Proceeding AEC : Arabic Education Conference , 2021
Published by : Arabic Education Departement (PBA), the Faculty of Tarbiyah (FIT),
State Islamic University of Raden Mas Said Surakarta

تطوير املهارات اللغوية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية
Sukirman
UIN Raden Mas Said Surakarta
sukirman.sadiman@gmail.com

امللخص
اخلرجني القادرين
من أهداف قسم تعليم اللغة العرية جبامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية هي تكوين ّ
على إتقان املهارات اللغوية .حيتاج الطالب بشدة إيل تطوير املهارات اللغوية ألهنا مرتبطة ابلكفاءات
املهنية اليت جيب أن ميتلكها مدرسو اللغة العربية احملتملني .لتحقيق املهارات اللغوية ال يكفى من
خالل مواد احملاضرة داخل الفصل فقط ولكن أيضا من خالل األنشطة الالمنهجية املختلفة .الغرض
من هذا البحث هو ملعرفة كيفية توزيع املواد األساسية يف تطوير مهارة اللغة العربية وكذلك ملعرفة
األنشطة اللمنهجية املختلفة خارج احملاضرات .استخدم هذا البحث البحث النوعي مع الرتكيز على
دراسة البياانت أو الواثئق اليت مت احلصول عليها من مصادر مكتوبة  ،سواء املصادر األولية أو
الثانوية .موضوع البحث أي املصادر األولية يف هذا البحث هي رئيس قسم تعليم اللغة العربية و
الكتب اإلرشادية األكادميية  2016/2015حىت  .2018/2017واملصادر الثانوية هي اللوائح
والقوانني احلكومية واملقابالت مع املديرين يف الربامج الدراسية .استنتاج هذا البحث هو أن توزيع
يطور املهارات اللغوية لدى
املواد يف املنهج الدراسي لقسم تعليم اللغة العربية يبدو مناسبًا وميكن أن ّ
معا  ،فإن مواد احلاضرة املتعلقة مباشرة بتطوير املهارة اللغوية تصل إىل 64
الطالب .إذا متّ مجعها ً
ساعة أو  ٪ 43من إمجال مواد احملاضرة .ابإلضافة إىل التوزيع املناسب للدورات .هناك أنشطة
أخرى خارج ساعات الدرس الىت تساهم على تطوير املهارات اللغوية وهي برانمج املعهد املكثف
لتعليم اللغة العربية  ،وممارسة اإلستماع و الكالم وممارسة مهارات قراءة الكتب والكتابة أو بعبارة
أخرى إنشاء بيعة لغوية.

الكلمات الرئيسية  :تطوير ,املهارات اللغوية
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املقدمة
مما الشك فيه أ ّن ىف عملية التعليم تستوجب عناصر ستة  :أوالً الطالب و هو املتعلم الذي تقوم
العملية التعليمية من أجله .اثنياً احملتوى التعليمي و ميكن تعريفه على أنه جمموعة أفكار ،و حقائق معربة
عن الثقافة اليت تنتشر يف جمتمع ما ،و يف التعليم يعرف ذلك احملتوى ابملناهج الدراسية .اثلثاً الطريقة و
ميكن تعريف الطريقة على أهنا األسلوب املميز الذي يعتمد عليه املعلم لتحقيق أهداف عملية التعليم و
أن هذا األسلوب البد أن يكون متفقاً مع رؤية و فكر املعلم ،و أهداف العملية التعليمية ،و املستوى
الفكري للطالب و وعيهم .رابعا ,البيئة التعليمية  .جيب توافر بيئة تعليمية مناسبة ،و ذلك ألن هلا هلا
أثر فعال يف جذب الطالب لتلقي العلم و تشتمل البيئة التعليمة على احلجرات الدراسية ،و اليت يتم
خالهلا التواصل بني املعلمني و الطالب ،و شرح الدروس ،و تصحيح األخطاء ،و غري ذلك من العمليات
الفعالة .خامسا ,الوسائل التعليمية ،و مصادر املعرفة  .تعترب الوسائل التعليمية ذات أمهية كبرية حيث
يعتمد عليها يف شرح ،و توصيل املعلومات للطالب و يعد اإلعتماد على هذه الوسائل أمر هاماً لتحفيز
الطالب ،و جذب انتباههم و جعلهم أكثر تفاعالً مع املعلم أثناء الشرح و تعرف مصادر املعرفة املساعدة
أبهنا جمموعة الكتب اليت ميكن للطالب ،و املعلمني اإلستعانة هبا و تعترب ذات أمهية كبرية لكل من
الطرفني .وسادسا ,املعلم و يلعب املعلم دوراً جوهرايً يف هذه العملية ،و ذلك ألن يقوم بتحديد نوع
املادة الدراسية ،و ما تشتمل عليه من اجتاهات ،و أفكار ،و من الضروري أن تكون املعلومات املوجودة
هبا هادفة للغاية ،و لذلك جيب أن يتوافر به جمموعة من الشروط من أبرزها أن يكون املعلم متخصصاً
،و على دراية اتمة بكل ما يتعلق ابلتدريس من مفاهيم ،و نظرايت ،و أيضاً أن يتمتع بشخصية قيادية
تعينه على إدارة احلصة الدراسية بشكل فعال ،و من الضروري أن يكون قادراً على توفري اجلو املالئم
للطالب و لديه قدرة على اإلستماع إليهم ،و إدراك الفروق بينهم

