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  الباب الثاني

 نظريال اإلطار

  الفصل األول : النظرية الوصفية

  العربية اللغة تعلم. ١

 العربية اللغة تعلم تعريف. أ

) "التعلم هو عملية إحداث عالقات وارتباطات بني ٢٠١٥يعرف جلفورة(  

املعلومات املوجودة بالفعل يف البناء املعريف للمتعّلم وما يقّدم له من معلومات 

 الطالب تعلم إىل النشاط هذا سيؤدي للتعلم هدجُ  هو التعلم فهم). ٩٦اجلديدة"(ص. 

 عملية ترشيح هو التعلم معىن و ).١٩٩٦، (مهيمني الةفعّ الو  ةالّساري بطريقة ما شيًئا

(بريرا، ."اآلخرين تعلم يف التسبب أو صنع عملية" مبعىن التعلم يكون أن جيب .التعلم

٢٥-٢٤: ١٩٩٧(.  

 عناصر من تتكون تركيبة عن عبارة التعليم فإن )١٩٩٥ألومر مالك ( وفًقا

 التعلم أهداف لتحقيق البعض بعضها العملية املؤثّرةو  السهولة واحلهازة و  اديةاملو  بشريةال

 واملدرسني الطالب من تتكون اليت التدريس أنظمة يف البشر يشارك احلالة هذه ويف ،

السهولة و  تتألف. وغريها السبوراتو  الكتبعلى  تشمل واملواد. املوظفني من وغريهم



 

٨ 

 

 تقدمي وطرق الزمين اجلدول اإلجراء يتضمن. وصوتيات دراسية قاعات من واحلهازة

 عملية أيًضا التعلم على يُطلق. ذلك إىل وما واالمتحانات التعلم وممارسات املعلومات

 والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الشخصية املشكالت حلل إجيايب اجتاه ذات سلوكية

 على السلوك تعريف يتم ، احلالة هذه يف. واتمعات واجلماعات األفراد يواجهها اليت

 يعزز ما إىل اإلجيايب االجتاه يشري بينما. الفرد ومصاحل وخربات وقيم وأفكار مواقف أنه

 يصبحوا أن اتمعات أو اجلماعات أو لألفراد التعلم يتيح. واتمع واآلخرين نفسه

 نستنتج أن ميكن ، وبالتايل) ٢٠٠٦.(سوريانا، اتمع يف ومنتجة وفعالة وظيفية كيانات

 لتعديل املتعمد املعلم به يقوم جهد أو نشاط هو) والتعلم التعليم عملية( التعلم أن

  .احملددة األهداف حتقيق حنو املوجهة والتعلم التعليم مكونات خمتلف وتنظيم

 اتصال هناك الواقع يف. للغاية وثيقة عالقة هناك والتعليم التعلم عملية شروط من  

 معايري هي التعلم أهداف. اآلخر منهما كل ودعم األخرى التأثريات بني وتفاعل

 يصعب. معقدة عملية هي التعلم عملية. نفسه التعلم وكفاءة جودة درجة لتحقيق

 التغيريات على تالحظ التعلم إجراءات مالحظة ميكن ولكن ، نفسها العملية مالحظة

 كل حيتوي التعلم فعل لفهم ، لذلك. التعليمية اإلجراءات هذه عن الناجتة السلوك يف

 ميكن ألا ديناميكية العناصر هذه إن يقال. ديناميكية عناصر عدة على تعليمي إجراء

 بالظروف الديناميكية هذه تتأثر. أضعف أو أقوى تكون أن ميكن أا يعين مما ، تتغري أن



 

٩ 

 

 يف التغيريات أن املؤكد من. املعنيني الطالب خارج املوجودة وتلك الطالب يف املوجودة

  .عليها احلصول مت اليت والنتائج التعلم أنشطة على تأثري هلا العناصر هذه

  :كما ياىل والتعلم التعليم عملية يف الصلة ذات العناصر تتكون  

  الطالب تعلم الدافع. أ

 يف احلايل الدافع على احلفاظ يتم حبيث التعلم يف جهود هناك تكون أن جيب  

 كل ألن ، جديدة تعليمية مبواد القدمية الدروس لربط مفيد الدافع ألن وحتسينه التعلم

 بأنه ويشعر التعلم يف إكراه يوجد ال احلافز مع. خمتلفة خبلفيات الفصل إىل يأيت طالب

 .جديدة مواد لتعلم مضطر

  التعليمية املواد. ب

 ألن الطالب تعلم أهداف لتحقيق املتاحة التعليمية املواد تدعم أن جيب  

  .األخرى املكوناتب مطابقاو  انتقائًيا يكون أن جيب التعليمية املواد استخدام

  التعليمية الوسائل. ج

 الصحة ألن. املنافسة على قادرًا طالب كل يكون حبيث التعلم جو تطوير جيب  

  .ممكن إجناز أعلى وحتقيق األمثل النحو على حتقيقه من طالب كل ستمكن التنافسية

  التعلم جو. د



 

