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 حثلخص البم
ناطقُت هبا، ولكن بكثرة التدريبات يكون الغَت  ُتاليسهل تكلم اللغة العربية دلتعلم

 ابللغة العربية.ناطقُت هبا إما يف تكلم أو يف الكتابة الاللغة العربية غَت  يالصعب سهال دلتعلم
 وتكون التدريبات يف األنشطة اإلضافية فعالية إبعانة إدارة اجليدة. 

الكالم  دلعرفة ختطيط األنشطة اإلضافية دلهاريت " -1من ىذا البحث ىي واألىداف 
دلعرفة تقوًن  -3. هاريت " الكالم والكتابة "دلعرفة تنظيم األنشطة اإلضافية دل -2. والكتابة "

ضافية دلهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقو السلفي مبعهد النقاية األنشطة اإل
 اليت مسنب مادورا.

اعتمادا على ذلك، استخدم الباحث يف كتابة ىذه الرسالة مدخل الكيفي ابدلنهج دراسة 
قابلة وادلالحظة احلالة. وتتكون مصادره من ادلصادر الرئيسية والثانوية. وطريقة رتع البياانت ادل

 والواثئق. وأما حتليلها فيستند إىل نوع ميلس وىربمان.
نشطة اإلضافية تتكون من حتديد فهي األول؛ أن ختطيط لأل نتائج البحث وأما

 لتنفيذ، مث تعيُت التسهيالت الطلبة ، وتعيُت ادلشرف لإلشرافمج، وتعيُت الرباافاألىد
الثاين؛ أن التنظيم لألنشطة اإلضافية ىي تقسيم العمل وادلسؤولية لدى  األنشطة اإلضافية.

األساتذ. الثالث؛ أن التقوًن لألنشطة اإلضافية جيرى إبختبار الشفهي لألنشطة مهارة الكالم، 
 وتقوًن لألنشطة مهارة الكتابة جيرى بتصحيح نتائج كتابة الطلبة مبدة الشهر

 اإلدارة، األنشطة اإلضافية، مهارة الكالم والكتابة :األساسيةالكلمات 
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ABSTRACT 
 

It is not easy to speack arabic  for a student who are not native speaker, but it 

will be solved through much rehearsal. The student are not native speaker will be easy  

to speak and write arabic. the rehearsal of this additional activity will be effective if it 

supports by right management. 

There are some purposes of this reasearch : 1. To know the planning of 

extracurricular for speaking and writing skill. 2. To know the organization of 

extracurricular for speaking and writing skill 3. To know the evaluation of 

extracurricular for speaking and writing skill. 

In This  research, the researcher uses qualitative research approach and case 

study methode. there are two data sources of this reasearch namely primer and 

secondary data sources, collecting the data through interview, observation, and 

documentation. Whereas analysing the data uses mils and hubberman analysing 

models. 

Based on the result of this research, can take conclusion that management of 

addtional activity for speaking and writing skill, the first is planning,  in this planning 

consist of establishing purpose, establishing programe, establishing advisor, establishing 

the fasility of the implamentation of speaking and writing skills. The second is 

organization, in this organization consist of distributing assigment and obligation to 

the teacher. The third is evalution, the evalution of extracurricular of speaking skill did 

orally whereas the evalution for writing skill through correcting the result of student’s 

wriring for one month. 

Keywords : management, extracurricular, speaking skill and writing skill. 
 

 

 
 
 

             
. 



 ا" الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقو السلفي مبعهد النقاية اليت مسنب مادور األنشطة اإلضافية دلهاريتإدارة 

 Al-Irfan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020                                        18 
 

 

ABSTRAK 

Tidak mudah berbicara bahasa Arab bagi pelajar yang bukan penutur asli, akan 

tetapi dengan banyaknya latihan kesulitan tersebut akan menjadi mudah bagi pelajar 

yang bukan penutur asli dalam berbicara dan menulis bahasa Arab. Dan tentunya 

latihan dalam kegiatan tambahan ini akan menjadi lebih efektif apabila didukung 

dengan manajemen yang baik.  

Dalam penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut: (1) Untuk mengetahui 

perencanaa kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis. (2) Untuk 

mengetahui pengorganisasian kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan 

menulis. (3) Untuk mengetahui evaluasi kegiatan tambahan untuk ketrampilan 

berbicara dan menulis. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan metode studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis model Mils dan Hubberman. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa manajemen kegiatan 

tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis, Pertama perencanaan, dalam 

perencanaan ini terdiri dari menentukan tujuan, menentukan program, menentukan 

pembimbing dan menentukan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan tambahan untuk 

ketrampilan berbicara dan menulis. Kedua pengorganisasian, dalam pengorganisasian 

ini terdiri dari pembagian tugas dan tanggung jawab pada guru. Ketiga evaluasi, dalam 

evaluasi kegiatan tambahan ketrampilan berbicara dilaksanakan secara lisan sedangkan 

evaluasi untuk ketrampilan menulis dilaksanakan dengan mengoreksi hasil tulisan 

siswa selama satu bulan. 

Kata Kunci: Manajemen, Kegiatan Tambahan, Ketrampilan Berbicara dan Menulis. 
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 قدمةامل
ىذه األنشطة اإلضافية، التعليم دلادة مهارة الكالم والكتابة يف دار اللغة  قبل وجود

العربية والفقو السلفي جترى يف الفصل. وجدول ىذه ادلادة مرتب مرة واحدة يف األسبوع. وكان 
التعليم ذلذه ادلادة يطبق بطريقة تقليدية، شرح ادلعلم ادلادة اليت تعلم لدى الطالب حينئد. ويف 

صر قلة الطالب الذين لديهم كفاءة يف تكلم وتعبَت األفكار  ابلغة العربية. وىذا ىذا الع
 مشكالت يف تعليم مهارة الكالم والكتابة.

