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  الشكر والعرفان

  م اهللا الرمحن الرحيمبس

احلمد هللا رب العلمني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه 

استراتيجيات المحاضر لترقية كفائة الطالب في مهارة "حبمد اهللا وعونه مت هذا البحث عن .أمجعني

  ".ري اإلسالمية الحكومية بنجرماسينبجامعة أنتساالكالم في قسم تعليم اللغة العربية

  :إىلوالتقديرالشكرخبالصنقدميسعدنا أنبدءذيبادئو 

مساحة األستاذ الدكتور احلاج فوزي عصري، املاجستري، مدير جامعة أنتساري   اإلسالمية احلكومية -1

  .ببنجرماسني الذي وافق علي هذا البحث

.اجستري الذي أتاح فرصة للبحث وإرشادا يف البحثمساحة األستاذ الدكتور احلاج رضاين فذي، امل-2

م يف هذا البحثيف مادة مهارة الكالم األوىل والثاين والثالث األساتذةمساحة-3   ملساعد

امعـــة أنتســـاري اإلســـالمية احلكوميـــة ببنجرماســـني  جبوالتعلـــيمكليـــة الرتبيـــةيف  طلبـــة قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيـــة -4

م يف هذا البحثإندونيسيا مل-كاملنتان اجلنوبية .ساعد

  .لكل من أسهم أو قّدم جهداً يف سبيل إخراج هذا البحث-5

و يرجو الباحث أن يكون قد ويف بعض العرفان باجلميل للغـة العربيـة، وأسـهم بإرسـاء لبنـة متواضـعة يف 

دف الوصول إىل جيل قادر على حب لغتـه والـدفاع عنهـا العمـلهـذاجيعـلأنتعـاىلاهللاوأسـأل( . تطويرها 

  )لوجههخالصا

  

  

  واهللا ويل التوفيق

  م2015بنجرماسني،   دسيمرب 

  الباحث
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مستخلص البحث

تدريس مهارة الكالم،استراتيجيات:الكلمات الرئيسية

  

ويعترب من أهم املهارات اللغوية العربية إن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار،  

أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية، وقيل من يتكلم بطالقة يف تعبري عما خطر األربعة، وهو معيار

  .بفكره، فقد جنح يف تعليم اللغة، وبالعكس

ــم ينوبعـد مالحظــة الباحــث طلبــة املســتوى الثــا يف جامعــة أنتســاري اإلســالمية احلكوميــة بنجرماســني أ

رين بســبب اخلــوف مــن الوقـــوع يف اخلطــأ وصــعوبة احلصــول علـــى ال يرغبــون يف الكــالم باللغــة العربيــة أمـــام األخــ

  .الكلمة الصحيحة، وإذا حتدثوا حبوار حتدثوا بغري طالقة

ما هي اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب : هيفمشكلة هذا البحث بناء على تلك املشاكل،

  سالمية احلكومية بنجرماسني ؟مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإليف 

يستخدم الباحث منهج البحث باملمدخل الكيفي، وخيتار الباحث هذا املدخل، ألنه يريد أن يعرف     

والبحث امليداىن. امليداىنوهذ البحث هو حبث . يف مهارة الكالماسرتاتيجبات احملاضر لرتقية كفائة الطالب 

  .اص و احلوادث أو املكان املعني تفصيليا و دقيقياهو إجراء البحث املستخدمة لوصف سلوك االشخ

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم حولبعد إجراء البحث

:اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، ميكن للباحث تقدمي اخلالصة كما يلي

ة كفائة الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اسرتاتيجيات احملاضر لرتقي

، استماع احملادثة يف األسطونة مث يرددها، حفظ نص السؤال واجلواباإلسالمية احلكومية بنجرماسني هي 

شة واملناظرة بني تقدمي القصة، املناقاحملادثة احلرية، إسرتاتيجية جمموعة صغرية،احملادثة، احملادثة املوجهة،

موعتني، املقابلة، املسرحية، احملاضرة، باستخدام    .، القصة املتسلسلة، احلوار املتسلسلالصوار والبطاقةا
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  الباب األول 

  المقدمة

  

  خلفية البحث  -أ

والشك أن الكالم من أهـم ألـوان النشـاط اللغـوى للكبـار والصـغار علـى السـواء، فالنـاس يسـتخدمون 

م إن الكـالم كوسـيلة "كمـا قـال أمحـد فـؤاد عليـان يف كتابـه املهـارات اللغويـة . 1الكالم أكثر من الكتابة يف حيا

لـــذلك إن الكـــالم أكثـــر األفعـــال يف حيـــاة 2"ســـبق الكتابـــة يف الوجـــود، فاإلنســـان تكلـــم قبـــل أن يكتـــبإفهـــام

تمـــع ويعتـــرب مـــن أهـــم املهـــارات اللغويـــة العربيـــة األربعـــة، وهـــو معيـــار أساســـي  اإلنســـان وتكـــون  دورا مهمـــا يف ا

مــا خطــر بفكــره، فقــد جنــح يف تعلــم لنجــاح الطــالب يف تعلــيم اللغــة العربيــة، وقيــل مــن يــتكلم بطالقــة يف تعبــري ع

  .  اللغة، وبالعكس

لكـن يف الواقـع . بناء على ذلك إن الكالم هو املهارة اإلنتاجية الثانية، واملهارة الرئيسية يف تعليم اللغـة

تعليم مهارة الكالم حىت االن مازال حتت سيطرة املعلم واليتيح الفرصة لدى الطالب ليشرتكوا جبهد ونشـاط يف 

التعليمية والتدريبات حىت أن الدارسـني مل يسـتطيعوا أن يتكلمـوا باللغـة العربيـة ويشـعرون بامللـل يف تعلـم األنشطة