١٠ 

 

واجلو السرور يستطيع أن ينمي نشاط التعّلم.  ،. التعلم ألنشطة مهم التعلم جو  

 من الكثري ولديها االرتياح وعدم واالزدحام بالفوضى تتسم اليت األجواء أن حني يف

 املعلمني من يُطلب ، لذلك. الفعالة التعلم أنشطة بالتأكيد تدعم ال  االحنرافات

 التعلم جو أن يعين وهذا. ومثرية وصعبة وممتعة جيدة تعليمية بيئة من جو خلق والطالب

 .الطالب تعلم وجناح واألنشطة الدافع أيًضا حيدد

  التعلم موضوع حالة. ه

 الظروف وتشمل ، والنفسية اجلسدية احلاالت على املوضوع حالة متييز ميكن  

 فإن وبالتايل ، والتوقعات والطموحات ، والصحة ، اجلسم وقوة ، اجلسم حجم البدنية

 غالًبا واليت ، الديناميكية اخلمسة العناصر هذه بني من. عناية إىل حباجة الطالب حالة

  ).٢٠٠٨،(سجاعالتعلم عملية على وتؤثر تضعف أو تعزز أو تتغري ما

  العربية اللغة تعلم طرق.  ب

 عن قليل بشرح الباحثة قومست ، العربية اللغة تعلم طريقة عن نتحدث أن قبل  

  .الثالثة املصطلحات لفهم فهم سوء أي يوجد ال حبيث والتقنيات واملناهج األساليب

 وتعليم والتعلم باللغات يتعلق فيما الفلسفية املؤسسة مستوى هو التعلم ج  

 يف. املستخدمة للطرق عملي وصف هي التعلم تقنيات). ٢٠١٣(هريماوان،  اللغات



 

١١ 

 

 .معني ج يف املوجودة النظريات تطبيق حول عامة خطوات هي التعلم طريقة أن حني

  .هرمي بتسلسل مرتبطة أنظمة مجيعها

 األشياء من العديد هناك التعلم أساليب اختيار يف أنه )٢٠٠٥( بكر أبو أوضح  

  :وهي مراعاا جيب اليت

  التعلم أهداف مع وافقةم الطريقة تكون أن جيب. أ

  وخلفيام الطالب بقدرات االهتمام. ب

  للطالب ومعروفة واضحة طريقة. ج

 تدريسهاس ية اليت املراد للمادة مطابقة طريقةال. د

   املعلم إتقان على الطريقة اختيار ضبط يتم. ه

  التعلم مرافق وجود عدم أو وجود مع تتكيف. و

 النحو على العربية اللغة تعلم. خمتلفة أساليب إىل كتابه يف )٢٠٠٥( أمحد يشري  

  :التايل

 النحوية الرتمجة طريقة .١

 العامل يف اللغات مجيع أساس وهو" عاملًيا منطًقا" هناك أن الطريقة هذه تفرتض

 القدرة يعزز أن اللغة لتعلم ميكن لذلك. واملنطق الفلسفة من جزء النحوية والقواعد ،

  .وحفظها املشكالت وحل املنطقي التفكري على



 

١٢ 

 

 حفظ على قادرين يكونوا أن على الطالب الطريقة هذه تشجع أن ميكن

 الطريقة هذه تستخدم ما غالًبا. الطالب بلغات وترمجام األجنبية اللغات نصوص

  .أمثلة إعطاء مث أوالً  النحوية العناصر تعريف شرح أي ، االستنتاجية

 املباشرة الطريقة .٢

 التدريس كلغة العربية اللغة املعلم يستخدم حيث الدرس مادة دراسة كيفية هي

 لغة أو ثانية لغة تعلم عملية أن الطريقة هذه تفرتض .األم اللغة استخدام دون مباشرة

 يف ومكثف مباشر بشكل اللغة باستخدام أي ، األم اللغة تعلم عملية نفس هي أجنبية

 .األم اللغة استخدام جتنب الطالب على جيب لذلك. والتحدث واالستماع التواصل

 طريقة الطريقة هذه وتستخدم ، للكالم النحوية الطريقة عكس هي الطريقة هذه

  .االستنتاجات مث أوالً  األمثلة إعطاء من تنطلق ، استقاللية

 القراءة طريقة .٣

 متعدد يكون أن ميكن ال اللغة تدريس أن افرتاض على بناءً  الطريقة هذه تتطور

 أكثر هلا القراءة على القدرة. األجنبية اللغة تعلم إىل احلاجة حيث ومن ، األغراض

  .نظرية وليست عملية فلسفة هي الطريقة فهذه لذا ، واقعية األهداف



 

