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) الدكتور عبد امللك  ٢) الدكتور دانيال حلمي، (١احلكومية ماالنج. املشرف: (

كرمي أمر هللا.
اإلدارة، األنشطة اإلضافية، مهارة الكالم والكتابة.:األساسيةالكلمات 

ا، ولكن بكثرة التدريبات يكون الغري نياليسهل تكلم اللغة العربية ملتعلم ناطقني 
للغة الاللغة العربية غري يالصعب سهال ملتعلم ا إما يف تكلم أو يف الكتابة  ناطقني 

عانة إدارة اجليدة. وتكون التدريبات يفالعربية. األنشطة اإلضافية فعالية 
الكالم ملعرفة ختطيط األنشطة اإلضافية ملهاريت "-١من هذا البحث هي واألهداف 

ملعرفة تقومي -٣. هاريت " الكالم والكتابة "ملعرفة تنظيم األنشطة اإلضافية مل-٢. والكتابة "
األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد 

مادورا.سومنبالنقاية اليت 
ملنهج  اعتمادا على ذلك، استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة مدخل الكيفي 

ت املقابلة دراسة احلالة. وتتكون مصادره من املصادر الرئيسية والثا نوية. وطريقة مجع البيا
ئق. وأما حتليلها فيستند إىل نوع ميلس وهربمان. واملالحظة والو

نشطة اإلضافية تتكون من حتديد فهي األول؛ أن ختطيط لألنتائج البحثوأما
لتنفيذ، مث تعيني التسهيالت الطلبة، وتعيني املشرف لإلشرافمج، وتعيني الرباافاألهد

الثاين؛ أن التنظيم لألنشطة اإلضافية هي تقسيم العمل واملسؤولية لدى إلضافية.األنشطة ا
ختبار الشفهي لألنشطة مهارة  األساتذ. الثالث؛ أن التقومي لألنشطة اإلضافية جيرى 

الكالم، وتقومي لألنشطة مهارة الكتابة جيرى بتصحيح نتائج كتابة الطلبة مبدة الشهر.
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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.
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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.
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كلمة الشكر وتقدير
رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء  بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد 

واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.
للماجستري، وهنا يريد الباحث  أن يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العملية 

يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة 
هذه الرسالة، وهم :

مالك إبراهيم .١ األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موال
اإلسالمية احلكومية مباالنج.

حبر الدين، املاجستري مدير الدراسات العليا والدكتور احلاج األستاذ الدكتور احلاج.٢
مالك  ، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موال ورغادينا ولدا

إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
الدكتور دانيال حلمي بصفته املشرف األول والدكتور عبد املالك كرمي أمر هللا .٣

الثاين، اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب بصفته املشرف 
وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

مجيع األساتذة  يف الدراسات العليا احملرتمني واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن .٤
يذكرهم مجيعا هنا.

فعة ومفيدة هذا، وهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري  هذه 
للعباد والبالد، آمني.

تو، .................
الباحث

أفندي
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الفصل األول
اإلطار العام

املقدمة.أ
قد انتشر مركز اللغة العربية يف بالد إندونيسيا خاصة يف جاوى الشرقية، ولكل 

. واليوم توجد املادة لتعليم سومنبفيها مركز اللغة العربية وتعليمها، خاصة مبنطقة املدينة
اللغة العربية يف املدارس احلكومية أو مدارس اإلسالمية من اإلبتدائية حىت الثانوية، واهلدف 

العام لتعليمها فهم القرآن واحلديث وغريمها.
إندونيسيا يتكون من مخس مراحل : وقد شرح أفندي أن تطور تعليم اللغة العربية يف 

) ٢) يبدأ تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بوقت دخول اإلسالم إىل ذلك البالد. (١(
أهداف تعليم اللغة العربية هي فهم دين اإلسالم مبعرفة ومفهوم القرآن، احلديث، الدعاء 

تكون )٤لغة اإلتصال. () التعد اللغة العربية لغة الكتاب والقراءة، بل تكون ٣والتفسري. (
) تتطور اللغة العربية ٥اللغة العربية مادة من املواد التعليمية يف مدارس العامة واإلسالمية. (

١تطورا ملموسا بوجود اجلامعات اليت تدرس فيها اللغة العربية.

اجلزائر يف جاوى الشرقية، فيها املعاهد واجلامعة اإلسالمية. وبعض مادورا من إحدى
املواد التعليمية هي مادة اللغة العربية اليت جيب على مجيع التالميذ تعلمها. وسوى املعاهد 
وجدت الدورة لتعليمها وعلى األكثر تنفيذها يف شهر رمضان، وتنفذ هذه الدورة يف مجيع 

معهد نور اإلميان مسفانج واملعاهد اآلخرى. ولكن هذه الدورة املنطقة يف مادورا، مثل يف
ثريا كثريا لدى التالميذ على الفهم املتكامل يف اللغة العربية مع أن تعليمها كل يوم  التؤثر 

وليلة.

1Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misyakat, 2009), hlm. 24-27.
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قبل وجود هذه األنشطة اإلضافية، التعليم ملادة مهارة الكالم والكتابة يف دار اللغة 
جترى يف الفصل. وجدول هذه املادة مرتب مرة واحدة يف األسبوع. العربية والفقه السلفي

وكان التعليم هلذه املادة يطبق بطريقة تقليدية، شرح املعلم املادة اليت تعلم لدى الطالب 
لغة  حينئد. ويف هذا العصر قلة الطالب الذين لديهم كفاءة يف تكلم وتعبري األفكار  

هارة الكالم والكتابة.العربية. وهذا مشكالت يف تعليم م
وإىل ذلك يشعرون الطالب بدار اللغة العربية والفقه السلفي خوفا يف تكلم اللغة 
العربية مع أصدقائهم، وهم خيافون اخلطاء يف تكلم اللغة العربية وكذلك يف تعبري أفكارهم 

.ستخدام اللغة العربية مثل قصة العربية، واحملادثة، والرأي، واألخبار العربية
فمن املعروف أن اللغة هي ليست معرفيا فحسب، ولكن تشتمل على املهارة. 
وينبغي التالميذ كثرة التدريب يف تعلمها. بعدم معرفتها كان املعلم يعلم التالميذ بشرح املادة 
حية التكلم أو الكتابة.  بطريقة تقليدية. مع أن اللغة العربية حتتاج إىل كثرة التطبيق إما من 

ذه الطريقة.فكيف  ستتحقق أهداف تعليم اللغة العربية 
وتلك املشكالت حتتاج إىل األنشطة اإلضافية واإلدارة اجليدة، وتعريف اإلدارة هي 
ترتيب وتنظيم خاص حيقق أهدافا معينة، مهما كانت هذه األهداف. وأول من لديه 

يلزم عليهم أن يفكر أي مسؤولية هلذه املشكالت هم األساتذة الذين يعلمون اللغة العربية،
األنشطة اليت تساعد التالميذ يف تكلم اللغة العربية طالقة.

وحني ينظم جمموعة من األفراد من أجل حتقيق هدف معني فانه يصبح من الضروري 
يئة الظروف وتنظيم اجلهود من أجل الوصول إىل  عندئد إن تكون هناك إدارة تعمل على 

لذلك فان وظيفة اإلدارة هي وظيفة ضرورية لتحقيق األهداف. االهداف املشرتكة املطلوبة.
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وإن هذه الوظيفة ليست مطلوبة على املستوى الرمسي فقط. ولكنها مطلوبة أيضا حىت بني 
موعات غري الرمسية. ٢ا

األنشطة اإلضافية هي أنشطة التدريبية لدى الطلبة اليت تنفذ يف خارج األنشطة 
ا نظام Permendiknas No.39(٢٠٠٨عام ٣٩وزارة الرتبية الوطنية رقم. الرمسية اليت قرر

Tahun 2008(. ١اية ٣والشرح فيها هو التدريب لدى الطلبة كما وجد يف فصل )Pasal

3 Ayat 1(.

ومفهوم اإلدارة هي العملية اخلاصة بتنسيق وتوحيد استخدامات العناصر املادية 
اد، وأفراد، عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة هذه والبشرية يف املنظمة من أموال ومو 

اجلهود من أجل حتقيق األهداف النهائية للمنظمة. لذلك ميكن أن نستنبط العناصر اآلتية 
٣البد أن تتوفر يف اإلدارة فيما يلي :

تنسيق وتوحيد االستخدامات..١
العناصر املادية وغري املادية والبشرية..٢
التخطيط والتنظيم والتوجيه.القيام بعدة وظائف هي .٣
وجود أهداف حمددة..٤

نّفذ دار اللغة العربية والفقه السلفي األنشطة اإلضافية لتنمية مهارة التالميذ الذين 
ذه األنشطة اإلضافية  يسكنون فيها، وهي أحد مراكز اللغة العربية يف جزيرة مادورا. واملراد 

والتطبيق للغة العربية، وتنفيذها خارج وقت هو جمموعة األنشطة اللغوية وفيها املمارسة 
التعليم. وقبل أن جترى هذه األنشطة اإلضافية، أقام رئيس دار اللغة العربية املشاورة بني 
األساتيذ فيها، وتبحث املشاورة عن حتديد األهداف اليت سيحصل بتلك األنشطة 

ا-مبادئ اإلدارة املدرسية (وظئفهاعباس بلة حممد أمحد، ٢ ا-جماال ا)-مهارا ض : مكتبة الرشدتطبيفا .١٨)، ص. ٢٠١٠شرون،-(الر
.١٨ص. مبادئ اإلدارة املدرسية.عباس بلة حممد أمحد، ٣



٤

رة الكالم والكتابة، مث اإلضافية، وإىل ذلك تبحث أي األنشطة اليت تساعد على تنمية مها
تبحث عن التقومي الذي سيقوم ملعرفة حتقيق األهداف من تلك األنشطة اإلضافية.

وبعد جيري األنشطة اإلضافية فيكون الطالب أكثر تطورا يف تكلمهم وكتابتهم. 
ادلة  والدليل على تطور الطالب يف تكلمهم وكتابتهم وهو كثرة الفائز مثل يف املسابقة " ا

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

ويف هذه الفرصة أراد الباحث أن يعرف كيف جتري عملية األنشطة اإلضافية يف دار 
الباحث املوضوع اللغة العربية والفقه السلفي. ولنعمق معرفة ما يتعلق بتلك األنشطة، فيقوم 

" إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه السلفي 
مادورا.سومنبمبعهد النقاية اليت

أسئلة البحث.ب
كيف ختطيط األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه .١

مادورا ؟سومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت
كيف تنظيم األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه .٢

مادورا ؟سومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت 
كيف تقومي األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه .٣

ادورا ؟مسومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت 
أهداف البحث.ج
هاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه ملعرفة ختطيط األنشطة اإلضافية مل.١

.مادوراسومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت 



٥

هاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه ملعرفة تنظيم األنشطة اإلضافية مل.٢
.مادوراسومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت 

هاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه ملعرفة تقومي األنشطة اإلضافية مل.٣
.مادوراسومنبالسلفي مبعهد النقاية اليت 

د. فوائد البحث
حنو التايل :يفيد هذا البحث اىل 

نظر.١
ت اجلديدة عن إدارة األنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية  دة املعارف والنظر لز
على وجه العام، وعملية األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " على وجه اخلاص يف 

مادورا. سومنبدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 
تطبقيا.٢

بوصفه مراجعا يف إدارة األنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية. وليكون دليال لدى 
مادورا.سومنباألساتذة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 

ه. حدود البحث
لتقومي يف إدارة وادد الباحث موضوع حبثه يف التخطيط، التنظيم. احلدود املوضوعية : حي١

.األنشطة اإلضافية ملهاريت الكالم والكتابة
مادورا.سومنب. احلدود املكانية : دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت ٢
م٢٠١٧مارس -. احلدود الزمانية : فرباير٣



٦

و. الدراسة السابقة
ذا البحث على حنو التايل : الدراسات السابقة اليت تتعلق 

)٢٠١٤احلسنة (تري وحي .١
توا. قد  مج تعليم اللغة العربية مبدرسة العزة املتوسطة  عنوان البحث : إدارة بر
مج تعليم اللغة العربية مبدرسة العزة  ركزت الباحثة حبثها يف التخطيط، والتنظيم، واملراقبة لرب

توا. وأما األهداف هلذا البحث وهي ملعرفة التخطيط، والتنظيم، و  التنفيذ، واملراقبة املتوسطة 
توا. واستخدم الباحثة منهج الوصفية  مج تعليم اللغة العربية مبدرسة العزة املتوسطة  يف بر

ملدخل الكيفي. التحليلية 
توا قد تكون  والنتائج هلذا البحث: أن ختطيط التعليم مبدرسة العزة املتوسطة 

مج تعليم اللغة العربية، مث منظما. والتخطيط التعليم تتكون من حتليل معيار الكف اءة لرب
مج، وحتديد املادة التعليمية املناسبة، وحتطيط طقم التعليم منها  حتديد األهداف هلذا الرب
الربامج السنوي، والربامج املرحلي، ومنهج الدراسي، وخطة التعليم. ويف تنظيم التعليم كان 

مج تعليم اللغة العربية مبدرسة توا.ثالثة مسؤوليا لرب العزة املتوسطة 
مج تعليم اللغة  ا قدمت إدارة بر اختلف هذا البحث مبا قدمها تري وحي احلسنة إ
توا. وأما هذا البحث يريد الباحث أن يبحث عن إدارة  العربية مبدرسة العزة املتوسطة 

لفي مبعهد األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه الس
ملدخل سومنبالنقاية اليت  مادورا. واملنهج املستخدم يف هذا البحث هو الدراسة احلالة 

الكيفي.
)٢٠١٤إبريزة مولدية (.٢

عنوان البحث : إدارة النشاط اإلضايف يف تطوير املدرسة البيئية مبدرسة الثانوية 
ها يف التحطيط، والتنفيذ، مادورا. قد ركزت الباحثة حبثسومنباحلكومية يف معهد النقاية 



٧

والتقومي يف تطوير املدرسة البيئية مبدرسة الثانوية احلكومية. وأما األهداف هلذا البحث هي 
ملدخل  ملعرفة التخطيط، والتنفيذ، والتقومي. واستخدم الباحثة منهج البحث الدراسة احلالة 

الكيفي.
ة األهداف املنشود يف والنتائج هلذا البحث: يف التخطيط، خطط الرئيس املدرس

ملدرسة البيئية. يف التنفيذ،  النشاط اإلضايف، وإىل ذلك حدد الرئيس املواد التعليمية املناسبة 
رتب الرئيس املدرسة جدول النشاط اإلضافية. ويف التقومي، تقوية اإلمكانية األعضاء للنشاط 

اإلضايف، وكتب الطلبة التقارير.
ا قدمت إدارة النشاط اإلضايف يف اختلف هذا البحث مبا قدمها إ بريزة مولدية إ

مادورا. وأما هذا سومنبتطوير املدرسة البيئية يف املدرسة الثانوية احلكومية مبعهد النقاية 
البحث يريد الباحث أن يبحث عن إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف 

مادورا. واملنهج املستخدم يف هذا سومنبدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 
ملدخل الكيفي. البحث هو الدراسة احلالة 

)٢٠١٦أمحد سيف الدين (.٣
عنوان البحث : األنشطة اللغوية ملهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة العربية منبع العلوم 

، واملشكالت يف - ميكاسان مادورا. قد ركز الباحث حبثه يف التخطيط، واملزا
األنشطة اللغوية يف مركز ترقية اللغة العربية. وأما األهداف هلذا البحث هي ملعرفة ختطيط، 

، واملشكالت يف األنشطة اإلضافية. واستخدم الباحث منهج الدراسة الوصفية وامل زا
ملدخل الكيفي. التحليلية 

والنتائج هلذا البحث : تكون األنشطة اللغوية بالثة مراحل وهي التخطيط كتقسيم 
ت ذكائهم. والتنفيذها يلزم مجيع الطلبة أن يقدموا  الفصول لدى الطالب حسب مستو



٨

مر األستاذ الطلبة لتطبيق احملادثة املتعلقة بتلك املفردات. املزاالوظيفة حبفظ املفرادات مث 
هلذه األنشطة اللغوية منها، يستطيع الطلبة يف تكلم اللغة العربية طالقة.

اختلف هذا البحث مبا قدمه أمحد سيف الدين إنه قدم األنشطة اللغوية ملهارة 
ميكاسان مادورا. وأما هذا البحث -لعربية منبع العلوم الكالم يف مركز ترقية اللغة ا

يريد الباحث أن يبحث عن إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة 
مادورا. واملنهج املستخدم يف هذا البحث سومنبالعربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 

مل دخل الكيفي. هو الدراسة احلالة 
ز. حتديد املصطلحات

: هي ترتيب وتنظيم خاص حيقق أهدافا معينة، مهما كانت هذه األهداف.دارةاإل.١
األنشطة اإلضافية : هي جمموعة األنشطة اللغوية وفيها املمارسة والتطبيق للغة العربية .٢

ا الطالب. اليت يقوم 
دائه بسهولة ودقة سواء كان هذا : هي الشيء الذي يتعلمه الفرد ويقوم املهارة.٣

٤األداء جسميا أوعقليا.

: هو مهارة منتجة تقتضي قدرة الطلبة على استخدام السمات الصوتية الكالم.٤
بطريقة جيدة مستخدما القواعد اللغوية الصحيحة، مث اختيار الكلمات اجليدة للتعبري 

٥عما يف النفس يف مواقف احلديث املعينة.

اة من أدوات التعبري وترمجة األفكار اليت تعمل يف عقل اإلنسان، : هي أدالكتابة.٥
تمعات. ٦ووسيلة أداء مهمة بني األفراد واجلماعات واألمم وا

ااملهارات اللغويةرشدي أمحد طعيمة، ٤ ا، تدريسها، صعو .٣٠م)، ص. ٢٠٠٤(القاهرة: دار الفكري العرىب، مستو
.١٨٣)، ص. ١٩٨٥(مكة املكرمة: جامعة أو القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىحممود كامل الناقة، ٥
.٩٨)، ص. ١٩٨٠(القاهرة: دار غريب للطباعة، معجم للمصطلحات الرتبوية أمحد زكي بدوي، ٦



٩

الفصل الثاين
اإلطار النظري

حث األول: إدارة األنشطة اإلضافيةاملب
إدارةمفهوم .أ

اإلدارة لغة مصدر أدار يدير إدارة، إدارة شركة أو مدرسة أو مؤسسة مبعىن اجلهاز 
يلوريقول اإلصطالحويف٧الذي يسّري أمورها ويشرف على أعماهلا. redericFفريدريك 

Taylorم هياإلدارةأن ا املعرفة الصحيحة ملا يراد أن يقوم به األفراد مث التأكيد من أ أ
حسن طريق وارخص التكليف. ثري من التعريفات على حنو وإىل ذلك ك٨يفعلون ذلك 

:التايل
وقال عبد الفتاح مراد أن اإلدارة هي العلم الذي يهتم بتوديه األعمال والسيطرة 
عليها وضبطها، واختاذ القرارات املناسبة، وهي العمليات الوظائف املوجه لتحقيق أهداف 

ا لألداء األعمال األقصى ومع ذلك لتحقيق واملراد ٩حمددة.  ا هي املعرفة اليت تستعني 
األهداف املعينة. 

أن اإلدارة هي عملية إجتماعية تتضمن املسؤولية عن التخطيط Brechوقال بريج 
واملراد ١٠االقتصادي والتنظيم الفعال لعملية املنظمة من أجل حتقيق هدف أو عمل حمددا. 

لية وفيها تتكون من املسؤولية والتخطيط والتنظيم الفعال لألداء األعمال ا هي جمموعة العم
وحتقيق األهداف.

