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ABSTRACT
Arabic language teaching in Al Basyariah Islamic boarding school emphasizes speaking skill and this
skill is considered paramount. To increase students’ Arabic speaking skill, three programs of Arabic
language learning are being developed namely: school program, Islamic boarding school program and
Language enrichment program. In response to this program, each student is required to comply with
these three programs. The objective of this research is to describe Arabic speaking skill learning system
in each program out of three applied in Al Basyariyah Islamic boarding school. The method applied
was descriptive method. The data was gathered through observation, documentation and interview.
The finding of this study showed that the three programs implemented in Al Basyariyah were
influential toward students’ achievement in Arabic speaking skill because the students’ response toward
learning components namely: objectives, material, design, media, and learning environment were good
and their achievement score ranged between 75 and 94.
Keywords: Teaching, Speaking Skill, Islamic Boarding School

تعليم مهارة الكالم في معهد البشريّة باندونج

ملخص البحث

.كانت دراسة اللغة العربية يف معهد البشرية هتتم كثَتا دبهارة الكالم وىي أصبحت أوىل الغاية من أغراض التعليم اللغوي
 وىي الربنامج ادلدرسي والربنامج،ولًتقية مهارة الكالم ىناك ثالثة برامج تؤثر يف دافعية الطالبات إىل تعليم مهارة الكالم العريب
 وأىداف ىذا. وال سيما مهارة الكالم، جيب على كل طالبة اشًتاكها لتعلم اللغة العربية فيها.ادلعهدي والربنامج التعزيزي
البحث ىي معرفة تعليم مهارة الكالم العريب يف كل الربامج ادلوجودة يف معهد البشرية باندونج من حيث عملية تدريسها
. والطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية.وعواملها الدافعة وادلعرقلة وتقومي تعليم مهارة الكالم العريب
 ونتائج ىذا البحث ىي أن الربامج الثالثة تؤثر كثَتا.واألساليب جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي ادلالحظة والوثائق وادلقابلة
على صلاح تعليم مهارة الكالم العريب ألن على األغلب نتيجة العناصر يف عملية تعليم مهارة الكالم جيدة من حيث أىداف
.49-57 التعليم وادلوضوعات وادلواد الدراسية والتصميم والوسائل التعليمية والبيئة والتقدير النهائي فوق
 ادلهعد، مهارة الكالم، تعليم:ادلمصطلحات الرئيسية
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المقدمة
قد إنتشرت أخَتا إىتمامات كبَتة يف أرجاء العامل تدعو إىل اإلىتمام بنشر تعليم اللغة العربية .وكذلك يف بلد
إندونيسيا فصدرت ادلؤسسات العلمية فيها وخاصة يف باندونج اليت إىتمت إىتماما كبَتا هبذا تعليم اللغة العربية ,فأقيمت
ادلعاىد وادلدارس اإلسالمية لتطوير تعليمها سواء كانت رمسية أو غَت رمسية .منها تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية دبعهد
البشرية باندونج .وكان أقامو بويا "سيف األزىر " يف السنة 2491وىذا ادلعهد يعادل معهد غونتور .وإذباه دراستو يف اللغة
العربية كان إذباىا جيدا وال سيما يف تعليم مهارة الكالم العريب.
إن ترتيب ادلهارات اللغوية حسب وجودىا الزمٍت يف النمو اللغوي عند اإلنسان ىو كاآليت  :اإلستماع والتعبَت
الشفهي (الكالم) والقراءة والتعبَت التحريري (الكتابة) ( .)Manshūr, 1982, p. 100يهتم ىذا ادلعهد إىتماما كبَتا بتعليم
مهارة الكالم العريب .والقدرة على الكالم مهمة ألن ىذه ادلهارة من القدرات األساسية اليت تساعد الطالب على إتقان
ادلهارات األخرى مثل االستماع والقراءة والكتابة .ومهارة الكالم العريب مهارة أساسية من غايات التعليمية اللغوية ادلرجوة
( .)Thu’aimah, 1989, p. 160وكل ىذا قد اليتم إالعن كثرة التدريب وشلارستها .الكالم ىو ديثل وسيلة اإلتصال
اإلجتماعي عند اإلنسان وذلذا يعترب أىم جزء يف شلارسة اللغة واستخدامها ( .)Manshūr, 1982, p. 100وذالك ,قد
حاول ادلعهد البشرية إذباىا جيدا ومناسبا بإتقان فعالية بوجود ثالثة برامج فيو ,فهي الربامج ادلعهدية والربامج ادلدرسية والربامج
التعزيزية ). (Imran, 2016
يف الربامج ادلعهدية ىناك مواقف كثَتة لتعليم مهارة الكالم العريب كاحملادثة واحملاضرة وادلفردات وكان مسّي ب ( 3م ).
برنامج الكالم ىو احملادثة وادلناقشة واخلطابة وإعطاء التعليمات وعرض التقارير واإلتصال باآلخرين ورلاملتهم .وكل ىذا قد
ال يتم إال عن طريق اإلتصال الشفوي ).(Madkūr, 2000, p. 94
وكانت يف الربامج ادلدرسية مواد دراسية تتعلق بتعليم مهارة الكالم العربية أيضا ,فهي :مادة دروس اللغة والنحو
والصرف واإلنشاء واحملادثة .وكان تنفيذ تعليم مهارة الكالم العريب عن طريق التدريبات الكثَتة ( .)Alfi, 2016فالنطق
والنحو والصرف بعض اجلوانب يف تعليم مهارة الكالم العربية .وىذا مواقف بقول  :)1985, p. 159-163( An-Nāqahأن
ىناك بعض اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم ىي النطق وادلفردات والقواعد .ومن أىداف اليت يصبو إليها ادلدرس اللغة يف أثناء
تدريس مهارة الكالم (التعبَت الشفهي) ىوبأن يستطيعوا الطالب التعبَت عن أفكارىم من خالل التدريب على عناصر اللغة
وبصورة خاصة ادلفردات والًتاكيب (.)Abd al-Khāliq, 1417H, p. 167
وأما الربامج التعزيزية فهي الربامج اليت جيب على مجيع الطالب إشًتاكها يف األعمال اليومية .والغرض منها تعزيز
الطالب يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا وغَت ذلك .ال شك أن كفائة اللغة من أىم األنشطة اللغوية للطالب
كاحملاضرة العامة واليوم العريب واإلعالن والندوة وىذه كلها جيري على الكالم العريب أو اإلصليليزي ).(Imran, 2016
فلذلك قد أصبحت الربامج يف ىذا ادلعهد دافعة لتعليم مهارة الكالم العريب عند الطالب .ولذلك على كل طالب
تطبيق ما درس يف الربامج ادلعهدية والربامج ادلدرسية والربامج التعزيزية يف األعمال اليومية حىت ذبعل اللغة العربية عادة ذلم.
وىذا كلو سوف يساعد الطالب على اإلختبار النهائي .ألن فيو يوجبهم على تعليم ما درسوا بالكالم العريب أمام الطالب يف
مرحلة أدناىم .وىذا يوافق بإسم ادلعهد فهو "تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية دبعهد البشرية باندونج") .(Imran, 2016
إضافة إىل ذلك ,كان الطالب والطالبات يف معهد البشرية قد إشًتكوا يف بعض ادلسابقات ادلتعلقة دبهارة الكالم العريب
كاحملاضرة أقامتها جامعة إندونيسيا الًتبوية باندونج (.)Nurhasanah, 2016
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وبالنظر إىل البيان السابق أن تعليم مهارة الكالم العريب جيري فعاليا .وقالت الطالبة أيضا إن لتطبيق ادلهارات اللغوية
يف الفصل أو الربامج ادلدرسية جيب علينا أن نتكلم باللغة ادلنشودة فهي العربية واإلصلليزية متبادال دلدة أسبوعُت وكان نسميو
"باليوم العريب" وىذا جيعل اللغة آدة يف تعبَت األفكار واآلراء وادلشاعر يف احلياة اليومية.كما قال الناقة إن الكالم ىو التعبَت
عن األفكار والكالم يعترب عملية إنفعالية إجتماعية ,فهناك مصدر لألفكار واإلذباه الذي تأخذه وادلوقف الذي تقال فيو
والشخص الذي تقال لو ( .)An-Nāqah, 1985, p. 153وكذلك يهدف التعبَت الشفهي إىل " تدريب التالميذ على التعبَت
عن أفكارىم وشعورىم بلغة سهلة وصحيحة ( .)As-Shamīly, 1998, p. 181وكل ىذا ال يتم إال عن التعليم اجليد خاصة
يف تعليم مهارة الكالم العربية.
ويبدو من البيان السابق أن تعليم مهارة الكالم العريب يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات البشرية باندونج يكون مثاليا
ومنوذجا لتطوير اجملال الًتبوي اآلخر رغم أن ىناك ادلعرقلة ادلوجودة يف تعليم مهارة الكالم العريب .ولذلك ستحلل وتصف
الباحثة تعليم مهارة الكالم العريب يف معهد البشريّة باندونج يف الربامج التعليمية وعملية التعليم والعوامل الدافعة وادلعرقلة
والتقومي .
األغراض من ىذا البحث ,ىي اآلتية  )2 :دلعرفة الربامج لتعليم مهارة الكالم يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية
دبعهد البشرية باندونج؛  )1دلعرفة عملية تعليم مهارة الكالم يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية دبعهد البشرية باندونج؛ )3
دلعرفة العوامل الدافعة وادلعرقلة لتعليم مهارة الكالم يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية دبعهد البشرية باندونج؛ و  )9دلعرفة
تقومي تعليم مهارة الكالم يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية دبعهد البشرية باندونج.
طريقة البحث
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التحليلية .ىذه الطريقة هتدف إىل ربليل ادلسائل الواقعية يف
تعليم مهارة الكالم العريب يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات دبعهد البشرية باندونج عن طريق مجع البيانات وتصنيفها وربليلها
وتفسَتىا .وىي تعتمد على الدراسة الواقعية حسب ما يوجد يف ميدان البحث وهتتم بوصفها وصفا دقيقا .فَتجى من
إستخدام ىذه الطريقة أن تكون البيانات كاملة وعميقة وصحيحة وذلا ٍ
معان كثَتة حىت تصل إىل أىداف حبثها .وأما أساليب
مجع البيانات فهي ادلالحظة وادلقابلة واالختبار ونشر االستبيان.
البحث