وإىل ذلك يشعرون الطالب بدار اللغة العربية والفقو السلفي خوفا يف تكلم اللغة العربية 
يف تعبَت أفكارىم ابستخدام  مع أصدقائهم، وىم خيافون اخلطاء يف تكلم اللغة العربية وكذلك
 اللغة العربية مثل قصة العربية، واحملادثة، والرأي، واألخبار العربية.

فمن ادلعروف أن اللغة ىي ليست معرفيا فحسب، ولكن تشتمل على ادلهارة. وينبغي التالميذ  
ة تقليدية. كثرة التدريب يف تعلمها. بعدم معرفتها كان ادلعلم يعلم التالميذ بشرح ادلادة بطريق

مع أن اللغة العربية حتتاج إىل كثرة التطبيق إما من انحية التكلم أو الكتابة. فكيف ستتحقق 
 أىداف تعليم اللغة العربية هبذه الطريقة.

وتلك ادلشكالت حتتاج إىل األنشطة اإلضافية واإلدارة اجليدة، وتعريف اإلدارة ىي 
انت ىذه األىداف. وأول من لديو مسؤولية ترتيب وتنظيم خاص حيقق أىدافا معينة، مهما ك

ذلذه ادلشكالت ىم األساتذة الذين يعلمون اللغة العربية، يلزم عليهم أن يفكر أي األنشطة اليت 
 تساعد التالميذ يف تكلم اللغة العربية طالقة.

وحُت ينظم رلموعة من األفراد من أجل حتقيق ىدف معُت فانو يصبح من الضروري 
ىناك إدارة تعمل على هتيئة الظروف وتنظيم اجلهود من أجل الوصول إىل عندئد إن تكون 

االىداف ادلشًتكة ادلطلوبة. لذلك فان وظيفة اإلدارة ىي وظيفة ضرورية لتحقيق األىداف. 
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وإن ىذه الوظيفة ليست مطلوبة على ادلستوى الرمسي فقط. ولكنها مطلوبة أيضا حىت بُت 
 1اجملموعات غَت الرمسية.

األنشطة اإلضافية ىي أنشطة التدريبية لدى الطلبة اليت تنفذ يف خارج األنشطة الرمسية 
 Permendiknas No.39 Tahun)2008عام  39اليت قررهتا نظام وزارة الًتبية الوطنية رقم. 

 Pasal 3 Ayat 1)  1اية  3( . والشرح فيها ىو التدريب لدى الطلبة كما وجد يف فصل  2008
.) 

إلدارة ىي العملية اخلاصة بتنسيق وتوحيد استخدامات العناصر ادلادية ومفهوم ا
والبشرية يف ادلنظمة من أموال ومواد، وأفراد، عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيو ومراقبة ىذه 
اجلهود من أجل حتقيق األىداف النهائية للمنظمة. لذلك ديكن أن نستنبط العناصر اآلتية البد 

 2يما يلي :أن تتوفر يف اإلدارة ف
 تنسيق وتوحيد االستخدامات. .أ 
 العناصر ادلادية وغَت ادلادية والبشرية. .ب 
 القيام بعدة وظائف ىي التخطيط والتنظيم والتوجيو. .ج 
 وجود أىداف زلددة. .د 

نّفذ دار اللغة العربية والفقو السلفي األنشطة اإلضافية لتنمية مهارة التالميذ الذين 
يسكنون فيها، وىي أحد مراكز اللغة العربية يف جزيرة مادورا. وادلراد هبذه األنشطة اإلضافية ىو 

ليم. رلموعة األنشطة اللغوية وفيها ادلمارسة والتطبيق للغة العربية، وتنفيذىا خارج وقت التع
وقبل أن جترى ىذه األنشطة اإلضافية، أقام رئيس دار اللغة العربية ادلشاورة بُت األساتيذ فيها، 
وتبحث ادلشاورة عن حتديد األىداف اليت سيحصل بتلك األنشطة اإلضافية، وإىل ذلك 

                                                             
 -)الرايض : مكتبة الرشد تطبيفاهتا( -مهاراهتا -رلاالهتا -مبادئ اإلدارة ادلدرسية )وظئفهاعباس بلة دمحم أزتد، 1

 .18(، ص. 2010انشرون،
 .18ص.  مبادئ اإلدارة ادلدرسية.عباس بلة دمحم أزتد، 2
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تبحث أي األنشطة اليت تساعد على تنمية مهارة الكالم والكتابة، مث تبحث عن التقوًن الذي 
 يقوم دلعرفة حتقيق األىداف من تلك األنشطة اإلضافية.س

وبعد إجراء األنشطة اإلضافية فيكون الطالب أكثر تطورا يف تكلمهم وكتابتهم. 
والدليل على تطور الطالب يف تكلمهم وكتابتهم وىو كثرة الفائز مثل يف ادلسابقة " اجملادلة 

اللغة العربية مثل قصة العريب، واألخبار العربية " ويف الكتابة يستطيعون الطالب يف كتابة 
 العربية، وشعر العريب. 

ويف ىذه الفرصة أراد الباحث أن يعرف كيف جتري عملية األنشطة اإلضافية يف دار اللغة 
إدارة العربية والفقو السلفي. ولنعمق معرفة ما يتعلق بتلك األنشطة، فيقوم الباحث ادلوضوع  

الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقو السلفي مبعهد النقاية األنشطة اإلضافية دلهاريت " 
 اليت مادورا.

