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 مقدمة -أ 

برنامج خاص في تحسین القدرة على استخدام اللغة  وهج اإلضافي للغة العربیة المنه
 هألن،ج في الفصول الدراسیة ھیختلف عن المنا فیهاج الوارد المنهبالطبع  ،وكتابیا   هیا   العربیة شف

فإن  Suryosubroto قال ا البرنامج كثیر من الممارسة وسیتم دراسة المواد بالتفصیل .ذھفي 
نشاط تعلیمي یتم تنفیذه خارج ساعات الدروس المباشرة التي تتم في  وه المنهج اإلضافي

 .1المدرسة أو خارج المدرسة لتوسیع آفاق أو مهارات
 .ا بین التعلم في الفصلضافي للغة العربیة یختلف اختالف ا كبیر  اإل المنهجتعلم الحوار في 

الخاص بحیث یكون  هاهجالمزید من الوقت ومن یهج اإلضافي لدهتعلم الحوار في المن
والتعلیم في الفصل  المدرسون أكثر حریة في تحسین قدرة الطالب على استخدام اللغة العربیة،

المدرس أن یستعمل  وقت ضیق حتى البد على  هاتعلم تم تحدیدج قیاسي وساعات منهعلى 
 ا.نسبی  
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 المنهج اإلضافي تعريف –ب 
، یعد المنهج الدراسي جزء ا داخلی ا من عملیة التعلم التي  natuL (6891)وفق ا لـ  

تؤكد على تلبیة احتیاجات الطالب. في الواقع ، ال یمكن الفصل بین األنشطة داخل المناهج 
الدراسیة واألنشطة الخارجة عن المنهج ، حتى األنشطة الخارجة عن المناهج الدراسیة هي 

داخل المناهج لتوجیه المواهب أو تعزیز التطویر المحتمل  امتداد لألنشطة التكمیلیة أو المعززة
 .2للطالب للوصول إلى الحد األقصى

، فإن المنهج الدراسي هو نشاط تعلیمي یتم تنفیذه خارج  (oayrSuaoyStS )6881وفق ا لـ 
ساعات الدروس المباشرة ، التي یتم إجراؤها في المدرسة أو خارج المدرسة لتوسیع اآلفاق أو 

 .3القدرات التي تم تعلمها من مواضیع مختلفة
عات الدراسة ، یتم تنفیذ األنشطة الالمنهجیة خارج سا (6881وفق ا لما قاله عثمان وسیتیواتي )

في المدرسة وخارج المدرسة بقصد زیادة إثراء وتوسیع المعرفة والقدرات التي لدى الطالب من 
 .4مختلف مجاالت الدراسة

جزء من عملیة التعلم التي یتم تنفیذها خارج ساعات  وهالمنهج اإلضافي وبالتالي فإن  
 التعلم العادیة كمحرك وتطویر مواهب وخبرات الطالب.
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  تهوظیفو  ههداف أ – ج
لتطویر القدرات المحتملة والشعور بالمسؤولیة یوفر  المنهج اإلضافي وظیفةأهداف و  

الفرص للطالب لتوسیع الخبرات االجتماعیة في االستعداد الوظیفي للطالب من خالل بناء 
هناك أربع وظائف لألنشطة الالمنهجیة في وحدة  (Sujak( وشجاع )Aqibعاقب ) القدرات. عند

 .: التطویر ، واإلعداد االجتماعي ، والترفیهي ، والمهنيالتعلیم
وظیفة التطویر ، وهي أن األنشطة الالمنهجیة تعمل لدعم التنمیة الشخصیة للطالب من  -6

لفرص لبناء الشخصیة والتدریب خالل توسیع االهتمامات ، والتنمیة المحتملة ، وتوفیر ا
 على القیادة.

لوظیفة االجتماعیة ، وهي أن األنشطة الالمنهجیة تعمل على تطویر القدرات والشعور ا -2
بالمسؤولیة مما یوفر فرص ا للطالب لتوسیع نطاق الخبرة االجتماعیة وممارسة المهارات 

 االجتماعیة واستیعاب القیم األخالقیة والقیم االجتماعیة.
، وهي أن األنشطة الالمنهجیة یتم تنفیذها في جو مریح ورائع وممتع یدعم وظیفة الترفیهیةال -1

عملیة تطویر الطالب. یجب أن تكون األنشطة الالمنهجیة قادرة على جعل الحیاة المدرسیة 
 أو الجو أكثر تحدیا وأكثر إثارة لالهتمام للطالب.