.٣٦م)، ص. ١٩٩٢جربان مسعود، الرائد (بريوت : دار العلم للماليني، ٧
.٢٠ص. اإلشراف الرتبوي.راتب السعود، ٨
.١٦ص. مبادئ اإلدارة املدرسية.،عباس بلة حممد أمحد٩

.١٤ص. ،م)١٩٩٦،امعية الدراسات والنشر والتوزيع(بريوت: الوؤسسة اجلاإلدارة عملية ونظام،كامل بربر١٠



١٠

أن اإلدارة هي تشمل مجيع الواجبات والوظائف اليت ختتص Kimballوعرف كامبل 
نشاء املشروع من حيث متويله، وضع السياسات الرئيسية، توفري ما يلزمه من  أو تتعلق 
معدات، وإعداد تكوين أو اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه كذلك اختيار الرؤساء واألفراد 

ا هي جمموعة الواجبات١١الرئيسني. والظائف يف أداء األعمال املعينة وإىل ذلك واملراد 
يتكون من اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه. واإلستنتاج من هذه التعريفات هو املعرفة اليت 

تتكون فيها التخطيط والتنظيم والواجبات والوظائف لعملية األعمال املعينة.
وظائف اإلدارة.ب

ت األساسية  للعملية اإلدارية مبختلف ابعادها تعترب وظائف اإلدارة هي املكو
ا، فالغرض األساسي من اإلدارة هو حتقيق أهداف معينة عن طريق تنفيذ األعمال  ومستو
كفأ الطرق من  ا مسؤولية عن حتقيق أفضل النتائج  من خالل أشخاص آخرين، كما أ

نعرف أن وظائف اإلدارة هي تساعد على حصول ١٢خالل أقل جهد بشري ممكن.
جيب أن جيرى فيلزم أن يتكون فيها  هداف املعينة، ولتكون وظائف اإلدارة جترى على مااأل

كما يلي :
التخطيط : ويقصد به رسم طريق الوصول إىل الغاية املراد حتقيقها وتشتمل:.١

قل التكاليف املمكنة.)أ جلهد اجلماعي  حتديد األهداف املطلوب حتقيقها 
اليت ترشد املرؤوسني يف إمتامهم لألعمال.رسم السياسات أي جمموعة القواعد)ب
التنبؤ مبا ستكون عليه األحوال يف املستقبل وتقدير احتياجات العمل من القوى )ج

املادية والبشرية وتسجيل ذلك يف كشوف تسمى امليزانيات التقديرية.
إقرار اإلجراءات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ خمتلف األعمال.)د

.١٤. ص. اإلدارة عملية ونظام،كامل بربر١١
.٢٢–٢٠)، ص. ٢٠١٠جودت عزت عطوي، اإلدارة املدرسية احلديثة (مفاهيمها النظرية وتطبيقها العملية) (عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٢
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ا مرتبة ترتيبا زمنيا.وضع برامج زمنية )ه تبني األعمال املطلوب القيام 
نه عملية حصر الواجبات الالزمة لتحقيق اهلدف .٢ التنظيم : ميكن تعريف التنظيم 

وتقسيمها إىل اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد وتوزيع السلطة واملسؤولية، 
ا يف اجنام وتعاون وانشاء العالقات بغرض متكني جمموعة من األفراد من العمل مم

كثر كفاية لتحقيق هدف مشرتك ويشمل التنظيم ما يلي :
تقسيم العمل : أي تقسيم وجوه النشاط إىل جمموعة من الواجبات املتجانسة )أ

ة اليت يستطيع شخص واحد القيام مبجموعة منها بغرض حتديد املسؤولية  املتشا
عن كل جمموعة من الواجبات.

ذه الواجبات وربط حتديد السلطات : أي )ب إعطاء السلطة املالئمة للقيام 
ت اإلدارية بعضها مع بعض من الناحيتني األنقية والرأسية بقصد تنسيق  املستو

هود اجلماعي. ا
تنمية اهليئة اإلدارية أي وضع اإلدارين املسؤولني عن الوحدات اإلدارية كل يف )ج

ب وترقية ونقل وفصل.منصبه املالئم، وما يتطلبه ذلك من تعبني وتدري
لتوجيه اصدار التوجيهات والتعليمات للمرؤوسني إلخطارهم التوجيه :.٣ تعين 

ا وموعد أدائها، والتوجيه عنصر مهم من عناصر  ألعمال اليت جيب القيام 
اإلدارة، فهو حلقة اإلتصال بني اخلطة املوضوعة لتحقيق اهلدف من جهة والتنفيذ 

أن يعطى ما يستحق من اهتمام، والتوجيه يتضمن  من جهة آخرى. ولذلك جيب
كل ما من نشأنه أن يؤدي إىل إجناز األعمال املطلوبة عن طريق رفع روح املعنوية 
والنشاط لدى األفراد ودفعهم حلسن األداء. والتوجيه جيب أن يكون واضحا 

لنسبة للفرد الذي يصدر إليه التوجيه. ولتنفيذ ذلك جيب أن الغموض فيه وخاصة 
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يكون اللغة املستخدمة يف اعطاء التعليمات للمرؤوسني واضحة وال حتتمل أكثر من 
معين. ويشمل التوجيه :

ملرؤوسني وارشادهم إىل كيفية إمتام األعمال بواسطة اصدار التعليمات )أ اإلتصال 
والشرح والوصف وضرب األمثلة. وقد يتم اإلتصال بطريقة مكتوبة أوشفوية، وقد 

صال على أوامر عامة ال حتتوي تفصيال لكل األعمال املطلوب يشتمل اإلت
إجنازها وإمنا يرتك للمرؤوس فرصة التكيف من أجل إجناز العمل. وقد تكون 

األوامر حمددة ةتشتمل على كافة التفاصيل املطلوبة.
م )ب رفع احلالة املعنوية للمرؤوسني واإللتزام مبفاهيم القيادة بقصد احلصول على تعاو

تياري يف تنفيذ األعمال.اإلخ
ونعرف أن وظائف اإلدارة يف تنفيذ األعمال هي كثري منها حلصول األهداف املعينة 
قل التكاليف واإلنتاج األفضل يف العمل بعدم كثرة التكاليف فيها، ولتكون وظائف اإلدارة 
جترى على ما جيب أن جيرى يف تنفيذ األعمال فيجب عليها أن يتكون من التخطيط 

والتنظيم والتوجيه. 
تعريف األنشطة اإلضافية.ج

ا الطالب  األنشطة اإلضافية هي ألوان متنوعة من املمارسة العملية للغة، يقوم 
جحا يف املواقف احليوية الطبيعية الىت تتطلب  ويستخدمون فيها اللغة استخداما موجها 

١٣احلديث، واالستماع، والقراءة، والكتابة.

.٣٩٨(القاهرة: دار املعارف)، ص. يف طرق التدريس املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم، ١٣
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ا ومفهوم األنشطة  اإلضافية الىت قد ُفِهم من ِقَبِل املعلمني يف بعض األحيان على أ
العمل الذي يساعد ىف اكتساب املتعلمني للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية بفعالية، كما 
ا أعمال تنظم خارج الصفوف الدراسية، وأن هلا وقتا خاصا  فهم األنشطة اإلضافية على أ

١٤ل الصفوف.غري الوقت الدراسة داخ

مساء منها النشاط خارج املنهج، أو نشاط ال  لذكر أن تسمية النشاط  وجدير 
داخل تسميات مضللة، ألن النشاط الذي ميارسه الطالب -صفى أو ال منهجى أو إضاىف
جزء متكامل مع املنهج املدرسى. فربامج النشاط تعطى ىاملدرسة وخارج الفصل الدراس

رة دافعيتهمفرصا للطالب إلثراء مي .وهلم وإ
وقدذكر إمساعيل القباين أن النشاط املدرسى جمموعة األعمال الىت تنظمها املدرسة 
ت وما إىل ذلك. وتوجه  لتالميذها يف غري حصص الدراسة. كالرحالت، واأللعاب، واهلوا

خاصة به، كما أن وزا رة بعض املدارس إىل هذا النوع من النشاط عنايتها وتفرد له أوقا
الرتبية والتعليم أنشأت له إدارة عامة منفصلة عن إدارت التعليم الىت تشرف على املدارس 

١٥الىت جير فيها هذا النشاط.

بني هذه املمارسة يف جمال –إذن –وقد يعرض لنا هذا السؤال : ما الفرق 
نذكر األنشطة اإلضافية وبني ممارسة اللغة يف جمال التدريس ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال

الفروق اآلتية :
أن جمال التدريس خيضع لكثري من القيود، ولكن جمال األنشطة اإلضافية تسودها .١

احلرية.

.٣٧١- ٣٧٠)، ص. ١٩٩٣(القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته، ١٤
.٣٦)، ص. ١٩٥٨(القاهرة : النهضة املصرية، الرتبية عن طريق النشاطإمساعيل القباين،١٥
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ا الوظيفية، فهو أن الطالب يف فرص األنشطة اإلضافية.٢ ميارس اللغة يف دائرا
ذا تزداد فاعليته وفائدته. متجه إىل هدف حيوى يريد حتقيقه و

جرد مكان ليست مبهنا بدار اللغة العربية والفقه السلفيا أراد الباحثكماملدرسة
يتأثرون ويؤثرون، حيث يتم ايتفاعلون فيهةيتجمع فيه الطالب، بل هي جمتمعة صغري 

هداف  نتماء بعضهم إىل بعض، ويهتمون  لبعض اآلخر، ويشعرون  اتصال بعضهم 
دهم، واجلو املناسب لنموهم مشرتكة ملدارسهم. وكل ذلك يؤدي إىل خلق الروح املدرسي عن

تمع  الفردي واجلماعى. وليست املدرسة جمتمعا مغلقا يتفاعل داخله الطالب مبعزل عن ا
الذي أنشأ هذه املدرسة، بل هي تعمل على تقوية ارتباط الطالب مبجتمعهم وبيئتهم 

تمع وتلك البيئة. ملسؤلية جتاه هذا ا والشعور 
لديهم قدرة على اإلجناز األكادمي، ألنشطة اإلضافيةاوالطالب الذين يشاركون يف 

لنسبة لزمالئهم ومعلميهم. ويتمتع  م إجيابيون  وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أ
الطالب املشاركون يف برامج النشاط بروح قيادية، وثبات انفعايل وتفاعل اجتماعي. كما 

م واثقون يف أنفسهم، وأكثر إجيابية يف عالق م ميتلكون القدرة على أ تهم مع اآلخرين، وأ
عماهلم، وأن الطالب املتفوقني يف املدرسة لديهم رغبة  اختاذ القرار، واملثابرة عند القيام 
للمشاركة يف برامج النشاط، وهم أكثر رضا عن احلياة اإلجتماعية وأقدر على حتقيق 

إىل اخللق واإلبداع واملشاركة يف العالقات اإلجتماعية مع زمالئهم ومعلميهم، وأكثر ميال
نشاط البيئة احمللية.
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أهداف األنشطة اإلضافية.د
١٦يلي:ماكن اللغة العربيةيف ميدااإلضافيةنشطةومن أهم أهداف األ

أيضا ما يصل إليه الطالب يف احلصص الدراسية، ويوسعه اإلضايفيرسخ النشاط.١
وينميه، وجيدده. فهم يتعلمون داخل حجرات الدراسة كيف يقرؤن قراءة سليمة، 
وكيف يفكرون، تفكريا صحيحا، وكيف يفهمون، وكيف يعربون عما يفهم وعما 

وقات حمددة، ومبقررات حمددة ، حيس وعما يرى، يتعلمون ذلك كله وهم مقيدون 
لتصحيح والتوجيه واإلرشا ماكن حمددة، والتعليم يف هذه احلالة مقرون  ، وما دو

يتعلمه الطالب جيعلهم قادرين على مواجهة ما تتطلبه مواقف التعبري والفهم واملعرفة 
م العامة واخلاصة. يف حيا

جحا يف مواقف احلياة .٢ يدرب الطالب على استخدام اللغة استخداما صحيحا 
ة، وما تتطلبه هذه املواقف من فنون التعبري الوظيفى واإلبداعى. وميكن العملي

حتقيق ذلك عن طريق ما جيري يف الندوات واإلجتماعات من حديث، وحوار، 
ومناقشة، ومناظرة، ومرافعة ودفاع، ومما ميارسه الطالب من حترير وكتابة يف 

الت املدرسية وحماضر اللجان املختلفة  ر جماالت التحرير.وسائ–الصحف وا
لرتاث العريب واملرتجم إىل العربية، وذلك عن طريق القراءة احلرة يف .٣ يصل الطالب 

مكتبات الفصل واملدرسة واملنزل واملكتبات العامة، وعن طريق قراءة الصحف 
ت، واإلستماع إىل احملاضرات واألحاديث والقصص، وضروب  االت والدور وا

وة اليت يستمع إليها الطالب عن طريق اإلذاعة والتسجيل.اإلنشاء واإللقاء والتال
يقوى شخصية الطالب، ويريهم خلقيا، واجتماعيا، ووجدانيا، ويعدهم للحياة .٤

م على القيادة والزعامة واحرتام رأى اجلماعة، وذلك عن طريق  العامة، ويدر

.٣٧٣-٣٧٢ص..تعليم اللغة العربيةحسن شحاته، ١٦
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واألحاديث الصحفية النشاط املتمثل يف التمثيل واحملاضرات واملناظرات والندوات 
مع الشخصيات العامة، وما يرتتب على ذلك كله من تعود اجلرأة واإلنطالق يف 
ا وأساليب التعامل مع  لنفس والثقة  احلديث والتعبري عن الرأى واإلعتداد 

الناس.
اضاف إىل ذلك عبد العليم إبراهيم أن أهداف األنشطة اإلضافية لدى الطالب يف 

بية منها كما يلي : تعليم اللغة العر 
للغة انتفاعا عمليا يف جماالت التعبري الوظيفى .١ متكن الطالب من االنتفاع 

واإلتداعى، ويتحقق ذلك مبمارسة احلديث، واحلوار، واملناقشات، واملناظرات، يف 
االجتماعات والندوات، ومبا يقوم به الطالب من التحرير يف صحيفة الفصل، أو 

جملة املدرسة.
الطالب على أن يتتبعوا ما جيد من ألوان الثقافة، وفنون املعرفة، وذلك إقدار .٢

مبمارستهم القراءة احلرة يف مكتبة الفصل، أو مكتبة املدرسة، ومبا يتاح هلم من 
فرص االستماع إىل احملاضرات واألحاديث.

تقوية شخصية الطالب وتربيتهم تربية خلقية واجتماعية، وعدادهم للمواقف .٣
اليت تتطلب القيادة والزعامة واحرتام رأى اجلماعة، وحيقق ذلك عن طريق احليوية، 

التمثيل واحملاضرات والندوات واحلفالت وحنوها.
م.ه املعلمون: أدوارهم يف األنشطة، ومواصفا

خيطئ املعلم لوتصور أن مسؤليته تنحصر يف العمل داخل الفصل الدراسي، ذلك 
اليت يسعى املعلم إىل حتقيقها تتحقق من خالل ألن كثريا من أهداف املنهج الدراسي 

املناشط غري الصفية اليت ميارسها الطالب يف املدرسة وخارج الصف الدراسي، كما أن 
فاعلية املعلم داخل الفصل تتوقف على مناخ األنشطة العامة يف املدرسة. ومن هنا فإن املعلم 
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ن ميد جمال عمله إىل تنظيم مجاعات األنشطة و  اإلشراف عليها واملسامهة يف مطالب 
١٧التنظيم اإلداري والفىن والعلمى هلذه اجلماعة.

يضاف إىل ذلك أن اإلعداد العلمى للطالب غري مقصور على مايتم داخل 
الفصول، بل إن العديد من أهداف هذا اإلعداد اليتحقق بصورة كافية داخلها، 

ا املادية  ا إمكا ألساليب اليت تسمح  والزمنية، كما أن الرتبية املتكاملة تقتضى وجود و
ت املناسبة لتحقيق أقصى منو ممكن  مناخ عام يسود املدرسة يهيئ للظروف واإلمكا

للطالب.
لوسائل  وللمعلم أغراض حمددة من هذه األنشطة يسعى إىل حتقيقها، ولديه معرفة 

التلميذ، بل يعينه عليه، ويفتح له الىت تؤدى إىل هذه األغراض املطلوبة. فهو اليعطل أنشطة 
الطرق ويفسح له األفق، حىت تتنوع األنشطة ويزداد بتوجيهها. وعليه أن يكسب ثقة 
التلميذ، ويشيع يف نفسه االطمئنان، ويسومه يف هوادة إىل ما يبتغيه له من حصائل النفس 

الشخصية.  ومزا
ر العالقات اإلنسانية الطيبة وجيب أن يكون املعلم مثفقا، واسع األفق، ومؤمنا بدو 

يف تربية الطالب تربية سليمة، وأن يكون قدوة يف صفاته وسلوكه وعالقاته اإلنسانية، وأن 
يكون مبتكرا مبدعا مقبال على التجريب العملي الذي يعينه على النمو املهىن املستمر، وأن 

ا يف املستوى يكون مؤمنا خبطورة عمله خملصا يف أدائه، وأن تكون كفايته يف مهن ته وخربته 
الالئق لصناعة األجيال، وأن يكون لديه اجتاه يقظ واع حنو جوانب التقدم يف املعرفة 
اإلنسانية، فيزود نفسه حبقائق متكنه من النهوض بعمله، وحتفزه ليكتشف بنفسه حقائق 

جديدة.

.٣٨٢ص. تعليم اللغة العربية.حسن شحاته، ١٧
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١٨ومن أهم الشروط اليت جيب مراعتها عند اختيار املشرف على األنشطة أن:

لذكاء واحلماسة القلبية يف العمل. فنجاح األنشطة يرتبط بصفات املشرف .١ يتصف 
سلوب  م  عليه وقدراته، والذكاء مطلب أساسي لفهم الطالب وحسن قياد
دميقراطى الختيار أسلوب العمل الفعال، وتقدمي أفكار مبتكرة، واقرتاح أفكار 

اح األنشطة، حيث توفر احلماسة مفيدة. واحلماسة القلبية مطلب مهم أيضا يف إجن
لعمل وامليل إليه واكساب الطالب  درجة عاليا من األنشطة واحلركة واإلهتمام 

حب العمل واألنشطة ودوام ممارسته.
يؤدى دور املستشار لألنشطة. فهو مبا توفر له من فهم الطالب وفهم الطبيعة .٢

و ضغط، ألن األنشطة األنشطة وهدفها يوجه طالبه يف ود وصداقه دومنا تسلط أ
هي أنشطة الطالب ال أنشطة املشرف، وعليه أن ينفذ بواسطتهم األنشطة، على أن 
جيد لنفسه مكانة يف مواقف املشورة وعند اخلطأ، ليواجههم ويرشدهم ويسر هلم 

دومنا تنفري.
ملسئولية .٣ يف حاجة إىل مستشارين متخصصني إلجناح األنشطة مع االحتفاظ 

جحة، األوىل للمشرف. وهؤالء املتخصصون يعملون على تزويد الطالب خبربات 
وخيفف من أعباء املشرف عند احلاجة إىل جوانب متخصصة إلجناز األنشطة.

ألنشطة. فهو جزء من واجبته التعليمية، الحيق .٤ مسئول مسئولية تعليمية يف قيامه 
بني أكادميي وآخر له أن يتخلى عنه، وال أن يتحمل أعباء أكثر من طاقاته املوزعة

لألنشطة، وعلى إدارة املدرسة أن حتقق جانىب اإلجيابية والتوازن يف توزيع واجبات 
املعلمني.