برامج تعليم اللغة العربية في تربية المعلمين والمعلمات بمعهد البشرية
كانت الربامج لتعليم مهارة الكالم العريب يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات دبعهد البشرية باندونج كانت بياهنا كما يلى :
 .2من حيث ادلناىج الدراسية ,كان يف ادلعهد منهجان مها ادلنهج ادلعهدي وادلنهج الوطٍت ) .(Imran, 2016وطبقت
مناىج وزارة الدينية يف الفصل الثالث فقط وادلناىج ادلعهدية يف الفصل األول والثاين .وتشمل موضوعات اللغة العربيىة
للفصل األول ىي دروس اللغة واإلمالء وللفصل الثاين دروس اللغة واإلمالء والنحو والصرف واحملادثة .وللفصل الثالث
ىو دروس اللغة واإلمالء والنحو والصرف واحملادثة واإلنشاء وادلطالعة .وقال األستاذ مشس العمران أن ادلناىج ادلستعملة
ومتعلقلة بتعليم مهارة الكالم ىي ادلناىج ادلعهدية .وحاول ادلعهد البشرية إذباىا جيدا ومناسبا بإتقان فعالية بوجود ثالثة
برامج فيها ,فهي الربامج ادلعهدية والربامج ادلدرسية والربامج التعزيزية .الربامج ادلدرسية ىي مجيع ادلواد الدراسية اليت
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تدرس يف الفصل وكانت ادلواد تتعلق بتعليم مهارة الكالم العربية أيضا ,منها مادة دروس اللغة والنحو والصرف
واإلنشاء واحملادثة .والربامج ادلعهدية ىي مجيع ادلواد الدراسية اليت تدرس يف خارج الفصل وتعقد ىذه الربامج بتعليم
مهارة الكالم العريب ,منها احملاضرة وادلناقشة واحملادثة ونسميو ( 3م) وأما الربامج التعزيزية فهي الربامج اليت جيب على
مجيع الطالب إشًتاكها يف األعمال اليومية .والغرض منها تعزيز الطالب يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا وغَت
ذلك ).(Imran, 2016
 .1من ناحية أىداف الربامج اليت تتعلق بتعليم مهارة الكالم ,وبعد ادلقابلة مع نائب مدير ادلعهد و بعض األساتذة (33
مارس  )1322يبدو أن أىداف الربامج لتعليم مهارة الكالم العريب من حيث مادة النحو والصرف واحملادثة ودروس
اللغة ,منها كما يلي :
أ) يف الربامج ادلدرسية
 من ناحية مادة احملادثة ,لًتقية قدرة اللغة عند الطالبات وتصليح لغتهن من حيث مهارة كالم ىن اجليد حىتيستطعن أن يتكلمن بأسلوب جيد ومناسب أو حسب ذلجتهن ليس ذلجة اللغة االم وستجعل ىذا اللغة
العربية عادة ذلم ويستخدمن يف األعمال اليومية.
 من ناحية مادة النحو ,القدرة على التكلم باللغة العربية حسب القواعد ادلناسب وزيادة ادلفردات اجلديدةوخاصة من كتاب " جرومية "
 من ناحية مادة الصرف ,أن تقدر الطالبات على التصريف حىت يستطعن أن يطبقن يف تغيَت األفعالادلرجوىة حسب حاجاهتن عند تعليم مهارة الكالم العريب مثل إستخدام بعض اخلصائص اللغة التعبَت
الشفوي مثل التذكَت والتأنيث وسبييز العدد واحلال ونظام الفعل وغَت ذلك.
 من ناحية مادة دروس اللغة ,أن تفهم الطالبات ادلوضوعات ادلوجودة يف مادة دروس اللغة ويستطعن أنيطبقنها يف األعمال اليومية وخاصة يف الكالم العريب
ب) الربامج ادلعهدية
تتكون الربامج ادلعهدية من تعليم احملادثة واحملاضرة وادلفرداات .واألىداف من ىذا التعليم ىو كما يلي :
 )2لًتفية الطالب يف مهارة التحدث حىت تستطيع الطالبات أن يتحدثن مع أصدقائهن يف األعمال اليومية
 )1لًتقية مهارة كالم العريب حىت تستطع الطالبات أن يعربنو يف األعمال اليومية حسب القواعد اجليدة
 )3تسهيل الطالبات يف سيطرة الكالم العريب وخاصة يف احملاضرة واحملادثة.
ج) الربامج التعزيزية
وكانت أىداف من تعليم الربامج التعزيزية ىي تعزيز الطالب يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا كان أو
ذبعل الطالبات عندىن عادة جيدة .يؤثر ىذا التعليم على قدرة الطالبات يف الكالم العريب ألن يف كل حُت على كل
الطالبات عليهن ان تتكلمن باللغة ومن تتكلم بال لغة فلو عقاب .وكان تبليغ اإلعالنات أيضا باللغة العربية.
عملية تعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
تنقسم عملية تعليم مهارة الكالم يف معهد البشرية إىل ثالثة أقسام ،ىي الربامج ادلدرسية والربامج ادلعهدية والربامج
التعزيزية .ولكل برامج عملية سلتلفة يف تعليمها .وفيها عناصر مهمة ,منها  :ادلتعلم وادلعلم وادلواد التعليمية والوسائل التعليمية
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والطريقة والبيئة ( .)Arikunto, 2009, p. 12وبعد ادلالحظة و ادلقابلة مع بعض األساتذة يبدو أن عملية التعليم مهارة
الكالم العريب بياهنا ىي كما يايل:
 .2يف الربامج ادلدرسية
أ .من ناحية ادلعلّم وادلتعلم ,إن ادلتعلم يف ىذا البحث ىو الطالبات يف الفصل الثاين د يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات
وكان عددىن  34طالبة وىن يتخرجن من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والعمومية .فلذلك كفاءة لغتهن سلتلفة.
وأمساء وادلعلمُت ىي كما يلى :
 :النحو
 أستاذة جيًتا رمحوايت أستاذ أوجانج سوفرمان  :احملادثة أستاذة أينون نور شفاء  :الصرف :دروس اللغة
 أستاذة نياء صاحلات وأكثر من ادلعلمُت ىم متخرجون يف معهد غونتور و اجلامعة اإلسالمية .فهم ماىرون يف اللغة العربية).(Imran, 2016
ب .من ناحية ادلواد التعليمية ,أن ادلواد دلادة الصرف ىي "منت بناء واألسس" وادلواد دلادة النحو ىي "كتاب اجلورومية"
وادلواد دلادة احملادثة ىي "كتاب احملادثة.
ج .من ناحية الوسائل التعليمية ,أن أكثر وسائل التعليمية ادلستخدمة يف ىذا التعليم ىي مبكرة الصوت والراديوا
وأشرطة التسجيل والسبورة
د .من ناحية الطريقة ادلستخدمة يف التعليم ,يف أستخدمت ىذا التعليم من عدة الطرق مثل طريقة األسئلة واألجوبة
وطريقة ادلباشرة وطريقة احملادثة
ه .من ناحية البيئة ,ىناك العوامل ادلدافعة لتكوين البيئة يف الربامج ادلدرسية ,منها :
 إستخدام اللغة العربية يف عملية التعليم ادلعلمون أكثرىم متخرجون من غونتور و اجلامعة يف الشرق األوسط وجود الربامج اادلتعلقة بتعليم مهارة الكالم العريب كتعليم احملادثة واحملاضرة وادلفردات الفصل واسع وفيو نوافد ودوران اذلواء جيد. .1يف الربامج ادلعهدية
وىذا الربنامج يتعلق كثَتا بتعليم مهارة الكالم العريب وجيري ىذا التعليم يف خارج الفصل .ويساعد الطالبات