١٣ 

 

 على قادر الدرس أن أي ، القراءة مهارات هو الطريقة هذه من الرئيسي الغرض

 هو الطريقة هذه يف التعلم أنشطة أساس. الدراسية الحتياجام العلمية النصوص فهم

  .القراءة حمتويات ملناقشة األم اللغة تستخدم قد الطريقة هذه يف. القراءة حمتويات فهم

 اللغوي الصوت طريقة .٤

 هي اللغة أن ، أخرى أمور بني من ، افرتاضات عدة على الطريقة هذه تعتمد

 كلمات شكل يف اللغة أصوات بصوت اللغة تدريس يبدأ أن جيب ، لذلك. الكالم أول

 أن هو الطريقة هذه من آخر افرتاض. وكتابتها الدروس قراءة قبل ، قلها مث ، مجل أو

 أن جيب لذلك. مرات عدة تتكرر عندما عادة السلوك يصبح وسوف ، احلرية هي اللغة

 وليس اللغة تعليم هو اآلخر االفرتاض .التكرار أو التكرار بتقنيات اللغة تدريس يتم

 األنشطة من بدال اللغوية األنشطة مع اللغة تدريس متأل أن جيب لذلك. اللغة تدريس

   .اللغة قواعد لتعلم

. البعض بعضها عن خمتلفة العامل لغات أن افرتاض على أيًضا الطريقة هذه تعتمد

 اللغة بني ، التبايين التحليل نتائج على التعليمية املواد اختيار يعتمد أن جيب ، لذلك

 مهارات أربع إتقان هو الطريقة هذه من الغرض .دراستها يتم اليت املستهدفة واللغة األم

 القراءة مث والتحدث االستماع هو التقدميي العرض ترتيب مع ، متوازنة بطريقة لغوية

  .والكتابة



 

١٤ 

 

  التواصل طريقة .٥

 القدرة لديه إنسان كل أن مفادها ، افرتاضات عدة على أيًضا الطريقة هذه تعتمد

 العوامل وحتددها إبداعية اللغوية املهارات ، لذلك"  اللغة اكتساب جهاز"  املسماة

 لغوية مهارات أربع من فقط يتألف ال اللغة استخدام أن هو التايل االفرتاض. الداخلية

 إطار يف القدرات من العديد يشمل بل ،) والكتابة ، والقراءة ، والتحدث ، االستماع(

 أن هو اآلخر واالفرتاض ، وغرضه التفاعل وحالة ، واملشاركني لألدوار وفًقا واسع تواصل

 من تنطلق اليت ،األوىل اللغة تعلم نفسها هي واألجنبية الثانية اللغات اللغة تعلم

  .الطالب واهتمامات احتياجات

 يف. املادة تطوير أساس هو واهتمامام الطالب احتياجات حتليل فإن ، لذلك  

 يف ولكن ، املباشرة الطريقة يف احلال هو كما األم اللغة استخدام ُحيظر ال ، الطريقة هذه

  .األدىن احلد إىل األم اللغة استخدام تقليل يتم الطريقة هذه

 الكهربائية الطريقة .٦

 منها لكل ألن مثالية طريقة توجد ال) ١: (أنه افرتاض على الطريقة هذه تعتمد

 استخدامها ميكن اليت القوة طريقة لكل) ٢( ، والضعف القوة جوانب من جوانب

 ال) ٤( ، كتحسني. جديدة طريقة والدة مالحظة ينبغي وال) ٣( ، التدريس لتبسيط



 

١٥ 

 

 ومجيع ، الطالب مجيع ، املعلمني مجيع ، األغراض جلميع مناسبة واحدة طريقة توجد

 تلبية وليس ، الطالب احتياجات تلبية هو التدريس يف األهم) ٥( ، التعليمية الربامج

 تناسب اليت الطريقة اختيار سلطة لديهم معلم كل) ٦( ، واحدة طريقة احتياجات

  .الطالب احتياجات

  العربية اللغة تعلم في مشاكلج. 