.٣٨٣-٣٧٣٨٢ص..تعليم اللغة العربيةحسن شحاته، ١٨
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جماالت املناشط اإلضافية.و
االت التالية اليت ميكن من خالهلا ممارسة املناشط اللغوية بغية حتقيق  ميكن عرض ا

ا. وبداية جتدر اإلشارة إىل  أن هذه املناشط ينبغي أن متارس يف ضوء األهداف املنوطة 
أدوار املعلمني واملشرفني املختارين على أساس املواصفات اليت سبق حتديدها، ويف ضوء 

١٩األسس الالزمة ملمارسة النشاط وإجناحه.

مجاعة اخلطابة.١
دف هذه اجلماعة إىل تدريب الطالب على إتقان مهارات اخلطابة وتدريب 

املشافهة واإللقاء، وتقوية الصالت بني املدرس وطالبه. وكيف إعداد الطالب على مواقف 
ملناسبات  الدينية والوطنية والقومية واالجتماعية. وتقوم هذه اجلماعة  اخلطب، والتوعية 
بعقد اجتماع أسبوعى، ويلقى فيه طالبان أو أكثر جطبهم شريطة أن يعىن املعلم بتصحيح 

م املعلم على صياغتها والتدريب عليها قبل مواجهة اخلطب قبل إلقائها، وقد يساعده
٢٠اجلمهور.

وجيب أال يطول االجتماع عن ساعة واحدة دفعا للملل، وأن يستغرق الطالب 
الواحد حواىل عشرين دقيقة. ويناقش املعلم طالبه يف اجلوانب اجليدة وغري اجليدة يف املواقف 

اخلطاىب بعد االستماع إىل زميلهم.
لمجاعة التمثي.٢

ت املسرح، والعمل املسرحى،  دف هذه اجلماعة إىل تعريف الطالب مبكو
ت، والنشاط  وتشجيع الطالب على القراءة، وااللقاء، والتعبري عن أنفسهم، وكتابة الروا

٢١اجلدىل، والتفكري املنطقى السليم والناقدة.

.٣٩٦-٣٩٠ص..تعليم اللغة العربيةحسن شحاته، ١٩
.٧٣٩-٣٩٠ص. تعليم اللغة العربية.حسن شحاته، ٢٠
.٨٣٩-٣٩٠ص. تعليم اللغة العربية.حسن شحاته، ٢١
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دف هذه اجلماعة إىل مترس الطالب بفنون احلياة وخبربات ومهار  ات وألوان كما 
من  السلوك، ونطق واضح وأداء وصوت معربين، والتعاون والصرب وإنكار الذات، واالعتماد 
على النفس، وعالج اخلجل والتهيب والعزلة واالنطواء والسلوك غري املرغوب فيه. والتمثيل 
املدرسى يتيح الفرص أمام الطالب لإلستقالل حبمل التبعات واملسؤليات، ومواجهة 

يب، وضبط النفس وحسن التصرف بغية تكامل شخصية الطالب.اجلماهري دون 
ت.٣ مجاعة النشرات واإلعال

دف هذه اجلماعة إىل التدريب على كتابة عبارة واضحة يف مناسة من املناسبات، 
وفهم أصول تعليق امللصقات، واختيار أمساء مناسبة لألشياء املراد وضع البطاقات عليها، 

الت واإلذاعتني املسموعة واملرئية.وفهم التنطيم الال لصحف وا ٢٢ئق لإلعالن 

وتقوم هذه اجلماعة بتدريب الطالب على أنواع امللقصات والنشرات اجلدارية 
ت مثل وضع بطاقة على احلقيتة عند السفر، والبطاقات امللصقات يف املعارض،  واإلعال

عات املدرسية، والتنبيهات اخلاصة واالعالن عن األشياء املفقودة وعن الرحالت واالجتما
دوات املدرسة أو حديقتها أو الفناء، وحكمة اليوم والشهر، وقراءات عن أمساء كتب أو 
جماالت أوصحف أو أخبار حملية أو خمتارات من القرآن الكرمي واحلديث النبوى الشريف أو 

أمثال وحكم ونوادر ونكات وفكاهات وأحاجى.
الكالماملبحث الثاين : مهارة 

تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة، فالكالم 
يعترب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم 

٢٣أهداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.

.٣٩٠ص. تعليم اللغة العربية.حسن شحاته، ٢٢
احممود كامل الناقة، ٢٣ ط: منشورات اإلسالمية للرتبية، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  .١٢٨- ١٢٥)، ص. ٢٠٠٣(الر
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وعرفنا أن تعليم الكالم مهما يف تعلم اللغة األجنيبة إما يف تعلم اللغة العربية او يف تعلم اللغة 
اإلجنليزية واللغات األخرى.

ضرورات  تعليم الكالم.أ
دف أوال إىل  إننا كثريا ما جند أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعليم اللغة العربية 

ذه ا للغة، كما أننا حينما نقول ( فالن يعرف اللغة التمكن من الكالم والتحدث 
اإلجنليزية، مثال ) يتبادر إىل اآلذهان أنه يتحدثها، معىن ذلك أن هناك ضرورات لتعلم 

٢٤الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يلي :

ا..١ أن األسرة عندما يتعلم أبنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث 
ا يف مقدمة أهدافه.أن الكبري عندما يقبل على تعلم.٢ لغة ما، يكون التحدث 
ا..٣ للغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقا أن النجاح يف تعلم الكالم 
للغة األجنبية دون .٤ أننا النتصور إمكانية اإلستمرار يف تعلم القراءة والكتابة 

ا. التحدث 
وملشاهدة برامج أننا اآلن نعلم أجياال أكثر ميال لإلستماع للربامج اإلذاعية، .٥

التلفزيون واألفالم، وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة.
استماعا وحديثا، .٦ أن الفرد عندما يقراء أو يكتب إمنا يفكر بواسطة ما تعلمه شفو

ففي القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل الشفوي حيث 
أشياء ظاهر  ومعنو ة يف الكلمة املكتوبة.نضيف فكر

ا واالستفادة من املعلم تعتمد على احلديث، فاملعلم يف .٧ أن عملية تعلم اللغة ذا
تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسني يستخدم الكالم، وهو حىت عندما يصحح  

. ت الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفو كتا

ط: مطبعة املعارف اجلديدة،حممود كامل الناقة، طرائق تدريس اللغة ٢٤ ا (الر .١٢٥)، ص. ٢٠٠٣العربية لغري الناطقني 
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: إن معظم الذين يتعلمون أن هناك حقيقة أثبتتها الدارسات وخربات املمارسة تقول.٨
اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون عند أول ممارسة شفوية للغة.

طبيعة عملية الكالم.ب
الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، 

التعبري عما يريد أن والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التىي تساعده على 
يقوله يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث 
بوساطته يرتجم الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل  للحديث، مث نظاما لغو مضمو
هذه العمليات الميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية 

٢٥لمة.املتك

كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر لألفكار، واإلجتاه 
خذه، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي تقال له، معىن هذا أن الكالم هو  الذي 
متام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف سوقف  عملية تبدأ صوتية وتنتهي 

من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنه ليس هناك اتصال حقيقي اجتماعي، ومن هنا فالغرض
حية انفعالية  حية عقلية و دون معىن، وال معىن حقيقي دون أن تتوافر يف الرسالة 
حيتان تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعله ميكننا يف ضوء هذا فهم  اجتماعية، ومها 

عملية الكالم اليت سنعملها.

ا.حممود كامل الناقة، ٢٥ .١٢٧ص. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
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تعليم الكالمج. أهداف 
ا،  وعرفنا أن تعليم الكالم مهما يف تعلم اللغة العربية خاصة للمتعلم غري الناطقني 
واالن سوف أحبث عن أهداف تعليم الكالم. يقول حممود كامل الناقة أن أهداف تعليم 

ا فيما يلي : ٢٦الكالم للمتعلم اللغة العربية غري الناطقني 

العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك أن ينطق املتعلم أصوات اللغة .١
بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

ة..٢ أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة..٣
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف.٤

لغة العربية.
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة..٥
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز .٦

لعربية. العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم 
وقدراته، وأن يستخدم أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه.٧

هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي .٨

وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن تراث العريب واإلسالمي.
حلديث البسيطة.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا مفهوما يف مواقف ا.٩

احممود كامل الناقة، ٢٦ .١٣٠ص. .طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
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ونعرف أهداف تعليم الكالم يف تعلم اللغة العربية هي يساعد املتعلم يف نطق 
ستخدام قواعد النحوية  األصوات العربية صحيحا، وإىل ذلك يعود املتعلم يف تعبري أفكاره 

الصحيحة.
د. تقومي مهارة الكالم

بني مهارة الكالم واملهارات األخرى، ففي حني أن خيتلف االختبار الكالم جوهر
ع أو مشاهدة  الستماع إىل املذ الواحد منا يستطيع أن يقرأ مبفرده وأن يكتب مبفرده 
التليفزيون مبفرده، إال أننا النستطيع أن منارس عملية الكالم إال إذا كان هناك طرف أو 

م خيتلف بناء على النظرية، أن التقومي ملهارة الكال٢٧أطراف أخرى نتبادل معها احلديث.
ستخدم  ختبار الشفهي، يستطيع  لتقومي املهارات األخرى. فالتقومي ملهارة الكالم يقوم 

ع أو مشاهدة التليفزيون. املذ
مثة فارق يذكر بني التعبريين الشفوي والكتايب يف عمليات التقومي والتصحيح 

إجراء عمليات التصحيح  يف التعبري الكتايب املصاحبة لكل منهما، فإذا كان يف مقدرو
لتعبري الشفوي وطريقة تصحيحه، ويف  بطريقة ميسورة فإن اإلشكالية تظل قائمة فيما يتعلق 
هذا السبيل يشري رشدي طعيمة إىل ضرورة البحث عن املعايري اليت ينبغي أن يقّوم يف 
ضوئها مستوى التعبري الشفوي يف كل صف الدراسي مث تصميم بطاقات متابعة مسعية أو

استماعية يقّوم يف ضوئها حديث التلميذ حيا وليس مسجال؛ ألن  احلديث يضم بني 
مقوماته مايسمى للجانب امللمحى، فإن يتسن ذلك لنا حيا ميكن استخدام شرائط 

لنسبة الفيديوتيب، وأن جنعل من أمثلة هذه البطاقات بطاقة تضم ا ملعايري التالية 
٢٨:للمتكلم

ض: مطابع جامعة امللك سعود اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،٢٧ .١٦٧ه)، ص. ١٤١٧(الر
انورهادي، ٢٨ .٥٧- ٥٦)، ص. ٢٠١١، MALIKI Press-UIN(مالنج: املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
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ته ومعانيه ؟هل تعبري وجهه يقوي كلما.١
هل يشرتك كل جسمه يف التعبري ؟.٢
هل صوته مناسب يسمع اآلخرين ؟.٣
هل ينطق كلماته بعناية ؟.٤
هل يتكلم بوضوح ؟.٥
هل صوته مريح يبعث على االرتياح ؟.٦
هل ينوع يف نربات صوته ؟.٧
هل هو متمكن من معلوماته اليت يطرقها ؟.٨
هل مفرداته جيدة ؟.٩

من كالمه يف ضوئها ؟هل يقرأ مالمح املستمعني ويغري .١٠
هل ينظر يف أعني املستمعني وحيدثهم مباشرة ؟.١١
هل يستدل ويربهن على ما يقول ؟.١٢
هل لديه حاسة فكاهية ؟.١٣
هل تتسلسل أفكاره بشكل منطقي ؟.١٤
هل يبدو صرحيا وخملصا ؟.١٥

س مهارة الكالم (التعبري ومن أهم األهداف اليت يصبو إليها مدرس اللغة أثناء تدري
لدارس إىل مستوى معقول من الطالقة؛ أي القدرة على التعبري ) هو الشفهي أن يصل 

بصورة مفهومة وسليمة ودون تلعثم أو تردد. وللوصول إىل هذا اهلدف ينبغي االنتقال 
لدارسني من مرحلة احملاكاة احملضة إىل مرحلة يستطيعون فيها التعبري عن أفكارهم من 

٢٩خالل :

.١٦٧. ص. اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،٢٩
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بصورة خاصة املفردات والرتاكيبالتدريب على عناصر اللغة و .١
التدريب على استعمال اللغة يف مواقف التعبري عن املعاين الشخصية..٢

ته املختلفة. وقد  دف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستو
تكون األسئلة هنا شفهية أوكتابية. ولكن اإلجابة يف هذه احلالة ال بد أن تكون شفهية األن 
ها  ت، أد هدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية. والقدرة الكالمية هلا على عدة مستو
هو نطق نص مقروء أونطق نص مسموع؛ ويف هذه احلالة الينتاج الطالب تراكيب من عنده 
: ينطق فقط ما هو مكتوب أمسموع. واملستوى األعلى من ذلك هو تكوين مجلة منطوقة. 

٣٠لثاين هو تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة.واملستوى األعلى من ا

ت على األقل : مستوى  وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستو
النطق، مث مستوى تكوين اجلملة، مث مستوى تكوين الكالم املتصل. ومن وسائل قياس 

، احملاورة، املقابلة احلرة، املقابلة القدرة الكالمية القراءة اجلهرية، اإلعادة الشفهية، التحويل
املوجهة، التعبري احلر.

الكتابةاملبحث الثالث: مهارة 
الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوية، علي وجه العام أهداف 
للعة العربية، وأحد أنواع الكتابة هو  تعليمها هي قدرة الطلبة  على اإلتصال بطريقة الكتابة 
اإلنشاء أي أهداف تعليمها قدرة الطلبة على التعبري عما يف ذهنه من األفكار واملشاعر عن 

تابة. طريقة الك
يلور إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد أساسا على املراجعة،  كما يرى 
لفظ  يدخل فيها تفاعل نشيط بني السياق واللغة املستعملة حيث حياول الكاتب أن يعرب 
مال ئمة للتقريب من املعىن املقصود، كما حياول الكاتب أن يضع هيكل ألفكاره ويدخل 

.١١٣)، ص. ٢٠٠٠للنشر والتوزيع، (األردن: دار الفالح االختبارات اللغوية حممد على اخلويل، ٣٠
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ا عملية اكتشافية تعتمد أساسا على ٣١ستمرار إلفادة املعىن.عليها حتسينات  نعرف أ
املراجعة، اي بكثرة قراءة الكتب العربية سوف يساعد الكاتب يف تعبري أفكاره بكتابة اللغة 

العربية مالئمة من املعىن املقصود.
أ. تعريف الكتابة

الة على ما يف نفس وجند أن الكتابة حروف مكتوبة ( خمطوطة ) تصّور األلفاظ الد
ا أداة اإلتصال األساسية اليت حتمل  واستمرارا، كما أ االنسان، اي هي الوسيلة االكثر ثبا

وتعّد الكتابة  من مظاهر التقّدم احلضاري،  ٣٢الفكري اإلنساين من جيل إيل جيل اخر.
ا الداللة األوىل على الرقي اإلنساين، إذ لوالها لضاعت خزانة الفكر  املرتاكمة من كما أ

ا من الوسيلة  أمة إىل اخرى، ولظلت اإلنسانية يف مهد طفولتها املعرفية والعلمية. ونعرف 
األكثر اليت تستخدمها الكاتب يف تعبري أفكاره.

والكتابة هي عملية ذات شقني أحدمها إىل واخر عقلي. والشق االيل حيتوي على 
ية ومعرفة التهجئة والرتقيم يف لغة األجنبية. أما املهارات احلركية اخلاصة برسم احلروف األجبد

لنحو واملفردات واستخدام اللغة. ٣٣اجلانب العقلي فيشمل املعرفة اجليدة 

وأما عند عبد العليم الكتابة هي وسيلة االتصال بني الفرد وغريه، ممن تفصله عنهم 
ا ٣٤ومن صوره.املسافات الزمانية أو املكانية، وحاجة إليه ماسة يف مجيع املهن،  نعرف أ

تعد من وسيلة االتصال بني الكاتب نفسه مع القارئ ممن تفصله عنهم املسافات الزمانية أو 
املكانية.

.٢٧٠. ، ص١٩٩١دار الشواف، (تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،٣١
. ١٤٢. ،ص) دار النفائس(خصائص العربية وطرائق تدريسهايف حممود معروف،٣٢
.١٣٢.ص)، ملك سعودجامعة(مكة: املعينات البصرية يف تعليم اللغةحممود إمساعيل صيىن، عمر الصديق عبدهللا، ٣٣
.١٥١. ، ص)دار املعارف(وجه الفين ملدرسة اللغة العربيةيف طرق التدريس املعبد العليم إبراهيم،٣٤
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الكتابة جبميع أنواعها حتتاج إىل مهارات املعينة ينبغي أن يعرفها الكاتب لتمرس 
ستخدام األلفاظ عليها حىت يتمكن من الكتابة بطريقة سليمة، واملهارات منها ما يتعلق 

لقواعد اإلمالئية واخلطية، ومنها  فكار واملعاين، ومنها ما يتعلق  والعبارات، ومنها ما يتعلق 
حلركات اجلسمية. ونعرف أن الكاتبة هي إحدى املهارات يف اللغة العربية، ٣٥ما يتعلق 

ة بقواعد اللغة وينبغي على كاتب اللغة العربية أن يعرف قواعد اللغة ليكون كتابته مناسب
العربية.  

أمهية الكتابة.ب
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، 
وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز مالديه من مفهومات مشاعر، وتسجيل ما يوجد 

أو يف عرض الفكرة تسجيله من حوادث ووقائع. وكثريا ما يكون اخلطاء الكتايب يف اإلمالء، 
سببا يف قلب املعين، وعدم وضوح الفكرة. ومن مث تتعرب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف 
ا عنصر أساسى من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار  التعليم على اعتبار أ

ا. ائل نعرف أن الكتابة إحدى الوس٣٦لتعبري عنها، والوقوف على األفكار غري واالمام 
اإلتصال اليت تستخدمها التالميذ يف تعبري أفكارها بكتابة اللغة العربية، ولذلك تعليم الكتابة 

مهم لدى التالميذ. 
مور ثالثة،  وتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار العمل املدرسى، يرتكز يف العناية 

م األول قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة إمالئيا، والثاين إجادة اخلط، و الثالث قدر
على التعبري عما لديهم من أفكار وضوح ودقة. أي البد أن يكون  التلميذ قادرا على رسم 
ا، وأن يكون قادرا على   احلروف رمسا صحيصا، وإال اضطربت  الرموز، واستحالت قراء

ض: دار املسلم للنشر والتوزيع(اللغوية ماهيتها وطرائق تدربيهااملهاراتأمحد فؤاد حممود عليان، ٣٥ .١٩٤. ، ص)الر
.٢٧٧. ص)، ١٩٨٣دار املعرفة، ( القاهرة: لدينيةطرق التدريس اللغة العربية والرتبية اامحد طعيمة،سن شحاته، رشديحممود رشدي خاطر،ح٣٦
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لطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، وإال تعدرت ترمجتها إىل مد ا، وان كتابة الكلمات  لوال
يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعىن 

ن تعليم الكتابة مهما لدى التالميذ ليكون استطاعا ٣٧واألفكار الىت تشتمل عليها. نعرف 
يف تعبري أفكاره بكتابة اللغة العربية املناسبة بقواعدها. 