يف سيطرة التعليم الكالم العريب ألن فيو كثرة التدريبات يف اللغة العربية والتكلم هبا مباشرة أمام اآلخرين حىت تتعود
الطالبات بالكالم العريب .ولكل تعليم عناصر مهمة ,فبياهنا كما يلي:
أ .من ناحية ادلعلّم  ,أن ادلعلّم لتعليم ىذه الربامج ىو ادلشرفات وادلدبرات من الفصل اخلامس تربية ادلعلمُت
وادلعلمات ومديرة ادلعهد ىي اليت زبتار الطالبات من الفصل اخلامس لتكون ادلشرفات وادلدبرات و عندىن كفاءة
جيدة يف اللغة العربية واإلصلليزية .ولًتقية غَتة ادلدبرات وكفاءهتن يف ادليدان التعليمي وخاصة يف تعليم مهارة
الكالم العريب أعد ادلعهد دورات تدريبية.
ادلتعلم يف ىذا التعليم ىو كل الطالبات دبعهد البشرية وعليهن أن تشًتكن فيو.
ب .من ناحية ادلتعلّمّ ,
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ج .من ناحية ادلواد التعليمية ,إن ادلواد التعليمية ادلستخدمة لتعليم مهارة الكالم العريب يف الربامج ادلعهدية ىي القرآن
واحلديث والغناء وكتاب ادلفردات وادلواضع احلرية من اإلنًتنيت
د .من ناحية الوسائل التعليمية ,إن الوسائل ادلستخدمة يف تعليم الربامج ادلعهدية ىي مبكرة الصوت و والراديوا
وأشرطة التسجيل
ه .من ناحية الطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة األسئلة واألجوبة واحملادثة وادلخاطبة وإستخدام الغناء يف التعليم وغَت
ذلك
و .من ناحية البيئة يف تعليم مهارة الكالم العريب يف الربامج ادلعهدية كانت ادلواقع واسعة ونظيفة واذلواء جيد أيضا.
التعليم شلتع ألن تستخدم ادلشرفات وادلدبرات طرقا سلتلفة يف كل تعليم ومقابلة .وبوجود الوسائل التعليمية
كالراديوا ومبكر الصوت والشريط ستساعد ادلشرفات يف تقدمي ادلواضع ادلختلفة .كل أمساء ادلباين تكتب بلغة
عربية ادلعمل وادلقصف واإلدارة .وغَت ذلك ويف أثناء التعليم تشجع ادلشرفات طالبات لًتقية مهارة اللغة العربية
(.)Alfi, 2016
 .3يف الربامج التعزيزية
عملية التعليم مهارة الكالم العريب يف الربامج التعزيزية ىي عملية اليت ذبري دلساعدة وتسهيل تعليم الربامج
ادلعهدية وادلدرسية يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا كان.
 اإلىتتام بإستعمال اللغة العربية يف كل يوم وفرصة. ان تصلي الطالبات على وقتها وأداء صالة النوافل مثل صالة الضحي والتهجد والرواتب وصوم السنة وجود اإلحًتام كإستخدام اللغة العربية يف اإلعالنات واألنشطة اليومية أوغَت ذلك.العوامل الدافعة والمعرقلة في تعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
 .2العوامل الدافعة على تعليم مهارة الكالم يف معهد البشرية
بعد الالحظة وادلقابلة مع بعض األساتذة ومديرة ادلعهد ونائبها أن العوامل الدافعة يف مهارة الكالم تنقسم إىل قسمُت،
مها األوىل :العوامل الدافعة الداخلية ،من ناحية ادلعلم ىي ادلعلّم لدي كفاية اللغوية واالتصالية ومهّة ادلعلّم يف تدريس اللغة
العربية وث ّقة ادلعلم يف إلقاء ادلواد اللغويّة وادلعلم يعطي اإلرشادات والتوجيهات للطالبات عن أمهيّة اللغة العربيّة وتكلّم باللغة
العربية كوسيلة االتصال بُت الطالبات يف الربامج ادلدرسية والربامج ادلعهدية والربامج التعزيزية .استقامة قسم اللغة يف القيام
بربامج اللغة يوميّا .من ناحية الطالبة ىي منذ الصغار وعرفت الطالبة احلروف اذلجائية ألهنا تعلّمت القرآن ومهّة الطالبة لتعلّم
زلمد صلّى اهلل عليو وسلّم ولغة
النب ّ
اللغة العربية ألهنا عرفت أن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ولغة احلديث الشريف ولغة ّ
أصحابو ولغة أىل اجلنة ومصادر دين اإلسالم األخرى كلها باللغة العربية ولتفهيم تلك اللغة ال ب ّد أن تفهم الطالبة اللغة
العربية أوال لكي تستطيع أن تعمل زلتوياهتا يف معاملتها اليوميّة وقدرة الطالبة يف التكلم باللغة العربية رغبتها ومهتها يف تعليم
مهارة الكالم العريب.
الثانية :الدافعة اخلارجية ،إثبات مديرة ادلعهد لتكلم باللغة العربية يف احملادثة اليومية و تكوين شؤوون الطلبة مجعية الطلبة
منها قسم اللغة وقسم العبادة دلراقبة لغة الطالبات يف الربامج التعزيزية ووجود الربامج ادلعهدية لًتقية مهارة الكالم لدي طالبات
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كاحملادثة واحملاضرة وادلفردات وكل ىذه الربامج ىدفها لًتقية مهارة الكالم العريب وترقية ثقة النفس أمام اجملتمع للتكلم .ووجود
ادلواد العربية (الصرف والنحو واحملادثة ودروس اللغة ) يف الربامج ادلدرسية ووجود مكربة الصوت كوسيلة اإلعالن واالنتباه
باللغة العربية يف كل حُت ووجود اللوحة اللغوية لتعليق األشياء ادلتعلقة باللغة العربية ووجود ادلواقع الواسعة لسَت تعليم مهارة
الكالم العريب.
 .1العوامل ادلعرقلة على تعليم مهارة الكالم يف معهد البشرية
ادلعوقات إىل قسمُت ،مها :األوىل ،العوامل ادلعرقلة الداخلية ،من ناحية ادلعلّم ىي عدم إشراك ادلعلّم
تنقسم العوامل ّ
تشجيعهن على اإلطالق يف الكالم قلّة ادلعلّم لدي
طاقتهن وعدم
لطالباتو يف الدرس وأحيانا ادلعلّم يكلّف الطالبات أمورا فوق
ّ
ّ
كفاية اللغوية واالتصالية .من ناحية الطالبة ىي ضعف الطالبة من إشراك يف سَت الدرس عن طريق األسئلة باللغة وقلّة الرغبة
يف التح ّدث باللغة العربية وكسالن إلستخدام اللغة العربية كآلة االتصال يوميّا وقلة اإلىتمام يف التعليم كنعاس.
والثانية ،العوامل ادلعرقلة اخلارجية ،مل تكن الوسائل التعليمية كاملة وتامة وقائمة يف ىذا ادلعهد معمل اللغة موجود
ادلهمة غَت متعلّقة يف األماكن حول ادلعهد بعض ادلواد أو الكتب ادلستخدمة غَت
لكن قَت مستعمل وأحيانا إعطاء ادلفردات ّ
مناسبة دبستويات الطالبة أو مراحل الفصل.وخاصة يف تعليم احملاضرة ىي التحرمي يف إرتفاع الصوت وىذا يعيق سَت التعليم و
يهمل التشجيع يف التعليم.
تقويم تعليم مهارة الكالم في تعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
ادلباحث يف تقومي تعليم مهارة الكالم العريب يف ىذا البحث جيري بإستخدام معيار التقدير( )Rating Scalesفكانت
دراجاة السلم أو أوزان ىذه التقديرات كما يلي:
شلتاز (% 233-43 = )7
جيد جدا (%43 - 93 = )9
جيد (%93-53 = )3
مقبول (%53-23 = )1
ضعيف (%23-73 = )2