األهم هو املعلم.
ولكل من هذه العناصر هلا دور هام ىف إجناز العملية التعليمة ,إال أ ّن العنصر ّ
إذ إنه ال يوجد اختالف ىف وجهات النظر بني حول دور الذى يلعبه املعلم ىف العملية التعليمية مبا ميتلك
من قوة التأثري على العناصر األخرى فاملعلم ال يتحدد دوره ىف تقدمي املعلومات فقط ,وإمنا هو يؤثّر ىف
سلوك طالبه حبسن سلوكه وتصرفه.
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إن من إحدى رؤى ومهام قسم تعليم اللغة العربية هي تشكيل الطالب والطالبات ليصبحوا
معلمني حمرتفني للغة العربية لديهم القدرة على التواصل الشفهي والكتايب .وف ًقا لـ (أمحد فؤاد أفندى :
 ) 2004هناك حاجة ماسة إىل الكفاءات الرئيسية لدي مدرسي اللغة العربية  ،وهي ( )1الكفاءة
املهنية يف شكل معرفة اللغة العربية  )2( ،الكفاءة أو املهارة يف اللغة العربية الشفوية واملكتوبة  ،و ()3
الكفاءة الرتبوية  ،أي أن يكونو ماهرين يف تدريس اللغة العربية .وترتبط معرفة اللغة العربية ابلعلوم مثل
البالغة والنحو والصرف وحنو ذلك .تشمل املهارات يف تدريس اللغة العربية منهجيات تعلم اللغة العربية
 ،وتطوير نظام التقييم  ،وتطوير املناهج العربية وما إىل ذلك .وتتعلق مهارات اللغة العربية مبواد احملاضرة,
مثل املواد االستماع والكالم و القراءة وما إىل ذلك .فيما يتعلق هبذا  ،يوجد يف هيكل املناهج الدراسية
لقسم تعليم اللغة العربية املواد املتخصصة ىف تطوير املهارات اللغوية  ،واهلدف الرئيسي منها هو تطوير
مهارة اللغة للطالب املتخصصني يف اللغة العربية.
يف التعليم  ،هناك مشكلة خطرية تتمثل يف اخنفاض كفاءة املعلمني ىف املدارس  ،سواء الكفاءات
الرتبوية أو املهنية  ،وسيكون هلذا آاثر على األداء املنخفض للمعلمني ونتائج تعلم الطالب ( جوهجى
 ) 2019 :و على الرغم من أن الدور األكثر أمهية هو املعلم .حيدد دور املعلم بشكل كبري جودة عملية
التعلم ونتائجها .يتم حتديد جودة عملية التعلم والنتائج إىل حد كبري من خالل مستوى كفاءة املعلم
واحرتافه
من املشاكل التعليمية اخلطرية هى اخنفاض جودة كفاءة املعلمني  ،مبا يف ذلك جودة معلمي
املدارس الدينية .انطالقا من رؤى ومهام قسم تعليم اللغة العربية  ،فمن الضروري تنظيم حماضرات فعالة
وذات جودة .ميكن دعم حدوث حماضرات فعالة وجيدة من خالل املناهج التليمية وتصميم احملاضرات
اجليدة  ،واستخدام األساليب والوسائط املختلفة ؛ اسرتاتيجيات التعلم اليت تستخدم مناهج أو مناذج
خمتلفة للعرض السياقي والفعلي للمواد ابإلضافة إىل أ ّن تنسيق التقييم الذي ميكن أن يطور املهارات

اللغوية.

