تعليم اللغة العربيةذكر زهدي أن  
 فيما يلي:

إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل على ادلشرفُت  ( أ
 خارج وقت الدراسة.وادلدرسُت مراعتهم وإرشادىم وغقامة أنشطة عربية 

 تعيُت األماكن احملظورة فيها التحدث والكالم بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف ومكاتب الدراسة. ( ب

عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطالب ادلناقشة األوضاع ادلدارسية واإلجتماع والسياسية فيما  ( ج
لك لتدريب الطالب بينهم على ضوء الكلمات وادلفردات وادلصطلحات احملفوظة وادلدروسة وذ

خارج الفصل الدراسي على اإلستماع والتحدث والتعبَت الشفهي عن انطباعتهم باللغة العربية 
 ٕتاه األوضاع ادلعاشة واستماع ذلك من أصحاهبم.

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد ثغرات نامجة عن  ( د
الفصل الدراسي وذلك لتزويد الدارسُت بثروة لغوية اكثر من قلة زمن حصة العربية داخل 
 الثروات ادلوجودة داخل الفصل.

إقامة أنشطة عربية يف يوم معُت من أيام األسبوع ْتيث أن يتصرف الطالب ميوذلم النفسية  ( ه
والفنية من مسرحية وخطابات ومباريات وكل ىذه األنشطة أجَتت ٖتت ضوء اللغة العربية 

 وإرشاد ادلشرفُت وادلدرسُت يف اللغة العربية.وٖتت رعاية 

 تدريب الطالب على القاء اخلطابة بالعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة ارجماعة. ( و

هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تلىب حاجات الدارسُت حسب مستوياهتم العلمية  ( ز
ي  أوقات خاصة خارج وقت ويقوم ادلدرسون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم إىل القراءة وٗتص

الدارسُت لقراءة الكتب العربية يف ادلكتبة وتعويدىم على قراءة اجملالت والدوريات وارجرائد 
 العربية.

إصدار اجملالت أو ادلنشورات الطالبية يطبع فيها كتابات الطالب عن االنطباعات والتعبَتات  ( ح
 األفضل واألحسن منها لغويا وفكريا. الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار

 إصدار اإلعالنات وادلعلومات من قبل ادلدرسُت بالعربية وكذلك كتابة اللوحات ادلدرسية. ( ط

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاععية ونشرات األخبار العربية واستماع  ( ي
عاون مع سفارات الدول العربية احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك بالت

 باعتماد وزارة الشؤون الدينية وارجهاز الرمسي اآلخر.
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التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون ادلواد الدينية ادلدروسة باللغة العربية سهلة  ( ك
 العبارات.

 خصائص البيئة اللغوية الجيدة في ترقية تعليم اللغة العربية. .3
سهولة شعار اللغة باألمور اآلتية أثر قوي لتعليم اللغة العربية وناجحة ل إن البيئة عندىا

جود التعليم والتعلم جذابا ومشوقا بالكالم فصيحا ودوام استخدام اللغة (: و 2997169،)زىدي
العربية مع الطالب. وقليل من الشرح والبيان بل كثَت من التدريب والتطبيق. وىناك احملاولة 

ت يف السبورة أو يف الكتب ادلدرسية واضحة سهلة بسيطة كي ال تشعر الطالب للكلمات وادلفردا
بصعوبة اللغة العربية فيكرىوا وينفروا عنها. مث وجود القوانُت واألنظمة اليت تنظم الطالب يف 

وكثَت من النشاطات الطالبية اللغوية مثل اخلطابات العربية وارجرائد  استعمال وتطبيق اللغة يوميا.
الت احلائطية وغَتىا وتشرفهم عليها. اشًتاك الطالب يف ادلسابقات بينهم يف نفس ادلدرسة أو واجمل

 مع الطالب يف مدارس األخرى يف اللغة العربية.