: أســباب ضــعف التالميــذ يف التعبــري مــن ناحيــة املــدرس هــي: "وقــد ذكــر حممــد عبــد القــادر أمحــد. اللغــة العربيــة

يـذ يف اختيـار املوضـوع، وحديثـه أمـام التالميـذ فرضه عليهم املوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركه احلريـة للتالم

باللهجة العامية، وعدم اسـتغالله لفرصـة التـدريب علـى التعبـري يف بقيـة فـروع اللغـة العربيـة، وعـدم اهتمامـه بتوليـد 

  وهذه حتدث منذ عصر القدمي حىت عصرنا احلاضر . 3"الدافع واقتناص الفرصة املطابقة

ـم ينالثاالحظة الباحث طلبة املستوىوبعد م يف جامعـة أنتسـاري اإلسـالمية احلكوميـة بنجرماسـني أ

ال يرغبــون يف الكــالم باللغــة العربيــة أمــام األخــرين بســبب اخلــوف مــن الوقــوع يف اخلطــأ وصــعوبة احلصــول علــى 

ة و هذه احلالة هي اليت  تؤدي إىل التكاسل عنـد الطلبـ. الكلمة الصحيحة، وإذا حتدثوا حبوار حتدثوا بغري طالقة

ا   . يف تعلم العربية وعدم جناح التدريس يف ترقية مهارة الكالم 

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف " يريد الباحث إجراء هذا البحث حولهذه الظواهر انطالقا من 

  ".مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

                                                            
  .87: ، ص)2002دار الفكر العريب، : القاهرة(، 1. طتدريس الفنون اللغة العربية،على أمحد مدكور، 1

  .86: أمحد فؤاد عليان، املرجع سابق، ص2

    .225: ، ص)1989منشرات جامعة دمشق، : دمشق(، 1.، ططرائق تدريس اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،3
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لبحثأسئلة ا  -ب

مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف ما هي 

  ؟اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

  حدود البحث -ج

  .المحيدد الباحث موضوع هذا البحث مبهارة الك: احلدود املوضوعية.1

.عليم اللغة العربيةيف قسم تجيرى هذا البحث: احلدود املكانية.2

.م2016-2015جيرى هذا البحث يف العام الدراسى : احلدود الزمانية.3

  

تحديد مصطلحات -د

ا املعلم لتنفيذ هدف تعليمي، يقصد الباحث باالسرتاتيجيات كل هي:اسرتاتيجيات-1 اخلطة اليت يقوم 

  .ماما يتعلق بأسلوب توصيل املادة للطالب من قبل املعلم لتحقيق هدف

  3مهرة الكالم ،2، مهرة الكالم 1هو معلم يف قسم تعليم اللغة العربية يف مادة مهرة الكالم :احملاضر-2

هي ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم : مهارة الكالم-3

  . 4والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم

  

  أهداف البحث-ه

:  ىليهدف البحث إ

  مهارة الكالممعرفة اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف 

أهمية البحث -و

  : سيستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلي

اجلانب النظري-1

  .يس مهارة الكالمأن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق بتدر :  أوال

ــ:  ثانيــا ل مــنهم الــرتدد واخلجــل يف الكــالم وملعاجلــة اخلــوف مــن يشــجع الطلبــة يف أنشــطتهم التعليميــة ويزي

  .األخطاء

  .متكن الدارسني من التفكري املنظم على تسلسل وترابط األفكار:  ثالثا

                                                            
95-93. أمحد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص4
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اجلانب التطبيقي-2

  .يس مهارة الكالملقسم تعليم اللغة العربية، أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تدر :  أوال

  .جا للتدريس مهارة الكالمللمدّرس، أن تكون منوذ: ثانيا

  .للتالميذ، أن تكون مساعدة للتالميذ يف تنمية كفائتهم مبهارة الكالم: ثالثا

  .للجامعة، أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعة: رابعا
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  الباب الثاني

  ومفاهيم عامةالكالممهارة

مفهوم مهارة الكالم-أ

وى هو فن نقل املعتقدات و مشاعر واألحاسيس و املعلومات واملعارف واخلربات الكالم أو التعبري الشف

واألفكار واألراء من شخص اىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول و الفهم و 

    . 5التفاعل واالستجابة

سان من صوت يعرب به عن شيء ما يصدر عن اإلن: بناء على اآلراء السابقة ميكن تعريف الكالم بأنه

  .له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

والكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ 

احلديث أي أن الكالم النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف 

عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، م مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم الدافع 

واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة 

  .الشفوية املتكلمة

لغوي وترديده، ونطق بعض األمناط اللغوية كل هذه العمليات صوتية إن تقليد األصوات، ومتابعة منوذج

وليست كالمية، وذلك أن الكالم هو التعبري عن األفكار، أي أننا نعلم الكالم من أجل أن يستطيع املتعلم 

وليس معىن هذا أن يتساوي املتعلم مع ابن اللغة يف القدرة على. االتصال الشفوي املباشر مع أبناء اللغة

الكالم ويف سرعته ويف دريقة نطقه وتنغيمه ولكن يكفينا يف ذلك املستوى ميكن املتعلم من التعبري عن أفكاره 

  . 6و من تبادهلا مع سامعه وحمدثه

  

  

  

  

                                                            
  .10ص، ) 2003القاهرة، مكتبة وهبة،  (فنياته واسترياجتياته وأساليب تعليمه-احلوار،إبراهيم اللبودي مين5

  
  .154، )1985اجلامعة أم القرى، : الرياض(، 1. ، طهطرقتدريس-مداخله- أسسه، تعليماللغةالعربيةللناطقينبلغاتأخرىحممد كامل الناقة، 6
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  أهداف تدريس الكالم-ب

هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بويل أن هنـاك مبـدأين أساسـيني يف أي جهـد يقـوم 

ـا هـذه األفكـار إىل : ن عند اتصاله باالخرين عن طريق اللغة مهابه االنسا ا واللغة اليت ينقل  األفكار اليت يعرب

  .7األخرين

  : و أهداف عامة لتدريس الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي

ضـعيفة مـن أن ينطق املتعلم أصوات اللغـة العربيـة ، وأن يـؤدي أنـواع النـرب والتنغـيم املختلفـة وذلـك بطريقـة -1

  .أبناء العربية

ة-2 .أن ينطق أصوات املتجاورة واملتشا

.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة والقصرية-3

.أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة-4

.أن يعربعن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم-5

بعــض خصــائص اللغــة يف التغبــري الشــفوي مثــل التــذكري والتأنيــث ومتييــز العــدد واحلــال ونظــام أن يســتخدم -6

.الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراتـه، وأن يسـتخدم هـذه الثـروة يف إمتـام -7

.عمليات اتصال عصرية

أشكال الثقافية العربية الضعيفة واملناسبة لعمره ومستوى االجتماعي وطبيعة عمله، أن تستخدم بعض-8

.وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث العريب واألسالمي

.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة-9

ا بشكل متصل -10 .ومرتابط لفرتات زمنية ضعيفةأن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 

إن تعلــيم الكــالم باللغــة األجنبيــة يعــد أساســا ملمارســة كثــري مــن أنشــطة اإلنســان وحتقيــق أهدافــه ومــن 

: ذلك

  .أن تطلب املتعلم شيئا ما-1

.أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص-2

.أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما-3

.أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة-4

.ن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرينأ-5

                                                            
95. أمحد فؤاد حممود عليان،املرجع السابق، ص7
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.أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيئ ما-6

.أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم-7

.8أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال-8

  

  بعض الجونب المهمة في تعليم لكالم -ج

تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقني "امــل الناقــة يف كتابــه ثالثــة جوانــب مهمــة يف تعلــيم الكــالم عنــد حممــد ك

  9.، وهي النطق، واملفردات، والقواعد"طرق تدريسه-مداخله-بلغات أخرى، أسسه

:النطق-1

مــن أهــم اجلوانــب، اجلانــب الصــويت، إذ يــرى الرتبويــون األمهيــة الكــربى لتعلــيم النطــق منــذ البدايــة تعليمــا 

ى لعمليـــة الكـــالم، فاملســـتمع اليـــرى مـــن عمليـــة الكـــالم إال هـــذا املظهـــر صـــحيحا، والنطـــق هـــو املظهـــر تاخلـــارج

فـالنطق أكثـر عناصـر اللغـة . 10ومن هنا جيب أن يكون النطـق سـليما وواضـحا خاليـا مـن األخطـاء. اخلارجى هلا

ولــيكن واضــحا يف األذهــان أنــه لــيس املطلــوب يف .  صــعوبة يف تغيــريه أو تصــحيحه بعــد تعلمــه بشــكل خــاطئ

ينطــق الــدارس بشــكل كامــل تــام، أي أن يســيطر علــى النظــام الصــويت للغــة ســيطرة متحــدثيها، ولكــن النطــق أن

الســيطرة هنــا تعــين علــى القــدرة علــى إخــراج األصــوات بالشــكل الــذي ميكــن املــتعلم مــن الكــالم مــع أبنــاء اللغــة 

م وتنغيمهم م ونربا                 .              بصرف النظرعن الدقة الكاملة يف إخراج أصوا

:املفردات-2

تعـد تنميـة الثـروة اللغويـة هــدفا مـن أهـداف أي خطـة لتعلـيم لغــة أجنبيـة، ذلـك أن املفـردات هــي أدوات 

ـا يف ذات الوقـت وسـائل التفكـري، فبـاملفردات يسـتطيع املـتكلم أن يفكـر مث يـرتجم فكـره إىل  محل املعىن ،كما أ

دات يف اللغـــة األجنبيـــة مـــن خـــالل مهـــرات االســـتقبال وهـــي كلمـــات حتمـــل مـــا يريـــد، وعـــادة مـــا تكتســـب املفـــر 

ـال لتنميتهمـا والتـدريب علـى اسـتخدامها، معـىن  االستماع والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان ا

هذا أن الكلمات ال تعلـم إال مـن خـالل السـياق، أي مـن خـالل اسـتخدامها يف مواقـف شـفوية أو موضـوعات 

                                                            
احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ،8 منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم (،1. ط، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

  .131-130. ،  ص)2003-إيسيسكو- والثقافة

: الریاض(،1. ط،تدریسھطرق-مداخلھ-أسسھ، أخرىبلغاتللناطقینالعربیةاللغةتعلیممحمد كامل الناقة، 9
  .163-159: ، ص)1985الجامعة أم القرى، 

  .90: ، صسابقعلى أحمد مدكور، مرجع 10
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لك يفضــل تقــدمي الكلمــات للدارســني مــن خــالل موضــوعات يتكلمــون فيهــا، حبيــث تتنــاول هــذه للقــراءة، ولــذ

م .                                  11املوضوعات جوانب مهمة من حيا

: القواعد-3

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغـة األجنبيـة اإلشـارة إىل القواعـد، بـل نـرى بعضـهم ينكرهـا متامـا، أمـا 

لمون للغة أجنبية فكثريا مـا يصـرحون بـأن القواعـد ليسـت أمـرا ضـرورية يف تعلـم اسـتخدام اللغـة ، أي ليسـت املتع