فالتعليم الناجح ىو الذي إذا كان إشًتاك طالب الفصل الثاين يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات بادلعهد البشرية باندونج
يف نشاط التعليم يبلغ إىل  %57من حيث أىداف التعليم وموضوعاتو ومواده وتصميم أوخطواتو ووسائلو وبيئتو.
وكانت النتائج من اإلستبيانات عن تقومي مهارة الكالم العريب بياهنا كما يلي :
جدول  : 7نتيجة من ادلواد الدراسية يف الربامج ادلدرسية
رقم

التقديرات

نتيجة من المواد الدراسية في البرامج المدرسية
احملادثة

دروس اللغة

النحو

الصرف

2

األىداف

( % 55جيد)

(% 92جيد جدا)

( %91جيد جدا)

( %92جيد جدا)

1

ادلوضوعات

( % 91جيد جدا)

(% 91جيد جدا)

( %97جيد جدا)

( %97جيد جدا)

3

ادلواد

( % 91جيد جدا)

(% 91جيد جدا)

( %99جيد جدا)

( %97جيد جدا)

9

الوسائل

( %27مقبول )

(%29مقبول)

(%53جيد )

( %29مقبول )

7

التصميمم

( %95جيد جدا)

(%41شلتاز)

( %49شلتاز)

( %41شلتاز)

2

البيئة

( %52جيد)

(%59جيد)

( % 52جيد جدا)

( %54جيد جدا)
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.2
.1
.3
.9
.7
.2

من ناحية األىداف ,كان التقدير النهائي على األغلب  % 43 - % 93فإذا نتيجتها " جيد جدا" إال يف مادة
احملادثة كان نتيجتها "جيد"
من ناحية ادلوضوعات,كان التقدير النهائي كلها فوق  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا"
من ناحية ادلواد التعليمية ,كان التقدير النهائي كلها فوق  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا"
من ناحية الوسائل التعليمية ,كان التقدير النهائي عل األغلب  % 53 - % 23تقريبا فإذا نتيجتها "مقبول"
إال يف مادة النحو نتيجتها "جيد"
من ناحية التصميم أو اخلطوات الدراسية كان التقدير النهائي كلها  % 233 - % 43فإذا نتيجتها كلها
"شلتاز" إال يف مادة احملادثة نتيجتها " جيد جدا"
من ناحية البيئة ,كان التقدير النهائي متساو بُت مادتُت ,مها دلادة احملادثة ودروس اللغة ونتيجتهما "جيد" ودلادة
النحو والصرف نتيجتهما "جيد جدا"
جدول  : 2نتيجة من ادلواد الدراسية يف الربامج ادلعهدية
رقم

.2
.1
.3
.9
.7
.2

التقديرات

نتيجة من المواد الدراسية في البرامج المعهدية
زلادثة

زلاضرة

مفردات

2

األىداف

( % 93جيد جدا)

( % 92جيد جدا)

( % 92جيد جدا)

1

ادلوضوعات

( % 92جيد جدا)

( % 95جيد جدا)

( % 95جيد جدا)

3

ادلواد

( % 95جيد جدا)

( %57جيد )

( %57جيد )

9

الوسائل

( %57جيد )

( %43شلتاز)

( %43شلتاز)

7

التصميمم  /احلطوات

( %43شلتاز)

( %55جيد)

( %55جيد)

2

البيئة

( %55جيد)

( % 93جيد جدا)

( % 93جيد جدا)