 
 البحث

 منهجية البحث
يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي وادلنهج دراسة احلالة. وادلدخل الكيفي يعرف أبنو 
منهجية البحث يف العلوم اليت تركز على وصف الظواىر والفهم واألعماق ذلا، ويعتمد على 
دراسة الظاىرة يف ظروفها الطبيعية ابعتبارىا مصدار مباشرا للبياانت، وقد أكد موليونج أن 

البحث الذي يهدف إىل وصف الظواىر وفهم األحوال يف ميدان البحث  البحث الكيفي ىو
بشكل عميق وكميل مثل السلوك، الطبيعية، الدافعية، وضلو ذلك، ويعتمد على دراسة الظاىرة 

 3يف ظروفها الطبيعية وابلطريقة العملية.

                                                             
3
Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 

6. 
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إبدارة  يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي دلعرفة الظواىر احلقيقية مثل البياانت ادلتعلقة
األنشطة اإلضافية دلهاريت الكالم والكتابة يف دار اللغة العربية والفقو السلفي مبعهد النقاية اليت 
مسنب مادورا، وخاصة دلعرفة كيف ينفذ معلم اللغة العربية يف عملية إدارة األنشطة اإلضافية 

 لدى الطالب.
باحث هبا حلفظ اخلصائص يستخدم الباحث ذلذا البحث ابدلنهج دراسة احلالة، ويعرف ال

الشمولية وادلعنوية من حوادث احلياة احلقيقة مثل دورات حياة الشخص، العملية التنظيمية 
 4واإلدارية، تغيَت البيئة االجتماعية، االتصاالت العادلية، ونضج الصناعة.

 مفهوم إدارة
اجلهاز الذي  اإلدارة لغة مصدر أدار يدير إدارة، إدارة شركة أو مدرسة أو مؤسسة مبعٌت

أن  Frederic Taylorويف اإلصطالح يقول فريدريك اتيلور  5يسَّت أمورىا ويشرف على أعماذلا.
أهنا ادلعرفة الصحيحة دلا يراد أن يقوم بو األفراد مث التأكيد من أهنم يفعلون ذلك  اإلدارة ىي

 وإىل ذلك كثَت من التعريفات على ضلو التايل : 6أبحسن طريق وارخص التكليف.
وقال عبد الفتاح مراد أن اإلدارة ىي العلم الذي يهتم بتوديو األعمال والسيطرة عليها 

 7وضبطها، واختاذ القرارات ادلناسبة، وىي العمليات الوظائف ادلوجو لتحقيق أىداف زلددة. 
األعمال األقصى ومع ذلك لتحقيق األىداف وادلراد هبا ىي ادلعرفة اليت تستعُت هبا لألداء 

 ادلعينة. 
أن اإلدارة ىي عملية إجتماعية تتضمن ادلسؤولية عن التخطيط  Brechوقال بريج 

وادلراد هبا  8االقتصادي والتنظيم الفعال لعملية ادلنظمة من أجل حتقيق ىدف أو عمل زلددا. 
                                                             

4
Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Dan Metode, terj M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 4. 
 .36م(، ص. 1992ماليُت، جربان مسعود، الرائد )بَتوت : دار العلم لل5
 .20ص.  اإلشراف الًتبوي.راتب السعود، 6
 .16ص.  مبادئ اإلدارة ادلدرسية. ،عباس بلة دمحم أزتد7
 .14ص.  ،م(1996 ،)بَتوت: الوؤسسة اجلامعية الدراسات والنشر والتوزيع اإلدارة عملية ونظام ،كامل بربر8
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ط والتنظيم الفعال لألداء األعمال ىي رلموعة العملية وفيها تتكون من ادلسؤولية والتخطي
 وحتقيق األىداف.
 وظائف اإلدارة

تعترب وظائف اإلدارة ىي ادلكوانت األساسية للعملية اإلدارية مبختلف ابعادىا 
ومستوايهتا، فالغرض األساسي من اإلدارة ىو حتقيق أىداف معينة عن طريق تنفيذ األعمال 

ن حتقيق أفضل النتائج أبكفأ الطرق من خالل من خالل أشخاص آخرين، كما أهنا مسؤولية ع
نعرف أن وظائف اإلدارة ىي تساعد على حصول األىداف ادلعينة،  9أقل جهد بشري شلكن.

 جيب أن جيرى فيلزم أن يتكون فيها كما يلي : ولتكون وظائف اإلدارة جترى على ما
 شتمل:: ويقصد بو رسم طريق الوصول إىل الغاية ادلراد حتقيقها وت التخطيط .أ 

 حتديد األىداف ادلطلوب حتقيقها ابجلهد اجلماعي أبقل التكاليف ادلمكنة. .1
 رسم السياسات أي رلموعة القواعد اليت ترشد ادلرؤوسُت يف إدتامهم لألعمال. .2
التنبؤ مبا ستكون عليو األحوال يف ادلستقبل وتقدير احتياجات العمل من القوى  .3

 تسمى ادليزانيات التقديرية.ادلادية والبشرية وتسجيل ذلك يف كشوف 
 إقرار اإلجراءات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ سلتلف األعمال. .4
 وضع برامج زمنية تبُت األعمال ادلطلوب القيام هبا مرتبة ترتيبا زمنيا. .5

: ديكن تعريف التنظيم أبنو عملية حصر الواجبات الالزمة لتحقيق اذلدف التنظيم  .ب 
وتقسيمها إىل اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد وتوزيع السلطة وادلسؤولية، 
وانشاء العالقات بغرض دتكُت رلموعة من األفراد من العمل شلا يف اصلام وتعاون أبكثر  