 ،والنحو ، البالغة: مثل ملعرفةا فرع لديهم الذين املسلمني لغة هي العربية اللغة  

 ، واملطالعة ، واملفردات ، والفقه ، واألدب ، والعقيدة ، واحلديث ، والتفسري ،والصرف

  احلايل الوقت يف. العربية اللغة فهم يتطلب العلوم هذه لدراسة لذلك. و ثقفة ، واإلنشاء

 وغري الرمسية اإلسالمية التعليمية املؤسسات يف خاص باهتمام حتظى العربية اللغة بدأت

 اللغة تعلم يف تواجهها ما غالباً  اليت شاكلامل بعض هناك تزال ال ذلك رغم لكن. الرمسية

  :يلي فيما العربية اللغة تعلم مشاكل لبعض )٢٠١٢فتح و نايلول ( شرح. العربية

 حيصل. للغاية حمدودة العربية اللغة جمال يف للمعلمني األساسية واملهارات ملعرفةا .١

 يف املعلمون يكون عندما بينما ، للمادة نظري فهم على فقط املعلمني معظم

 .عملية األكثر للطالب املواد تدريس عليهم يتعني ، اال هذا

 .للغاية حمدود للطالب العربية اللغة لتعلم القراءة ودعم املدرسية لكتبا .٢

 .العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام قلة .٣



 

١٦ 

 

 .العربية اللغة لتعلم املتاح الوقت حمدودية .٤

 .املنشودة األهداف مع تتفق ال اليت العربية باللغة املناهج مواد حمتويات .٥

 تقدير يف للصعوبة الرئيسي السبب وهو الطالب جتاه املعلمني حتفيز ضعف .٦

 .العربية اللغة تعلم وتقييم

 نقلها املراد املواد مع تتوافق اليت التعلم طريقة اختيار يف صعوبة املعلم يواجه .٧

 املعلمون يتقنها أن جيب اليت الكفاءة هي التعلم تصميم على القدرة. للطالب

 واجبات تنفيذ يف كبري تأثري هلا العربية اللغة تعلم تصميم على القدرة.  احملرتفون

 توجد ال. التعلم عملية على السيطرة أصحاب باعتبارهم اال هذا يف املعلمني

 طريقة حتديد على قادرًا املعلم يكون أن املتوقع من لذلك ، مثالية تعلم طريقة

 .الفصل يواجهها اليت واملواقف لألهداف وفًقا الصحيحة التعلم

 تزال ال العربية اللغة تعلم تطبيق يف أنه نستنتج أن ميكن ، أعاله الشرح على ناءً ب

 حتقق مل اآلن وحىت ، التعليم مستوى على حتدث اليت املشاكل من خمتلفة أنواع هناك

 والقراءات والكتب والطالب املعلمني من املشكالت هذه تأيت. بعد املتوقعة األهداف

  .التعلم أنشطة لتنفيذ احملدود والوقت ، املتوقعة األهداف مع تتفق ال اليت الداعمة

  كفاءة تكّلم اللغة العربيةد.  



 

١٧ 

 

 عن للتعبري الكلمات أو التعبري أصوات عن التعبري على القدرة هي كفاءة التكّلم  

  األوسع املعىنو . الناطق للشريك مشاعر أو رغبات أو آراء أو أفكار شكل يف األفكار

 من عدًدا تستخدم واليت ورؤيتها مساعها ميكن اليت العالمات من نظام هو كّلمالت

 .)٢٠٠٩(آسيف ،  احتياجام تلبية أجل من األفكار لنقل اإلنسان جسم عضالت

 يتعلمها اليت املهارات من جزء كّلمالت ألن اللغة يف ةاملهار  أهم وه كفاءة التكّلم 

 القدرة بينما. األجنبية اللغة تعلم من أساسًيا جزءًا كفاءة التكّلم تعترب لذلك الطالب،

 باستخدام املفردات نفس تكرار و توقف دون مستمر بشكل كّلمالت هي كّلمالت على

 ).٢٠١١ة (عبد الوهاب و مملوعة،الصوتي الكشف

 تدريس يف حتقيقه جيب اليت اللغوية املهارات من واحد نوع وه كفاءة التكّلم

 التفاهم لتعزيز الرئيسية الوسيلة هو كّلمالت. العربية اللغة ذلك يف مبا احلديثة اللغات

 .)٢٠٠٩(أمحد،  هلا كوسيلة اللغة باستخدام املتبادل والتواصل املتبادل

 تطبيق هو كّلمالت ألن أجنبية لغة تعلم يف جًدا مهمة مهارة كفاءة التكّلم تُعترب

 الكالم تعلم عند مراعاته جيب ما كذلك .لغة يتعلم لشخص األويل اهلدف وهو بلغة

 ، املستخدمة والطريقة املعلم قدرة وهي. النتائج من قدر أقصى على احلصول أجل من

  .)١٩٨٧كّلم (أمحد عبد اهللا،الت يف الناجح التعلم غلبة هلما العاملني هذين ألن

  أنواع كفاءة التكّلم:  أ 



 

١٨ 

 

: هي طريقة تسجيل تعّلم اللغة العربية باحملادثة، تقع احملادثة بني املعّلم و   احملادثة )١

 الطالب و بني الطالب بالطالب مع زيادة و توسيع املفردات بأكثر ما ميكن. 