من ناحية األىداف ,كان التقدير النهائي كلها  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا"
من ناحية ادلوضوعات  ,كان التقدير النهائي كلها  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا"
من ناحية ادلواد التعليمية ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %43-%93تقريبا فإذا نتيجتها "جيد جدا" ولتعليم
احملاضرة وادلفردات التقدير النهائي  %93-%53تقريبا نتيجتهما "جيد"
من ناحية الوسائل التعليمية ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %93-%53فنتيجتها " جيد" ولتعليم احملاضرة
وادلفردات نتيجتهما "شلتاز"
من ناحية التصميم أو اخلطوات الدراسية ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %233-%43فنتيجتها " شلتاز"
ولتعليم احملاضرة وادلفردات التقدير النهائي  %93-%53فنتيجتهما "جيد"
من ناحية البيئة  ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %93-%43فنتيجتهما "جيد" ولتعليم احملاضرة وادلفردات
التقدير النهائي % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتهما " جيد جدا"
ولتقوية البيانات عن عملية تعليم مهارة الكالم العريب ىناك البيانات من ادلالحظة وادلقابلة وديكن الرجوع إىل ادللحق

األول.
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تحليل البرامج لتعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
لتحقيق ادلناىج ادلستعملة حاول ادلعهد البشرية إذباىا جيدا ومناسبا بإتقان فعالية بوجود ثالثة برامج ,منها الربامج
ادلعهدية والربامج ادلدرسية والربامج التعزيزية  .الربامج ادلدرسية ىي مجيع ادلواد الدراسية اليت تدرس يف الفصل مثل مادة دروس
اللغة والنحو والصرف واإلنشاء واحملادثة .والربامج ادلعهدية ىي مجيع ادلواد الدراسية اليت تدرس يف خارج الفصل يعٍت تعليم
احملاضرة وادلناقشة واحملادثة .إن ىناك ادلواقف اليت جيب تعليمها والتدريب عليها وأساليب تدريسها ,منها  :احملاضرة وادلناقشة
واحملادثة والندوة وادلناظرة واخلطابة وإلقاء الكلمات وقص القصص واحلكايات وإعطاء التعليمات واإلرشادات وعرض التقارير
والتعليقات وادلداخالت ) .)Madkūr, 2000, p. 92وأما الربامج التعزيزية فهي الربامج اليت جيب على مجيع الطالب
إشًتاكها يف األعمال اليومية .والغرض منها تعزيز الطالب يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا وغَت ذلك ( Imran,
.)2016
ويف ىذا الربامج ادلدرسية كان أىداف كل موادىا لًتقية كفاءة الطالبات يف ادلواد اللغة العربية حىت تستطع
الطالبات أن يطبقنها يف التعبَت الكالم العريب أو التعبَت الشفهي عن أفكارىن باالًتاكيب النحوية ادلناسبة كما قال الناقة من
أىداف تعليم مهارة الكالم ىي أن يعرب عن األفكار مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة وأن يعرب أن أفكاره مستخذما النظام
الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم وغَت ذلك (.)An-Nāqah, 1985, p. 156
وبالنظر إىل األىداف السابقة أن على األغلب أن ىدف التعليم يف الربامج ادلعهدية ىو ترقية مهارة الكالم العريب
حىت تستطيع الطالبات أن يعربهنا يف األنشطة اليومية كاحملادثة وادلخاطبة وغَت ذلك كما قال أمحد مدكور أن منهج اللغة
جيب أن يعطي التلميذ فرصة كاملة لتنمية ادلهارات ,منها آداب احملادثة و ادلناقشة وطريقة السَت فيهما والتحضَت لعقد ندوة
وإدراهتا والقدرة على أن خيطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئو أو مجاعة من الناس (.)Madkūr, 2000, p. 93-94
وكانت أىداف من تعليم الربامج التعزيزية ،ىي تعزيز الطالب يف أخالقهم وعبادهتم وكفائة لغتهم يوميا كان أو ذبعل
الطالبات عندىن عادة جيدة .يؤثر ىذا التعليم على قدرة الطالبات يف الكالم العريب ألن يف كل حُت على كل الطالبات
عليهن ان تتكلمن باللغة ومن تتكلم بال لغة فلو عقاب .وكان تبليغ اإلعالنات أيضا باللغة العربية.
تحليل عملية التعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
ولكل تعليم عملية سلتلفة يف تعليمو .وبالنظر إىل البيان السابق ىناك عناصر مهمة يف التعليم ,منها  :ادلتعلم
وادلعلم وادلواد التعليمية والوسائل التعليمية والتنظيم والبيئة.
 .2من ناحية ادلعلم ,ادلعلم ىو الذي يعلمهم ويشرفهم يف التعليم .أن ادلعلم يرغب يف أن يكون تعليمو فعاال نافعا
وأكثر ادلعلمُت يف ىذا ادلعهد وخاصة يف الفصل الثاين" د "وىم متخرجون يف معهد غونتور وماىرون يف التكلم
العريب ويف احلقيقة ادلعلم يف تعليم مهارة الكالم ليس ماىر يف التكلم العريب كآلة االتصال فقط ،ولكن كما قال
اخلويل أن ىناك شروط عديدة للمعلم ,منها:
 على ادلعلم أن يعرف كيف يعلم صوت ادلعلم جيب أن يكون واضحا يسمعو كل طالب يف الصفحيضر درسو قبل دخولو غرفة الصف
 على ادلعلم أن ّ على ادلعلم أن يعرف أكثر شلا حيويو الكتاب ادلقرر117