 التنظيم ما يلي : كفاية لتحقيق ىدف مشًتك ويشمل

                                                             
)مفاىيمها النظرية وتطبيقها العملية( )عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، جودت عزت عطوي، اإلدارة ادلدرسية احلديثة 9

 .22 – 20(، ص. 2010
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تقسيم العمل : أي تقسيم وجوه النشاط إىل رلموعة من الواجبات ادلتجانسة  .1
ادلتشاهبة اليت يستطيع شخص واحد القيام مبجموعة منها بغرض حتديد ادلسؤولية 

 عن كل رلموعة من الواجبات.
وايت حتديد السلطات : أي إعطاء السلطة ادلالئمة للقيام هبذه الواجبات وربط ادلست .2

اإلدارية بعضها مع بعض من الناحيتُت األنقية والرأسية بقصد تنسيق اجملهود 
 اجلماعي.

تنمية اذليئة اإلدارية أي وضع اإلدارين ادلسؤولُت عن الوحدات اإلدارية كل يف منصبو  .3
 ادلالئم، وما يتطلبو ذلك من تعبُت وتدريب وترقية ونقل وفصل.

وجيهات والتعليمات للمرؤوسُت إلخطارىم ابألعمال : تعٍت ابلتوجيو اصدار الت التوجيه .ج 
اليت جيب القيام هبا وموعد أدائها، والتوجيو عنصر مهم من عناصر اإلدارة، فهو حلقة 
اإلتصال بُت اخلطة ادلوضوعة لتحقيق اذلدف من جهة والتنفيذ من جهة آخرى. 

نشأنو أن ولذلك جيب أن يعطى ما يستحق من اىتمام، والتوجيو يتضمن كل ما من 
يؤدي إىل إصلاز األعمال ادلطلوبة عن طريق رفع روح ادلعنوية والنشاط لدى األفراد 
ودفعهم حلسن األداء. والتوجيو جيب أن يكون واضحا الغموض فيو وخاصة ابلنسبة 
للفرد الذي يصدر إليو التوجيو. ولتنفيذ ذلك جيب أن يكون اللغة ادلستخدمة يف اعطاء 

 واضحة وال حتتمل أكثر من معٍت. ويشمل التوجيو : التعليمات للمرؤوسُت
اإلتصال ابدلرؤوسُت وارشادىم إىل كيفية إدتام األعمال بواسطة اصدار التعليمات  .1

والشرح والوصف وضرب األمثلة. وقد يتم اإلتصال بطريقة مكتوبة أوشفوية، وقد 
ب إصلازىا يشتمل اإلتصال على أوامر عامة ال حتتوي تفصيال لكل األعمال ادلطلو 

وإمنا يًتك للمرؤوس فرصة التكيف من أجل إصلاز العمل. وقد تكون األوامر زلددة 
 ةتشتمل على كافة التفاصيل ادلطلوبة.
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رفع احلالة ادلعنوية للمرؤوسُت واإللتزام مبفاىيم القيادة بقصد احلصول على تعاوهنم  .2
 اإلختياري يف تنفيذ األعمال.

 مفهوم األنشطة اللغوية
األنشطة اإلضافية ىي ألوان متنوعة من ادلمارسة العملية للغة، يقوم هبا الطالب 
ويستخدمون فيها اللغة استخداما موجها انجحا يف ادلواقف احليوية الطبيعية الىت تتطلب 

 10احلديث، واالستماع، والقراءة، والكتابة.
بعض األحيان على أهنا ومفهوم األنشطة اإلضافية الىت قد ُفِهم من ِقَبِل ادلعلمُت يف 

العمل الذي يساعد ىف اكتساب ادلتعلمُت للجوانب ادلعرفية وادلهارية والوجدانية بفعالية، كما 
فهم األنشطة اإلضافية على أهنا أعمال تنظم خارج الصفوف الدراسية، وأن ذلا وقتا خاصا غَت 

 11الوقت الدراسة داخل الصفوف.
ء منها النشاط خارج ادلنهج، أو نشاط ال صفى وجدير ابلذكر أن تسمية النشاط أبمسا

داخل ادلدرسة تسميات مضللة، ألن النشاط الذي ديارسو الطالب  -أو ال منهجى أو إضاىف
جزء متكامل مع ادلنهج ادلدرسى. فربامج النشاط تعطى فرصا للطالب  وخارج الفصل الدراسى

 .إلثراء ميوذلم وإاثرة دافعيتهم
وقدذكر إمساعيل القباين أن النشاط ادلدرسى رلموعة األعمال الىت تنظمها ادلدرسة 
لتالميذىا يف غَت حصص الدراسة. كالرحالت، واأللعاب، واذلواايت وما إىل ذلك. وتوجو 
بعض ادلدارس إىل ىذا النوع من النشاط عنايتها وتفرد لو أوقاات خاصة بو، كما أن وزارة الًتبية 

شأت لو إدارة عامة منفصلة عن إدارت التعليم الىت تشرف على ادلدارس الىت جير فيها والتعليم أن
 12ىذا النشاط.