: هو مترين إنشاء بللسان. ويهدف لتطوير مهارة الطالب على   تعبري الشفهي  )٢

 ).٢٠٠٩تعبيري األفكار و الشعور (أمحد إزا، 

  عالمات جناح أنشطة كفاءة التكّلم :

 كثرة كالم الطالب )١

 للطالب ةيالفعال املشاركة )٢

 له دفاع كبري )٣

 ).٢٠١١(عبد الوهاب و مملوعة، املقبولة اللغة هي املستخدمة اللغة )٤

  املشكلة يف أنشطة كفاءة التكّلم :

 ترّدد الطالب يف التكّلم ألّن:  )١

 خطأ ارتكاب من قلق .١

 خياف من التعرض لالنتقاد .٢

 قلق من فقد الوجه .٣

 بعض احلياء .٤

 :عنها للحديث مواد توجد ال )٢



 

١٩ 

 

 ال يستطيع الطالب على تفكري ما سيقول .١

 ال يوجد الدافع لتعبيري ما يشعر .٢

 الذين الطالب بعض يتأثر وهذا ، اآلخرين الطالب من مشاركة ال أو أقل )٣

 قليل الكالم. اآلخر والبعض ، اهليمنة إىل مييلون

(عبد الوهاب  أجنبية بلغة التحدث على باالعتياد تشعر الإستخدام لغة األم،  )٤

 .)٢٠١١و مملوعة،

 خطوات عملية تعّلم كفاءة التكّلم  ب 

  اخلطوات املستخدمة من املعّلم لتعليم كفاءة التكّلم كما يايل: 

 للمبدين )١

 بدأ املعّلم على مترين التكّلم بإعطاء السؤال الذي سيجيب الطالب. .١

 وترتيب الكلمات نطق تعلم الطالب من يُطلب ، نفسه الوقت يف .٢

 األفكار عن والتعبري اجلمل

 األمر م ينتهي حبيث الطالب طرحها اليت األسئلة بفرز املعلم يقوم .٣

 تام. موضوع تكوين إىل



 

٢٠ 

 

 حفظ أو الشريعة متارين عن اإلجابة الطالب من املعلم يطلب .٤

 قرأه الذي النص مبحتويات املتعلقة األسئلة على اإلجابة أو احملادثات

 .)٢٠١١(عبد الوهاب و مملوعة، الطالب

 للمتوّسط )٢

 تعّلم التكّلم باللعب الدور .١

 املناقشة عن املوضوع .٢

 الطالب هلا يتعرض اليت األحداث عن حيكي .٣

التحّدث عن املعلومات الذي ينالون من التلفاز و مذياع و غريها (وا  .٤

 ).٢٠١١مونا 

 للمتقّدم )٣

 كّلماملعّلم خيتار املوضوع لتمرين الت .١

 املوضوع املختار جيب ممتنع و متعّلق حبياة الطالب .٢

 املوضوع واضح و حمّدد .٣

 الطالب كنمي حىتتفضيل الطالب على إختيار موضوعني أو أكثر  .٤

(وا  يعرفونه ما حول عنها احلديث يتم يالذ اختيار املوضوع من حيرّ 

 ). ٢٠١١مونا، 



 

٢١ 

 

 الكالم تعلم يف راحلامل  ج 

 أن بعد اإلمكان قدر حقيقية ظروف يف ذلك يتم أن جيب. قصرية بعبارة تبدأ )١

 أطول ليكون التعبري زيادة يتم

 يتحسن مث ، قصرية يومية بلغة املوضوع مع للتواصل الدافع يكون أن جيب )٢

 ببطء

 الوسائط خالل من إليها واالستماع احملادثات رؤيةعلى  الطالب من يُطلب )٣

 ).٢٠١١(عبد الوهاب و مملوعة، تهمجلهب يعتادوا حىت اإللكرتونية

  .اللغة قسم دور. ٢

  اللغة قسم من والغرض التعريف  أ.