 الدروس اإلضافية  .4

تعٍت الباحثة أن  والبيئة ئلةالدروس اإلضافية من التعليم غَت النظامي وىو التعليم من جهة العا
النتيجة للشخ  على القيمة، وادلواقف،  حصولستمرة يف احلياة اليت فيها ىذا التعليم عملية م

وادلهارات، وادلعرفة ادلستمدة من ٕتارب احلياة اليومية وتأثَت مصادر التعليم يف البيئة، مثل من األسرة 
واألصدقاء، وارجَتان،والعمل، وادلكتبة، والسوق، ووسائل اإلعالم وغَتىا. وىو كرفاق والدوافع 

 (Suprayogi ،2972 178و Ishak )داخل الفصل. تعليم الرمسيلل
 ادلرحلة االبتدائية من التعليم كل مستوى من مستويات يفالدروس اإلضافية  أنشطة وتوجد
 ة الطالبوقدر ، مهتوموىبشخصية الطالب  لتطوير هتدف للطالب لدروس اإلضافيةا .حىت ارجامعة

الطالب ادلدرسة و  بشكل مستقل عن ىذه األنشطة تقام .احلقل األكادميي خارج اجملاالت غَت
وغَتىا  الشخصية،، والرياضة، والتنمية يف رلال الفنون شكل أنشطةبميكن  األنشطةىذه . أنفسهم

 ) .الطالب أنفسهم يف تقدم بشكل إجيايب اليت تستهدف من األنشطة

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstrakurikuler) 
 تعلميف  خارج ساعاتيف ىذا البحث ادلدرسة البات ط فيها قومتاليت  لدروس اإلضافيةا
 ٔتحاولة زيادة األنشطة اللغوية العربية اليت تتعلق ٔتوضوع الدراسة يف الفصل. .القياسي ادلنهج

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstrakurikuler
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 األنشطة في الدروس اإلضافية .6
 ردات واحملفوظات مع حفظهاتسمية ادلف ( أ

إن مفردة )مجعها مفردات( كلمة تتكون من حرفُت أو أكثر تدل على معٌت االسم أو الفعل 
(. وادلفردات من إحدى ادلشكالت التعليمية اليت 178 7773, وكوستيوانأو األداة )زلمد منصور 

ادلفردات يسبب ضعف االستيعاب صادفها طالب اللغة العربية يف تعلمهم اللغة العربية. ألن قلة 
اللغوي. فادلفردات ىي صلبة اللغة ذات أمهية عند دارسي اللغة، ومعرفة عدد كبَت من ادلفردات من 

 أىم األشياء يف استيعاب القراءة كذلك تؤدي إىل تنمية الثروات اللغوية.

 الغناء العريب ( ب
أثر ادلوسيقى ىي إعطاء الدوافع  إن الغناء بادلوسيقى يؤثّر تأثَتا قويّا للدراسة. من منافع

واحلماسة للطالب وتقوية اخلفظ، تكوين حالة مرحية وجذابة، و وجدان إبتكاري للطالب. وهبذه 
ادلنافع ٕتعل عملية التعليم والتعّلم مرحية للطلبة ذات فرحة وسرور حىت يسهل الفهم للمادة نظريا 

غة يدفع الطالب إىل التعبَت الشفهي و وضع وتطبيقيا، بأن الغناء بادلوسيقى يف مشكلة علوم الل
 (Sumaryai ،2972181 و  Hastomi.  )ارجملة والكلمة

 األلعاب اللغوية الشفهية ( ج

األلعاب مجع من "لعب". وىو النشاط الوحيد الذي مارسو اإلنسان بادلتعة نتيجة اللعب 
(. ويف اللعب منافع  351 ذاتو. فهو كالفن ذو سرور و ارتياح خالصا من أي ضغوط )معرفة منجية:

كثَتة منها معرفة األشياء وتكوين العالقة بُت الطلبة و تقويتها وتطبيق العلوم وتأثَت العناصر من أي 
 جهة كان.

( تركيز 7أّن مهمات األلعاب يف دراسة اللغة ىي: ) (13 2997)يف أسراري كما قال كّلوم 
( تكوين ادلشاركة 3( تقوية وتقومي ادلاّدة )2) الطالب يف دراسة اللغة من جهة اللفظ والكلمة وغَتىا

( إجياد ادلنافسة بتينهم حىت تكون دافعا ذلم يف 5( موافقة الوقت للطالب يف األلعاب )4بُت الطلبة )
( 8( زيادة معرفة ادلعلم عن مجيع األحوال )1( لأللعاب نفع رجميع ادلراحل وادلستوى )6دراسة اللغة )

 للغة. تشجيع الطلبة يف دراسة ا
 

 منهجية البحث  . ج
 البحثمنهجية  .7

الباحثة ىو ادلنهج الكيفي والكمي و ادلنهج اإلجرائي. ا الذي استخدمتهالبحث  منهجيةإّن 
أي بعد أن توصف وٖتلل الباحثة باستخدام أداة ادلقابلة وادلالحظة مث تنتج األرقام باستخدام 
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 الدور األول