                                                             
 .398)القاىرة: دار ادلعارف(، ص.  يف طرق التدريس ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربيةعبد العاليم إبراىيم، 10
 .371-370(، ص. 1993)القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية،  تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتو، 11
 .36(، ص. 1958)القاىرة : النهضة ادلصرية،  الًتبية عن طريق النشاط إمساعيل القباين،12
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 أهداف األنشطة اإلضافية
 13ما يلي:ك ن اللغة العربيةيف ميدا اإلضافية ومن أىم أىداف األنشطة

أيضا ما يصل إليو الطالب يف احلصص الدراسية، ويوسعو  اإلضايف يرسخ النشاط .أ 
وجيدده. فهم يتعلمون داخل حجرات الدراسة كيف يقرؤن قراءة سليمة، وينميو، 

وكيف يفكرون، تفكَتا صحيحا، وكيف يفهمون، وكيف يعربون عما يفهم وعما 
حيس وعما يرى، يتعلمون ذلك كلو وىم مقيدون أبوقات زلددة، ومبقررات زلددة، 

وجيو واإلرشاد، وما وأبماكن زلددة، والتعليم يف ىذه احلالة مقرون ابلتصحيح والت
يتعلمو الطالب جيعلهم قادرين على مواجهة ما تتطلبو مواقف التعبَت والفهم وادلعرفة 

 يف حياهتم العامة واخلاصة.
يدرب الطالب على استخدام اللغة استخداما صحيحا انجحا يف مواقف احلياة  .ب 

. وديكن حتقيق العملية، وما تتطلبو ىذه ادلواقف من فنون التعبَت الوظيفى واإلبداعى
ذلك عن طريق ما جيري يف الندوات واإلجتماعات من حديث، وحوار، ومناقشة، 
ومناظرة، ومرافعة ودفاع، وشلا ديارسو الطالب من حترير وكتابة يف الصحف واجملالت 

 وسائر رلاالت التحرير. –ادلدرسية وزلاضر اللجان ادلختلفة 
عربية، وذلك عن طريق القراءة احلرة يف يصل الطالب ابلًتاث العريب وادلًتجم إىل ال .ج 

مكتبات الفصل وادلدرسة وادلنزل وادلكتبات العامة، وعن طريق قراءة الصحف 
واجملاالت والدورايت، واإلستماع إىل احملاضرات واألحاديث والقصص، وضروب 

 اإلنشاء واإللقاء والتالوة اليت يستمع إليها الطالب عن طريق اإلذاعة والتسجيل.
شخصية الطالب، ويريهم خلقيا، واجتماعيا، ووجدانيا، ويعدىم للحياة العامة، يقوى  .د 

ويدرهبم على القيادة والزعامة واحًتام رأى اجلماعة، وذلك عن طريق النشاط ادلتمثل 

                                                             
 .373-372 ص..تعليم اللغة العربيةحسن شحاتو، 13
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يف التمثيل واحملاضرات وادلناظرات والندوات واألحاديث الصحفية مع الشخصيات 
ود اجلرأة واإلنطالق يف احلديث والتعبَت عن العامة، وما يًتتب على ذلك كلو من تع

 الرأى واإلعتداد ابلنفس والثقة هبا وأساليب التعامل مع الناس.
 مهارة الكالم

تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاتو يف اللغة، فالكالم يعترب 
القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه 

وعرفنا أن  14تعلم لغة أجنبية، ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.
تعليم الكالم مهما يف تعلم اللغة األجنيبة إما يف تعلم اللغة العربية او يف تعلم اللغة اإلصلليزية 

 واللغات األخرى.
نسبة عالية شلن يقبلون على تعليم اللغة العربية هتدف أوال إىل  إننا كثَتا ما صلد أن

التمكن من الكالم والتحدث هبذه اللغة، كما أننا حينما نقول ) فالن يعرف اللغة اإلصلليزية، 
مثال ( يتبادر إىل اآلذىان أنو يتحدثها، معٌت ذلك أن ىناك ضرورات لتعلم الكالم ديكن أن 

 15توجز بعضها فيما يلي :
 أن األسرة عندما يتعلم أبنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث هبا. .أ 
 أن الكبَت عندما يقبل على تعلم لغة ما، يكون التحدث هبا يف مقدمة أىدافو. .ب 
 أن النجاح يف تعلم الكالم ابللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاهنا. .ج 
ة ابللغة األجنبية دون التحدث أننا النتصور إمكانية اإلستمرار يف تعلم القراءة والكتاب .د 

 هبا.

                                                             
-125(، ص. 2003)الرايط: منشورات اإلسالمية للًتبية،  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة، 14

128. 
 .125(، ص. 2003زلمود كامل الناقة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )الرايط: مطبعة ادلعارف اجلديدة،15
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أننا اآلن نعلم أجياال أكثر ميال لإلستماع للربامج اإلذاعية، ودلشاىدة برامج التلفزيون  .ه 
 واألفالم، وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة ادلكتوبة.

أن الفرد عندما يقراء أو يكتب إمنا يفكر بواسطة ما تعلمو شفواي استماعا وحديثا،  .و 
القراءة مثال ضلن نفحص ما وراء السطور حبثا عن ادلقابل الشفوي حيث نضيف ففي 

 فكراي ومعنواي أشياء ظاىرة يف الكلمة ادلكتوبة.
أن عملية تعلم اللغة ذاهتا واالستفادة من ادلعلم تعتمد على احلديث، فادلعلم يف تدريسو  .ز 

تاابت وتصحيحو أخطاء الدارسُت يستخدم الكالم، وىو حىت عندما يصحح ك
 الدارسُت إمنا يناقشهم يف ذلك شفواي.

أن ىناك حقيقة أثبتتها الدارسات وخربات ادلمارسة تقول : إن معظم الذين يتعلمون  .ح 
 اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون عند أول شلارسة شفوية للغة.