Vol. 3, No. 1, June 2017 M/1438 H

Ati Maryati

 البد للمعلم من أن يشجع على ادلعلم أن يراعي الفروق الفردية بُت طالبو. على ادلعلم أن يعامل طالبو بلطف ومودة فيجعل جو الصف تسوده عالقات إجتماعية صحية. على ادلعلم أن يكون عادال مع مجيع طالبو (.)Al-Khūly, 1982, p. 31-32إن دور ادلعلم مهم جدا يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف مرحلة تعليم الكالم .وذلذا دلساعدتو على القيام بدوره
والوفاء دبسؤولياتو ىناك بعض التوجيهات واإلرشادات على تنَتلو الطريق ( .)An-Nāqah, 1985, p. 178جيب على
ادلعلم أن يفسح صدره ألخطاء الدارسُت ويقوم بتسجيلها أوال فأوال حىت ديكنو أن يفرد ذلا وقتا للعالج والتدريب
الصحيح وعليو أن يقاوم ميلو للتدخل يف أثناء الكالم وتصحيح األخطاء .ودور ادلعلم يف تعليم الربامج ادلعهدية
كاحملادثة واجملاضرة وادلفردات مهم جدا وىناك إمجال دور ادلعلم يف رلالت أو برامج التعبَت الشفهي دبا يلي:
 ادلعلم ىو الذي ينظم ادلناقشة واحلوار ويضبط اآلراء ادلتعددة حول مسألة معينة وغَت ذلك ادلعلم حُت ينظم ادلناقشة واحلوار ,جيب أن يكون حريصا على تسريب ادلفردات اجلديدة تناسب ادلوضوع ويصرعلى تكرارىا.
 ادلعلم ىو الذي ينظم التقدمي والعرض واخلطابة. ادلعلم ىو الذي ينظم القصص واحلكايات ,فيقدم مناذج ألساليب القص ,تبدو فيها القصص متماسكة وأفكارىاواضحة وشخصياهتا متنوعة (.)As-Shamīly, 1998, p. 191-192
 .1من ناحية ادلتعلم ,ادلتعلم لو دور مهم يف عناصر التعليم وىو عنصر أساسي فيو (.)Arikunto, 2009, p. 12
وال ذبري عملية التعليم بوجود ادلتعلم .الن ىو الذي حيتاج إىل التعليم وكان ادلعلم ىو الذي يعلمهم ويشرفهم
فيها .إن ادلتعلم يف ىذا البحث ىو الطالبات يف الفصل الثاين د يف تربية ادلعلمُت وادلعلمات وكان عددىن 34
طالبة وىن يتخرجن من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والعمومية و كفاءة لغتهن سلتلفة وعلى ادلعلم أن يعرف
شخصية ادلتعلم .فهناك اجلوانب ادلهمة دلعرفة شخصية ادلتعلمُت ,منها حالة اجملتمع ،األسرة ،والذكاء ،ونتيجة
الدرس ،والصحة.
 .3من ناحية ادلواد التعليمية ادلواد الدراسية وىو رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات الىت يرجى تزويد الطالب
هبا واإلذباىات والقيم الىت يراد تنميتها عندىم ( .)Thu’aimah, 1989, p. 202وادلواد دلادة الصرف ىي "منت
بناء واألسس" وادلواد دلادة النحو ىي "كتاب اجلورومية" وادلواد دلادة احملادثة ىي "كتاب احملادثة من غنوتور وكل
ادلواد مناسبة للطابات واالتدرج يف البيان وترتيب يف الكتابة .وىذه العالمة من مبادئ إختيار مادة الدرس يعٌت
ادلادة مناسبة لوقت احلصة فال تكون طويلة وادلادة البدء بالسهل مث التدرج إىل الصعب وكذالك ترتب ادلادة ترتيبا
منطقيا حبيث يبٌت كل جزء على سابقو.
 .9من ناحية الوسائل التعليمية ,أن أكثر وسائل التعليمية ادلستخدمة يف ىذا التعليم ىي مبكرة الصوت والراديو
وأشرطة التسجيل والسبورة واللوحات .كما قال منصور واخلويل إن ىناك الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق مثل
اللوحات والسبورات و الشروط ادلسجل والراديو والصور (.) Al-Khūly, 1982, p. 171
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 .7من ناحية الطريقة يف التعليم ,ومن الطرق ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالم العريب ىي أوال األسئلة واألجوبة.
ذبري األسئلة االجوبة يف بداية التعليم وهنايتو بأن يسأل ادلعلم طلبة عن الدرس األمس أو يسأل عن الدرس الذي
ال تفهمو الطالبات واحدا فواحدا مث ذبيب الطالبة السؤال .وىناك كيفية استخدام األسئلة واألجوبة ىي :
 يبدأ استخدام األسئلة و األجوبة على شكل سؤال من ادلعلم وجواب من الدارس ،مث على شكل اسئلة منرلموعة وإجابات من رلموعة أخرى .مث اسئلة من دارس واجابات من دارس آخر ،وىكذا حبيث كل دارس
دوره فمرة سائال ومرة رليبا.
 يتيح الفرص الستخدامها يف مواقف أخرى ولكنها متصلة يتبادل فيها الدارسون الكالم فيما بينهم. يسأل الدارس جاره سؤاال جييب عنو مث يسأل اجلار جاره التايل فيجيب وىكذا حبيث تسَت األسئلةواإلجابات يف خط واحد...وىكذا (.)An-Nāqah, 1985, p. 173
ثانيا -الطريقة ادلباشرة ىي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم ادلعلم و ادلتعلم استعمال اللغة اذلدف مباشرة دون
استعمال اللغة األم .وىدف التدريس ىو تعلم كيفية استعمال اللغة األجنبية لالتصال والتخاطب ( Al-‘Araby,
 .)1981, p. 41-42وذبري ىذه الطريقة مباشرة يف الفصل وكان ادلعلم يستخدمها باآلالت ادلوجودة يف الفصل
وإذا وجدت ادلفردات صعوبة على ادلتعلم فعلى ادلعلم أن يشرحها باستعمال وسائل اإليضاح أو باحلركة أو بالصور
أو ما إىل ذلك.
ثالثا -الطريقة السمعية الشفوية ,و أستخدمت كثَتا ىذه الطريقة يف الربامج ادلعهدية مثل يف تعليم احملادثة الىت
ذبري يف يوم األحد صباحا وتعد ادلشرفات مبكرة الصوت والراديو وأشرطة التسجيل قبل التعليم وأعلنت ادلشرفات
أو ادلدبرات "ادلوضوع ادلعُت" قبل األسبوع يف اللوحة مثل الغناء .وىناك اإلجراءات يف استخدام الطريقة السمعية
الشفهية ىي:
 يقدم ادلعلم حوارا جديدا. يستعمل ادلعلم اللغة اذلدف أثناء الدرس يقدم ادلعلم اللغة احلوار مرتُت كنموذج يكرر الطلبة اجلملة احلوارية ...إخل. .2من ناحية البيئة ,ىناك العوامل ادلدافعة لتكوين البيئة ,منها :إستخدام اللغة العربية يف عملية التعليم وادلعلمون
أكثرىم متخرجون من غونتور و اجلامعة يف الشرق األوسط ووجود الربامج اادلتعلقة بتعليم مهارة الكالم العريب
كتعليم احملادثة واحملاضرة وادلفردات والفصل واسع وفيو نوافد ودوران اذلواء جيد كما قال عبد اجمليد أن من تنظيم
الفصول اجليدة ىو حجم للفصل  9م  5 xم والضوء جيد و جيعل التعليم شلتع وىدوء ( Al-‘Araby,
 .)1981, p. 169ومن ناحية البيئة يف تعليم مهارة الكالم العريب يف الربامج ادلعهدية كانت ادلواقع واسعة ونظيفة
واذلواء جيد أيضا .التعليم شلتع ألن تستخدم ادلشرفات وادلدبرات طرقا سلتلفة يف كل تعليم ومقابلة .وبوجود
الوسائل التعليمية كالراديوا ومبكر الصوت والشريط ستساعد ادلشرفات يف تقدمي ادلواضع ادلختلفة .كل أمساء ادلباين
تكتب بلغة عربية ادلعمل وادلقصف واإلدارة .وغَت ذلك ويف أثناء التعليم تشجع ادلشرفات طالبات لًتقية مهارة اللغة
العربية .اللغة العربية لغة مهما تعليمها.
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تحليل العوامل الدافعة والمعرقلة في تعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية

باندونج

أ .العوامل الدافعة على تعليم مهارة الكالم في معهد البشرية
العوامل الدافعة ،ىي تتكون من العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية .من العوامل الدافعة الداخلية ىي
من ناحية ادلعلم ىي ادلعلمون الذين ذلم كفاءات لغوية وقدرة اتصالية باللغة العربية وادلعلم يعطي اإلرشادات
والتوجيهات للطالبات عن أمهيّة اللغة العربيّة .وىذا يناسب بقول الناقة ىناك بعض التوجيهات واإلرشادات على
تنَتلو الطريق للمعلم ( .)An-Nāqah, 1985, p. 178من ناحية الطالبة ىي طموحات الطالبات على التكلم
باللغة العربية ومعرفتهن يف احلروف اذلجائية منذ الصغار .العوامل الدافعة يف تعليم مهارة الكالم ىي:
 ذبعل اللغة العربية مشهورة عند الطالب منذ الصغار. قد تعرف الطالب األحرف اذلجائية منذ الصغار وىم تعلموىا يف بيوهتم وادلسجد روضية ألطفال. معرفة الطالب يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية من حيث ادلصطلحات ادلتعلقة بدينهم كالكعبة وبيت اهلل ومكةوادلدينة ادلنورة وغَت ذلك.
 كانت أغلبية سكان بلد إندونيسيا ىو اإلسالم فتبدو دافعتعم يف تعليم اللغة العربية. إن إندونيسيا عضو من أعضاء ادلؤسبرات العامل اإلسالمية فلها دور مهم يف تطوير اللغة العربية ( Wa Muna,.(2015, p. 27-28
الثانية :الدافعة اخلارجية ،ىي إجبار مدير ادلعهد على التكلم العريب يف احملادثة اليومية وربقيق البيئة
ادلصطنعة لتسهيل شلارسة الكالم العريب.كوجود الربامج ادلعهدية لًتقية مهارة الكالم لدي طالبات كاحملادثة واحملاضرة
وادلفردات وكل ىذه الربامج ىدفها لًتقية مهارة الكالم العريب و ترقية ثقة النفس أمام اجملتمع للتكلم .ووجود ادلواد
العربية (الصرف والنحو واحملادثة ودروس اللغة ) يف الربامج ادلدرسية ووجود مكربة الصوت كوسيلة اإلعالن واالنتباه
باللغة العربية يف كل حُت ووجود اللوحة اللغوية لتعليق األشياء ادلتعلقة باللغة العربية ووجود ادلواقع الواسعة لسَت
تعليم مهارة الكالم العريب.
ب .العوامل المعرقلة على تعليم مهارة الكالم في معهد البشرية