من خالل املناهج التعليمية القائمة على التطوير املهين  ،يُتوقع الطالب أن يكونوا قادرين على
حتقيق الرؤية والرسالة واألهداف اليت متت صياغتها يف شكل الرؤية والرسالة واألهداف  .وأما أهداف
قسم تعليم اللغة العربية فهى كما يلى ( )1إنتاج معلمي اللغة العربية احملرتفني وذوي الشخصية االسالمية
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واجلودة العالية والقائمة على التكنولوجيا لتلبية احتياجات التنمية يف اجملتمع )2( .إنتاج نتائج مبتكرة يف
جمال تعليم اللغة العربية )3( .تقدمي خدمات تعليم اللغة العربية للمجتمع )4( .حتقيق التعاون الذي
يدعم حتسني التطور العلمي يف جمال تعليم اللغة العربية )5( .تكوين بيئة لغوية ابللغة العربية الىت تدعم
كفاءة

اخلرجيني(.Buku Panduan Akademik(.

كاملؤسسة التعليمية  ،جامعة سوركرات اإلسالميية احلكومية بشكل أساسي هلا وظيفة ىف إنتاج
اخلرجني اجليدين يلعبون دورا ويفيدون ىف اجملتمع .من أحد اجلوانب اليت ميكن أن تؤدي إىل تكوين
وتشكيل اخلرجني اجليدين هو تصميم املناهج الدراسية .وابلتايل  ،فإن املناهج الدراسية هلا قيمة اسرتاتيجية
وهي رأس حربة املؤسسات التعليمية .اجلانب املثري لالهتمام هو أن هناك دورات تطويرية تعتمد على
أساس برانمج الدراسة واليت تتكيف مع املهارات احلياتية  - -ومها املهارات األكادميية (املهارات
األكادميية) واملهارات املهنية (املهارات املهنية أو مهام معينة) .مع هذه املهارات العامة واملهارات احملددة
اليت يتم اشتقاقها بعد ذلك يف تطوير مهارات حياة الطالب  ،كما هو متوقع من قبل  ،جيب أن يكون
لدى الطالب قواعد املهارات هذه .الغرض من هذا هو حماولة حتقيق أنفسهم مع اإلمكاانت اليت ميتلكها
الطالب حىت يتمكنوا من حل مشاكل احلياة املختلفة  ،مثل توفري األحكام والرؤى والتدريب األساسي
ابإلضافة إىل توفري فرص واسعة للطالب ليكونوا قادرين على التطوير حياهتم املهنية .بشكل عام  ،املناهج
أساسا
الدراسية املوجه حنو املهارات احلياتية والتعليم يف جامعة سوراكرات االسالمية احلكومية موجهان ً
للمهارات احلياتية من أجل أن يصبحوا أفر ًادا مستقلني  ،مع إتقان املهارات اللغوية وتكنولوجيا املعلومات
)(ITورايدة األعمال لدى الطالب.
مما سبق عرضه فإن املشكلة األساسية يف هذا البحث هي
.1كيف خريطة أو وصف توزيع املناهج التعليمية لطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة
سوراكارات االسالمية احلكومية ىف تطوير املهارات اللغوية ؟
 .2ما هي االنعكاسات من املناهج التعليمية على أنشطة خمتلفة خارج الفصل الرمسى من
أجل حتسني املهارات اللغوية  ،خاصة فيما يتعلق إبنشاء بيئة لغوية ؟
طريقة البحث
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هذا البحث هو حبث ميداين أو حبث وصفى يهدف إىل وصف خريطة انتشار الدورة وما هي
آاثرها يف تنمية املهارات اللغوية .مت إجراء مكان البحث يف قسم تعليم اللغة العربية  ،كلية العلوم الرتبية
جبامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية العام اجلامعى.1920/2020سبب اختيار هذا املكان هو موقع
البحث هو أن دورات اللغة العربية املعاصرة يف هذا الربانمج الدراسي جديدة وال حتتوي على خطة درس
بعد .حتديد العينة ابستخدام  ، )2017 ، Supardi( purposive samplingوهي :رئيس قسم تعليم اللغة
العربية  ،وسكريرت  ،واحملاضر.مث مت مجع البياانت من خالل املقابالت واملالحظة والتوثيق .يتم بعد ذلك
حتليل البياانت اليت مت مجعها ابستخدام النموذج التحليلي من  ، Miles and Hubermanوهي :معاجلة
البياانت النوعية ووصفها من خالل التفكري االستقرائي ابخلطوات التالية )1( :حتليل البياانت )2( ،
تقليل البياانت  )3( ،البياانت العرض التقدميي  ،و ( )4رسم اخلامتة  /التحقق (سوجيونو ،
).2013للتأكد من صحة البياانت  ،يقوم الباحث بتثليث البياانت .يتم إجراء اختبار مستوى صحة
البياانت من خالل اختبارات املصداقية واالعتمادية والتأكيد اليت يتم إجراؤها من خالل التثليث وفحص
األعضاء ومسار املراجعة
حتصيالت البحث
فيما يلي توزيع وانتشار مواد احملاضرة اليت يستخدمها قسم تعليم تعليم اللغة العربية لتطوير
املهارات اللغوية للطالب .وميكن رؤية التشكيل يف اجلدول أدانه .الدورات األساسية لتطوير مهارات
اللغة هي  36ساعة معتمدة أو  ٪24من إمجايل الدورات املطلوبة.
الفئة
مهارة االستماع