ضــرورية يف التحــدث باللغــة، ومهمــا يكــن األمــر فثمــة حقيقــة ال ميكــن إنكارهــا، وهــي أن اللغــة حتكمهــا جمموعــة 

عرفهـا الراغـب يف تعلمهـا سـواء مت ذلـك يف من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيدا، واليت جيـب أيضـا أن ي

وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بـوعي أو بغـري وعـي، وحنـن إذ نقـرر هـذا إمنـا نقـرره وحنـن واعـون متامـا بـأن 

صعوبات تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعلم مهـارات 

  . 12اللغة

تراتيجبة التعليميةاالسمفهوم -د

هو، كل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة للطالب من قبل املعلم لتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل 

اليت يتخذها املعلم لضبط الصف وإدارته؛ هذا وباإلضافة إىل اجلو العام الذي يعيشه الطلبة والرتتيبات اليت 

تعمل االسرتاتيجيات باألساس على إثارة تفاعل . املبتغاةتساهم بعملية تقريب الطالب لألفكار واملفاهيم

وقد تشتمل الوسائل، أو الطرائق . ودافعية املتعلم الستقبال املعلومات، وتؤدي إىل توجيهه حنو التغيري املطلوب

، أو الطريقة اإلستنتاجية أو )املواجهة(أو اإلجراءات اليت يستخدمها املعلم، على طريقة الشرح التلقيين 

وَأّن اخلطة , اخل، من األشكال التقليدية أو احلديثة املقبولة.. االستقرائية؛ أو شكل التجربة احلرة أو املّوجهة 

ا املعلم لتنفيذ هدف تعليمي، هي االسرتاتيجية التعليمية؛ وقد تكون االسرتاتيجية سهلة أو مركبة . اليت يقوم 

تقنيات ومهارات عدة، جيب أن يتقنها املريب، عند توجهه كما وأنَّ االسرتاتيجيات التعليمية تعتمد على 

وقدرة املعلم على توظيف االسرتاتيجية يعين أيضاً، معرفة مىت يتم استخدامها، . للعمل امليداين مع املتعلمني

.وميت يتم استخدام غريها أو التوقف عنها

ا املعلم لت)Derry,1989(كما ويؤكد ديري  نفيذ هدف تعليمي، هي االسرتاتيجية ، َأنّ اخلطة اليت يقوم 

كما وأنَّ االسرتاتيجيات التعليمية تعتمد على تقنيات . التعليمية؛ وقد تكون االسرتاتيجية سهلة أو مركبة

                                                            
  .161: ، صمرجع سابقمحمد كامل الناقة، 11

.134: ، صسابقمرجع حمد طعیمة ،محمود كامل الناقة و رشدي أ12
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وقدرة املعلم على توظيف . ومهارات عدة، جيب أن يتقنها املريب، عند توجهه للعمل امليداين مع املتعلمني

  .رفة مىت يتم استخدامها، وميت يتم استخدام غريها أو التوقف عنهااالسرتاتيجية يعين أيضاً، مع

إستراتيجيات التعليم-ه

ترتكز عملية التعليم بالكلية على جمموعة من اإلسرتاتيجيات احلديثة مثل اسرتاتيجية التعليم التفاعلي والتعليم 

.دية املبنية على التعليم املباشرالغري مباشر والتعليم الذايت باإلضافة إىل تطوير اإلسرتاتيجية التقلي

اسرتاتيجية التعليم التفاعلي-1

تعتمد اسرتاتيجية التعليم التفاعلي على إسلوب التفاعل بني الطالب واحملاضر واملادة العلمية وميكن تطبيق هذا 

.املفهوم من خالل عدة وسائل منها التعليم التعاوين والتعليم اإللكرتوين والعصف الذهين

التعاوينالتعليم -2

هي إسرتاتيجية يعمل فيها الطالب على شكل جمموعات صغرية يف تفاعل إجيايب متبادل يشعر فيه كل فرد أنه 

:وتتميز هذه اإلسرتاتيجية مبميزات عديده مثل.مسئول عن تعلمه وتعلم االخرين بغيه حتقيق أهداف مشرتكة

.زيادة معدالت التحصيل وحتسني قدرات التفكري عند الطالب-

.منو عالقات إجيابية بينهم مما حيسن إجتاهات الطالب حنو عملية التعلم وزيادة ثقة الطالب بأنفسهم-

.تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي بني الطالب-

التعليم االلكرتوين-3

دف إىل وسيلة تدعم العملية التعليمية وحتوهلا من طور التلقني إىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية املهارات و

إجياد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات جتمع كل األشكال اإللكرتونية للتعليم والتعلم حيث تعتمد على تطبيقات 

احلاسبات اإللكرتونية وشبكات اإلتصال والوسائط املتعددة يف نقل املهارات واملعارف وتضم تطبيقات عرب 

ى دروس عرب اإلنرتنت واألشرطة السمعية والفيديو الويب وغرف التدريس اإلفرتاضية حيث يتم تقدمي حمتو 

.وميكن الطالب من الوصول إىل مصادر التعليم يف أي وقت وأي مكان

العصف الذهين-4

هي طريقة حديثة لتطوير احملاضرة التقليدية فهي تشجع التفكري اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند 

ور كل األراء واألفكار حيث يكون املتعلم يف قمة التفاعل يف املتعلمني يف جو من احلرية و األمان يسمح بظه

م املتعلقة حبل  املوقف التعليمي ،حيث يقوم احملاضر بعرض املشكلة ويقوم الطالب بعرض أفكارهم ومقرتحا

املشكلة وبعد ذلك يقوم املدرس بتجميع هذه املقرتحات ومناقشتها مع الطالب مث حتديد األنسب منها 