 مهارة الكتابة

للغوية، علي وجو العام أىداف تعليمها الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى ادلهارات ا
ىي قدرة الطلبة  على اإلتصال بطريقة الكتابة ابللعة العربية، وأحد أنواع الكتابة ىو اإلنشاء 
أي أىداف تعليمها قدرة الطلبة على التعبَت عما يف ذىنو من األفكار وادلشاعر عن طريقة 

 الكتابة. 
اكتشافية تعتمد أساسا على ادلراجعة، يدخل  كما يرى اتيلور إذ يؤكد أن الكتابة عملية

فيها تفاعل نشيط بُت السياق واللغة ادلستعملة حيث حياول الكاتب أن يعرب أبلفظ مال ئمة 
للتقريب من ادلعٌت ادلقصود، كما حياول الكاتب أن يضع ىيكل ألفكاره ويدخل عليها 

ة تعتمد أساسا على ادلراجعة، اي نعرف أهنا عملية اكتشافي 16حتسينات ابستمرار إلفادة ادلعٌت.

                                                             
 .270. ، ص1991دار الشواف، )تدريس فنون اللغة العربية  على أزتد مدكور،16
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بكثرة قراءة الكتب العربية سوف يساعد الكاتب يف تعبَت أفكاره بكتابة اللغة العربية مالئمة 
 من ادلعٌت ادلقصود.

وصلد أن الكتابة حروف مكتوبة ) سلطوطة ( تصّور األلفاظ الدالة على ما يف نفس 
، كما أهنا أداة اإلتصال األساسية اليت حتمل االنسان، اي ىي الوسيلة االكثر ثباات واستمرارا

وتعّد الكتابة  من مظاىر التقّدم احلضاري، كما  17الفكري اإلنساين من جيل إيل جيل اخر.
أهنا الداللة األوىل على الرقي اإلنساين، إذ لوالىا لضاعت خزانة الفكر ادلًتاكمة من أمة إىل 

فية والعلمية. ونعرف هبا من الوسيلة األكثر اليت اخرى، ولظلت اإلنسانية يف مهد طفولتها ادلعر 
 تستخدمها الكاتب يف تعبَت أفكاره.

والكتابة ىي عملية ذات شقُت أحدمها إىل واخر عقلي. والشق االيل حيتوي على 
ادلهارات احلركية اخلاصة برسم احلروف األجبدية ومعرفة التهجئة والًتقيم يف لغة األجنبية. أما 

 18يشمل ادلعرفة اجليدة ابلنحو وادلفردات واستخدام اللغة.اجلانب العقلي ف
وأما عند عبد العليم الكتابة ىي وسيلة االتصال بُت الفرد وغَته، شلن تفصلو عنهم 

نعرف أهنا تعد  19ادلسافات الزمانية أو ادلكانية، وحاجة إليو ماسة يف رتيع ادلهن، ومن صوره.
من وسيلة االتصال بُت الكاتب نفسو مع القارئ شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أو 

 ادلكانية.  
 تمةتخامل

 ختطيط األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة "

التخطيط ىو عملية حتديد اإلطار العام لألعمال ادلطلوبة أو األغراض ادلنشودة وكذلك 
الالزمة لتنفيذىا يف سبيل حتقيق أىداف اإلدارة. والعناصر للتخطيط ىي: األول حتديد الوسائل 

                                                             
 . 142. ،ص( دار النفائس) ائص العربية وطرائق تدريسهاخص انيف زلمود معروف،17
 .132 .ص(، جامعة ملك سعود)مكة:  ادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلمود إمساعيل صيٌت، عمر الصديق عبدهللا، 18
   .151. ، ص(دار ادلعارف) يف طرق التدريس ادلوجو الفٍت دلدرسة اللغة العربية عبد العليم إبراىيم،19
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األىداف ادلراد حتقيقها، الثاين وضع السياسات اليت حتكم  تصرفات العاملُت، الثالث حتديد 
مستلزمات اخلطة من العناصر البشرية وادلادية الواجب توفرىا واستخدامها لتحقيق األىداف، 

ضع الربامج الزمنية أي ترتيب األعمال ادلراد القيام هبا ترتيبا زمنيا مع ربطها بعضها الرابع و 
 20ببعض.

ونتائج البحث عن ختطيط يف إدارة األنشطة اإلضافية تتكون من حتديد األىداف، 
وتعيُت الربانمج ذلذه األنشطة اإلضافية، وتعيُت ادلشرف لتنفيذ األنشطة اإلضافية، وتعيُت 

 لألنشطة اإلضافية.التسهيالت 
قال جودت عزت عطوي أن ختطيط يف اإلدارة ىو رسم طريق الوصول إىل الغاية ادلراد 
حتقيقها وتشتمل فيو من حتديد األىداف ادلطلوب حتقيقها ابجلهد اجلماعي أبقل التكاليف 

التنبؤ ادلمكنة، ورسم السياسات أي رلموعة القواعد اليت ترشد ادلرؤوسُت يف إدتامهم لألعمال، و 
مبا ستكون عليو األحوال يف ادلستقبل وتقدير احتياجات العمل من القوى ادلادية والبشرية 
وتسجيل ذلك يف كشوف تسمى ادليزانيات التقديرية، وإقرار اإلجراءات التفصيلية اليت تتبع يف 

  21با زمنيا.تنفيذ سلتلف األعمال، ووضع برامج زمنية تبُت األعمال ادلطلوب القيام هبا مرتبة ترتي
إنطالقا من نتائج البحث السابقة عن ختطيط يف إدارة األنشطة اإلضافية، أراد الباحث 
أن حيلل نتائج البحث عن التخطيط الذي رمسو رئس دار اللغة العربية والفقو السلفي ىل 
مناسب ابلنظرية اإلدارة ؟ يعمل رئيس دار اللغة العربية والفقو السلفي حتديد األىداف 