لثايناالدور   

 -داندير -وموضوع ىذا البحث ىو مجيع الطالبات يف مدرسة أبو ذر الثانوية قندال االختبار.
 711منها وىي %79والعينة لإلختبار  527بوجوصلورو يف مجيع الفصول وادلرحلة وعددىا 

.(Sugiyono, 2010: 71)   
 والعينة البحثمجتمع  .2

يف مدرسة أبو ذر  الطالباتو الباحثة و كمصدر البيانات ىي تختار اإن رلتمع البحث الذي 
بالتفصيل أن الفصل  527يف مجيع الفصول وادلرحلة وعددىا  بوجونغارا -داندير -الثانوية قندال
. والعينة لإلختبار منها  765مث الفصل الثانية عشرة  782 والفصل احلادية عشرة 714العاشر 

 (Sugiyono ،2979 117) يونومن العدد الكّل كما أرشدىا سوج % 79طالبات  أي 716
 مراحل أداء البحث .3

وأىداف ىذا البحث ىو للعالج ولتحسُت تعليم مهارة الكالم يف مدرسة أبوذر الثانوية. 
وىي تتكون Bachman( .Mertler ،2977 128 )كشكل   اإلجرائيواستخدمت الباحثة يف البحث 

 من أربعة خطوات : التخطيط, والتنفيذ, وادلالحظة, والتقومي.
 

 شكل مراحل إجراءات البحث
 

  
 

 
 

   
 

  
 
 

 تنتقل الباحثة إىل الدور التايل.  إذا مل ٖتل ىذه ادلشكالت 
 

 

 

األول دورٗتطيط ال ومالحظة  ذتنفي 
 األول

األولاالنعكاس   

الثاين دورٗتطيط ال ومالحظة  ذتنفي 
 الثاين

الثاين االنعكاس  

 ادلشكالت

ادلشكالت ارجديدة 
 من اإلنعكاس
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 يف مراحل األشياء اآلتية: وس اإلضافيةقامت الباحثة بتنفيذ الدر 
تكوين البيئة العربية من خالل الدروس عن  ثانويةال أبوذرّ مدرسة  رئيساستأذنت الباحثة من  ( أ

 .اإلضافية
إىل توجيهات  تواستمع أبوذّر الثانويةاللغة العربية يف مدرسة  معلمقابلت الباحثة إىل  ( ب

 .الطالبات يف الفصول وإرشادات وبيانات عن حال
 األنشطة يف تكوين الببيئة. صممت الباحثة ( ج

 دلعرفة مقدار الطالب. يف باب الكالم قامت الباحثة باالختبار القبلي د(

. على وجو أنشطة لغوية من خالل الدروس اإلضافيةتكوين البيئة العربية قامت الباحثة بعملية ىـ( 
 كما يلي:  أنشطة لغوية يف كل الدورتتكون من 

 دور األول، تسميات ادلفردات واحملفوظات يف مجيع الفصول مع حفظهاال (7

 الدور الثاين، الغناء العريب (2

 لدور الثالث، األلعاب اللغويةا (3
٘تارس مرارا بُت الطالبات والباحثة كل  وأما احملادثة واخلطابة من أىداف وجود البيئة حىت (4

 يوم وكل وقت يف كل الدور. 
 .وجود البيئة العربيةقامت الباحثة ٔتالحظة العميقة من خالل  و( 
 مهارة الكالم وتقّوم عملية تعليمتأثَت البيئة يف ادلظاىر اليت يشمل على  تقامت الباحثة مجعز( 

 أثناء الدراسة وهنايتها.
البات يستطعن أن تتكلمن باللغة العربية جيدة وفصيحة  الكفاءة ىي بأن الطوأما معيار 

  كمادرسن يف الفصول ويف الدروس اإلضافية.
 (1الجدول )

 البحثجدول تنفيذ إجراءات 

 العملية التاريخ الدور الرقم
 ٖتديد ادلشكلة + اختبار قبلي 2976-2-76 الدور األول 7
)تسمية ادلفردات التنفيذ وادلالحظة  23-2-2976  

 واحملفوظات مع حفظها(
 اختبار بعدي + االنعكاس 7-3-2976  
 ٖتديد ادلشكلة ارجديدة 2976-3-5 الدور الثاين 2
 التنفيذ وادلالحظة )الغناء العريب( 1-3-2976  
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 اختبار بعدي + االنعكاس 72-3-2976  
 ٖتديد ادلشكلة ارجديدة 2976-3-74 الدور الثالث 3
التنفيذ وادلالحظة )األلعاب اللغوية  76-3-2976  