اإلسلوب على إطالق حرية التفكري وإرجاء التقييم والرتكيز على توليد أكرب قدر من األفكار ويعتمد هذا 

  .وجواز البناء على أفكار األخرين
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جيات تؤكــد هــذه النظــرة الشــمولية للعوامــل املختلفــة احملــددة لقرارنــا حــول اختيــار اســرتاتيجية أو اســرتاتيو         

املؤسسـة التعليميـة والفلسـفة الرتبويـة الـىت تتبناهـا هـى Visionالتدريس الىت نسـتخدمها مـع طالبنـا علـى أن رؤيـة 

فمنهــا تتحــدد األهــداف التعليميــة العامــة للمؤسســة , ىف هــذا القــرارMaster Factorعامــل حاســم أو رئيســى 

Aims ,ــــة مرجـــــع نشـــــتق منـــــه األهـــــداف الرتبويـــــة ال وبالتـــــاىل أهـــــداف التـــــدريس , Goalsعامـــــة الـــــىت هـــــى مبثابـ

Objectives ) ومنهــــا اســــرتاتيجيات , ومــــن مث تتشــــكل املكونــــات األخـــرى ملنظومــــة التــــدريس ) ملـــاذا نــــدرس ؟

  .التدريس 

ىف هذا اإلطار يصبح ضروريا أن نشري إىل تغري فلسفة الرتبية وأهدافها بانتقالنا من جمتمع الصناعة إىل      

وهو مما جيب أن ينعكس بالضرورة على التعليم عامة من حيث أهدافه Knowledge Societyجمتمع املعرفة 

  .وإجراءاته املختلفة ليتحول من صورته التقليدية إىل صورة جديدة قادرة على مواجهة حتديات جمتمع املعرفة 

  

كالماستراتيجيات تنمية مهارة ال- و

  :رتاتيجيات لتنمية مهارة التحدث ومنهاميكن للمعلم أن يستخدم جمموعة من الطرق واالس

  :طريقة املناقشة-1

لماذا ندرس ؟

Goals
Objectives

ماذا ندرس ؟

Content

كیف ندرس ؟

Strategies

+ Activities

ماذا حققنا ؟

Evalualion
موقع استراتيجيات التدريس فى منظومة التدريسشكل
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أو فيما بني الطالب أنفسهم , فقد تكون بصورة ثنائية بني املعلم والطالب, تتخذ املناقشة أشكاًال خمتلفة

وهنا ال بد من مراعاة آداب املناقشة , ويكون دور الطالب التعبري عن وجهة نظره, حبيث يدير املعلم النقاش

  .الطالب على ذلكوتدريب

  :ولكي تساهم املناقشة يف تنمية مهارة التحدث لدى الطالب من الضروري

 ًإعالم الطالب مبوضوع املناقشة مسبقا.  

أن تكون القضية املطروحة للنقاش تناسب مستوى الطالب.

أن ميتلك املعلم مهارة يف طرح األسئلة وتوجيهها.

تحلى بالصربوي, أن يكون املعلم ذا ثقافة واسعة.

 أن ينتبه املعلم إىل الذين ال يشاركون وإىل الذين حياولون االستئثار بالكالم مراعياً الفروق الفردية

.بينهم

إذا تدخل . يطرح املعلم وحيدد أسلوب النقاش ويسمح للطالب إبداء وجهة نظره حبرية, ولتنفيذ عملية املناقشة

ة وبشكل إجيايب بغية دفع الطالب وحثه على أن يعرب عن املعىن فهو يتدخل بفطن, املعلم يف أثناء الكالم

.بشكل سليم

موعات-2 موعة كإسرتاتيجية تدريسية: طريقة ا يطور مهارة احملادثة لدى , إن استخدام طريقة ا

, ماملتعلمني وذلك من خالل احلوار الشفوي الذي يتم بني الطالب يف أثناء قيامهم باألنشطة اليت حيددها املعل

  :وميكن للمعلم أن يتبع اخلطوات التالية لتطوير مهارة احملادثة من خالل العمل يف جمموعات وهي

حتديد اهلدف.  

اختيار نشاط يناسب املستوى العمري للطالب.

يقسم الطالب إىل جمموعات غري متجانسة ويعني قائداً للمجموعة.

يطلب من الطالب تنفيذ النشاط.

م موعات األخرى, اليت توصلت إليها جمموعته, وعة بطرح النتيجةيقوم قائد ا .للنقاش مع نتائج ا

  موعات بعد املناقشة .يتم تسجيل النتيجة النهائية اليت توصلت إليها ا

  يعطي املعلم نشاطاً جديداً للمتابعة.

:طريقة التمثيل-3

  :فق اخلطوات اآلتيةميكن استخدام هذه الطريقة لتطوير مهارة احملادثة وذلك و 

دف تدريب الطالب على احملادثة   .خيتار املعلم قصة معينة 

يوزع األدوار لشخصيات القصة على الطالب.

يقوم الطالب بأداء األدوار حبيث يتقمص الطالب شخصية معينة ويتفاعل مع ذلك الدور.

 شادخالل تنفيذ التمثيل من قبل الطالب يعمل املعلم على التوجيه واإلر.
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.وهي حوار أو تفاعل لفظي بني شخصني قائم على املنافسة يف طرح وجهات النظر: طريقة املناظرة

  :استخدام القصص-4

  :ميكن استخدام القصص كإسرتاتيجية لتطوير مهارة احملادثة لدى الطالب كما يأيت

  يقرأ املعلم قصة معينة بطريقة مشوقة.  

سجلها على السبورةيطرح أسئلة حول األفكار األساسية وي.