ادلراد حتيققها، وإىل ذلك يضع رئيس واألستاذ الربامج لألنشطة اإلضافية،  لألنشطة اإلضافية
ولتنفيذ أنشطة اإلضافية يستعد رئيس واألستاذ بدار اللغة العربية ادلشرف الذي سَتشد الطلبة 

                                                             
 -)الرايض : مكتبة الرشد تطبيفاهتا( -مهاراهتا -رلاالهتا -مبادئ اإلدارة ادلدرسية )وظئفهاعباس بلة دمحم أزتد، 20

  34-33(، ص. 2010انشرون،
جودت عزت عطوي، اإلدارة ادلدرسية احلديثة )مفاىيمها النظرية وتطبيقها العملية( )عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 21

 .22 – 20(، ص. 2010
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يف الربامج ادلوجودة فيها. من ىذه النتائج يستنتج الباحث أن التخطيط لألنشطة اإلضافية 
 اسب ابلنظرية ادلوجودة.منظما ومرتبا ومن

 تنظيم األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " . أ

انطالقا من نتائج البحث احملصول من األساتذ بدار اللغة العربية والفقو السلفي أراد 
الباحث أن يقول أبن التنظيم لألنشطة اإلضافية تنقسم على قسمُت : األول تقسيم العمل 

ضافية يف دار اللغة العربية والفقو السلفي، الثاين تقسيم ادلسؤولية لدى األساتذ لألنشطة اإل
 لدى األساتذ لألنشطة اإلضافية يف دار اللغة العربية والفقو السلفي.

قال جودت عزت عطوي أن تعريف التنظيم ىو عملية حصر الواجبات الالزمة لتحقيق 
وتوزيع السلطة وادلسؤولية،  اذلدف وتقسيمها إىل اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد

وانشاء العالقات بغرض دتكُت رلموعة من األفراد من العمل شلا يف اصلام وتعاون أبكثر كفاية 
 22لتحقيق ىدف مشًتك ويشمل التنظيم ما يلي :

تقسيم العمل : أي تقسيم وجوه النشاط إىل رلموعة من الواجبات ادلتجانسة  .1
يام مبجموعة منها بغرض حتديد ادلسؤولية ادلتشاهبة اليت يستطيع شخص واحد الق

 عن كل رلموعة من الواجبات.
حتديد السلطات : أي إعطاء السلطة ادلالئمة للقيام هبذه الواجبات وربط  .2

ادلستوايت اإلدارية بعضها مع بعض من الناحيتُت األنقية والرأسية بقصد تنسيق 
 اجملهود اجلماعي.
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نظيم ىو عملية مطلوبة ألنو وسيلة حتقيق العمل قال عباس بلة دمحم أزتد أن تعريف الت
اجلماعي الفعال. ويستخدم اصطالح التنظيم يف علم اإلدارة للداللة على العملية اليت تتضمن 

 23حتقيق اآليت :
 تقسيم العمل الالزم لتحقيق األىداف إىل أجزاء تسمح بتوزيعها على األفراد. .1
 عدم حدودث أي تداخل أو تضارب يف العمل. .2
 يو كافة اجلهود جتاه حتقيق اذلدف ادلشًتك.توج .3

قد عرض الباحث النتائج عن التنظيم لألنشطة اإلضافية وفيو تقسيم العمل لإلشراف 
الطلبة بدار اللغة العربية والفقو السلفي لربامج ادلوجود يف أنشطة اإلضافية، ولكل الربانمج 

يف مهارة الكالم يتكون من حفظ مشرف الذي سَتشد الطلبة. والربانمج لألنشطة اإلضافية 
ادلفردات، وتقددية خطابة العربية، وتقددية احملادثة، وتقددية قراءة الشعر، وتقددية ادلسرحية. 
ولربانمج دلهارة الكتابة يتكون من كتابة القصة العربية، وكتابة الرأي، وكتابة الشعر العريب، وكتابة 

يف ميدان البحث والنظرية يف اإلدراة، استنتج األخبار. انطالقا من ىذه النتائج احملصولة 
 الباحث أن تنظيم لألنشطة اإلضافية مناسب ابلنظرية ادلوجودة وإىل ذلك منظم ومرتب.

 تقومي األنشطة اإلضافية ملهايت " الكالم والكتابة "
التقوًن ىو عنصر مهم من عناصر اإلدارة وبواسطتو ديكن معرفة مدى صلاح أنشطة 

قيق أىدافها ادلنشودة، والنتائج احملصولة عن التقوًن لألنشطة اإلضافية لربامج اإلضافية يف حت
مهارة الكالم ىي جيرى ابختبار الشفهي والربامج مهارة الكتابة جيرى جبمع كتابة الطلبة مبدة 

 الشهر مث يقوم األساتذ التصحيح.

                                                             
 -)الرايض : مكتبة الرشد تطبيفاهتا( -مهاراهتا -رلاالهتا -مبادئ اإلدارة ادلدرسية )وظئفهاعباس بلة دمحم أزتد، 23

 .40(، ص. 2010انشرون،
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دى النجاح أو الفشل قال عباس بلة التقوًن يف الًتبية ىو عملية اليت ترمى إىل معرفة م
يف حتقيق األىداف العامة اليت يتضمنها ادلنهج، وكذلك نقاط الضعف أو القوة بو. حىت ديكن 

 24حتقيق األىداف ادلنشودة. فيمكن التقوًن أبساليب التايل :
 ادلالحظة ادلنظمة. .1
 ادلقابلة أبنواعها ادلختلفة وىي ادلفتوحة، وادلقفولة، والفردية، واجلماعية. .2
 يان واالستطالع.االستب .3
 التقارير وادلعلومات السابقة. .4
 دفاتر وسجالت الربامج. .5
 االجتماعات ادلشًتكة والزايرات ادليدانية. .6