منهجیة تعمل على تطویر االستعداد المهني وظیفة اإلعداد الوظیفي ، وهي أن األنشطة الال -4
 .5للطالب من خالل بناء القدرات

 :بحسب نصر الدین ، فإن األنشطة الالمنهجیة لها األهداف التالیة
یمكن للطالب تعمیق وتوسیع معرفتهم بالمهارات فیما یتعلق بالعالقات بین مختلف  -6

الجهود الكاملة لتعزیز البشر الموضوعات ، وتوجیه مواهبهم واهتماماتهم ، وكذلك 
الكاملین الذین: أ( لدیهم اإلیمان ویكرسوا لله تعالى. ب( شخصیة فاضلة. ج( وجود 
المعرفة والمهارات. د( روحیا وجسدیا صحیة. ه( شخصیة ثابتة ومستقلة. و( لدیهم 

 شعور المجتمع والمسؤولیة الوطنیة.
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المعرفة المكتسبة في برنامج  ستطیع الطالب االستفادة من تعلیم الشخصیة وربطی -2
 المناهج باحتیاجات وظروف البیئة.

 
 ضافيتعلیم الحوار في المنهج اإل تطبیق –د 

األنشطة المنهج اإلضافي األكثر شیوع ا بین الطالب في المدرسة االبتدائیة  ىحدإ 
والمدرسة الوسطي والمدرسة الثانویة هي األنشطة المنهج اإلضافي للغة العربیة المخصوص 

، فقد اتضح أنه في المدارس التي نفذت المدارس  خارجیةال وار. لیس فقط في المدارسللح
الداخلیة ، تعتبر العربیة غیر المنهجیة إلزامیة یجب أن یتبعها الطالب ، ال سیما المدارس 

 المتكاملة التي یتكامل نظامها التعلیمي مع البسنترین.
راسیة تنفذ األنشطة المنهج اإلضافي  للنادي العربي هي أنشطة خارج المناهج الد 

خارج أوقات الدوام المدرسي مع نظام تعلیمي مختلف تمام ا. تعطي المواد الالمنهجیة العربیة 
األولویة للمواد المطبقة بدال  من المواد النظریة مثل المحادثات الیومیة ، وأدلة المحاضرات 

 وغیرها.
اصة المحادثة الیومیة إن مادة اللغة االعربیة المذكورة أعاله مناسبة جدا  للتطبیق ، خ 

التي ال تزال تشكل عقبة في المدارس الرسمیة أو المدارس التي تتخصص في قواعد اللغة بدال  
 من الدراسات المطبقة.

من خالل األسالیب ووسائل اإلعالم المثیرة لالهتمام ، من المتوقع أن تكون األنشطة  
الوقت ، خاصة للطالب الذین ما زالوا الالمنهجیة باللغة العربیة هي الحل األفضل في هذا 

ضعفاء في المحادثة. مع وجود قاعدة لغة قویة )معرفة القراءة والكتابة األساسیة( ، یجعل من 
 السهل تعلم التحدث باستخدام اللغة العربیة.

كما هو متوقع إذا لم یتم إعداد   وارللح نهج اإلضافي للغة العربیةلن تعمل األنشطة الم 
 /التخطیط ، ینتج خریجین جیدین. لذا فإن أحد األشیاء التي یجب على المشرف برنامج جید

 المدرب القیام بها هو العمل باللغة العربیة.
 
 



 
 الخالصة -ه

 التأكید على الممارسة وتطبیق أكثر وارللح نهج اإلضافي للغة العربیةالمفي األنشطة  
 مع التعلم في الفصول أن لدیها تعلیم مختلف، كما اللغة من خالل االهتمام بالنظریة وارلحا

 واستخدامها الطالب في تحسین مهارات اللغة الدراسیة بشكل عام بحیث یمكن أن تساعد
 .اللغة العربیة

 علمراجقائمة ا

 
Aqip، Zainal dan Sujak. 2011. Panduan dan Aplikasi Pendidikan                  

Karakter, Bandung: Yrama Widya                                                                                            

Lutan، Rusli. 1986. Pengelolaan Interaksi Belajar Mengajar Intrakurikuler، 

Kokurikuler dan Ektrakuri, Jakarta: Universitas Terbuka                                                                             

Suryosubroto، B. 1997. Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: Rineka 

Cipta 

Usman، M.Uzar dan Lilis Setyowati .1993.Upaya Optimalisasi Kegiatan 

Belajar Mengajar, Bandung: Rosdakarya                                                                                                                                                                                          