ج. أهداف تعليم الكتابة
تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف هدف رئيس واحد " السيطرة على استخدام  ميكن 

نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أوموضوع العريب أن يفهمه ". كما ميكننا من أجل 
توضيح أكثر تفصيل هذا اهلدف يف جمموعة من األهداف توجهنا يف أثناء عملية تعليم 

لشكل اآليت :الكتابة من حيث الطريقة واألسل ٣٨وب، وميكن صياغة هذه األهداف 

كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته..١
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف .٢

أول الكلمة ووسطها وآخرها.
إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم..٣
خلط.٤ النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.إتقان الكتابة 
ا وكيف .٥ إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار ومعرفة عالمات الرتقيم ودالال

استخدامها.
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات..٦
ترمجة أفكاره كتابة مستخدما  الصيغ النحوية املناسبة..٧
ربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة.سرعة الكتابة مع.٨

.٣١٢–٣١١.، ص)م١٩٩٢–ه ١٤١٢دار املصرية اللبنانية،(لغة العربية بني الظرية والتطبيقتعليم الحسن شحاتة، ٣٧
ا.طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل الناقة، ٣٨ .٢٠٤ص. الناطقني 
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عرفنا أن تعليم الكتابة لدى التالميذ مهما خاصة للمتعلم اللغة العربية غري الناطقني 
ا، وأهداف تعليمها ليكون التالميذ استطاعا يف استخدام اللغة العربية عندما يريدون أن 

عدها.يعرب أفكارهم بكتابة اللغة العربية املناسبة بقوا
د. تقومي مهارة الكتابة

ا  اختبارات الكتابة اختبارات إنتاجية يف العادة وليست تعرفية، ألن الكتابة ذا
مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية. وتتماثل اختبارات الكتابة يف هذا اجلانب مع 

ن إنتاجيتان. يف ا ملقابل، اختبارات الكالم، ألن الكتابة مثل الكالم : كالمها مهار
ن استقباليتان. إن االختبار جيب أن يتواءم مع  اختبارات االستماع واختبارات القراءة مهار
طبيعة املهارة اليت يقيسها ؛ وإذا مل حيدث هذا التواؤم فإن االختبار يفقد الكثري من صدقه 

٣٩وثباته.

. واختبارات الكتابة ميكن أن تكون موضوعية وميكن أن تكون ذاتيه (مقالية)
ها اختبار الكتابة اآللية،  ت : أد واختبارات الكتابة، مثل سائر االختبارات، ذات مستو
ت عديدة مثل كتابة  أي اخلط، وأعالها كتابة البحث. وبني هذين، األدىن واألعلى، مستو

ال احلرف وكتابة الكلمة وكتابة اجلملة البسيطة وكتابة اجلملة املركبة وكتابة الفقرة وكتابة املق
وكتابة البحث.

يتفرض يف الدارس للعربية بوصفها لغة أجنبية أن حيذق عناصر أساسية فيها قبل أن 
عن أفكاره بصورة صحيحة ومناسبة. فقبل أن –شفاهة أو كتابة –يطلب منه التعبري 

لقدر الكايف من  يشرع يف عملية الكتابة البد من أن حيذق نظام التهجي، وأن يلم 
مفردات العربية وتراكيبها بصورة جتعل ما يكتبه مفهوما ومقبوال وصحيحا. ولكن اليعين إملام 

لقدر الكايف من هذه العناصر األساسية أنه صار ق ادرا على الكتابة املفهومة الدارس 

. ١٣٣ص. االختبارات اللغوية. حممد على اخلويل، ٣٩
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املقبولة الصحيحة، إذ إن هذه املهارة تتطلب قدرات أخرى قد ال تتوافر ألبناء اللغة 
٤٠أنفسهم.

أن –واألسباب عملية –وعند مرحلة اكتساب العناصر األساسية للكتابة ميكن 
وإن تكن نقوم بتصميم اختبارات موضوعية حتصيلية لقياس هذه العناصر. وهذه االختبارات 

ا يف املراحل األوىل حني تكون  مفيدة لقياس قدرة الدارس على الكتابة احلرة إال أننا نوصي 
لقدر الذي يسعفه على الكتابة مبعناها الواسع. حصيلة الدارس يف ذلك الوقت ليست 

.٢٣١ص. .اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،٤٠
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الفصل الثالث
البحثمنهجية

ومنهجهالبحثمدخل.أ
ستخدم الباحث املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة. وفقا ملوضوع هذا البحث، ا

نه منهجية البحث يف العلوم اليت تركز على وصف الظواهر والفهم  واملدخل الكيفي يعرف 
عتبارها مصدار مب اشرا واألعماق هلا، ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية 

ت، وقد أكد موليونج أن البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل وصف  للبيا
الظواهر وفهم األحوال يف ميدان البحث بشكل عميق وكميل مثل السلوك، الطبيعية، 

لطريقة العملية. ٤١الدافعية، وحنو ذلك، ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية و

دارة ستخدم الباحث املدخل الكا ت املتعلقة  يفي ملعرفة الظواهر احلقيقية مثل البيا
األنشطة اإلضافية ملهاريت الكالم والكتابة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية 

مادورا، وخاصة ملعرفة كيف ينفذ معلم اللغة العربية يف عملية إدارة األنشطة سومنباليت 
اإلضافية لدى الطالب.

ا حلفظ ا ملنهج دراسة احلالة، ويعرف الباحث  ستخدم الباحث هلذا البحث 
اخلصائص الشمولية واملعنوية من حوادث احلياة احلقيقة مثل دورات حياة الشخص، العملية 

٤٢الصناعة.ماعية، االتصاالت العاملية، ونضج التنظيمية واإلدارية، تغيري البيئة االجت

41Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 6.
42Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Dan Metode, terj M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2014), hlm. 4.
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ملنهج الوصفي التحليلي، ويتضمن البحث الوصفي ا ستخدم الباحث هلذا البحث 
لوضع احلايل للفئات  تم  ت اإلجابة على أسئلة  ت من أجل فحص النظر مجع البيا

راسة اإلجتاهات أو املدروسة. ومن األنواع الشائعة يف مثل  هذه الدراسات تلك املتعلقة بد
اآلراء حنو املؤسسات واألفراد واحلوادث، وميكن حصول املعلومات حياهلا عن طريق املقابلة 

٤٣أو املالحظة أو اإلستبانة.

من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية  نه أسلو نعرف املنهج الوصفي 
ة معلومة، ألجل احلصول على ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمددة، أو فرتة أو فرتات زمني

٤٤نتائج عملية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم على املعطيات الفعلية للظاهرة.

حضور الباحث.ب
ت كاألداة  أن حضور الباحث يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البيا
الرئيسية، كما قال لكسي ج. مولينج، إن من إحدى خصائص البحث الكيفي هي أن 

ت يف هذا البحث، يدور الباحث كاألدة األوىل . إذا الباحث هو كأدة رئيسية وجامع البيا
ختطيط األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف :عن والتوثيقواملقابلةيف املالحظة

افية مادورا، وتنظيم األنشطة اإلضسومنبدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 
لتعليم مهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 

مادورا، وتقومي األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية سومنب
مادورا.سومنبوالفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 

.١٣٤)، ص. ٢٠٠٨(عمان: دار املسرية، أساسيات البحث العلميمنذ الضامن، ٤٣
.١٤٣)، ص. ٢٠٠٠(دمشق: دار الفكر، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العملية رجاء وحيد دويداري، ٤٤
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ج. ميدان البحث
وبعد أقام الباحث املالحظة عن األنشطة اإلضافية، فيقوم الباحث املوضوع لبحثه. 

-مث قرر الباحث ميدان البحث يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت كلوك 
مادورا.سومنبكلوك 

ت د. مصادر البيا
ت يف هذا البحث شخصا الذي يعرف شيئا كثريا عن  إختار الباحث مصدر البيا
إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد 

مادورا.سومنبالنقاية اليت 
ت هلذا البحث فهي نوعان: وأما مصادر البيا

ت الرئيسية.١ مصادر البيا
ت الرئيسية هي احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر األوىل يف أن مصادر البيا

ت الرئيسية هي املعلومات احملصولة من  حمل البحث أو موضوع البحث. مصادر البيا
املصدر األول من الشخص مثل حاصل املشاهدة أو اإلستفتاء الذي يعمل فيه الباحث. 

ت اليت تعطي البيا ت مباشرة.أي مصادر البيا ٤٥ت إىل مجع البيا

ت الرئيسية هلذا البحث كما يلى: والشخص الذي يكون مصادر البيا
.رئيس دار اللغة العربية والفقه السلفي)أ

ت عن التخطيط، التنظيم والتقومي يف إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت  لنيل البيا
كلوك -"الكالم والكتابة" يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت كلوك

مادورا.سومنب

45Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 306.



٣٥

األساتذة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي.)ب
ت عن التخطيط، التنظيم وال تقومي يف إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت لنيل البيا

كلوك -"الكالم والكتابة" يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت كلوك
مادورا.سومنب

الطالب يف دار اللغة العربية والفقه السلفي.)ج
ت عن تعليم والتقومي يف األنشطة اإلضافية ملهاريت "الكالم والكتابة" يف  لنيل البيا

مادورا.سومنبكلوك -دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت كلوك
ت الثانوية.٢ مصادر البيا

كانت مصادر احلقائق الثانوية هو احلقائق اليت حيصلها الباحث من غري نتيجة 
ئق، أعماهل ا أو ليس من موضوع البحث. وذلك مثل ما حيصله الباحث من خالل الو

ت والصادرات األخرى. والبيا
ت الثانوية عبارة من احلقائق اليت حتصلها فرد آخر أو من مصدرها  إن مصادر البيا

وميكن أن تكون احلقائق الثنائية ٤٦الثاين حيث الحتصلها الباحث مباشرا من املبحوث عنه.
ن الوثيقة، واألرشيف لألنشطة اليت متكن للباحث استخدامها مث يعالجها ويطالعها.م

46Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.  hlm. 309.



٣٦

ت ه. أسلوب مجع البيا
ت واملعلومات يف هذا البحث وهي ا ستخدم الباحث ثالثة أساليب جلمع البيا

ئق، والبيان كل  :منها كما يلياملالحظة، املقابلة والو
املالحظة.١

يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث املالحظة هي وسيلة 
جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه. ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع 

٤٧منهجا معينا جيعل من مالحظاته اساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة.

ملشاركة يف هذا البحث،وا اشرتك الباحث األنشطة ستخدم الباحث املالحظة 
اإلضافية اليت أقامها الطالب يف دار اللغة العربية والفقه السلفي. قال عبيدات يف كتابه أن 
ملشاركة هي حني يعيش الباحث احلدث نفسه ويكون عضوا يف اجلماعة اليت  املالحظة 

يف وإىل ذلك سوجيونو شرح يف كتابه أن املالحظة أمر واجب لدى الباحث ٤٨يالحظه.
ا. ستخدام املالحظة هي ٤٩اشرتك األنشطة اليت تقوم  ت  أراد الباحث حصول البيا

عملية تنفيذ األنشطة اإلضافية والتقوميها.
املقابلة.١

املقابلة هي أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية. واذا  
ومؤهال فانه سيحصل على معلومات ه امة تفوق يف امهيتها ما كان الباحث شخصا مدر

٥٠ميكن  أن حنصل عليه من خالل استخدام ادوات اخرى مثل املالحظة أو االستبيان.

ت  قام الباحث املقابلة غري املقننة وبصفتها سوف يساعد الباحث للحصول البيا
دارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة ". وأكد العزاوي أ ن العميقة فيما يتعلق 

ض : دراسة أسامة للنشر والتوزيع، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهعبيدات وآخرون، ذوقان ٤٧ .١٤٩)، ص.١٩٩٧(الر
.١٥٠. ص.البحث العلمي مفهومه أدواتهعبيدات وآخرون، ذوقان٤٨

49Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.  hlm. 310.
.١٣٥. ص. البحث العلمي مفهومه أدواتهذوقان عبيدات وآخرون، ٥٠



٣٧

ت أعمق وتفصيال. ٥١استخدم املقابلة يف حبث العلمي يستطيع الباجث على حصول إجا

ستخدام املقابلة هي عن األراء والفكرة عند الرئيس واألساتذ  ت  أراد الباحث حصول البيا
يف حتديد األهداف والتخطيط والتنفيذ والتقومي يف األنشطة اإلضافية.

ئق.٢ الو
ذكرات، الرسائل، واملقاالت املت عن األشياء، والشكل منهاالتوثيق هو طلب البيا

ت، التقارير، وجدوال األعمال وغريها. استخدم الباحث التوثيق لتسهيل يف مجع ٥٢الدور
ا. ت أعمق وموثوق  ت وامتام حصول املقابلة واملالحظة لتكون البيا البيا

ت.و حتليل البيا
ت هي العملية  املنظمة للبحث يف نصوص املقابالت واملالحظات حتليل البيا

دة فهم البحث هلا  ت وتنظيمها لز امليدانية واملواد األخرى اليت مجعت من خالهلا البيا
ت وترتيبها  وليتمكن من تقدمي ما اكتشفه لآلخرين، ويشتمل التحليل على العمل مع البيا

ثا عن أمناط وأنساق واكتشاف ما هو وتقسيمها إىل وحدات ميكن التعامل معها وتركيبها حب
ت. ٥٣املهم وما ميكن أن يستفاد من تلك البيا

ت هلذا البحث وهو النظرية ميلس وهوبرمان، ومها قاال ا ستخدم الباحث حتليل البيا
ت للبحث الكيفي يعمل بشكل متفاعل واستمرار حىت حيصل  أن عملية حتليل البيا

ت العميقة. ت كما الصورة تلي:أما و الباحث البيا ٥٤اخلطوات يف حتليل البيا

.١٤٥)، ص. ٢٠٠٧(عمان : دار دجلة، مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي، ٥١
52Arikuntu, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Yokyakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.

31.
تمع العريب، البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفسئر أمحد غباري، ٥٣ .٤٤)، ص. ٢٠٠٩(عمان: مكتبة ا

54Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 336.



٣٨

ت فرتة مجع البيا
ت ( )reduksi dataفرز البيا

بعدخالل       

ت ( )display dataعرض البيا
بعدخالل

اخلالصة
بعدخالل

ت (فرز.أ )Reduksi dataالبيا
ت اليت حيصلها الباحث يف امليدان كثري جدا فلذلك حيتاج كتابة دقة وتفصيلة.  البيا
ت كثريا وأكثر ومعقد وصعب.  وعندما يطول الباحث يف امليدان، سوف يكون عدد البيا

ت من خالل فرزفلذلك حي ت. كان تاج حتليل البيا ت هي تلخيص،فرز البيا البيا
وإختيار األشياء األساسية، والرتكيز على األشياء املهمة، و البحوث عن املوضوع ومنوذجها 
ت  ت سوف يعطى البيا وجتاهل األشياء غري الزم. فلذلك، بعد يقوم الباحث فرز البيا

ت التالية. تصورا واضحا ويسهل الباحث لتنفيذ مجع البيا
ت هي عملية التفكري احلساسة  اليت حتتاج إىل الذكاء وقوة وعميق البصرية فرز البيا

صدقاء أو الشخص  ت ميكن مناقشة  العالية. وللباحث اجلديد، يف أداء تنقيص البيا
ت اليت متلك  الذي يعترب خبريا. وفكرة الباحث سيطّور مبناقشة فيستطيع أن ينقص البيا

قيمة وتطري النظرية املناسبة.

التحليل



٣٩

ت (.ب )display dataعرض البيا
ت. ويف البحث الكيفي،  ت، فاخلطوات التالية هي عرض البيا وبعد فرز البيا
ت بوصفية موجز، الرسم البياين، والعالقات بني فئات خمطط وماشبه ذلك.  تقدمي البيا
ستخدام نص السردي. بعرض  ت للبحث الكيفي  وكان الباحث غالبا يف تقدمي البيا

ت فيسهل الباحث يف فهم م ا حدث به، وخيطط الباحث العمل التايل.البيا
)Conclusionج. اخلالصة (

رمن هي اخلالصة والتحقق. عند ميلس وهوبةت الكيفياخلطوة الثالثة يف حتليل البيا
اخلالصة كانإذا مل جتد أدلة قوية. ولكن، إذااخلالصةوسيتغريااخلالصة األوىل مؤقتكان

بتة عندما يعود الباحث إىل من أدلة صحيدعماليت تعربها يف اخلطوة األوىل ا ميدانحة و
ت، فهذه خلالصة اليت يعرب الباحث هي اخلالصة مصداقية.البحث جلمع البيا



٤٠

الفصل الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها عرض البيا

ثالثة املباحث كما يلي :هذا الفصل حيتوي على 
رخيية عن ميدان البحث املبحث األول: نبذة 

املوقع اجلغريف.أ
كلـــؤ -تقـــع دار اللغـــة العربيـــة والفقـــه الســـلفي مبعهـــد النقايـــة منطقـــة اليت يف قريـــة كلـــؤ

-كيلــومرتا إىل اجلنــوب مــن مديريــة كلــؤ١كلــؤ منطقــة ســومنب، تقريبــا -الشــرقية، مديريــة كلــؤ
كيلــومرتا تقريبــا إىل الغــرب. والســفر مــن ٢٥ة املنطقــة ســومنب فاملســافة كلــؤ وأمــا مــن عاصــم

مدينــة ســومنب إىل دار اللغــة العربيــة والفقــه الســلفي مبعهــد النقايــة منطقــة اليت يســتغرب مــن 
دقيقة.٥٠الزمن 

ريخ دار اللغة العربية والفقه السلفي وتطورها.ب
، حتــت إشــراف ٢٠٠١ســطس أغ٢٠سســت دار اللغــة العربيــة والفقــه الســلفي يف 

ـا، وهـم  األستاذ سودرمن محزة. ويساعده األساتذة اآلخرون الذين أصبحوا أول من يسكن 
ن،  األســــتاذ فضــــل أمــــري الــــدين، واألســــتاذ عــــارف رمحــــن حــــاكم، واألســــتاذ ســــيف هللا عــــد
ضــي. هــؤالء الســبعة  واألســتاذ عــني الفضــل رملــي، واألســتاذ لطفــي رازق، واألســتاذ ســالمة ر

سيسها.ال ذين هلم شأن عظيم يف تطورات دار اللغة من أول 



٤١

األساس والعقيدة والغرض.١
ســـنة. أهـــل الســـنة واجلماعـــة وعلـــى أســـاس القـــرآن والأســـاسقامـــت هـــذه الـــدار علـــى 

:أهداف دار اللغة العربية والفقه السلفي كما يلي 
ألخالق الكرميةنيتكوين الطلبة املتخلق)أ

ن يف العلوم الدينيةياملتبحر تكوين الطلبة )ب
يف اللغة العربية الفصحىنيتكوين الطلبة املؤهل)ج

تطورها من بداية التأسيس إىل اليوم.٢
سســـت  ـــا اهتمـــام خـــاص مـــن خـــادم دار اللغـــة العربيـــة والفقـــه الســـلفيمنـــذ  ، كـــان 

ــا بعــض مــن آمالــه جل(الشــيخ أمحــد بشــري عبــد هللامعهــد النقايــة اليت  الطلبــة عــلســجاد) أل
للغـة العربيـة، حـىت حـرم الشـيخ أمحـد بشـري عبـد ماهرين يف العلوم الدينية ويتكلمون كل يوم 

للغـة العربيـة، وعلـى هللا سجاد على الساكنني يف دار اللغة العربية والفقه السـلفي الـتكلم إال 
ا الذين مل يه للغة العربية والعلوم الدينية البد من أن يطرد منها.سكا تموا 

لفي" هـي االسـم األصـلي هلـذه ويف حقيقة األمر، ليست "دار اللغة العربية والفقه الس
التايل:النحوعلىى. هلا أمساء آخر يئةاهل

)٢٠٠٢دار اللغة والدينية (من أول التأسيس إىل )أ
)٢٠٠٣إىل ٢٠٠٢معهد اللغة العربية والدينية (سنة )ب
)٢٠٠٤إىل ٢٠٠٣دار اللغة والتفقه يف الدين ()ج
إىل اليوم)٢٠٠٤دار اللغة العربية والفقه السلفي ()د