مهارة الكالم

مواد احملاضرة

SKS

النمرة

2

االستماع اليومى

.1

2

االستماع العلمى

2.

2

االستماع التوظيفى

.3

2

الكالم اليومى

.4

2

الكالم العلمى

.5

2

الكالم التوظيفى

.6
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2

اخلطابة

.7

2

القراءة اليومية

.8

2

القراء العلمية

.9

2

القراءة التوظيفة

.10

2

اإلنشاء اليومى

.11

2

اإلنشاء العلمى

.12

2

اإلنشاء التوظيفى

.13

2

اخلط العريب

.14

مهارة االستماع,
الكالم ,القراءة
والكتابة

2

اللغة العربية ألغاض خاصة

.15

مهارة االستماع,
الكالم ,القراءة
والكتابة

2

اللغة العربيىة املعاصرة

.16

مهارة االستماع,
الكالم ,القراءة
والكتابة

2

الرتمجة الشفوية

.17

مهارة االستماع,
الكالم ,القراءة
والكتابة

2

الرتمجة التحريرية

.18

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

36

جمموع املبلغ

يف حني أن الدورات اليت تدعم املهارات اللغوية تشمل علوم اللغة العربية وأمل األدب العربية مبا يصل إىل
 28ساعة معتمدة أو  ٪19من مجيع الدورات اإلجبارية  ،واليت تتكون من:
النمرة أمساء مواد احملاضرة

الفئة
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.1

علم األصوات

2

.2

علم التصريف

2

.3

اقواعد الصرفية

2

.4

الصرف التطبيقى

2

.5

حنو اإلسم

2

.6

حنو الفعل

2

.7

حنو احلرف

2

.8

النحو التطبيقى

2

.9

علم الداللة

2

 .10فقه اللغة

2

 .11علم اللغة

2

بالغة البيان

2

12

 ..13بالغة املعاىن

2

 .14بالغة املعاىن

2

جمموع املبلغ

علوم اللغة العربية

علوم األد العريب

28

و  20ساعة معتمدة أي  ٪14هي دورة ربط متعدد التخصصات .بينما الباقي عبارة عن دورات حمتوى
وطنية أو مؤسسية وحمتوى تربوي  ،وهو  64ساعة معتمدة أو  ٪ 43من مجيع الدورات .رؤية التشكيل
يف اجلدول أدانه.
أمساء مواد احملاضرة