العوامل ادلعرقلة تتكون من العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية .والعوامل ادلعرقلة االداخلية ىي من
طاقتهن وعدم
ناحية ادلعلّم ىي عدم إشراك ادلعلّم لطالباتو يف الدرس وأحيانا ادلعلّم يكلّف الطالبات أمورا فوق
ّ
تشجيعهن على اإلطالق يف الكالم وقلّة ادلعلّم لدي كفاية اللغوية واالتصالية .من ناحية الطالبة ىي قلة اإلىتمام
ّ
لدى الطالبات يف التعليم كنعاس وكسالن والطالبات يشعرن خبوف من األخطاء يف إستخدام التكلم اللغة العربية
أو ليس ذلن ثقة النفسي .قال سوجانتو إن ثالثة العوامل ادلعرقلة يف تعليم مهارة الكالم العريب ,منها:
العوامل اجلسمية وىي العوامل اليت من داخل الطالب نفسو
العوامل اللغوية وغَتىا مثل ادلوسيقي والتنغيم والنرب النطق وسلوك الطالب
العوامل النفسية مثل الشعور بغضب وفرح وحزن وغَت ذلك (.)Sujanto, 1998, p. 192
-
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والثانية العوامل ادلعرقلة اخلارجية ،ىي عدم الوسائل التعليمية يف ىذا ادلعهد .معمل اللغة موجود لكن
همة غَت متعلّقة يف األماكن حول ادلعهد ويف تعليم احملاضرة ىي التحرمي يف
غَت مستعمل وأحيانا إعطاء ادلفردات ادل ّ
إرتفاع الصوت وىذا يعيق سَت التعليم و يهمل تشجيع الطالبات يف التعليم وكانت ادلواقع غَت مناسبة للدرس
وخاصة يف تعليم احملاضرة الذي حيتاج إىل مكان معُت وسلصوص.
تحليل تقويم تعليم مهارة الكالم في تربية المعلمين والمعلمات اإلسالمية بمعهد البشرية باندونج
ادلباحث يف تقومي تعليم مهارة الكالم العريب يف ىذا البحث جيري بإستخدام معيار التقدير .فالتعليم
الناجح ىو الذي إذا كان إشًتاك طالب يف فصل الثاين تربية ادلعلمُت وادلعلمات بادلعهد البشرية باندونج يف نشاط
التعليم يبلغ إىل  %57من حيث أىداف التعليم وموضوعاتو ومواده وتصميم وخطواتو ووسائلو وبيئتو.
جدول  : 5تقومي عملية التعليم ادلواد الدراسية يف الربامج ادلدرسية
رقم

التقديرات

نتيجة المواد الدراسية في البرامج المدرسية
احملادثة

دروس اللغة

النحو

الصرف

2

األىداف

( % 55جيد)

(% 92جيد جدا)

( %91جيد جدا)

( %92جيد جدا)

1

ادلوضوعات

( % 91جيد جدا)

(% 91جيد جدا)

( %97جيد جدا)

( %97جيد جدا)

3

ادلواد

( % 91جيد جدا)

(% 91جيد جدا)

( %99جيد جدا)

( %97جيد جدا)

9

الوسائل

( %27مقبول )

(%29مقبول)

(%53جيد )

( %29مقبول )

7

التصميمم

( %95جيد جدا)

(%41شلتاز)

( %49شلتاز)

( %41شلتاز)

2

البيئة

( %52جيد)

(%59جيد)

( % 52جيد جدا)

( %54جيد جدا)

يبدو من اجلدول السابق أن نتيجة البحث ىي ما يلي:
 .2من ناحية األىداف ,كان التقدير النهائي على األغلب  % 43 - % 93فإذا نتيجتها " جيد جدا" من حيث
أىداف ادلوضوعات الدراسية والوسائل وادلواد والطرق والبيئة والتصميم والتقومي والتقييم وكان واحد ثالثون طالبة حىت
مخس وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن األىداف "جيد جدا"إال يف مادة احملادثة كان نتيجتها "جيد" فإذا ثالثون طالبة
تقريبا اليت تقول أن األىداف جيد
 .1من ناحية ادلوضوعات ,كان التقدير النهائي كلها فوق  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا" وكان
واحد ثالثون طالبة حىت مخس وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن ادلوضوعات "جيد جدا" من حيث إعطاء ادلعلم
ادلوضوعات ادلمتعة وادلناسبة يف كل درس ومقابلة وادلوضوعات اليت أعطيها ادلعلم يناسب بكفاءة الطالبات
وادلوضوعات متنوعة يف كل درس ويعلم ادلعلم الدرس جبيد وحسن وادلوضوعات مناسبة باذلدف الدراسي وإعطاء
األمثلة والتدريبات مناسب بادلوضوعات.
 .3من ناحية ادلواد ,كان التقدير النهائي كلها فوق  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا" فكان واحد
ثالثون طالبة حىت مخس وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن ادلواد "جيد جدا" من حيث إعطاء ادلعلم موادا شلتعة ومثَتة
وادلواد ادلقدمة يف التعليم تناسب بكفاءة الطالبات وادلواد الدراسية متنوعة وادلواد تناسب دبادة التعليم وتبليغ ادلعلم موادا
جبيد وحسن وادلواد تناسب باذلدف ادلرجوه وتناسب ادلواد يف األمثلة والتدريبات.
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 .9من ناحية الوسائل التعليمية ,كان التقدير النهائي عل األغلب  % 53 - % 23تقريبا فإذا نتيجتها "مقبول" إال
يف مادة النحو نتيجتها "جيد" .فإذا ثالث وعشرون طالبة حىت سبع وعشرون طالبة تقريبا يقلن أن الوسائل يف تعليم
مهارة الكالم مل يكن جيد ولكن مقبول من حيث إستخدام ادلعلم الوسائل ادلمتعة والوسائل ستساعد على سَت التعليم
وإستخدام ادلعلم الوسائل ادلتنوعة يف كل مقابلة وكفاءة ادلعلم يف إستخدام الوسائل والوسائل مناسبة باذلدف ادلرجوه.
 .7من ناحية التصميم أو اخلطوات الدراسية كان التقدير النهائي كلها  % 233 - % 43فإذا نتيجتها كلها "شلتاز"
يعٍت أن واحد ثالثون طالبة حىت مخس وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن التصميم أو خطوات التعليم يف مهارة الكالم
نتيجتو "شلتاز" من بداية التعليم وتنفيذه وهنايتو إما بنسبة اإلختتام أو التقومي .ودلادة احملادثة نتيجتها " جيد جدا"
 .2من ناحية البيئة ,كان التقدير النهائي متساو بُت مادتُت ,مها دلادة احملادثة ودروس اللغة ونتيجتهما "جيد" ودلادة النحو
والصرف نتيجتهما "جيد جدا" من حيث عملية البيئة الرمسية مثل إستخدام ادلوضوعات ادلتنوعة والطرق ادلختلفة
ووجود الربامج ادلتعلقة باللغة العربية ووجود أدوات التعليم وغَت ذلك والبيئة غَت الرمسية مثل وجود ادلدافة يف إستخدام
اللغة لكل ادلعلم وادلتعلم وادلوظف واحلارس والتجار وغَت ذلك وجود الناطق األصلي .
جدول  : 9تقومي عملية التعليم ادلواد الدراسية يف الربامج ادلعهدية
التقديرات