إىل ٢٠٠١ســــنوات مــــن دة ثــــالث ملــــديراملــــذ أمحــــد ســــودرمن محــــزة هــــو أول األســــتا
، واألستاذ عبد الرمحن ٢٠٠٥إىل ٢٠٠٤مناألستاذ عارف رمحن حاكم لفه، مث خي٢٠٠٣
واألســـتاذ عبـــد الـــرحيم يف ٢٠٠٨يف، مث األســـتاذ فيصـــل خـــري ٢٠٠٧إىل ٢٠٠٦مـــنعلـــي 



٤٢

مث األســـــتاذ أمحـــــد زائـــــري يف ، ٢٠١١إىل ٢٠١٠، مث األســـــتاذ عمـــــر الفـــــاورق مـــــن  ٢٠٠٩
، واألسـتاذ مشـفق ٢٠١٣إىل ٢٠١٢، واألستاذ عبد الرمحن جنيدي يف ٢٠١٢إىل ٢٠١١

مث يليـه املعلـم ،٢٠١٥إىل ٢٠١٤ور يف ، مث األسـتاذ أمحـد منـ٢٠١٤إىل ٢٠١٣الـرمحن يف 
حـىت اليـوم هـؤالء الـذين ٢٠١٦، مث يليـه حممـد خملـص يف ٢٠١٦إىل ٢٠١٥فتح الـرازي يف

قادوا دار اللغة إىل أن تكون مثل اليوم.
جــــراء الــــربامج واألنشــــطة اليوميــــة هنــــاكاملــــدير، حتــــت ــــتم  اإلدارة التنفيذيــــة الــــيت 

ة والســنوية. لكــن سلســلة هــذه اإلدارة كملــت أول مــرة يف ســنة واألســبوعية والشــهرية والدوريــ
رى. ، وأمـــا قبـــل ذلـــك فـــاكتفى بوجـــود الـــرئيس والســـكرتر فحســـب مثـــل الكتـــل األخـــ٢٠٠٤

، اإلدارة اليوميـــة واإلدارة القســـمية األربعـــة وهـــي قســـم الرتبيـــة قســـمنيتنقســـم هـــذه اإلدارة إىل 
.ظافة والتأثيث وقسم األمن واإلرشادوالتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة وقسم الن

عدد التالميذ.ج
كلــؤ -يبلـغ عـدد التالميـذ يف دار اللغـة العربيـة والفقـه السـلفي مبعهـد النقايـة اليت كلـؤ

تلميــــذا، ويتكــــون مــــن تالميـــــذ ٤٧م، حـــــويل ٢٠١٧-٢٠١٦ســــومنب للســــنة الدراســــية 
ويتكــــون مــــن تالميــــذ ٩عــــدادي (ب) حــــويل واملســــتوى إ١٥املســــتوى إعــــدادي (أ) حــــويل 
ويبلــــغ تالميــــذ املســــتوى ٥(ب) حــــويلواملســــتوى املبتــــدئ٥املســــتوى مبتــــدئ (أ) حــــوىل 

٤حـــويل وتالميـــذ املســـتوى متقـــدم٥حـــويل  (ب)واملســـتوى متوســـط٤متوســـط (أ) حـــويل 
\ىل قســمني أ عــدادي ينقســم إة فصــول مــا يلــي : واملســتوى إوعــداد الفصــول للدراســة ســبع

ب، واملســــتوى متوســــط يتكــــون مــــن فصــــل \مني أ ينقســــم إىل قســــدئب، واملســــتوى مبتــــ
يتكون من فصل واحد، كما يف اجلدول اآليت:واحد، واملستوى متقدم



٤٣

١ل : اجلدو 
٢٠١٧–٢٠١٦للسنة الدراسية تالميذعدد ال

موععداد التالميذاملستوىالرقم ا
١٥١٥إعدادي أ١
٩٩إعدادي ب٢
٥٥مبتدئ أ٣
٥٥مبتدئ ب٤
٩٩متوسط٥
٤٤متقدم٦

موع ٤٧٤٧ا



٤٤

٢اجلدول : 
م٢٠١٧-٢٠١٦عدد املشرفني لألنشطة اإلضافية للسنة الدراسية 
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عهد النقاية اليتعدد الطلبة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مب

یة عدد الطلبة في دار اللغة العرب
ة التيوالفقھ السلفي بمعھد النقای
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ت وحتليلها املبحث الثاين : عرض البيا
ت اليت تتعلق  ئق للحصول على البيا استخدام الباحث املقابلة واملالحظة والو
لتخطيط، والتنظيم، والتقومي يف إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " يف دار 

مادورا.سومنباللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت 
" الكالم والكتابة "ختطيط األنشطة اإلضافية ملهاريت .أ

قام الباحث املقابلة مع حممد خملص رئيس دار اللغة العربية والفقه السلفي عن 
ختطيط األنشطة اإلضافية، فعرض الباحث النتائج. " وقال حممد خملص أن التخطيط من 
األمور املهمة والضرورية يف أنشطة اإلضافية ملهاريت الكالم والكتابة وغريها، والتخطيط هلذه
مج هلذه األنشطة اإلضافية،  األنشطة اإلضافية تتكون من حتديد األهداف، وتعيني الرب

٥٥وتعيني املشرف لتنفيذ األنشطة اإلضافية، وتعيني التسهيالت لألنشطة اإلضافية ".

األول : حتديد أهداف األنشطة اإلضافية ملهارة الكالم والكتابة، وأهداف األنشطة 
ستخدام اللغة العربية، ١ملهارة الكالم وهي :  ٢جتعل الطلبة الشجاعة تعبري أفكارهم 

قدرة الطلبة يف تكلم اللغة العربية ٣قدرة الطلبة تكلم اللغة العربية مناسب بقواعدها، 
قدرة الطلبة تعبري أفكارهم بكتابة اللغة ١طالقة. وأهداف األنشطة ملهارة الكتابة وهي : 

اللغة العربية مناسب بقواعدها.قدرة الطلبة كتابة ٢العربية، 
مج ملهارة  مج لألنشطة اإلضافية ملهاة الكالم والكتابة، والرب الثاين : تعيني الرب

دار اللغة العربية والفقه السلفي.رابطة الطلبة يف الكالم يتكون من حفظ املفردات، و 
شعر العريب، واحملادثة ويتكون الرابطة من التقدميات مثل تقدمية اخلطابة العربية، وقراءة ال

مج ملهارة الكتابة تتكون من كتابة الرأي وكتابة القصة العربية  العربية، واملسرحية العربية. والرب
وكتابة الشعر العريب وكتابة األخبار العربية. نظرا اهداف لألنشطة اإلضافية، فالربامج الذي 

٢٠١٧فرباير ١٠رئيس دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اجلمعة، املقابلة مع األستاذ خممد خملص مصدر: نتائج ٥٥
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اسب ومساعد حتقيق اهداف يستعد األساتذة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي من
األنشطة اإلضافية املقرر.

الثالث : تعيني املشرف لتنفيذ األنشطة اإلضافية، واملشرف لألنشطة ملهارة الكالم 
ميلك املشرف ٢ميلك املشرف الكفاءة يف تكلم اللغة العربية، ١يتكون من املؤشرات وهي: 

كلم اللغة العربية طالقة. واملشرف يستطيع املشرف ت٣املعرفة يف قواعد اللغة العربية، 
ميلك املشرف املعرفة يف قواعد اللغة ١لألنشطة ملهارة الكتابة يتكون من املؤشرات وهي : 

ستخدام اللغة العربية، ٢العربية،  ميلك املشرف ٣ميلك املشرف اخلربة اجليدة يف الكتابة 
احلماسة يف إرشاد الطلبة.

نشطة اإلضافية، التسهيالت لألنشطة ملهارة الكالم الرابع : تعيني التسهيالت لأل
يتكون من دفرت املفردات، ومكروفون، ونظام الصوة. والتسهيالت لألنشطة ملهارة الكتابة 

يتكون من املعاجم، واجلريدة العربية، والكمبيوتر.
وإىل ذلك أّكد " أمحد منور أن لألنشطة اإلضافية ملهارة الكالم اهداف املقرر وهي 

ول جتعل الطلبة الشجاعة تكلم اللغة العربية، الثاين قدرة الطلبة تكلم اللغة العربية األ
صحيحة، الثالث قدرة الطلبة تكلم اللغة العربية طالقة. ولتحقيق اهداف املقرر يستعد 
األساتذ الربامج لدى الطلبة، ويتكون الربامج من حفظ املفردات وتقدمية احملادثة وتقدمية 

مية قراءة الشعر وتقدمية املسرحية. ولتنفيذ هذه الربامج يستعد األساتذ املشرف اخلطابة وتقد
٥٦الذي سريشد الطلبة ".

ت يلّخص الباحث أن التخطيط هلذه األنشطة اإلضافية منظم،  بناء على هذه البيا
اي يعمل األساتذ يف دار اللغة العربية حتديد األهداف املنشودة هلذه األنشطة اإلضافية 

تعد األساتذ الربامج اليت تساعد حتقيق األهداف املنشودة واىل ذلك يعني األساتذ ويس

٢٠١٧فرباير ٦املقابلة مع األستاذ أمحد منور يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اإلثنني، مصدر: نتائج ٥٦
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التسهيالت لتنفيذ هذه األنشطة اإلضافية. اعترب األساتذ األنشطة اإلضافية تكون مساعدا 
لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية.

تنظيم األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة ".ب
األنشطة اإلضافية هو تقسيم العمل وتنسيق املسؤولية لدى األساتيذ يف التنظيم يف 

تنفيذ هلذه األنشطة اإلضافية. وقام الباحث املقابلة مع حممد خملص عن تنظيم األنشطة 
اإلضافية. " قال أستاذ خملص أن تنظيم األنشطة اإلضافية يتكون من تقسيم العمل 

ألنشطة اإلضافية فيه الشروط. وهي األول : يتوافق واملسؤولية، ويف تقسيم العمل لإلشراف ا
مج يف األنشطة اإلضافية،  املشرف املؤشرات املعينة، الثاين : يستعد املشرف لإلشراف الرب

٥٧الثالث : ميلك املشرف احلماسة العالية يف إشراف األنشطة اإلضافية ".

د منور أن األساتيذ وزاد أمحد منور كأحد املشرف يف األنشطة اإلضافية. " وقال أمح
الذين يكون مشرفا هلذه األنشطة اإلضافية فيجب عليهم أن يريب الطلبة يف الربامج املوجودة 
فيها. على سبيل املثال يف تقدمي اخلطابة العريب فيجب املشرف أن يريب الطلبة اليت لديها 

مج كل الوظيفة لتقدمي اخلطابة العريب يف رابطة الطلبة يف دار اللغة العربية) وينفذ الرب
٥٨األسبوع يف يوم اجلمعة وكذلك الربامج األخرى ".

مج لديه املسؤولية  مج حفظ املفردات أن يف هذا الرب وقال حبييب كأحد مشرف لرب
مج كل األسبوع يف ليلة اإلثنني،  لإلشراف الطلبة حلفظ املفردات املعينة. وتنفيذ هذا الرب

مج لديه ٥٩املسؤولية حويل ثالثة الطلبة لكل املستوى.ولكل مشرف هلذا الرب

مج مهارة الكتابة، قال مشفق الرمحن   استمر الباحث املقابلة مع احد مشرف لرب
نه ميلك الوظيفة واملسؤولية لإلشراف الطلبة يف الكتابة. ولكل  مج  كامشرف هلذا الرب

٢٠١٧فرباير ١٠رئيس دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اجلمعة، ،األستاذ خممد خملصاملقابلة معمصدر: نتائج ٥٧
٢٠١٧فرباير ٦املقابلة مع األستاذ أمحد منور يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اإلثنني، مصدر: نتائج ٥٨
ء، ،األستاذ حبييباملقابلة معمصدر: نتائج ٥٩ ٢٠١٧فرباير ٧مشرف حفظ املفردات يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم الثال
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مج يتكون من املشرف لديه الوظيفة واملسؤولية أن يرشد ثالثة الطلبة هلذا ا مج، والرب لرب
قصة العربية، وشعر العريب، الرأي، احملادثة، واألخبار. وطبع كتابة الطلبة نصف الشهر مرة 

٦٠واحدة يف أبطال (اجلريدة العربية) واملفكرة (النشرة العربية).

مج  وراء رابطة الطلبةقام الباحث املالحظة يف استعداد احدى التقدميات لرب
لبة متارس تقدمي اخلطابة يف غرفة املعينة وفيها املشرف ويرشدها كيف إلقاء الباحث الط

خطابة اجليدة، والوقت هلذه املمارسة حويل ساعة. وكذلك املمارسة لتقدميات األخرى جترى 
٦١مثله.

مج حفظ املفردات، وراء الباحث  مث استمر الباحث املالحظة يف ليلة اإلثنني لرب
مر املشرف الطلبة أن يتكلم الطلبة حيفظ املفردات  أمام املشرف وبعد حفظ املفردات 

م،  ملفردات حينئد. ولكل الطلبة حيفظ املفردات على حسب مستو للغة العربية املتعلق 
املستوى إعدادي حيفظ الطلبة مخسة عشر املفردات، واملستوى املبتدئ حيفظ الطلبة مخسة 

فظ الطلبة ثالثون املفردات، واملستوى املتقدم حيفظ وعشرون املفردات، واملستوي متوسط حي
الطلبة املفردات مخسة وثالثون املفردات. وجيب الطلبة أن حيفظ املفردات كل األسبوع يف 

مج. ٦٢ليلة اإلثنني إىل املشرف املعينة هلذا الرب

ن التنظيم هلذه األنشطة اإلضافية فيها  ت، يلخص الباحث  بناء على هذه البيا
سيم العمل والوظيفة لدى األساتذ يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت تق

ليكون مشرفا يف األنشطة االضافية. ولكل الطلبة لديها مشرف يف عملية تنفيذ أنشطة 
اإلضافية. والربامج يف أنشطة اإلضافية ملهارة الكالم هي حفظ املفردات وتقدمية اخلطابة 

مج مهارة الكتابة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم األربعاء، ،قابلة مع األستاذ مشفق الرمحناملمصدر: نتائج ٦٠ ٢٠١٧فرباير ٨مشرف بر
مج ،الحظةاملمصدر: نتائج ٦١ ٢٠١٧فرباير ٩يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اخلميس، IKSADAبر
مج حفظ املفردات يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف ليلة اإلثنني، ،املالحظةمصدر: نتائج ٦٢ ٢٠١٧فرباير ١٢بر
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ادثة وتقدمية قراءة الشعر وتقدمية املسرحية، والربامج ملهارة الكتابة هي قصة وتقدمية احمل
العربية وشعر العريب والرأي واحملادثة واألخبار العربية.

تقومي األنشطة اإلضافية ملهارة " الكالم والكتابة ".ج
التقومي لألنشطة اإلضافية هو ملعرفة حتيقق األهداف املقررة فيها. وملعرفته فقام
الباحث املقابلة واملالحظة مع األساتذ والطلبة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي. " قال 
فتح الرازي أن التقومي لألنشطة ملهارة الكالم إختبار الشفهي وتنفيذه مرة واحدة يف الشهر، 

مج حفظ املفردات، وتقدمية احملادثة، وتقدمية اخلطابة، وتقدمي ة وجيري إختبار الشفهي لرب
قراءة الشعر، واملسرحية. وعملية التقومي لكل الطلبة أن يتقدم واحد فواحد أمام أصدقائه مث 

يالحظ األساتذ الطلبة حنئد ".
مج حفظ املفردات إختبار الشفهي،  قال أمحد فوزي املستوي متوسط أن التقومي لرب

ات على حسب وجيب الطلبة أن حيفظ املفردات اليت حفظهم مبدة الشهر ومجلة املفرد
م. جيب الطلبة املستوي إعدادي أن حيفظ ستون املفردات، واملستوي مبتدئ جيب  مستو
عليهم أن حيفظ مائة املفردات، واملستوي متوسط جيب عليهم أن حيفظ مائة وعشرين 
املفردات، واملستوي املتقدم جيب عليهم أن حيفظ مائة وأربعني املفردات. وتنفذ التقومي هلذا 

٦٣مج يف أخري الشهر.الرب

ء التاريخ مثانية وعشرون من شهر فرباير، وراء  قام الباحث املالحظة يف يوم الثال
م ولكل املستوي جيتمع يف مكان واحد، مث جاء  الباحث الطلبة جيتمع على حسب مستو

فتح األساتذ لدي الطلبة حينئد ولكل املستوي فيه أستاذ. ودخل األستاذ الغرفة املعينة مث 
األستاذ قراءة الدعاء مجاعة مث عرف األستاذ الطلبة أن التقومي سوف جيري بعد قليل، وبعد 
مج حفظ املفردات. وعملية التقومي أمر األستاذ  ثالثة دقائق بدأ األستاذ إختبار الشفهي لرب

٢٠١٧فرباير ١٣املقابلة مع أمحد فوزي، الطالب يف مستوي متوسط بدار اللغة العربية والفقه السلفي، مصدر: نتائج ٦٣
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الطلبة على حسب رقم دفرت احلضور مث تقدم الطلبة أمام األصدقائه ويقراء املفردات اليت
حية احلفظ والطالقة. ٦٤حفظهم مبدة الشهر. ويالحظ األستاذ لكل الطلبة من 

مج الكتابة وسأل الباحث  مث استمر الباحث املقابلة مع مشفق الرمحن كامشرف لرب
مج الكتابة هو جبمع كتابة  مج، وقال مشفق الرمحن أن التقومي لرب عن التقومي هلذا الرب

ا املشرف من قواعد اللغة العربية. وبعد التصحيح طبع الكتابة الطلبة مبدة الشهر مث يصححه
٦٥اجليدة يف املفكرة واألبطال يف دار اللغة العربية والفقه السلفي.

قام الباحث املالحظة يف يوم اجلمعة التاريخ واحد وثالثون من شهر مارس، وراء 
مج الكتابة يف املكتب وهو يصحح كتابة الطلبة مبدة الشهر. والكتابة الباحث املشرف لرب

املناسب بقواعد اللغة العربية سوف يطبع الكتابة يف وسائل املطبوعة املوجدة يف دار اللغة 
العربية والفقه السلفي. الوسائل املطبوعة يتكون من املفكرة واألبطال، املفكرة يشتمل فيها 

بطال يشتمل فيه الكتابة الكتابة مبوضوع قصة العربية، والرأي، وشعر العريب، واحملادثة. واأل
ضة، واألخبار يف بيئة املعهد النقاية. ٦٦مبوضوع األخبار من الر

ت، يلخص الباحث أن عملية التقومي لألنشطة اإلضافية تنقسم  بناء على هذه البيا
على قسمني األول التقومي لألنشطة مهارة الكالم وجيرى التقومي ملهارة الكالم شفهيا، الثاين 

ألنشطة مهارة الكتابة وجيرى التقومي ملهارة الكتابة بتصحيح نتائج كتابة الطلبة مبدة التقومي ل
الشهر ويطبع األساتذ كتابة الطلبة الصحيحة يف الوسائل املطبوعة بدار اللغة العربية والفقه 

السلفي.