    يطلب إىل التالميذ إعادة سرد القصة مع مراعاة مشولية لألفكار الرئيسية املسجلة.

أو ميكن , كما ميكن للمعلم أن يعني بعض القصص للطالب ويطلب منهم تلخيصها وعرضها أمام الطالب

.حتويل القصة إىل متثيلية يقوم الطالب بأداء أدوارها

  :ري عن املوضوعات شفوياً إسرتاتيجية التعب-5

م وما يشاهدونه وميكن للمعلم أن يسري وفق اخلطوات اآلتية   :يسمح املعلم للطالب بالتحدث عن خربا

  يبني املعلم للطالب أن هلم حرية اختيار املوضوع.  

  يتم تدوين أمساء الطالب الراغبني يف التحدث.

 ع اآلخرين لهيتحدث أحد الطالب عن موضوعه مع مراعاة استما.

يدور حوار ونقاش بعد انتهاء حديث الطالب.

  مع مراعاة االستفادة من حديث الطالب , الطلب من طالب آخر احلديث يف املوضوع نفسه

.األول

   تكون طريقة التقدمي واملتابعة من خالل أسئلة يواجهها املعلم والطالب إىل الطالب صاحب

.املوضوع

:ئلةإسرتاتيجية طرح األس-6

كاألسئلة اليت تبدأ , حبيث تكون األسئلة مفتوحة النهاية, يوجه املعلم أسئلة للطالب حول موضوع معني

ويشجع املعلم الطالب على إجابة األسئلة ،األمر الذي يطور مهارة احملادثة والتعبري . ملاذا ؟... كيف ؟.... بــ

  .لديهم

  :إسرتاتيجية اخلطابة-7

كالتحدث للطالب يف , من املواقف يف حياته اليت تستدعي احلديث مع اجلمهوريتعرض اإلنسان إىل العديد 

  .اإلذاعة املدرسية أو التحدث يف املناسبات االجتماعية والسياسية

فالتدريب على مهارة إلقاء اخلطب من خالل دروس تدريبية يعود فيها الطالب على اجلرأة والثقة بالنفس 

  .تنمية القدرة على احملادثة واحلواروالتعبري عن رأيه حبرية إىل جانب
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  الباب الثالث

  منهجية البحث

منهج البحث-أ

يستخدم الباحث منهج البحث باملمدخل الكيفي، وخيتار الباحث هذا املدخل، ألنه يريد أن يعرف 

يداىنوالبحث امل. امليداىنوهذ البحث هو حبث . يف مهارة الكالماسرتاتيجبات احملاضر لرتقية كفائة الطالب 

  .هو إجراء البحث املستخدمة لوصف سلوك االشخاص و احلوادث أو املكان املعني تفصيليا و دقيقيا

  مجتمع البحث -ب

يف قســـم 3مهـــارة الكـــالم، 2مهـــارة الكـــالم، 1مهـــارة الكـــالماملعلمـــون يف مـــادة هـــو جمتمـــع البحـــث

  .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكموميةتعليم اللغة العربية

  

  أدوات البحث-ج

يف هـــــذا البحـــــث األســـــاليب الـــــيت تســـــتخدم يف مجـــــع بيانـــــات ومعلومـــــات البحـــــث يســـــتخدم الباحـــــث

  :اآلتيةاألساليب

  املقابلة: أوال

فعن طريق املقابلة يستطيع الباحث أن . تعترب املقابلة من الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف البحث الكيفي

كما متكن هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء األحداث . اآلخرينيتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر

  . االجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة

وثائقال: نياثا

البيانات واملعلومات ذات العالقةاحلصول علىيهدف فحص الوثائق املتوافرة ىف املؤسسة، ومراجعتها  

 ,احملاضر ,التحصيلية السجالتاالختباراتاملؤسسة ورسالتها، و وثيقىت رؤية :بأداءات املؤسسة ، مثل

  وغريهاوتقاريرنتائج ,قواعد البيانات ,اخلطط
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  مصادر البيانات-د

  :ولبيان مصادر البيانات ميكن الباحث رسم هذه البيانات و مصادرها كما يلي

  أدوات البحث ومصادرها ومعايريها

أدوات الرقم

البحث

البياناتمصادر البيانات

يف حول اسرتاتيجبات احملاضر لرتقية كفائة الطالب الطالبو اضراحملاملقابلة1

مهارة الكالم

رئيس قسم تعليم   الوثائق  2

  اللغة العربية

تأسيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية   -أ

رؤية القسم ورسالته وهدفه  -ب

حالة املدرسني  -ج

  حالة الطلبة  - د

  

  أسلوب تحليل البيانات -ه

نات ينفذه الباحث ليس بعد اجتماع البيانات فحسب وإمنا أيضا  أثناء مجع حيلل الباحث البيا

  :                                                        ويف حتليلها يتبع الباحث اخلطوات التالية . البيانات

كـــذلك عمليـــة و . عـــرض البيانـــات ، وهـــذا يشـــتمل عمليـــة التحريـــر والتنظـــيم وترتيـــب البيانـــات يف اجلـــداويل -1

فعــرض البيانــات كمجموعــة . اختصــار البيانــات وتفريقهــا إىل الفكــرة والفصــيلة املعينــة أو إىل املوضــوع املعــني

.البيانات املنظمة واملرتبة لتسهيل تقرير وتعيني خطوة ال بد أن يأخدها

تصنيف البيانات -2

ودخـل يف هـذا التصـنيف . بيانـاتبعد ما قام الباحث مجـع البيانـات، فبالتـايل يقـوم الباحـث بتصـنيف ال  

حتديد وتعيني البيانات النافعة والبانات غري النافعة حيت يبقـي عنـد الباحـث البيانـات النافعـة فقـط باإلضـافة إىل 