 الشفهية(
 اختبار بعدي +  االنعكاس 23-3-2975  
 التقومي 23-3-2975  
 

 أدوات جمع البيانات ومصادرها  .4
 ويأيت تفصيل مصادر البيانات يف ارجدول التايل:

أدوات جمع  مصادر البيانات رقم
 البيانات

 بنود البيانات المطلوبة

االسًتاتيجيات ادلستخدمة  خصائ  -أ  ادلالحظة العمليات التعليمية 7
 يف التعليم داخل الفصل الدراسي.

ادلالحظة يف فعالية النشاطات   -ب 
وإشًتاك الطالبات لتكوين البيئة يف 

 ادلدرسة
 رئيس ادلدرسة - 2

ادلدرسون يف  -
اللغة العربية 
وأولياء 
 الفصول

 الطالبات -

تكوين البيئة رأي رئيس ادلدرسة عن  -أ  ادلقابلة
 العربية ومشكالهتا

آراء ادلدرسُت عن تكوين البيئة   -ب 
العربية ومشكالهتا مث كيفية تطبيق 

 البيئة لتعليم اللغة العربية.

 اليت عربيةادلوادال عن آراءالطالبات -ج 

 .أعدهتاالباحثةعلىاحتياجالطالبات
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لطالبات يف مدرسة ا 4
 أبوذر الثانوية

 احملادثة - أ اإلختبار

 الصورةتعبَت  - ب

 اخلطابة - ج

)تعبَت الشفوي عن الفكرة، فصاحة 
 ادلفردات،فصاحة القواعد(

 
 أساليب تحليل البيانات .6

  من اإلختبار دلعرفة صلاح دلعيار
 X=∑    

  البيان:
X        عدد نتيجة الطالب:     ∑ : ادلعدل   
 N        :.عدد الطالب 

جيد لكل مستوىالنسبة عندىا درجات، أما مستوى  معيار صلاح الطالب يف االختباروأما 
 .57 -9راسبو 67 -69ضعيفو 97 -19متوسطو87 -89جيدو799-79بدرجة  جدا

قدمت معيار كما  اختبار مهارة الكالمفي الباتلطللسهولة الباحثة إلعطاء النتائج و 
إذا درجات 25القواعدفصاحة درجاتمث 35فصاحة ادلفرداتثم درجات 49ادلوجو عن طالقة اللسان:يايل

 799الطالبات الىت حصلت مجيعهم فالنتيجة .
 أداء البحث وعرض البيانات  .5

ري إىل ثالثة أدوار قدر شهرين اليت تتكون وىي ٕت اإلجرائياستخدمت الباحثة يف البحث 
 والتقومي. ،وادلالحظة ،والتنفيذ ،أربعة خطوات : التخطيط عن

إىل رئيس ادلدرسة ومعلمة اللغة العربية دلعرفة احوال الطالبات وأنشطة  الباحثةبعد أن تقابل 
اللغوية يف ادلدرسةخططت الباحثة عن أنشطة الدروس اإلضافية، وتنفيذ ىذا الربنامج كل يوم يف 

يف قاعة ادلدرسة، ىذا الوقت لعملية أنشطة الدروس اإلضافية كمثل التكرار 98.39-91.99الساعة 
مث الغناء العريب مث األلعاب الشفهية. وأما تسميات ادلفردات يف مجيع الفصول وحفظ ادلفردات 

واألماكن ادلعينة قد دار قبل أسبوع بداية احللقة. يف الوقت ادلعُت يف كل الدور مجعت الباحثة 
طالبة مث مرحلة  719الطالبات يف كل ادلرحلة يف القاعة، أما مرحلة األوىل تتكون عن مرحلة األوىل 
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طالبةوالباحثة عندىا ادلصاحب وادلصاحبة دلالحظة عمليىة  767طالبة ومرحلة الثالثة  719ثانية ال
 أنشطة اللغوية للطالبات، كذلك معلمة اللغة العربية بتلك ادلدرسة شاىدت والحظت.
 وىذا الشرح والتفصيل عن احوال ونتيجة الطالبة يف إشًتاك الدروس اإلضافية:

البات. وبعد أن دلعرفة مقدار الط يف باب الكالم احثة باالختبار القبليقامت البالدور األول،  ( أ
عرفت الباحثة عن نتيجة االختبار القبلي أعطت األنشطةلتسميات ادلفردات واحملفوظات مع 
حفظها وأحيانا أعطت الغناء العريب واأللعاب الشفهية. قدر عشرة أيام بعد حفظ ادلفردات 

اإلختبار البعدي، والنتيجة منو تدل على أن الدور األول بدرجة للطالبات أعطت الباحثة 
 راسب، وادلعٌت أن حفظ ادلفردات واحملفوظات مل تستطع حلل مشكلة كالم العربية.