٢٠١٧فرباير ٢٨تقومي حفظ املفردات يف دار اللغة العربية والفقه السلفي، ة،املالحظمصدر: نتائج ٦٤
مج مهارة الك،قابلة مع األستاذ مشفق الرمحناملمصدر: نتائج ٦٥ ٢٠١٧فرباير ٨تابة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم األربعاء، مشرف بر
مج الكتابة يف دار اللغة العربية والفقه السلفي يف يوم اجلمعة، تقومي ،املالحظة مصدر: نتائج ٦٦ ٢٠١٧سمار ٣١بر
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بحث الثالث : مناقشة نتائج البحثامل
والكتابة "فية ملهاريت " الكالم طيط األنشطة اإلضاخت.أ

التخطيط هو عملية حتديد اإلطار العام لألعمال املطلوبة أو األغراض املنشودة 
وكذلك الوسائل الالزمة لتنفيذها يف سبيل حتقيق أهداف اإلدارة. والعناصر للتخطيط هي: 
األول حتديد األهداف املراد حتقيقها، الثاين وضع السياسات اليت حتكم  تصرفات العاملني، 

حتديد مستلزمات اخلطة من العناصر البشرية واملادية الواجب توفرها واستخدامها الثالث 
ا ترتيبا زمنيا  لتحقيق األهداف، الرابع وضع الربامج الزمنية أي ترتيب األعمال املراد القيام 

٦٧مع ربطها بعضها ببعض.

ف، ونتائج البحث عن ختطيط يف إدارة األنشطة اإلضافية تتكون من حتديد األهدا
مج هلذه األنشطة اإلضافية، وتعيني املشرف لتنفيذ األنشطة اإلضافية، وتعيني  وتعيني الرب

التسهيالت لألنشطة اإلضافية.
قال جودت عزت عطوي أن ختطيط يف اإلدارة هو رسم طريق الوصول إىل الغاية 

جله قل د اجلماعاملراد حتقيقها وتشتمل فيه من حتديد األهداف املطلوب حتقيقها  ي 
شد املرؤوسني يف إمتامهم رسم السياسات أي جمموعة القواعد اليت تر التكاليف املمكنة، و 

التنبؤ مبا ستكون عليه األحوال يف املستقبل وتقدير احتياجات العمل من القوى لألعمال، و 
إقرار اإلجراءات كشوف تسمى امليزانيات التقديرية، و املادية والبشرية وتسجيل ذلك يف

وضع برامج زمنية تبني األعمال املطلوب ليت تتبع يف تنفيذ خمتلف األعمال، و يلية االتفص
ا مرتبة ترتيبا زمنيا. ٦٨القيام 

ا-مبادئ اإلدارة املدرسية (وظئفهاعباس بلة حممد أمحد، ٦٧ ا-جماال ا)تط-مهارا ض : مكتبة الرشدبيفا ٣٤- ٣٣)، ص. ٢٠١٠شرون،-(الر
.٢٢–٢٠)، ص. ٢٠١٠جودت عزت عطوي، اإلدارة املدرسية احلديثة (مفاهيمها النظرية وتطبيقها العملية) (عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٦٨
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إنطالقا من نتائج البحث السابقة عن ختطيط يف إدارة األنشطة اإلضافية، أراد 
قه الباحث أن حيلل نتائج البحث عن التخطيط الذي رمسه رئس دار اللغة العربية والف

لنظرية اإلدارة ؟ يعمل رئيس دار اللغة العربية والفقه السلفي حتديد  السلفي هل مناسب 
األهداف لألنشطة اإلضافية املراد حتيققها، وإىل ذلك يضع رئيس واألستاذ الربامج لألنشطة 
اإلضافية، ولتنفيذ أنشطة اإلضافية يستعد رئيس واألستاذ بدار اللغة العربية املشرف الذي 

شد الطلبة يف الربامج املوجودة فيها. من هذه النتائج يستنتج الباحث أن التخطيط سري 
لنظرية املوجودة. لألنشطة اإلضافية منظما ومرتبا ومناسب 

تنظيم األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة ".ب
في أراد انطالقا من نتائج البحث احملصول من األساتذ بدار اللغة العربية والفقه السل

ن التنظيم لألنشطة اإلضافية تنقسم على قسمني : األول تقسيم العمل  الباحث أن يقول 
لدى األساتذ لألنشطة اإلضافية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي، الثاين تقسيم املسؤولية 

لدى األساتذ لألنشطة اإلضافية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي.
وي أن تعريف التنظيم هو عملية حصر الواجبات الالزمة قال جودت عزت عط

لتحقيق اهلدف وتقسيمها إىل اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد وتوزيع السلطة 
واملسؤولية، وانشاء العالقات بغرض متكني جمموعة من األفراد من العمل مما يف اجنام وتعاون 

٦٩يلي :كثر كفاية لتحقيق هدف مشرتك ويشمل التنظيم ما

ة .١ تقسيم العمل : أي تقسيم وجوه النشاط إىل جمموعة من الواجبات املتجانسة املتشا
اليت يستطيع شخص واحد القيام مبجموعة منها بغرض حتديد املسؤولية عن كل 

جمموعة من الواجبات.

.٢٢–٢٠)، ص. ٢٠١٠العملية) (عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، جودت عزت عطوي، اإلدارة املدرسية احلديثة (مفاهيمها النظرية وتطبيقها ٦٩
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ت .٢ ذه الواجبات وربط املستو حتديد السلطات : أي إعطاء السلطة املالئمة للقيام 
هود اجلماعي. اإلدارية بعضها مع بعض من الناحيتني األنقية والرأسية بقصد تنسيق ا

قال عباس بلة حممد أمحد أن تعريف التنظيم هو عملية مطلوبة ألنه وسيلة حتقيق 
العمل اجلماعي الفعال. ويستخدم اصطالح التنظيم يف علم اإلدارة للداللة على العملية اليت 

٧٠:تتضمن حتقيق اآليت 

تقسيم العمل الالزم لتحقيق األهداف إىل أجزاء تسمح بتوزيعها على األفراد..١
عدم حدودث أي تداخل أو تضارب يف العمل..٢
توجيه كافة اجلهود جتاه حتقيق اهلدف املشرتك..٣

قد عرض الباحث النتائج عن التنظيم لألنشطة اإلضافية وفيه تقسيم العمل 
والفقه السلفي لربامج املوجود يف أنشطة اإلضافية، ولكل لإلشراف الطلبة بدار اللغة العربية

مج لألنشطة اإلضافية يف مهارة الكالم يتكون  مج مشرف الذي سريشد الطلبة. والرب الرب
من حفظ املفردات، وتقدمية خطابة العربية، وتقدمية احملادثة، وتقدمية قراءة الشعر، وتقدمية 

مج ملهارة الكتابة يتكون من كتابة القصة العربية، وكتابة الرأي، وكتابة الشعر املسرحية. ولرب
العريب، وكتابة األخبار. انطالقا من هذه النتائج احملصولة يف ميدان البحث والنظرية يف 
لنظرية املوجودة وإىل ذلك  اإلدراة، استنتج الباحث أن تنظيم لألنشطة اإلضافية مناسب 

منظم ومرتب.

ا-مبادئ اإلدارة املدرسية (وظئفهاعباس بلة حممد أمحد، ٧٠ ا-جماال ا)-مهارا ض : مكتبة الرشدتطبيفا .٤٠)، ص. ٢٠١٠شرون،-(الر
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فية ملهايت " الكالم والكتابة "تقومي األنشطة اإلضا.ج
التقومي هو عنصر مهم من عناصر اإلدارة وبواسطته ميكن معرفة مدى جناح أنشطة 
اإلضافية يف حتقيق أهدافها املنشودة، والنتائج احملصولة عن التقومي لألنشطة اإلضافية لربامج 

ختبار الشفهي والربامج مهارة الكتابة جيرى  جبمع كتابة الطلبة مبدة مهارة الكالم هي جيرى 
الشهر مث يقوم األساتذ التصحيح.

قال عباس بلة التقومي يف الرتبية هو عملية اليت ترمى إىل معرفة مدى النجاح أو 
الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت يتضمنها املنهج، وكذلك نقاط الضعف أو القوة به. 

٧١ساليب التايل :حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة. فيمكن التقومي

املالحظة املنظمة..١
نواعها املختلفة وهي املفتوحة، واملقفولة، والفردية، واجلماعية..٢ املقابلة 
االستبيان واالستطالع..٣
التقارير واملعلومات السابقة..٤
دفاتر وسجالت الربامج..٥
رات امليدانية..٦ االجتماعات املشرتكة والز

وي والكتايب يف عمليات التقومي والتصحيح مثة فارق يذكر بني التعبريين الشف
إجراء عمليات التصحيح يف التعبري الكتايب  املصاحبة لكل منهما، فإذا كان يف مقدرو
لتعبري الشفوي وطريقة تصحيحه، ويف  بطريقة ميسورة فإن اإلشكالية تظل قائمة فيما يتعلق 

اليت ينبغي أن يقّوم يف هذا السبيل يشري رشدي طعيمة إىل ضرورة البحث عن املعايري
ضوئها مستوى التعبري الشفوي يف كل صف الدراسي مث تصميم بطاقات متابعة مسعية أو 
استماعية يقّوم يف ضوئها حديث التلميذ حيا وليس مسجال؛ ألن  احلديث يضم بني 

. ٦٢-٦٠. ص. مبادئ اإلدارة املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، ٧١



٥٧

مقوماته مايسمى للجانب امللمحى، فإن يتسن ذلك لنا حيا ميكن استخدام شرائط 
لنسبة للمتكلم الفيديوتيب، وأن جنعل من أمثلة هذه البطاقات بطاقة تضم املعايري التالية 

:٧٢

هل تعبري وجهه يقوي كلماته ومعانيه ؟.١
هل يشرتك كل جسمه يف التعبري ؟.٢
هل صوته مناسب يسمع اآلخرين ؟.٣
هل ينطق كلماته بعناية ؟.٤
هل يتكلم بوضوح ؟.٥
هل صوته مريح يبعث على االرتياح ؟.٦
نربات صوته ؟هل ينوع يف.٧
هل هو متمكن من معلوماته اليت يطرقها ؟.٨
هل مفرداته جيدة ؟.٩

هل يقرأ مالمح املستمعني ويغري من كالمه يف ضوئها ؟.١٠
هل ينظر يف أعني املستمعني وحيدثهم مباشرة ؟.١١
هل يستدل ويربهن على ما يقول ؟.١٢
هل لديه حاسة فكاهية ؟.١٣
هل تتسلسل أفكاره بشكل منطقي ؟.١٤
صرحيا وخملصا ؟هل يبدو .١٥

انورهادي، ٧٢ .٥٧- ٥٦)، ص. ٢٠١١، MALIKI Press-UIN(مالنج: املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
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ختبار الشفهي، واملعيار هلذا  نظرا إىل نتائج التقومي لربامج مهارة الكالم أنه جيرى 
التقومي ينقسم على معيارين : األول تكلم الطلبة مناسب بقواعد اللغة العربية، والثاين يتكلم 

السلفي أن جيعل الطلبة تكلما طالقة. ومع ذلك ميكن األساتذ يف دار اللغة العربية والفقه 
املعيار لتقومي أنشطة مهارة الكالم كما ذكر الباحث النظرية السابقة هدفا ملعرفة كفاءة 

حية تكلم اللغة العربية الطلبة من 
لتصحيح كتابة الطلبة مبدة الشهر،  والتقومي لألنشطة اإلضافية ملهارة الكتابة جيرى 

بة بقواعد اللغة العربية، الثاين استخدام املفردات واملعايري هلذا التقومي هو األول موافق الكتا
ذا التقومي سوف يساعد األساتذ يف دار  اجليدة، الثالث موافق احملتوى مبوضوع الكتابة. 

اللغة العربية والفقه السلفي معرفة حتقيق أهداف من برامج مهارة الكتابة.
ا اختبارات الكتابة اختبارات إنتاجية يف العادة وليست تعرف ية، ألن الكتابة ذا

مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية. وتتماثل اختبارات الكتابة يف هذا اجلانب مع 
ن إنتاجيتان. يف املقابل،  اختبارات الكالم، ألن الكتابة مثل الكالم : كالمها مهار

ن استقباليتان. إن االختبار جيب أن يتواءم مع اختبارات االستماع واختبارات القراءة مهار
طبيعة املهارة اليت يقيسها ؛ وإذا مل حيدث هذا التواؤم فإن االختبار يفقد الكثري من صدقه 

٧٣وثباته.

واختبارات الكتابة ميكن أن تكون موضوعية وميكن أن تكون ذاتيه (مقالية). 
ها اختبار الكتابة اآللي ت : أد ة، واختبارات الكتابة، مثل سائر االختبارات، ذات مستو

ت عديدة مثل كتابة  أي اخلط، وأعالها كتابة البحث. وبني هذين، األدىن واألعلى، مستو
احلرف وكتابة الكلمة وكتابة اجلملة البسيطة وكتابة اجلملة املركبة وكتابة الفقرة وكتابة املقال 

وكتابة البحث.

. ١٣٣ص. االختبارات اللغوية. حممد على اخلويل، ٧٣
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ن مهارة الكتابة هي مهارة انتاجية، والتقومي لألنشطة اإلضافية يف برامج نظرا 
مهارة الكتابة جيرى بتصحيح كتابة الطلبة مبدة الشهر. استنتج الباحث أن التقومي هلذه 
املهارة مناسب بطبيعتها، وملعرفة كفاءة الطلبة وحتقيق أهداف لربامج مهارة الكتابة وهو 

بنظر كتابة الطلبة مباشرة.



٦٠

الفصل اخلامس
اخلامتة

نتائج البحثخالصة .أ
ت احملصولة يف هذا البحث، استنتج الباحث  لتحليل من البيا بعد ما قام الباحث 
يف إدارة األنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة " بثالثة أقسام. واإلستنتاج موافق 

الباحث هلذا البحث.سئلة البحث الذي قّدم 
ة ملهاريت " الكالم والكتابة ". قام رئيس الدار اللغة التخطيط يف األنشطة اإلضافي.١

اف لألنشطة اإلضافية، وتعينيتحديد األهدبالعربية والفقه السلفي واألساتذ فيها
تنفيذ األنشطة اإلضافية، مث تعينياملشرف لإلشراف مج لألنشطة اإلضافية، وتعينيالربا

ألنشطة اإلضافية.لالتسهيالت 
التنظيم لألنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة ". قام رئيس الدار اللغة العربية .٢

والفقه السلفي بتنظيم األنشطة اإلضافية بقسمني، األول تقسيم العمل لدى األساتذ 
ضافية، الثاين بدار اللغة العربية والفقه السلفي لإلشراف الطلبة يف تنفيذ األنشطة اإل

تقسيم املسؤولية لدى األساتذ يف الربامج املوجودة لألنشطة اإلضافية.
لكالم جيرى التقومي لألنشطة اإلضافية ملهاريت " الكالم والكتابة ". التقومي لربامج مهارة ا.٣

، األول األول تكلم الطلبة قومي يتكون على معيارينر هلذا التايختبار الشفهي واملع
اعد اللغة العربية، والثاين يتكلم الطلبة تكلما طالقة. والتقومي لربامج مهارة مناسب بقو 

الكتابة جيرى بتصحيح كتابة الطلبة مبدة الشهر، واملعايري هلذ التقومي يتكون على ثالثة 
م، األول موافق الكتابة بقواعد اللغة العربية، الثاين استخدام املفردات اجليدة، اأقس

توى مبوضوع الكتابة.الثالث موافق احمل
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اإلقرتاحات.ب
اعتمادا على نتيجة البحث، سوف يقدم الباحث اإلقرتاحات اليت تتعلق هلذا 

البحث مبا يلي :
ميكن الرئيس أن يضع مواصفات املشرف لإلشراف لألنشطة اإلضافية، واملواصفات .١

قدوة يف صفاته وسلوكه وعالقاته اإلنسانية، وأن يكون مبتكرا املشرف تتكون من 
مبدعا مقبال على التجريب العملي الذي يعينه على النمو املهىن املستمر، وأن يكون 

ا يف املستوى مؤمنا خبطورة عمله خملصا يف أدائه، و  أن تكون كفايته يف مهنته وخربته 
الالئق لصناعة األجيال.

ولكل املشرف يف برامج أنشطة اإلضافية أن يكون ذكاء واحلماسة القلبية يف إشراف .٢
غراض حتقيق األهداف املنشودة. الطلبة بدار اللغة العربية والفقه السلفي 

لفي أن يستعد التسهيالت أكثر من ميكن الرئيس بدار اللغة العربية والفقه الس.٣
التسهيالت املوجودة فيها هدفا تسهيل عملية تنفيذ برامج اليت سيقومها الطلبة.

ختبار الذايت، ولكل السؤال أن يكون .٤ ميكن املشرف أن يقوم إختبار ملهارة الكتابة 
ت الطلبة بدار اللغة العربية والفقه السلفي. مناسب مبستو

يشرتك كل جسم الطلبة يف ار لتقومي مهارة الكالم وهو ييضع املعميكن املشرف أن .٥
يستخدم الطلبة املفردات اجليدة يف تكلمهم ؟، يبدو صرحيا وخلصا ؟، تكلمهم ؟
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واملراجعاملصادرقائمة 
صادرامل.أ

القرآن الكرمي
املراجع العربية.ب

.مركز الكتاب للنشرالقاهرة: ، املرجع يف تدريس اللغة العربية، إبراهيم حممد عطا 
.١٩٨٠القاهرة : دار غريب للطباعة، ،عريب-قاموس إجنليزيأمحد زكي بدوي، 

ض: دار املسلم للنشر ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدربيهاأمحد فؤاد حممود عليان،  الر
.والتوزيع

.١٩٥٨القاهرة : النهضة املصرية، ،الرتبية عن طريق النشاطإمساعيل القباين،
–ه ١٤١٢دار املصرية اللبنانية،، تعليم اللغة العربية بني الظرية والتطبيقحسن شحاتة، 

.م١٩٩٢
.٢٠٠٧طارق. ،اإلشراف الرتبوي،راتب السعود

دمشق: دار ،البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويداري، 
.٢٠٠٠الفكر، 

.٢٠٠٧عمان : دار دجلة، ،مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي، 
دار احلافظ جدة : ،األنشطة–الوظائف –اإلدارة العامة املفاهم طلق عوض هللا السواط، 

.ه١٣٢٨للنشر والتوزيع، 
ا-مبادئ اإلدارة املدرسية (وظئفهاعباس بلة حممد أمحد،  ا-جماال ا)-مهارا ، تطبيفا

ض : مكتبة الرشد .٢٠١٠شرون،- الر
.دار املعارف، يف طرق التدريس املوجه الفين ملدرسة اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،
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ض : دراسة أسام،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهعبيدات وآخرون،  ة للنشر الر
.١٩٩٧والتوزيع، 

.١٩٩١دار الشواف، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،
عمان: دار املسرية للنشر ، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليميةفاروق عبده فليه، 

.٢٠٠٥والتوزيع،
،بريوت: الوؤسسة اجلامعية الدراسات والنشر والتوزيع، اإلدارة عملية ونظام،كامل بربر

١٩٩٦.
.٢٠٠٧: وزارة الرتبية، دمشق ، عجم املدرسياملحممد خري أبو حرب، 

ض: مطابع ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، .ه١٤١٧جامعة امللك سعود الر
.٢٠٠٠األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، ،االختبارات اللغويةحممد على اخلويل، 

جامعة مكة: ، تعليم اللغةاملعينات البصرية يف حممود إمساعيل صيىن، عمر الصديق عبدهللا، 
.ملك سعود

طرق التدريس اللغة العربية والرتبية حممود رشدي خاطر،حسن شحاته، رشدي امحد طعيمة،
.١٩٨٣دار املعرفة، القاهرة: ، الدينية

: جامعة أم مكة املكرمة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىحممود كامل الناقة، 
.١٩٨٥القرى، 

احممود كامل الناقة،  ط: منشورات ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  الر
.٢٠٠٣مية للرتبية، اإلسال

.٢٠٠٨عمان: دار املسرية، ، أساسيات البحث العلميمنذ الضامن، 
.دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهايف حممود معروف،
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ااراتنورهادي، املوجه لتعليم امله ، UIN-MALIKI Press: مالنج، اللغوية لغري الناطقني 
٢٠١١.
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املالحق
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Pedoman wawancara dengan Ketua Darullughah

Rumusan masalah Pertanyaan

1. Bagaimana perencanaan
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Bagaimana pendapat bapak dengan
kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis dengan bahasa
Arab ?