  .                                تفريق وتصنيف البيانات وتفصيلها على حسب مشكلة البحث اليت قدمها الباحث

تفسري البيانات -3

اســـرتاجتيات احملاضـــر لرتقيـــة كفائـــة الطـــالب يف مهـــارة الباحـــث عـــن طريقـــة وصـــفية البيانـــات مـــن حيلـــل  

  .  العمل الوصفياضررى احملجيريق وصفية نشاطات الطلبة عند ما وحيلل أيضا عن طالكالم 
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  رابعالباب ال

  عن ميدان البحثوصفيةنبذة 

  

التربية تأسيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية  -أ

 Lambung(بداية من اجتماع احتاد اجليش الوطين اإلندونيسي قسم المبونج منجكورات 

Mangkurat ( الذي صمم وظائفه " جمليس المبونج منجكورات"الذي ولد فيه اتفاق 1957يف شهر مارس

  .ملشاركة بناء الشعب والبلد فضال يف كاملنتان اجلنوبية

ا كلية الدراسات اإلسالمية يف ويف جمال الرتبية والدينية، أسّ  س جامعَة المبونج منجكورات ومن كليا

28اليت غريت امسها بـ الكلية اإلسالمية املؤسسة على خطاب القرار من وزير الشئون الدينية الرقم 1960سنة 

مث على .وغري الوضع بكلية الشريعة ببنجرماسني التابعة جلامعة جوغجاكرتا اإلسالمية احلكومية1960سنة 

أمر وايل املنطقة احلاج مقصيد، فُطّورت هذه الكلية يف مناطق أخرى وهي يف أمونتاي وباراباي وكنداجنان حىت 

اليت عنيت حكوميا على خطاب القرار من وزير الشئون ) UNISAN(أسست جامعة أنتساري اإلسالمية 

ويف . احلكومية وعني مديرها ظفري زمزموغري امسها جبامعة أنتساري اإلسالمية1964سنة 89الدينية الرقم 

من 22التاريخ BR /IV/1965/14فتحت كلية الرتبية على خطاب القرار من املدير الرقم 1965سنة 

ويف تلك السنة فتح قسم الدراسات . وعني عميدها األول الدكتوراندوس احلاج حممد أشعري1965سبتمرب 

غّري قسم اللغة 1995يف منهاج سنة . ح فيها قسم اللغة العربيةفت1975ويف شهر أغسطس سنة . اإلسالمية

  م2015منذ سنة " ب"وهذا القسم حصل على شهادة االعتماد بتقدير . العربية بقسم تعليم اللغة العربية

  13.بنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية4،5شارع أمحد ياين كيلومرت : وعنوان هذا القسم

  

رؤية القسم ورسالته وهدفه  -ب

 املتفوق يف توليد سرجانا تعليم اللغة العربية ابداعية وإجابة على تطور يف جمال رؤية القسم هي

.الرتبية؛ وعلى حبوث وتطوير تعليم اللغة العربية، ومتخلقا باألخالق الكرمية

رسالته هي:

.يعّد سرجانا يف تعليم اللغة العربية مقدرة وخربة يف العلوم والتكنولوجيا  )أ

.يعّد خدمة على طلب وتطور الدراسات اإلسالمية واللغة العربية  )ب

                                                            
.2014/2015امعي اجلعام، القسم تعليم اللغة العربية بنجرماسنيوثائق 13
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.يطور الطرق والتكنولوجيا بتعليم اللغة العربية بواسطة الدراسات والبحوث واخلربات امليدنية  )ج

.مية داخل اجلامعة وخارجهايثّقف البيئة العربية والسلوك اإلسال  )د

.ينشر نتائج الدراسات يف جمال تعليم اللغة العربية بربنامج الدورة التدريبية املالئمة  )ه

سرجانا الذي له مقدرة على عمل وتطور تعليم اللغة العربية يف مجيع املراحل تشكيل : هدفه

14.الرتبوية وله مقدرة على اخلطة وحل املشكلة الرتبوية عامة

  لة المدرسينحا-ج

شخصا الذين 22قدر 2016/2015يبلغ عدد املدرسني قسم تعليم اللغة العربية للعام اجلامعي

ومجيع املدرسني قاموا بعملية التعليم . دكاتريا واألخرون حصلوا على درجة املاجستري4أساتيذا و3تتكون من 

  15.بكفائتهم، ويعرف ذلك مبا عندهم من يواصل الدراسة إىل درجة الدكتوراهحسب ختصصهم الالئق 

  

حالة الطلبة  -ذ

وعدد الطلبة للمرحلة . طالبا370يبلغ عددهم مجيعا 2016/2015و يف العام اجلامعي

طالبا، وللمرحلة 2010/20095طالبا، وللمرحلة 2009/20084طالب واحد، وللمرحلة 2008/2007

طالبا، 2013/201296طالبا، وللمرحلة 2012/201153طالبا، وللمرحلة 2011/201011

  . طالبا2016/201569طالبا وللمرحلة 2015/201459طالبا وللمرحلة 2014/201371وللمرحلة 

  تعليم الكالم في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية-ه

إلسالمية احلكومية اخلطة الدراسية لتعليم الكالم يف جامعة أنتساري ا-1

اخلطة الدراسية أو املخطط هو ختطيط التعليم يف جمموعة من املواد أو املوضوعات اليت تشمل معيار 

الكفاية والكفاية األساسية واملواد األساسية واخلربات التعليمية واحلصول على املؤشرات والتقومي و وختصيص 

  .الوقت واملصادر التعليمية

املبدأ النظامي، ) مبدأ االستمرارية، ج) مبدأ الِعلمية، ب) أ: طة الدراسية فهيوأما مبادئ تطور اخل