البات بعد دلعرفة مقدار الط يف باب الكالم قامت الباحثة باالختبار القبليالدور الثاين،  ( ب
لباحثة عن نتيجة االختبار القبلي أعطت األغنية اشًتاكهن يف الدور األول. وبعد أن عرفت ا

العربية مع تكرار ادلفردات واحملفوظات مث مرة تلعب األلعاب الشفهيةقدر أسبوع كامل مع 
تطبيق احملادثة اليومية كل وقت وكل مكان. مث نتيجة االختبار البعدييدل على أن الدور الثاين 

طي زيادة احلماسة للتعبَت عن الكلمات شفويا أم بدرجة متوسط، وادلعٌت أن الغناء العربِت يع
 ٖتريريا.

البات والتقومي عن دلعرفة مقدار الط يف باب الكالم قامت الباحثة باالختبار القبليالدور الثالث ( ج
الدور الثاين. وبعد أن عرفت الباحثة عن نتيجة االختبار القبلي أعطت كثرة من األلعاب 

ت والغناء العريب. قدر أسبوع كامل تنتج درجة جيد للطالبات الشفهية الكالمية بتكرار ادلفردا
الىت تدل باالختبار البعدي. وأما احملادثة واخلطابة من أىداف وجود البيئة حىت ٘تارس مرارا بُت 

 الطالبات والباحثة كل يوم وكل وقت يف كل الدور.
و ذّر مل توجد ولو  فأما احلاصل من مالحظة الباحثةيدل على أن أنشطة لغوية يف مدرسة أب

كانت ىذه ادلدرسة شللوء بأنشطة دينية ودرست فيها الطالبة علوم الدينية ادلتنوعة. ونشاط الطالبات 
 باشًتاكهن يف الدروس اإلضافية شلتازة أي أن الدروس اإلضافية الىت قدمتها الباحثة فعالة 

ية ومعظم الطالبات أهنم يريدون فالنتيجة من مقابلة الباحثة مع مدير ادلدرسة ومعلم اللغة العرب
وجود البيئة العربية، بل ادلشكلة لوجودىا قلة ادلعلمُت ادلتخصصُت للغة العربية، وصعوبة وجود األمر 
ارجديد تعٍت البيئة، والطالبات ٖتنب برنامج الدروس اإلضافية اليت قدمتها الباحثة وكلهم طبقواىا بعد 

 انتهاء البحث يف تلك ادلدرسة.
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 أهم نتائج البحثد. 

انطالقا من خالل األسئلة وأىداف البحث واعتمادا على البيانات وٖتليلها فقامت الباحثة 
 بتقدمي اخلالصة التالية: 

إن عملية زلاولة تكوين البيئة العربية  يف مدرسة أبو ذر ٕتري ٓتالل الدروس اإلضافية الىت  .1
دالة على أن ىذه األنشطة تؤثر تأثَتا قويا تدور إىل ثالثة أدوار وتنتج إىل نتيجة جيد وىناك 

 لًتقية مهارة الكالم ووجود البيئة العربية.
أما الدروس اإلضافية الىت قدمتها الباحثة فعالة تدل بأن الطالبات يستطعن أن تتكلمن باللغة  .2

 العربية سهولة جيدة 
 اإلقتراحهـ. 

ماع وألهنما من نظرية اصطناعية أي هبما إن مهارة الكالم تتعلق و تؤثر تأثَتا قويا ٔتهارة اإلست
اإلعطاء والقبول. فإذا مدرسة أبو ذر ٖتتاج استيعاب مهارة اإلستماع بعد وجود مهارة الكالم يف 
البيئة. فاإلقًتاح من الباحثة الزم للباحث أو الباحثة يف اآليت يطبق عملية البحث دلهارة اإلستماع 

 يف مدرسة أبو ذر قندال. 
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