النمرة
1

احصائيات للرتبية العربية

2

2

تطوير مناهج التعليم للغة العربية

2

3

التخطيط لنظام تعليم اللغة العربية

2

4

تعليم ملمارسة اللغة العربية

2

5

الوسائل التعليمة للغة العربية

2
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6

تعليم اللغة الربية االكرتوىن

2

7

طريقة البحث للغة العربية

2

8

التعليم الرتفيهى للغة الربية

2

9

اللغات اجلتماعية النفسية

2

10

تطوير التقييم للغة العربية

2

جمموع املبلغ

20

وبذلك تكون النسبة اإلمجالية للدورات يف قسم اللغة العربية كما يلي:
النمرة

الفئة

النسبة

1

املهارات اللغوية

36

% 24

2

علوم اللغة العربية واألدب

28

% 19

3

الرتابط متعدد التخصصات

20

% 14

4

املادة الوطنية أو الرتبوية

64

% 43

جمموع املبلغ

148

% 100

بناءً على هيكل املناهج الدراسية لقسم تعليم اللغة العربية أعاله  ،ميكن النظر إىل أن أمساء مواد احملاضرة
األساسية لتطوير املهارات اللغوية هي  36وحدة اإلئتمان ىف الفصل الدراسى ( )SKSأو  ٪24من جمموع
 148وحدة دراسية إلزامية .تتكون أمساء مواد احملاضرة من  SKS 6ملهارة االستماع  ،و  SKS 8ملهارة
الكالم  ،و  SKS 6ملهارة القراءة  ،و  SKS 8ملهارة الكتابة  ،و  4مواد احملاضرة بوزن  SKS 8تشمل
ن  SKS 36من املواد األساسية ال تزال تستكمل بـ SKS 28
على  4مهارات لغوية .أضف إىل ذلك أ ّ
من دورات مهارات لغوية الداعمة أو  ٪ 19من مجيع الدورات املطلوبة .إذا مت مجعها  ،فإن مواد احملاضررة
املتعلقة مباشرة بتطوير مهارات لغوية هي  SKS 64أو  ٪ 43من إمجايل الدورات .ال يزال توزيع
االعتمادات يضاف إىل  20ساعة معتمدة من الدورات أو ما يصل إىل  ٪ 14واليت يتم تضمينها يف
فئة دورات العلوم متعددة التخصصات الرتابطية واليت تدعم بشكل كبري قدرة مهروتول لغه (املهارات
اللغوية) .إذا أضفت ما يصل  ،فهناك  ٪57من الدورات اليت ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر بتطوير
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متاما لتطوير مهارات اللغة لطالب
املهارات اللغوية .يبدو أ ّن توزيع مواد احملاضرة املذكورة أعاله مناسبًا ً
التطور مع زايدة عدة برامج خارج احملاضرات.
قسم تعليم اللغة العربية .سيزداد هذا ّ
ال يكفي التعلم يف الفصل رمسيًا أي داخل الفصل فحسب ،ولكن ال تزال هناك حاجة إىل أنشطة خمتلفة
من أجل حتسني املهارات اللغوية  ،خاصة فيما يتعلق إبنشاء بيئة لغوية .فيما يلى الربامج لقسم تعليم
اللغة العربية ىف حتسني املهارات اللغوية :
 .1معهد اللغة العربية املكثف لطلبة قسم تعليم اللغة العربية
ليس مجيع الطالب املقبولني يف قسم تعليم اللغة العربية لديهم مهارات كافية وقدرة جيدة يف اللغة
العربية ليتمكنوا من متابعة بعض مواد احملاضرة املقدمة بشكل جيد .وهذا بسبب عن خلفياهتم
حترج من املدارس الداخلية اإلسالمية  ،أو املدرسة العليا  ،أو من
التعليمية املتنوعة للغاية  ،منهم ّ
املدارس الثانوية املهنية ( ، )SMKو  STMو .SMEA
هلذا السبب  ،ال يزال الطالب حباجة إىل إضافة قدرات وشخصيات خمتلفة تعكس معلمي العربية
احملرتفني الذين يتمتعون بشخصية وشخصية جيدة .بناءً على هذه االهتمامات  ،من الضروري
تسهيل التيسري يف شكل مدارس داخلية للطالب تركز بشكل خاص على تعلم كفاءات اللغة
العربية  ،اإلجيابية والسلبية على حد سواء  ،وتوفري الكفاءات الدينية  ،النظرية والعملية على حد
سواء .مع برانمج  ، pesantrenمن املأمول أن يكون لكل خريج نفس احلد األدىن من املعايري.
من أجل حتقيق هذه الكفاءات  ،يتم تنظيم برانمج األنشطة التعلمية لتعليم اللغة العربيةخصوصا
لطالب اجلدد ليتمكنوا من متابعة بعض مواد احملاضرة املقدمة بشكل جيد .يُطلق على هذا
الربانمج اسم "معهد اللغة العربية املكثف لطلبة قسم تعليم اللغة العربية .املعهد املكثّف عقد يف
السنة األوىل و جيب على كل طالب البقاء ىف املعهد ملدة شهر واحد
 .2ممارسة مهارات االستماع و الكالم
ممارسة هذه املهارات هي ممارسة إلزامية جيب على كل طالب اتباعها يف برانمج عقده قسم تعليم
اللغة العربية .يف ممارسة املهارات اللغوية  ،يُطلب من الطالب التحدث ابستخدام اللغة العربية
مباشرة يف أشكاهلا املختلفة ,مثل حماداثت ,مناقشات ,قراءة األخبار ,االستماع إىل الندوة
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الدولية أو املؤمتر العاملى وما إىل ذلك .وممارسة هذه املهارة فردية لتدريب ثقة الطالب يف ممارسة
التحدث ابستخدام اللغة العربية.
حتديدا  ،إىل جانب
هذه ممارسة املهارات هي عملية موجهة حنو العملية و املنتج .وبشكل أكثر ً
أيضا
إرشاد الطالب ليكونوا قادرين على التحدث شفهيًا ابستخدام اللغة العربية  ،ويُطلب منهم ً
عمل من األعمال تتعلق ابملواد اليت ميارسوهنا يف شكل صوت أو فيديو .
 .3ممارسة مهارات الكتابة والقراءة