ذتة فارق يذكر بُت التعبَتين الشفوي والكتايب يف عمليات التقوًن والتصحيح ادلصاحبة 
يب بطريقة ميسورة لكل منهما، فإذا كان يف مقدروان إجراء عمليات التصحيح يف التعبَت الكتا

فإن اإلشكالية تظل قائمة فيما يتعلق ابلتعبَت الشفوي وطريقة تصحيحو، ويف ىذا السبيل يشَت 
رشدي طعيمة إىل ضرورة البحث عن ادلعايَت اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها مستوى التعبَت 

يف ضوئها الشفوي يف كل صف الدراسي مث تصميم بطاقات متابعة مسعية أو استماعية يقّوم 
حديث التلميذ حيا وليس مسجال؛ ألن  احلديث يضم بُت مقوماتو مايسمى للجانب 
ادللمحى، فإن يتسن ذلك لنا حيا ديكن استخدام شرائط الفيديوتيب، وأن صلعل من أمثلة ىذه 

 25البطاقات بطاقة تضم ادلعايَت التالية ابلنسبة للمتكلم :
 ىل تعبَت وجهو يقوي كلماتو ومعانيو ؟ .1
 يشًتك كل جسمو يف التعبَت ؟ ىل .2

                                                             
 . 62-60. ص. مبادئ اإلدارة ادلدرسيةعباس بلة دمحم أزتد، 24
-56(، ص. UIN-MALIKI Press ،2011)مالنج:  ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانورىادي، 25

57. 
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 ىل صوتو مناسب يسمع اآلخرين ؟ .3
 ىل ينطق كلماتو بعناية ؟ .4
 ىل يتكلم بوضوح ؟ .5
 ىل صوتو مريح يبعث على االرتياح ؟ .6
 ىل ينوع يف نربات صوتو ؟ .7
 ىل ىو متمكن من معلوماتو اليت يطرقها ؟ .8
 ىل مفرداتو جيدة ؟ .9

 ضوئها ؟ىل يقرأ مالمح ادلستمعُت ويغَت من كالمو يف  .10
 ىل ينظر يف أعُت ادلستمعُت وحيدثهم مباشرة ؟ .11
 ىل يستدل ويربىن على ما يقول ؟ .12
 ىل لديو حاسة فكاىية ؟ .13
 ىل تتسلسل أفكاره بشكل منطقي ؟ .14
 ىل يبدو صرحيا وسللصا ؟ .15

نظرا إىل نتائج التقوًن لربامج مهارة الكالم أنو جيرى إبختبار الشفهي، وادلعيار ذلذا 
معيارين : األول تكلم الطلبة مناسب بقواعد اللغة العربية، والثاين يتكلم التقوًن ينقسم على 

الطلبة تكلما طالقة. ومع ذلك ديكن األساتذ يف دار اللغة العربية والفقو السلفي أن جيعل 
ادلعيار لتقوًن أنشطة مهارة الكالم كما ذكر الباحث النظرية السابقة ىدفا دلعرفة كفاءة الطلبة 

 م اللغة العربية.من انحية تكل
والتقوًن لألنشطة اإلضافية دلهارة الكتابة جيرى ابلتصحيح كتابة الطلبة مبدة الشهر، 
وادلعايَت ذلذا التقوًن ىو األول موافق الكتابة بقواعد اللغة العربية، الثاين استخدام ادلفردات 
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األساتذ يف دار اللغة  اجليدة، الثالث موافق احملتوى مبوضوع الكتابة. هبذا التقوًن سوف يساعد
 العربية والفقو السلفي معرفة حتقيق أىداف من برامج مهارة الكتابة.

اختبارات الكتابة اختبارات إنتاجية يف العادة وليست تعرفية، ألن الكتابة ذاهتا مهارة 
إنتاجية وليست مهارة استقبالية. وتتماثل اختبارات الكتابة يف ىذا اجلانب مع اختبارات 

، ألن الكتابة مثل الكالم : كالمها مهاراتن إنتاجيتان. يف ادلقابل، اختبارات االستماع الكالم
واختبارات القراءة مهاراتن استقباليتان. إن االختبار جيب أن يتواءم مع طبيعة ادلهارة اليت 

 26يقيسها ؛ وإذا مل حيدث ىذا التواؤم فإن االختبار يفقد الكثَت من صدقو وثباتو.
الكتابة ديكن أن تكون موضوعية وديكن أن تكون ذاتيو )مقالية(. واختبارات 

واختبارات الكتابة، مثل سائر االختبارات، ذات مستوايت : أدانىا اختبار الكتابة اآللية، أي 
اخلط، وأعالىا كتابة البحث. وبُت ىذين، األدىن واألعلى، مستوايت عديدة مثل كتابة احلرف 

ة البسيطة وكتابة اجلملة ادلركبة وكتابة الفقرة وكتابة ادلقال وكتابة وكتابة الكلمة وكتابة اجلمل
 البحث.

نظرا أبن مهارة الكتابة ىي مهارة انتاجية، والتقوًن لألنشطة اإلضافية يف برامج مهارة 
الكتابة جيرى بتصحيح كتابة الطلبة مبدة الشهر. استنتج الباحث أن التقوًن ذلذه ادلهارة مناسب 

دلعرفة كفاءة الطلبة وحتقيق أىداف لربامج مهارة الكتابة وىو بنظر كتابة الطلبة بطبيعتها، و 
 مباشرة.

 
 
 
 
 

                                                             
 . 133ص. االختبارات اللغوية. دمحم على اخلويل، 26
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