رقم

نتيجة من المواد الدراسية في البرامج المعهدية
زلادثة

زلاضرة

مفردات

2

األىداف

( % 93جيد جدا)

( % 92جيد جدا)

( % 92جيد جدا)

1

ادلوضوعات

( % 92جيد جدا)

( % 95جيد جدا)

( % 95جيد جدا)

3

ادلواد

( % 95جيد جدا)

( %57جيد )

( %57جيد )

9

الوسائل

( %57جيد )

( %43شلتاز)

( %43شلتاز)

7

التصميمم  /احلطوات

( %43شلتاز)

( %55جيد)

( %55جيد)

2

البيئة

( %55جيد)

( % 93جيد جدا)

( % 93جيد جدا)

يبدو من اجلدول السابق أن نتيجة البحث ىي ما يلي:
 .2من ناحية األىداف ,كان التقدير النهائي كلها  % 43 - % 93فإذا نتيجتها " جيد جدا" من حيث أىداف
ادلوضوعات الدراسية والوسائل وادلواد والطرق والبيئة والتصميم والتقومي والتقييم وكان واحد ثالثون طالبة حىت مخس
وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن األىداف "جيد جدا"
 .1من ناحية ادلوضوعات ,كان التقدير النهائي كلها  % 43 - % 93تقريبا فإذا نتيجتها كلها جيد جدا" أو واحد
ثالثون طالبة حىت مخس وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن ادلوضوعات "جيد جدا" من حيث إعطاء ادلعلم ادلوضوعات
ادلمتعة وادلناسبة يف كل درس ومقابلة وادلوضوعات اليت أعطيها ادلعلم يناسب بكفاءة الطالبات وادلوضوعات متنوعة يف
كل درس ويعلم ادلعلم الدرس جبيد وحسن وادلوضوعات مناسبة باذلدف الدراسي وإعطاء األمثلة والتدريبات مناسب
بادلوضوعات.
 .3من ناحية ادلواد التعليمية ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %43-%93أو واحد ثالثون طالبة حىت مخس
وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن نتيجة للمواد ىي"جيد جدا" ولتعليم احملاضرة وادلفردات التقدير النهائي %93-%53
أو ثالث وعشرون حىت سبع وعشرون تقريبا يقلن أن نتيجتهما "جيد" من حيث إعطاء ادلعلم موادا شلتعة ومثَتة
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وادلواد ادلقدمة يف التعليم تناسب بكفاءة الطالبات وادلواد الدراسية متنوعة وادلواد تناسب دبادة التعليم وتبليغ ادلعلم موادا
جبيد وحسن وادلواد تناسب باذلدف ادلرجوه وتناسب ادلواد يف األمثلة والتدريبات.
 .9من ناحية الوسائل التعليمية ،كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %93-%53فنتيجتها " جيد" ولتعليم احملاضرة
وادلفردات نتيجتهما ( )%233-%43أو مخس وثالثون حىت تسع وثالثون طالبة تقريبا يقلن أن نتيجة جملاضرة
واحملادثة ىي"شلتاز" من حيث إستخدام ادلعلم الوسائل ادلمتعة والوسائل ستساعد على سَت التعليم وإستخدام ادلعلم
الوسائل ادلتنوعة يف كل مقابلة وكفاءة ادلعلم يف إستخدام الوسائل والوسائل مناسبة باذلدف ادلرجوه.
 .7من ناحية التصميم أو اخلطوات الدراسية ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %233-%43أو مخس وثالثون حىت
تسع وثالثون طالبة نتيجتها " شلتاز" ولتعليم احملاضرة وادلفردات التقدير النهائي  %93-%53أو ثالث وعشرون حىت
سبع وعشرون تقريبا نتيجتهما "جيد" من حيث من بداية التعليم وتنفيذه وهنايتو إما بنسبة اإلختتام أو التقومي.
 .2من ناحية البيئة  ,كان التقدير النهائي لتعليم احملادثة  %93-%43أو واحد ثالثون طالبة حىت مخس وثالثون طالبة
تقريبا نتيجتهما "جيد" ولتعليم احملاضرة وادلفردات التقدير النهائي % 43 - % 93أو واحد ثالثون طالبة حىت مخس
وثالثون طالبة تقريبا نتيجتهما " جيد جدا" من حيث عملية البيئة الرمسية مثل إستخدام ادلوضوعات ادلتنوعة والطرق
ادلختلفة ووجود الربامج ادلتعلقة باللغة العربية ووجود أدوات التعليم وغَت ذلك والبيئة غَت الرمسية مثل وجود ادلدافة يف
إستخدام اللغة لكل ادلعلم وادلتعلم وادلوظف واحلارس والتجار وغَت ذلك وجود الناطق األصلي .
النتيجة
كانت الربامج ادلدرسية و الربامج ادلعهدية و الربامج التعزيزية تعد فعالية لتعليم مهارة الكالم العريب دبعهد البشرية .وتلك
الربامج تصبح منوذجا لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم العريب .اشًتك مجيع الطلبة يف األنشطة التدريسية واللغوية حىت
يتدربوا يف اللغة العربية ،نطقها وكتابتها .ولكن ،باإلضافة إىل ادلزايا السابقة ،تبدو أيضا بعض العيوب وعملية تدريس اللغة
العربية وال سيما يف ربضَت الدرس واستخام الوسائل ادلعينة .على ادلعلمُت أن حربضروا طرق التدريس ادلناسبة لتعليم مهارة
الكالم مثل طريقة األسئلة واألجوبة وادلناقشة وادلقابلة والسمعية والبصرية وادلسرحية .ومن ناحية الوسائل التعليمية ,فإن على
مجيع مدرسي اللغة العربية يف ادلعهد ان يع ّدوا الوسائل احملتاجة للتعليم مثل البطاقات اللغوية وشبكة اإلنًتنيت وخاصة الوسائل
لتعلم مهارة النطق والكالم منها )2 :استخدام اللوحات الوبرية أو ادلغنطة لتدريب الدارس على النطق والكالم ,ألهنا تعرض
منظرا يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنو وتشجعو على شرح ما يرى-كما أن ادلعلم يستطيع أن يغَت أماكن األشياء
ادلعروضة ,و  )1تستخدم األفالم النابتة يف عرض منظم لسلسلة من اإلطارات أو الصور اليت تتعُت الدارس على التعبَت عن
التتابع الزمٍت للقصة اليت يتحدث عنها أو ادلوضوع الذي يدرسو .ولًتقية تعليم الكالم العريب إىل الوجو األحسن فيجب
إصالح بعض عيوهبا.
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