تتمثل ممارسة مهارة القراءة والكتاب يف حتسني قدرة الطالب على القراءة بسرعة وبشكل صحيح
وتدريب الطالب على فهم حمتوى النصوص  /املقاالت ومهارات الكتابة.
تتمثل ممارسة مهارة القراءة والكتاب يف حتسني قدرة الطالب على القراءة بسرعة وبشكل صحيح
وتدريب الطالب على فهم حمتوى النصوص  /املقاالت ومهارات الكتابة.
أهداف ممارسة مهارة القراءة والكتاب هي )1(0 :مساعدة الطالب على حتسني قدرهتم على
قراءة النصوص العربية ( )2من خالل املمارسة قد يسرت للطلبة ىف فهم النصوص األصلية
املتنوعة اليت قرأوها يف سياقات خمتلفة )3( .حتسني قدرة الطلبة على كتابة النص العريب من خالل
عملية الكتابة مث يكتبوهنا ملخصا عما يقرؤون ( )4حتسني قدرة الطلبة على كتابة األوراق العلمية
ابللغة العربية
تنفيذ ممارسة مهارة الكتابة والقراءة يف السنة الثالثة أو يف الفصل الدراسى السابع  ،بعد احلصول
على شهادة ممارسة ممارسة مهارة االستماع و الكالم

االختتام
 .1نتائج البحث
يف هذه البحث  ،وجد أن توزيع مواد احملاضرة لقسم تعليم اللغة العربية كان كافيا لتطوير املهارات
اللغوية للطلبة .إذا مجعت مواد احملاضرة املتعلقة بتطوير اللغة  ،فستكون  sks 64أو  ٪ 43من
إمجايل املواد .ال يكفي التعلم يف الفصل رمسيًا أي داخل الفصل فحسب ،ولكن هناك حاجة
إىل أنشطة خمتلفة من أجل حتسني املهارات اللغوية  ،خاصة فيما يتعلق إبنشاء بيئة لغوية .فيما
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يلى الربامج لقسم تعليم اللغة العربية ىف حتسني املهارات اللغوية :معهد اللغة العربية املكثف لطلبة
قسم تعليم اللغة العربية ,ممارسة مهارة االستماع والكالم ,وممارسة مهارة القراءة والكتابة
 .2توصيات البحث
أ .يرجى احملاضرون أن يصقلوا مادة احملاضرة املبينة من خالل التخطيط التعليمى للفصل الدراسى
ب .يرجى مسؤولون ىف قسم تعليم اللغة العربية أن يقوموا ابستكمال املرافق والبنية التحتية الكافية
حبيث ميكن للطالب الوصول بسهولة إىل املوارد التعلمية املتنوعة واستخدامها
ج .يرجى مسؤولون ىف قسم تعليم اللغة العربية أن يقوموا برتقية البيئة اللغوية ,ألن البيئة اللغوية
ألن البيئة اللغوية عامل مهم يف حتسني مهارات اللغة العربية ودعم تنفيذ املناهج التعليمية
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