 القرآن لغة هي العربية اللغة ألن ، مسلم كل على واجب العربية اللغة تعلم  

 العربية اللغة تعترب ، لذلك. العربية باللغة للكتابة املسلمني قبل من املستخدمة واللغة

معهد دار  يف وخاصة ، اإلسالمية املدارس يف تطويرها يتم اليت الرئيسية النقاط من واحدة

 القرآن تعلم قبل العربية اللغة إتقان املعهد يف طالبات كل على جيب. السالم كونتور

 القرآن دراسة يف أسهل الطالبات اللغة ستجد ، العربية اللغة إتقان مع ألنه. واحلديث



 

٢٢ 

 

 أشكال من كشكل العربية اللغة استخدام طريق عن القرآن اهللا كشف لقد. واحلديث

  : ١١٣القرآن  يف كما ، له لتكريسه البشر جتاه التعليم

ِلكَ  َنا َعَربِيا قـُْرآنًا أَنـْزَْلَناهُ  وََكذَٰ (القرآن  ذِْكرًا َهلُمْ  ُحيِْدثُ  َأوْ  يـَتـُقونَ  َلَعلُهمْ  اْلَوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَصرفـْ

١١٣: ٢٠(  

معهد دار السالم   تركز ال ، الطالبات العربية اللغة جودة لتحسني حماولة يف  

 غري واألنشطة التخصصات من خمتلفة أنواع على بل ، الرمسي التعليم على فقط كونتور

 تتمثل اليت الطالبات منظمة قيادة حتت نشطة لغوية بيئة ختلق أن ميكن اليت الرمسية

 الرمسية غري العربية اللغة لتعلم التعلم وأنشطة القواعد من العديد حتسني يف مهمتها

  ).الالمنهجية(

 هو )٢٠١٥( املهين الثانوي التعليم ملدير وفًقا الالمنهجية األنشطة تعريف  

 خارج أو املدرسة يف تنفيذها ويتم ، املباشرة الدروس خارج تنفيذها يتم اليت األنشطة

 املوضوعات خمتلف من تعلمها مت اليت والقدرات املعرفة آفاق وتوسيع إثراء لزيادة املدرسة

  :هو تعليمية مؤسسة يف الالمنهجية األنشطة تنفيذ من الغرض. الدراسية املناهج يف

 املعرفية اجلوانب قدرة حتسني على قادرة الالمنهجية األنشطة تكون أن جيب .١

 .للطالب واحلركية والعاطفية



 

٢٣ 

 

 إجيابية بشرية كائنات لتطوير حماولة يف واهتمامام الطالب مواهب تنمية .٢

  بالكامل

 .آخر بدرس واحد درس عالقة بني ومييز ، يعرف أن ميكن .٣

 وحدات أحد هو اللغة قسم أن نستنتج أن ميكن ، أعاله الوصف على بناءً 

 أنشطة إجراء خالل من ،) املنهج خارج( رمسي غري دورًا تلعب اليت الطالبات منظمة

 اللغة يف الطالب وقدرات معرفة نطاق وتوسيع إلثراء العادية الدروس خارج تنفذ إضافية

  .العربية

  الطالبات. ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  في اللغة قسم وطرق أدوار. ب

ترقية كفاءة  املساعدة إىل املعهد نظمةم وحدات من كواحدة اللغة قسم يهدف  

  :ةطريقب للطالبات التكّلم عن اللغة العربية 

 .رمسية غري أنشطة عقد .١

 تزويد املفردات  )١

 تطبيقها يتم واليت الطالبات إىل اجلديدة العربية املفردات عرض يهتزويد املفردات 

 الربنامج هذا. يوم لكل كلمات ٣-٢ هو املفردات عرض. اليومية احملادثات على

 إجراء من ولتمكينهم املفردات من كبرية مفردات على للحصول للطالب خمصص

  .العربية باللغة جيدة حمادثات



 

٢٤ 

 

 حمادثة اليومية أو احملاورة )٢

 وإجراء اجلمل صنع يف للطالب تدرييب برنامج يهحمادثة اليومية أو احملاورة 

  . فرداتامل تزويد أنشطة يف املقدمة املفردات مع حمادثات

 إصالح األخطاء و إصالح اللغة )٣

  ال األخطاء تصحيح إىل يهدف األخطاء و إصالح اللغةإصالح 

  .اإلسرتاتيجية املواقع يف داتاملفر  لوحة توفري )٤

 مكان يف) العربية اللغة املفردات( املفردات تعليق طريق عن اللوحة هذه إعطاء يتم

 خلق هو اجلهد هذا من اهلدف. طالبات يزورها ما غالباً  داخلية مدرسة يف اسرتاتيجي

  .طبيعي بشكل أو بأنفسهم العربية اللغة الطالب يتعلم حيث العربية باللغة بيئةال

 العربية اللغة سابقةامل )٥

 العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز تنفيذه يتم نشاطهي  العربية اللغة سابقةامل