2. Bagaimana pendapat bapak dalam
menentukan tujuan dari kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis dengan bahasa Arab ?

3. Apakah dalam menentukan tujuan
kegiatan tambahan melibatkan dewan
guru ?

4. Apa saja sarana dan prasarana yang harus
dipersiapkan untuk menjalankan kegitan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis dengan bahasa Arab ?

5. Apa saja program yang ada dalam
kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis dengan bahasa
Arab ?

2. Bagaimana
pengorganisasian
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Bagaimana cara menentukan
pembimbing dalam kegiatan tambahan
untuk ketrampilan berbicara dan menulis
dengan bahasa Arab ?

2. Apa saja indikator dalam menentukan
pembimbing untuk kegiatan tambahan
ketrampilan berbicara dan menulis ?

3. Bagaimana pembagian tugas kepada
dewan guru dalam menjalankan kegiatan
tambahan ketrampilan berbicara dan
menulis ?

4. Apakah kegiatan tambahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis wajib
diikuti oleh semua siswa yang ada di
Darullughah ?

5. Apakah dalam kegiatan tambahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis
terdapat kelas yang berdasarkan
kemampuan siswa ?
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3. Bagaimana evaluasi
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Apakah ada evaluasi dalam kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

2. Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan
tambahan ketrampilan berbicara dan
menulis siswa ?

Pedoman Wawancara dengan Guru

Rumusan masalah Pertanyaan

1. Bagaimana perencanaan
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Apakah ada musyawarah atau rapat
diantara dewan guru sebelum berjalannya
kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis ?

2. Bagaimana pendapat bapak dalam
menentukan tujuan dari kegiatan
tambahan ketrampilan berbicara dan
menulis ?

3. Apa saja tugas guru dalam kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

4. Apa faktor yang menyebabkan diadakan
kegiatan tambahan ketrampilan berbicara
dan menulis ?

2. Bagaimana
pengorganisasian
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Apakah semua guru diberi tugas untuk
mendampingi kegiatan tambahan
berbicara dan menulis ?

2. Apakah ada penanggung jawab disetiap
program dalam kegiatan tambahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis ?

3. Apakah pelaksanaan kegiatan tambahan
ketrampilan berbicara dan menulis
dilaksanakan secara bersamaan ?

4. Kapan pelaksanaan kegiatan tambahan
untuk ketrampilan berbicara dan menulis
dengan bahasa Arab ?

3. Bagaimana evaluasi
kegiatan tambahan untuk
dua maharah “kalam dan
kitabah” di Darullughah

1. Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?
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Pedoman Wawancara dengan Siswa

Rumusan masalah Pertanyaan

2. Bagaimana
pengorganisasian
kegiatan tambahan
untuk dua maharah
“kalam dan kitabah”
di Darullughah

1. Bagaimana pendapat saudara dengan
adanya kegiatan tamabahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis ?

2. Apakah saudara senang menginguti
kegiatan tambahan untuk kegiatan
tambahan berbicara dan menulis ?

3. Apakah saudara merasa lebih lancar
berbicara dan menulis bahasa Arab
setelah menginguti kegiatan tambahan
?

4. Apakah disetiap waktu pelaksanaan
kegiatan tambahan ada guru yang
mendampingi ?

5. Apa saja tugas guru dalam kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

3. Bagaimana evaluasi
kegiatan tambahan
untuk dua maharah
“kalam dan kitabah”
di Darullughah

1. Apakah ada evaluasi dalam kegiatan
tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

2. Bagaimana proses evaluasi untuk
kegiatan tambahan ketrampilan
berbicara dan menulis ?

3. Kapan waktu pelaksanaan evaluasi
untuk kegiatan tambahan ketrampilan
bebicara dan menulis ?
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IDENTITAS INFORMAN/NARA SUMBER

Nama : Ahmad Mukhlis
Jabatan : Ketua Darullughah al-Arabiyah
Jam wawancara : 07.00 WIB
Hari & Tanggal wawancara : Jum’at 10 Februari 2017

TRANSKIP WAWANCARA

Bagaimana pendapat bapak dengan kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis dengan bahasa Arab ?

Saya kira program kegiatan tambahan ini sangat mendukung atas kemampuan siswa
dalam berbicara bahasa Arab dan menulis bahasa Arab, karena dengan adanya
program ini siswa yang awalnya tidak berani untuk berbicara bahasa Arab menjadi
tidak takud lagi untuk berbicara bahasa Arab didepan banyak orang.

Bagaimana pendapat bapak dalam menentukan tujuan dari kegiatan tambahan
untuk ketrampilan berbicara dan menulis dengan bahasa Arab ?

Dalam menentukan tujuan dari kegiatan tambahan ini, kami melihat problem siswa
dalam berbicara bahasa Arab dan juga dalam menulisnya. Setelah problem tersebut
diketahui, kami mengadakan musyawarah dengan dewan guru untuk menentukan
tujuan dari kegiatan tambahan ini. Dan hasilnya adalah sebagaimana berikut, Tujuan
untuk program kegiatan tambahan ketrampilan berbicara. Pertama mencetak siswa
berani berbicara bahasa Arab, Kedua siswa memiliki kemampuan dalam berbicara
bahasa Arab. Tiga siswa bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Sedangkan
tujuan dari program kegiatan tambahan ketrampilan menulis. Pertama siswa mampu
menulis apa yang ada difikirannya, Kedua siswa memiliki kemampuan kaidah bahasa
Arab yang baik.

Apakah dalam menentukan tujuan kegiatan tambahan melibatkan dewan guru
?

Iya. Seperti yang kami katakan diawal bahwa dalam penentuan tujuan dari kegiatan
tambahan ini kami melakukan musyawarah dengan dewan guru di Darullugha.

Apa saja sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan untuk menjalankan
kegitan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis dengan bahasa
Arab ?

Pertama adalah semangat membimbingnya para pengurus pelaksana (Idaroh
Tanfidzi).  Kedua, adanya alat yang memadai, seperti micropon dan sound sistem.
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Apa saja program yang ada dalam kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis dengan bahasa Arab ?

Pertama, untuk maharoh kalam. Di situ ada Iksada (Ikatan Santri Dalfis) yang
dikemas dengan penampilan-penampilan berbahasa arab. Mulai dari pidato, baca
puisi, iklan, muhadatsah, drama, dan bernyanyi dengan lagu arab asli atau lagu-lagu
non-arabic yang diterjemahkan ke dalam bahasa arab.
Kedua, untuk maharoh kitabah. Di situ ada program menulis percakapan, cerita
bahasa Arab, puisi dan ta’lifu ar-ra’yu untuk santri mustawa Mutawassit dan
Mutaqaddim. Dua program ini dilaksanakan secara bergantian selama setengan
bulan. Satu minggu ta’lif al-maqalah dan satu minggu terjemah. Sedangkan untuk
mustawa I’dadi dan Mubtadi’, maka di situ ada program ta’lif al-Qissah dari kosa
kata bahasa arab yang dihafalkan selama satu minggu. Dalam artian, satu minggu
mereka mengahafalkan kosa kata baru lalu satu minggu kemudian dituliskan dalam
bentuk cerita. Dan begitu seterusnya.

Bagaimana cara menentukan pembimbing dalam kegiatan tambahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis dengan bahasa Arab ?

Dalam kualifikasi pembimbing kegiatan tambahan kami membuat indikator terlebih
dahulu yang bisa membimbing sesuai bidangnya masing-masing. Dan indikator
tersebut adalah sebagaimana beikut.

Apa saja indikator dalam menentukan pembimbing untuk kegiatan tambahan
ketrampilan berbicara dan menulis ?

Indikator pembimbing program kegiatan tambahan ketrampilan berbicara, Pertama
pembimbing memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab dengan baik dan lancar,
Kedua pembimbing memiliki pengetahuan kaidah bahasa Arab yang baik, Ketiga
pembimbing bisa berbicara Arab dengan lancar. Sedangkan indikator pembimbing
program kegiatan tambahan ketrampilan menulis, Pertama pembimbing memiliki
pengetahuan kaidah bahasa Arab yang baik, Kedua pembimbing memiliki
pengalaman dalam tulis menulis berbahasa Arab, Ketiga pembimbing memiliki
semangat yang tinggi dalam membimbing siswa.

Bagaimana pembagian tugas kepada dewan guru dalam menjalankan kegiatan
tambahan ketrampilan berbicara dan menulis ?

Setelah kami melakukan kualifikasi pembimbing untuk kegiatan tambahan, kami
menempatkan pembimbing yang sudah lulus seleksi sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Dan setiap pembimbing mendapatkan lima siswa yang harus
dibimbingnya.
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Apakah kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis wajib
diikuti oleh semua siswa yang ada di Darullughah ?

Iya, semua siswa di Darullughah wajib mengikuti kegiatan tambahan yang telah
diadakan oleh Darullughah. Karena kegiatan ini sangat mendukung atas siswa dalam
berbicara bahasa Arab dan menulisnya yang baik dan lancar.

Apakah dalam kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis
terdapat kelas yang berdasarkan kemampuan siswa ?

Kalau kelas untuk dua maharoh ini tidak ada. Kami hanya menyesuaikan dengan
mustawa (kelas) yang ada di Dalfis itu sendiri, seperti I’dadi, Mubtadi’, Mutawassit,
dan Mutaqaddim.
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IDENTITAS INFORMAN/NARA SUMBER

Nama : Ahmad Munawwir
Jabatan : Pembimbing
Jam wawancara : 09.00 WIB
Hari & Tanggal wawancara : Senin 6 Februari 2017

TRANSKIP WAWANCARA

Apakah ada musyawarah atau rapat diantara dewan guru sebelum berjalannya
kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan menulis ?

Iya, kami melakukan musyawarah dengan dewan guru yang mana dalam
musyawarah tersebut membahas dari menentukan tujuan yang ingin dicapai dari
kegiatan tambahan ini dan selain itu kami juga membahas program yang akan
dijalankan dalam kegiatan tambahan.

Bagaimana pendapat bapak dalam menentukan tujuan dari kegiatan tambahan
ketrampilan berbicara dan menulis ?

Menurut saya, menentukan tujuan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini
dimaksudkan agar hasil yang akan diperoleh lebih maksimal. Sebab keterampilan
menulis dan berbicara harus juga dipersiapkan beberapa program yang ada, yang
sekiranya sangat mendukung terhadap hasil maksimal dari dua keterampilan tersebut.

Apa saja tugas guru dalam kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

memantau, melatih, dan mengevaluasi. itu saja.

Apa faktor yang menyebabkan diadakan kegiatan tambahan ketrampilan
berbicara dan menulis ?

Disadari atau tidak, bahwa bahasa merupakan sebuah keterampilan, bukan sebuah
disiplin ilmu pengetahuan. Maka dari ini, untuk menyampaikan apa yang ada dalam
benak, harus menggunakan bahasa yang baik, baik dalam bentuk percakapan maupun
tulisan.

Apakah semua guru diberi tugas untuk mendampingi kegiatan tambahan
berbicara dan menulis ?

Pastinya ya. Karena jumlah guru yang lebih banyak itu juga menentukan terhadap
hasil maksimal.
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Apakah ada penanggung jawab disetiap program dalam kegiatan tambahan
untuk ketrampilan berbicara dan menulis ?

Iya, ada.

Apakah pelaksanaan kegiatan tambahan ketrampilan berbicara dan menulis
dilaksanakan secara bersamaan ?

Tidak. Sebab, kalau dilaksanakan secara bersamaan ini akan memakan waktu yang
lebih banyak. sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas.

Kapan pelaksanaan kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara dan
menulis dengan bahasa Arab ?

Untuk tingkat Mutawassith dan Mutaqaddim dilaksanakan seminggu sekali, sedang
untuk tingkat I’dadi dan Mubtadi’ setiap hari. Program yang dilaksanakan seminggu
sekali adalah IKSADA yaitu acara yang dikemas didalamnya penampilan-
penampilan, seperti penampilan pidato bahasa Arab, penampilan percakapan bahasa
Arab, penampilan drama.

Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan tambahan untuk ketrampilan
berbicara dan menulis ?

Ya, dievaluasi setiap tingkatan. Dan setiap tingkatan ada pembimbingnya masing-
masing. Biasanya, pembimbing akan mengevaluasi satu persatu dari siswa yang ada.
Dan evaluasi untuk program ketrampilan berbicara dilaksanakan secara lisan,
sedangkan dalam program ketrampilan menulis dilaksanakan dengan mengoreksi
hasil tulisan siswa selama satu bulan.
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IDENTITAS INFORMAN/NARA SUMBER

Nama : Ahmad Fauzi
Jabatan : Siswa
Jam wawancara : 01.00 WIB
Hari & Tanggal wawancara : Senin 13 Februari 2017

TRANSKIP WAWANCARA

Bagaimana pendapat saudara dengan adanya kegiatan tamabahan untuk
ketrampilan berbicara dan menulis ?

Kami sangat senang dengan adanya kegiatan tambahan ini, karena kegiatan tersebut
sangat membantu kami dalam kelancaran bahasa Arab maupun dalam menulis
bahasa Arab seperti menulis percakapan, menulis cerita, menulis berita dan menulis
opini.

Apakah saudara senang menginguti kegiatan tambahan untuk kegiatan
tambahan berbicara dan menulis ?

Iya, kami sangat senang menginguti kegiatan tambahan ini, karena dalam kegiatan
ini kita berlatih berani berbicara bahasa Arab dan bagitu juga dalam menulisnya.

Apakah saudara merasa lebih lancar berbicara dan menulis bahasa Arab
setelah menginguti kegiatan tambahan ?

Iya, kami sangat terbantu dengan kegiatan tambahan ini, yang awalnya kami merasa
takud salah dalam berbicara maupun menulis. Dengan kegiatan ini perasaan takud
salah tersebut lama kemudian hilang dengan sendirinya.

Apakah disetiap waktu pelaksanaan kegiatan tambahan ada guru yang
mendampingi ?

Iya, disetiap program yang ada dalam kegiatan tambahan ini. Terdapat pembimbing
yang membimbing dan memantau kegiatan siswanya.

Apa saja tugas guru dalam kegiatan tambahan untuk ketrampilan berbicara
dan menulis ?

Tugas guru yang menjadi pembimbing dalam kegiatan tambahan ini adalah
membimbing, melatih dan memantau terhadap siswa yang melakukan latihan dalam
kegiatan tambahan ini, seperti pada waktu siswa berlatih pidato bahasa Arab disana
terdapat pembimbing yang membimbingnya. Bagitu pula dengan latihan lainnya.
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SALAH SATU FOTO KEGIATAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

Wawancara dengan ustadz Ahmad Munawwir

Wawancara dengan ustadz Fathorrasi



٧٦

Penampilan percakapan bahasa Arab
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Penampilan pidato bahasa Arab

Penampilan drama bahasa Arab
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الرسالة التقريرية
من املدير العام لدار اللغة العربية والفقه السلفي

اليت اإلسالميمعهد النقاية
٢٠١٦/SK/MA.DALFIS/P2AL/V/٠١رقم : 

عن تنصيب اإلدارة التنفيذية لدار اللغة العربية والفقه السلفي
معهد النقاية اليت اإلسالمي

٢٠١٧-٢٠١٦لفرتة اخلدمة 
بسم هللا الرمحن الرحيم

والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت اإلسالمي :ةكد مدير دار اللغة العربي
ا.١ أن احملاولة إىل إبقاء األنشطة والربامج وتنميتها البد من احملافظة املستمرة واالعتناء الدائم 
أن هذه احملاولة تتوقف كثريا على تنصيب اإلدارة التنفيذية اجلديدة املستمرة من اإلدارة املسؤولة السابقة.٢

املدير إىل :وتذكر
٩الفصل ٥السلفي الباب القانون األساسي لدار اللغة العربية والفقه.١
٩و ٨الفصل ٢القانون اإلداري لدار اللغة العربية والفقه السلفي الباب .٢
ر١١نتيجة املشاورة العامة املقررة يف .٣ عن تركيب اإلدارة التنفيذية لدار اللغة العربية والفقه ٢٠١٦مايو/أ

السلفي
فقرر وأثبت :

٢٠١٦–٢٠١٥إلغاء اإلدارة التنفيذية لفرتة اخلدمة .١
تنصيب األمساء املكتوبة يف الصفحة املضافة إىل هذه الرسالة لتكون سلسلة إدارية جديدة لفرتة اخلدمة .٢

٢٠١٧–٢٠١٦
هذه األمساء اليت كتبت لتكون إدارة تنفيذية ، ترجى أن تعمل دورها بكل اهتمام.٣
م.٤ ريخ إصدارها، وإذا اكتشف يف األ الالحقة أي خطأ أو غلط فسوف هذه الرسالة التقريرية جتدي منذ 

.تصلح كما هو البد منه
كولؤ-: كولؤأصدرت يف 
ر١١:يف التاريخ  ٢٠١٦/مايو أ

املدير العام لدار اللغة العربية والفقه السلفي،

أمحد منور
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٢٠١٦/SK/MA.DALFIS/P2AL/V/٠١الصفحة املضافة إىل الرسالة رقم :

دار اللغة العربية والفقه السلفيألنشطة اإلضافية يف اإلدارة التنفيذية ل
مبعهد النقاية اليت اإلسالمي

حممد خملص: الرئيس التنفيذي
حبيبيب: السكرتر

أمحد رحيلي: أمني الصندوق

املشرف ملهارة الكالم
فتح الرازي: شرف حلفظ املفرداتامل

: حبييب
: عبد املقسيط الرمحن

شرف للتقدمياتامل
: عبد املنعمتقدمية اخلطابة

: عفيف طاهر فرقاين
: حممد صفي هللاتقدمية احملادثة
: حممد علي رزقانتقدمية الشعر

: لقمان احلكيمتقدمية املسرحية
: أمحد رحيلي

املشرف ملهارة الكتابة
فيصل خري: كتابة الرأي

رميكي حفين: كتابة الرأي
: محيديكتابة احملادثة

: عليم الدينالقصةكتابة
: مشفق الرمحنكتابة الشعر

: أمحد منوركتابة األخبار
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KRU MADING AL-MUFAKKIRAH
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH WAL FIQH AS-SALAFI

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LATEE
TAHUN 2016/2017

No Nama Jabatan Domisili Alamat Rumah

1. Muallim Mukhlish Pimpinan
Umum

Dalfis:
08

Soddara,
Pasongsongan
Sumenep

2. Muallim Abd. Mun’em
Editor Bahasa dan

Penanggung
Jawab

Dalfis:
03

Sentol Daja,
Pragaan
Sumenep

3. Muallim M. Shafiyullah Dalfis:
02

Pakamban Laok,
Pragaan
Sumenep

4. Muhammad Ahsan
Thariq Pemimpin Redaksi

Dalfis:
02

Lebak Sari, RT.
01 RW. 02,
Pasongsongan

5. Zainur Ridha Sekretaris Redaksi
Dalfis:
08

Gugul Tengah,
Gugul, Tlanakan
Pamekasan

6. Moh. Manshur Anggota Redaksi
Dalfis:
01

Gadu Barat,
Ganding
Sumenep
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KRU BULETIN AL-MUFAKKIRAH
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH WAL FIQH AS-SALAFI

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LATEE
TAHUN 2016/2017

No Nama Jabatan Domisili Alamat Rumah

1. Ust. Faishal Khair, S.Ud Pelindung Dalfis: 08 Ellak Daja,
Lenteng Sumenep

2. K. Ubaidillah Tsabit, MA Dewan
Konsultan

PPA. Al-
Hikmah

Guluk-Guluk
Sumenep

3. Ustadz Musyfiqur Rahman
Dewan Ahli

Dalfis: 06 Ganding Timur,
Ganding Sumenep

4. Ustadz A. Munawwir Dalfis: 05 Brumbung,
Pragaan Sumenep

5. Muallim Mukhlish Penanggung Jawab Dalfis: 08
Soddara,
Pasongsongan
Sumenep

6. Muallim Abd. Mun’em Pimpinan Umum Dalfis: 02 Sentol Daja,
Pragaan Sumenep

7. Muallim M. Shafiyullah Pemimpin Redaksi Dalfis: 03 Pakamban Laok,
Pragaan Sumenep

8. Zainur Ridha Sekretaris Redaksi Dalfis: 08 Gugul, Tlanakan
Pamekasan

9. Muallim Ach. Roheli Bendahara Dalfis : 01 Bila Pora Rebba,
Lenteng Sumenep

10. Muallim Habibi

Lay Outer

Dalfis : 04 Gadu Barat,
Ganding Sumenep

11. Muhammad Ahsan Thariq Dalfis : 02
Lebak Sari,
Pasongsongan
Sumenep

12. Abdullah Faqih
Reporter

Dalfis : 07 Keppay, Bancelok,
Jrengik Sampang

13. Moh. Manshur Dalfis : 01 Gadu Barat,
Ganding Sumenep

14. Sulton

Marketing

Dalfis : 03
Padanan, Lenteng
Barat, Lenteng
Sumenep

15. Moh. Kamil Dalfis : 05 Mandala Karay,
Ganding Sumenep

16. Moh. Rozy Zamroni Dalfis : 04 Solot, Muangan,
Saronggi Sumenep
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KOMPOSISI SANTRI
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH WAL FIQH AS-SALAFI

PP. ANNUQAYAH LATEE
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO NAMA STATUS KET.Urut Kamar
1.