 من اللغة تعلم يف املنافسة من النموذج هذا تقدمي مت طويلة فرتة منذ. وجدية عالية بأرواح

 أولئك إهلام سيتم. اللغة ملواد وفقا التفاصيل من مزيد إلتقان التعلم روح تشجيع أجل

 كنمت حيث ، لآلخرين مثاًال  ويكونون التعلم ملواصلة بالسباق الفوز يف ينجحون الذين

 يكون أن املتوقع من ، اللغوية املسابقات هذه وجود مع. منهم التعلم اآلخرين اتبللطال



 

٢٥ 

 

 منوذج إىل حاجة هناك ، العربية اللغة تعلم عملية يف ألنه إثارة أو متعة أكثر التعلم

  .ممتع تعليمي

 . )٢٠٠٨(فرقة الطالب، العربية اللغة باستخدام املعلومات توفري )٦

 املراقبة إجراء   .٢

 واإلرشاد واملراقبة بالرصد متعلقة وظيفة هي للحكمة وفًقا التحكم أو املراقبة

 يف التوجيه بوظيفة وثيًقا ارتباطًا اإلشرافية الوظيفة ترتبط .القائد ا يقوم اليت والتوجيهات

 ميكنها حبيث ، ا املعمول والسياسات لألحكام وفًقا منظمة أو وحدة تنفيذ يف التحكم

 بسالسة والعمل ، ا املعمول للوائح وفًقا مؤسسة أو لوحدة املستمر التنفيذ ضمان

  .األمثل النتائج على واحلصول

 وكفاءة فعالية وحتسني األعضاء واجبات تنفيذ جناح لتقييم أيضا وظائف توجيه

 وأوجه األخطاء لتصحيح مباشرة توجيهات تقدمي إىل باإلضافة. منظمة أو وحدة أداء

 متت الذين األشخاص يواجهها اليت املشكالت حل يف واملساعدة واإلشراف القصور

 مواقف تطوير أيًضا ميكنهم ، األخطاء من مزيد حدوث منع من يتمكنوا حىت رعايتهم

  .تشجيعهم يتم الذين هلؤالء املهنية الكفاءة تعزيز خالل من أفضل عمل

  :أجل من منظمة أو واحدة وحدة يف املراقبة أنشطة تنفيذ يتم

 باخلطة مقارنة األنشطة تنفيذ تقييم .١



 

٢٦ 

 

 تصحيحية إجراءات الختاذ خمالفات عن اإلبالغ .٢

 .)٢٠٠٢االنضباط (شيف البحر وأسوان ، تأسيس .٣

 . مهنيا العمل أشكال مجيع ووضع منظمة بطريقة باملهام االنضباط يقوم 

 وحدة يف تعزيزهم على والناس األعضاء لتشجيع اإلدارة عمل أساسا هو االنضباط

  :على تشمل واليت تنظيمية وحدة يف ا املعمول واللوائح باللوائح للوفاء تنظيمية

 أحكام أو قواعد هناك .١

 املتابعني التزام .٢

 .)٢٠٠٢(شيف البحر وأسوان ، املخالفني على عقوبات هناك .٣

 الوقائي االنضباط: ومها ، منظمة أو وحدة يف االنضباط من نوعان هناك

 الذين واألشخاص األعضاء يشجع إجراء هو الوقائي االنضباط. التصحيحي واالنضباط

 االنضباط من الرئيسي اهلدف. ا املعمول املختلفة باللوائح االلتزام على تشجيعهم يتم

. العايل الشخصي االنضباط على يتغذون الذين واألعضاء األعضاء تشجيع هو الوقائي

  :ضروري يلي ما ، الوقائي االنضباط تطبيق يف

 املعمول للوائح االمتثال على يتغذون الذين واألشخاص األعضاء مجيع حتفيز .١

 .ا

 .اإلجنازات ساعدوا الذين واألشخاص لألعضاء واملكافآت املكافآت توفري .٢



 

٢٧ 

 