1

Ustadz Humaidi, S.Sy Mustasyar
2. Muallim Ach. Roheli Tenaga

Pembimbing
3. Moh. Manshur Santri Mutaqaddim
4. Khairurrozi Santri Mutawassith
5. Moh. Mukit Ashim Santri Mutawassith
6. Ahmad Holid Santri Mubtadi’
7. Muhammad Afan Ibnu

Khalid
Santri Mubtadi’

8. Hadiatullah Santri Baru
9. Yuswandi Santri Baru
10.

2

Ustadz Abd. Muqsithur
Rahman

Mustasyar

11. Muallim Afif Thahir Furqani Tenaga
Pembimbing

12. Muallim M. Shafiyullah Tenaga
Pembimbing

13. Muhammad Ahsan Thariq Santri Mutaqaddim
14. Ali Fauzi Santri Mubtadi’
15. Nasyitul Ubad Santri Mubtadi’
16. M. Yustoni Santri Baru
17. Abd. Muhaimin Santri Baru
18.

3

Ustadz Lukman Hakim Mustasyar
19. Muallim Abd. Mun’im Tenaga

Pembimbing
20. Sulton Santri Mutaqaddim
21. Bambang Hendriyanto Santri Mutawassith
22. Zainal Arifin Santri Mubtadi’
23. Kiwamuddin Santri Mubtadi’
24. Moh. Muhsin Santri Baru
25. Syarif Hidayatullah Santri Baru
26.

4

Ustadz Alimuddin, S.Sy Mustasyar
27. Muallim Habibi Tenaga

Pembimbing
28. Moh. Rozy Zamroni Santri Mutaqaddim
29. Jauhari Maulidi Santri Mutawassith
30. Moh. Ahsin Lana Santri Mubtadi’
31. Ahmad Madani Santri Mubtadi’
32. Mohammad Hafid Santri Baru
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33. Nurul Hidayat Santri Baru
34.

5

Ustadz A. Munawwir Mustasyar
35. Muallim Moh. Manshur Tenaga

Pembimbing
36. Moh. Kamil Santri Mutaqaddim
37. Moh. Iqbal Ramadhani Santri Mutawassith
38. Moh. Al-Fayyadl AR Santri Mutawassith
39. Hasbullah Santri Mubtadi’
40. Husnan Mukhlashin Santri Mubtadi’
41. Fuad Adril Haq Santri Baru
42.

6

Ustadz Musyfiqur Rahman Mustasyar
43. Muallim Moh. Ali Rizqan

MD
Tenaga

Pembimbing
44. Hammad Syafi’e Santri Mutawassith
45. Abdurrachman Santri Mutawassith
46. Ahmad Zamzami Muntaha

Ridwan
Santri Mubtadi’

47. Mukhlisina Lahuddin Santri Mubtadi’
48. Nur Khalis Majid Santri Baru
49. Erfan Santri Baru

50.

7

Ustadz Fathurrozi Mustasyar
51. Muallim Lukmanul Hakim Tenaga

Pembimbing
52. Abdullah Faqih Santri Mutaqaddim
53. Moh. Faishal Anshari Santri Mutawassith
54. Affandi Ahmad Santri Mubtadi’
55. Moh. Idris Santri Mubtadi’
56. Ach. Fauzi Santri Baru
57.

8

Ustadz Faishal Khair, S.Ud Mustasyar
58. Muallim Mukhlish Tenaga

Pembimbing
59. Muallim Miftahul Arifin Tenaga

Pembimbing
60. Zainur Ridha Santri Mutaqaddim
61. Moh. Khairurrozi Santri Mutawassith
62. Moh. Fuad Miftah

Ramadhan
Santri Mutawassith

63. Moh. Danil Maulana Yusuf Santri Mutawassith
64. M. Ridwan Efendi Santri Mubtadi’
65. Mohammad Saiful Huda Santri Mubtadi’
66. Moh. Roif Santri Mubtadi’
67. Khairul Anam AW Santri Mubtadi’
68. Hanif Santri Mubtadi’
69. Ach. Humaidi Santri Baru
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70. Faris Ahmad Toyyib Santri Baru
71. Bahrus Salam Santri Baru

Guluk-guluk, 8 Sya’ban 1437 H./15 Mei 2016 M.

Muallim Mukhlish Muallim Habibi
Ketua Tanfidziyah Sekretaris
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UNDANG-UNDANG
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH WA AL-FIQH AS-SALAFI

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1
UUDL berlaku bagi seluruh santri Dalfis

Pasal 2
Pengurus adalah orang yang mendapat mandat dari direktur untuk menjalankan tugas

di Dalfis sesuai dengan kewenangan dan job masing-masing
Pasal 3

a. UUDL adalah salah satu bentuk perincian dari AD/ART Dalfis dengan kekuatan
hukum yang lebih lemah

b. UUDL sepenuhnya sejalan dan mendukung KUHP-P2AL, dan hal-hal yang tidak
diatur dalam UUDL berlaku aturan yang ada di dalam KUHP-P2AL

c. Ketentuan yang belum diatur di dalam UUDL dan KUHP-P2AL akan ditindak sesuai
kebijakan penegak UU bersangkutan

Pasal 4
Setiap bentuk pelanggaran akan dikena sanksi sesuai keputusan penegak UU disertai

bobot yang telah diatur dalam UUDL
Pasal 5

Santri yang tidak melakukan pelanggaran tetapi membantu atau membiarkan
terjadinya pelanggaran yang dilakukan temannya tanpa melapor kepada pengurus
dikena sanksi dan bobot separuh bobot pelanggaran.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan penegak UU pada pasal 3 dan 4 di atas ialah:
1. Pengurus Departemen Keamanan dan Penyuluhan Dalfis
2. Pengurus Harian Dalfis
3. Direktur dan dewan Mustasyar Dalfis
4. Pengurus Pusat P2AL yang mempunyai kewenangan dalam UU

Pasal 7
Bobot pelanggaran memiliki beberapa Tahap yaitu:
1. Bobot 100 mendapat peringatan dari pengurus Departemen Keamanan dan

Penyuluhan Dalfis disertai sanksi ringan sesuai kebijakan pengurus
2. Bobot 200 mendapatkan perjanjian tertulis dengan pengurus Harian Dalfis disertai

sanksi sedang sesuai kebijakan pengurus
3. Bobot 300 mendapatkan perjanjian tertulis dengan Direktur Umum Dalfis disertai

sanksi berat sesuai kebijakan Direktur
4. Bobot 400 mendapatkan perjanjian terakhir dengan mendatangkan wali santri

bersangkutan disertai sanksi berat sesuai keputusan Direktur atas rekomendasi dan
pertimbangan dewan mustasyar

5. Untuk bobot di atas 500 tidak berlaku lagi perjanjian, dalam artian harus dinon-
aktifkan dari Dalfis

Pasal 8
Pelanggaran yang dilakukan berulang kali, akan dikenakan sanksi yang lebih berat

sesuai kebijakan pengurus
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Pasal 9
Kebijakansanaan Dewan Mustasyar dalam suatu perkara dapat mengubah keputusan

yang telah ditentukan oleh UUDL dan pengurus hanya dalam kasus yang
bersangkutan pada waktu itu juga

Pasal 10
Sanksi harus dijalani sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila

tidak dijalani hingga batas waktu sanksi berakhir, maka pengurus berhak
mengubah, mengganti atau menambah sanksi tersebut sesuai kebijakan pengurus.

Pasal 11
Pengurus yang dimaksud dalam pasal 6, 7. 8, dan 9 ialah Pengurus Harian dan

Departeman Keamanan dan Penyuluhan Dalfis

Bab II Pendidikan dan Ubudiyah
Pasal 12

Santri yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak mengikuti kegiatan kursus,
tidak sekolah diniyah atau formal, tidak mengerjakan tugas, tidak menghafalkan
mufradat atau ibarah yang telah ditentukan, atau tidak mengikuti kegiatan lainnya
yang dilaksanakan pengurus tanfidzi Dalfis tanpa alasan yang bisa dipertanggung
jawabkan akan dikena sanksi dan bobot, maksimal 20

Pasal 13
Santri yang dengan sengaja berbicara menggunakan selain bahasa arab di area Dalfis

atau sesama santri Dalfis di luar area Dalfis selain di dalam acara yang
mengharuskan menggunakan selain bahasa Arab dikenai sanksi dan bobot,
maksimal 25

Pasal 14
Santri yang dengan sengaja tidak mengikuti kegiatan P2AL yang bersifat wajib tanpa

alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dikenai sanksi dan bobot, maksimal 20
Pasal 15

Santri yang dengan sengaja tidak shalat berjamaah di Mushalla (hadiran) tanpa adanya
udzur atau rekomendasi dari pengurus akan dikenai sanksi dan bobot, maksimal 20

Pasal 16
Santri yang dengan sengaja berada di belakang shaf ke-lima atau berada di bagian

selatan pada saat hadiran tanpa adanya halangan yang bisa dibenarkan dikena
sanksi dan bobot, maksimal 10

Penjelasan
Dikecualikan dari pasal di atas hadiran Isya’

Pasal 17
Santri yang dengan sengaja terlambat datang ke mushalla untuk hadiran tanpa adanya

halangan yang dapat dibenarkan dikena sanksi dan bobot, maksimal 10
Penjelasan
Yang dimaksud terlambat dalam pasal di atas ialah:
1. Untuk hadiran Ashar dan Isya’ ialah waktu dzikiran sudah dimulai
2. Untuk hadiran Maghrib ialah waktu shalawat berkumandang
3. Untuk hadiran Shubuh ialah dimulainya pembacaan surat Yasin

Pasal 18
Santri yang terlambat datang ke Masjid Jami’ untuk shalat Jum’at disebabkan lalai

dikena sanksi dan bobot, maksimal 10
Penjelasan
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Yang dimaksud terlambat dalam pasal di atas ialah berangkat ketika atau sesudah
adzan kedua dikumandangkan

Pasal 19
Santri yang dengan sengaja tidak melakukan shalat wajib pada waktunya dikena sanksi

dan bobot, maksimal 40
Pasal 20

Santri yang berbicara, gaduh, atau bergurau ketika di mushalla pada saat hadiran,
pengajian kitab, dikena sanksi dan bobot, maksimal 10

Pasal 21
Santri yang tidak memakai gamis warna putih dan songkok putih pada waktu yang telah

ditentukan dikena sanksi dan bobot, maksimal 10
Penjelasan
- Pengurus hanya menerima peridzinan tidak memakai gamis dan songkok maksimal

jam 12:00 WIB
- Untuk hadiran isya’, santri boleh tidak memakai songkok putih dengan syarat KBM

Madal berakhir saat hadiran berlangsung.
Pasal 22

Santri yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu kegiatan Dalfis dikena sanksi
dan bobot, maksimal 15

Bab III Kebersihan dan Pemeliharaan
Pasal 23

Santri yang merusak sarana dan pra sarana Dalfis diharuskan memperbaiki atau
mengganti sarana dan pra sarana tersebut dengan biaya pribadi dan dikena bobot,
maksimal 30

Pasal 24
Santri yang membuang sampah tidak pada tempatnya dikena sanksi dan bobot,

maksimal 15
Pasal 25

Santri yang meletakkan peralatan atau barang milik pribadi atau umum tidak pada
tempatnya dikena sanksi dan bobot, maksimal 15

Pasal 26
Santri yang tidak melakukan tugas kebersihan yang telah diwajibkan oleh pengurus atau

ketua kamar pada jadwal yang telah ditentukan dikena sanksi dan bobot, maksimal
20

Penjelasan
Batas akhir kebersihan maksimal jam 07:00 WIB

Pasal 27
Santri yang mengotori sarana dan pra sarana Dalfis diharuskan membersihkan dan

dikena sanksi dan bobot, maksimal 15
Pasal 28

Memakai sandal ke WC Dalfis selain sandal yang sudah disediakan dikena sanksi dan
bobot, maksimal 15

Bab IV Tatakrama dan Kesusilaan
Pasal 29
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Santri Dalfis yang melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik
Dalfis dikena sanksi dan Bobot, maksimal 500

Pasal 30
Santri yang melakukan perbuatan yang bersifat menentang terhadap pengurus yang

sedang menjalankan tugasnya dikena sanksi dan bobot, maksimal 40
Pasal 31

a. Santri yang memakai pakaian atau busana tidak sopan dikena sanksi dan bobot,
maksimal 15

b. Santri yang memelihara rambut dan atau kuku melebihi batas nilai-nilai
kepesantrenan dikena sanksi dan bobot, maksimal 15

Penjelasan
a. Yang termasuk pakaian atau busana yang tidak sopan meliputi:

- Memakai kaos oblong di luar kamar kecuali mau mandi
- Memakai aksesoris wanita
- Memakai sampetan celana pendek atau lainnya yang tidak menutupi aurat
- Tidak memakai kopiah ketika keluar area Dalfis, kecuali menanak dan hal

lainnya yang mengharuskan tidak memakai kopiah
b. Yang termasuk potongan rambut dan kuku yang melebihi batas nila-nilai

kepesantrenan meliputi:
- Rambut gondrong hingga menutupi mata dan atau kedua telinga
- Rambut atau kuku yang disemir atau diwarnai dengan pewarna jenis apapun
- Potongan rambut punk, emo, moha, satsat dan sejenisnya
- Kuku panjang melebihi 1 cm

Pasal 32
Santri yang berkata-kata kotor, keji, mempermalukan atau menghina orang lain dengan

sengaja baik dengan sikap maupun perbuatan dikena sanksi dan bobot, maksimal
100

Penjelasan
Termasuk dalam cakupan pasal di atas yaitu:
1. Melangkahi orang lain dengan sembarangan
2. Melecehkan kehormatan teman terang-terangan
3. Memanggil teman dengan julukan yang membuatnya tersinggung
4. Menyakiti teman  baik fisik maupun perasaan

Pasal 33
Santri yang dengan sengaja memanggil nama pengurus dan atau tenaga pengajar di

Dalfis tanpa panggilan mu’allim atau ustadz dikena sanksi dan bobot, maksimal 10
Pasal 34

Santri yang terbukti tidak menggunakan bahasa halus ketika berkomunikasi dengan
orang tua atau wali dikena sanksi dan bobot, maksimal 20

Pasal 35
Santri masuk kamar sendiri atau orang lain tanpa mengucapkan salam sedikitnya

ditegur oleh pengurus atau saksi mata
Pasal 36

Santri yang berteman akrab dengan santri luar Dalfis sehingga mengganggu program
Dalfis dikena sanksi dan bobot, maksimal 50
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Bab V Kemanan dan Ketertiban
Pasal 37

Pengurus tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau kerusakan
barang pribadi yang disebabkan kelalaian pemilik

Pasal 38
Santri yang tidur di kamar orang lain, gedung diniyah, di atas WC atau di luar area Dalfis

kecuali di Mushalla pada waktu siang dikena sanksi dan bobot, maksimal 30
Pasal 39

Santri yang merokok baik di dalam maupun di luar area Dalfis dikena sanksi dan bobot,
maksimal 50

Pasal 40
Santri yang sengaja makan diluar lingkungan PP Annuqayah dikena sanksi dan bobot,

maksimal 50
Pasal 41

Santri yang makan pada waktu jam belajar, jam diniyah, baik di dalam atau pun diluar
area Dalfis dikena sanksi dan bobot, maksimal 15

Pasal 42
Santri yang tidur pada waktu jam belajar atau tidur pada jam kegiatan Dalfis, dikena

sanksi dan bobot, maksimal 5
Pasal 43

Santri yang dengan sengaja mengikuti atau pun mendirikan kelompok-kelompok atau
pun genk-genk yang sifatnya mengganggu kesejahteraan Dalfis baik di dalam
maupun di luar Dalfis dikena sanksi dan bobot, maksimal 200

Pasal 44
Santri yang dengan sengaja mengambil hak milik orang lain dikena sanksi dan bobot,

maksimal 500
Pasal 45

Santri yang dengan sengaja melakukan mufakhadah dikena sanksi dan bobot, maksimal
500

Pasal 46
Santri yang melakukan hubungan asmara (pacaran) dengan lawan jenis dikena sanksi

dan bobot, maksimal 500
Pasal 47

Santri yang berada diluar area Dalfis melebihi jam 23:00 tanpa adanya idzin dan alasan
yang dibenarkan dikena sanksi dan bobot, maksimal 30

Pasal 48
a. Santri yang menerima tamu ke dalam kamar tanpa idzin atau pun rekomendasi

pengurus dikena sanksi dan bobot, maksimal 15
b. Santri yang menerima tamu atau bertamu pada jam-jam aktif Dalfis dikena sanksi

dan bobot, maksimal 15
Pasal 49

Santri yang membocorkan rahasia-rahasia Dalfis kepada khalayak yang tidak berhak
mengetahuinya disanksi dan diberi bobot, maksimal 300

Pasal 50
a. Santri yang melakukan olahraga berat selain pada hari jumat pagi dikena sanksi dan

bobot, maksimal 30
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b. Santri yang melakukan olahraga berat baik di dalam maupun di luar area Dalfis
dikena sanksi dan bobot 20

Penjelasan
Maksud dari olahraga berat diatas meliputi:
1. Sepak bola
2. Bola volli
3. Bulu tangkis
4. Tenis meja

Pasal 51
a. Santri yang mandi ketika shalawat sudah dikumandangkan dikena sanksi dan bobot,

maksimal 10
b. Santri yang mandi di WC dikena sanksi dan bobot, maksimal 20

Pasal 52
Santri yang dengan sengaja menanak dengan santri luar Dalfis dikena sanksi dan bobot,

maksimal 40
Pasal 53

Masuk ke kamar orang lain diatas jam 22.00 WIB dikena sanksi dan bobot, maksimal 15
Pasal 54

Bergadang, bercerita, atau bergurau diatas jam 23.00 WIB dikena sanksi dan bobot,
maksimal 20

Pasal 55
Berada di atas WC pada siang atau pun malam hari dikena sanksi dan bobot, maksimal

15, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
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