 .االنضباط أمهية تدرك اليت العقوبات تنفيذ .٣

 .باستمرار تنطبق اليت اللوائح تنفيذ .٤

 على العقوبات تنفيذ يف االنضباط هو التصحيحي االنضباط أن حني يف

 يكون حىت للعقوبات تأديبًيا يتصرف شخص أي خيضع أن جيب. القواعد منتهكي

  :وهي ، مراحل على التصحيحية العقوبات تنفيذ ميكن. لآلخرين ودرًسا حتذيرًا

 شفوية حتذيرات .١

 مكتوب حتذير .٢

 االنضباط املؤقت الفصل .٣

  .)٢٠٠٢(شيف البحر وأسوان ، الفصل .٤

  :هو اللغة قسم قبل من االنضباط تطبيق

 الداخلية املدارس سكان جلميع اإللزامية العربية اللغة فرض .١

عهد امل سكان مجيع على اإللزامية العربية اللغة بفرض املشرف أو املسؤولون يقوم

 من ، الصارم النظام هذا مع. أو املدير الرعاية أو املسؤوالت أو من الطالبات سواء

 هذا ويهدف. أنفسهم على االنضباط ممارسة على قادرين الطالب يكون أن املتوقع

 استخدام يف باإلكراه طالب يشعر ال حبيث ، الطالبات التعود إىل اللوائح من النظام

 .كضرورة ولكن ، العربية اللغة



 

٢٨ 

 

 حمكمة اللغة .٢

اهلدف من حمكمة اللغة . اللغة قسم قواعد ينتهكون الذين للطالب حماكمة هي

 حبيث ، ارتكبت اليت باألخطاء يهتمون انتهاكات يرتكبون الذين الطالب جعل هو

 .)٢٠٠٨(فرقة الطالب، أخرى مرة األخطاء ارتكاب عدم درًسا يصبح

 تنسيقالعمل  .٣

 التنسيق. وعملهم الناس بني وتناسق تربط اليت األنشطة من سلسلة هو التنسيق

 كل تنفيذ جيب. فعال بشكل واإلشراف واألفراد الوحدات على العمل هو عملياا يف

 التنسيق حتقيق .)٢٠٠٩(شغال،  سلًفا حمددة أهداف مع ومتناسقة متوازنة بطريقة شيء

  :ياىلما  بطرق

 .العمل وحدات ميثل اكتشاف أو مؤمتر إكمال )١

 .القادة بعض مع دورية اجتماعات )٢

 .األمر لزم إذا مشرتكة جلنة إنشاء )٣

 .األنشطة لتنسيق املوظفني تنسيق إنشاء )٤

 .ومسؤوليام بواجبام يتعلق فيما املرؤوسني مع مقابالت إجراء )٥

 .)٢٠٠٨(فرقة الطالب، العمل إجراءات دليل توافر )٦

  صلة ذات دراسةالالفصل الثاني : 



 

٢٩ 

 

 يف أثريت اليت باملشاكل يتعلق فيما سابقون باحثون أجراها اليت الدراسات بعض  

  كما ياىل:  ذلك يف مبا  الورقة هذه

 تحسين في اللغة بيئة دور" بعنوان ٢٠١٧ عام يففية الشر  نتيجة البحث .١

 مدرسة في XIالطالبات  فئة لغة من العربية باللغة التحدث مهارات

 األكاديمي للعام ساريجونونغ  كابك بوتري الداخلية اإلسالمية العزيزية

 من الطالب تعلم بيئة دور ةالباحث تناول ، الدراسة هذه يف". ٢٠١٦/٢٠١٧

 باللغة التحدث على الطالب قدرة حتسني يف اللعب طرق استخدام خالل

 .العربية

 في العربية اللغة تعلم" بعنوان ٢٠١٥ عام يفلرشدين نورياد  نتيجة حبث .٢

 ، كيمباران مقاطعة في الداخلية اإلسالمية دوكوهوالو السالم دار مدرسة

 دار مدرسة يف العربية اللغة تعلم تنفيذ على الدراسة هذه يف" ريجنسي بانيوماس

 املكونات مجيع عن حبثًا تضمنت واليت ، رجينسي بيموماس يف اإلسالمية السالم

 .الكوخ يف التعلم. التنفيذ قيد

 وهي ، التشابه أوجه من العديد أعاله املذكورة الدراسات العديد من

 هناك كانت الدراسة هذه يف ، ذلك ومع. العربية اللغة رقيةت حول معا البحث



 

٣٠ 

 

 الكاتبة تركز   الدراسة هذه يف واليت ، السابقة األحباث مع كبرية اختالفات

كفاءة تكلم الطالبات و دور قسم اللغة يف ترقية كفاءة تكلم  عن البحث على

  .للطالبات  العربية اللغة

  

    

 