  16.املبدأ الكلي) مبدأ املرونة،  ز) املبدأ الواقعي و السياقي، و) املبدأ الوايف، هـ) مبدأ التماسك، و) د

                                                            
14 Panduan Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, Edisi Revisi, 2012, h. 12

.2014/2015عياماجلعام، القسم تعليم اللغة العربية بنجرماسنيوثائق 15
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غوية مناسبة ويرجى من تطور اخلطة الدراسية أن الطلبة هلم القدرة يف تطبيق املعرفة واملهارات الل

  .باملعيار املقرر بإدخال مهارات احلياة يف عملية التعليم

  :ومن فوائد اخلطة الدراسية هي

تكون دليال لتطور التعليم وهو يف ترتيب ختطيط ألنشطة التعليم وإدراة ألنشطة التعليم وتوفري مصادر -)أ

.التعلم وتطور النظام التقوميي

.لرئيسية للربنامج املراد حتقيقها يف املوضوعإعطاء نظرة عامة على النقاط ا-)ب

  .كقياس يف تقييم جناح برنامج للتعلم  - )ج

  17.الوثائق املكتوبة مسؤولة لربنامج التعلم-)د

  :ويف املستوى اجلامعي، أن تطور اخلطة الدراسية مهم الذي حتت النظر

ينبغي أن ميلكها الدراس وهو مؤسس قائد اخلطة الدراسية هو املنهاج  تصميما كتابيا عن القدرة اليت-)أ

على املعيار القومي، وكذلك املواد املدروسة واخلربات التعليمية اليت يسري فيها لنيل تلك القدرة مث 

.التقومي الذي يقوم به املدرس لتعيني املستوى املتحصل عليه الدارس يف القدرة

وهذه حباجة إىل تطور مناسب student orientedوالتعليم يف اجلامعة هو االجتاه إىل الطلبة -)ب

.حباجات الطلبة

واملنهج املستخدم يف كلية الرتبية والتعليم يف . كما ذكر يف السابق، أن قائد اخلطة الدراسية هو املنهج

  .قسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني هو املنهج املؤسس على الكفاية

) mision(و الرسالة ) vision(ؤسس على الكفاية لقسم تعليم اللغة العربية وجهة الرؤية وللمنهج امل

  . واألهداف

ولتطبيق مجيع وجهة الرؤية لقسم تعليم اللغة العربية ورسالته وأهدافه فهناك العمل واحملاولة على عملية 

تعمال التكنولوجيا؛ وأيضا خيدم خدمة التعليم هدوءا، وواقعيا ومعاصرا؛ وكذلك إعداد املصادر التعليمية واس

متكاملة؛ وليكون خمربا حمرتفا يف تعليم اللغة العربية فالقسم يعقد التعليم الذي يتجه إىل مهارات معرفيا 

ولنيل تلك الثالثة، فينظم تنظيم املنهج الذي يهتم بالتفوق املؤسس على الكفاية . وشخصيا والنفس حركي

)competence based curriculum.(  

                                                                                                                                                                                        
16Muhaimin dkk., Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Rajawali 

Press, 2008) h. 114. Masnur Muslich, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan 
Pengembangan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 25-26

17Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dalam KTSP, 2008, Jakarta, h. 6
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تمع من حيث إن أكثر متخرجي هذا  وهذا القسم يعدّ أيضا املنهج احمللي الذي يناسب حباجة ا

وهذه احلالة، تدل على أن التنظيم وحمتوى . القسم يكونون مدرسني يف املدارس اإلسالمية واملدراس العامة

  :نهج لقسم تعليم اللغة العربية وأما حمتوى امل. املنهج لقسم تعليم اللغة العربية يتمثل مالئما باحلاجة

  املواد يف احلياة االجتماعية،-)املواد يف العلوم واملهارات، ج- )املواد يف تطوير الشخصية، ب-)أ

.املواد يف السلوك واملهنة  -)املواد يف الكفاءة واملهنة، ه-)د

موعة من املواد يف الكفاءة واملهنة، وهي  تنقسم إىل ثالث مواد، مهارة مادة مهارة الكالم تدخل يف ا

  وحتّضر يف املستوى الثاين والرابع والسادس. الكالم األوىل والثانية والثالثة

  .وفيما يلي النقاط عن كفاية املتخرجني لقسم تعليم اللغة العربية املؤسسة على الكفاية

  :الكفاية األساسية: األول

ة العربية يف املدارس الرمسية واملدارس غري الرمسية على يكون مدرسا يف تعليم اللغ: مدرس اللغة العربية-)أ

.السواء

.يبحث البحوث العلمية كميا ونوعيا يف تعليم اللغة العربية: الباحث-)ب

يطبق نظريات التعليم يف تطور تعليم اللغة العربية سواء كان مدرسا : مدرب تعليم اللغة العربية- )ج

  .ومرشدا و مدربا ومرتمجا

  :لكفاية اإلضافيةا: الثاين

وهو مثقف يندمج بني التقليدي والعصري  ويفكر . ويعين مفكر ومدرب يف تعليم اللغة العربية

.وينقد علوم اللغة العربية ويتطور تعليم اللغة العربية
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خامسالباب ال

عرض البيانات وتحليلها

موعة من املواد يف الكفاءة واملهنة ، وهي تنقسم إىل ثالث مواد، مهارة مادة مهارة الكالم تدخل يف ا

الذين يعلم مادة مهارة ونواحملاضر . وحتّضر يف املستوى الثاين والرابع والسادس. الكالم األوىل والثانية والثالثة

، على معمر املاجستري)2احملاضر (توفيق الرمحن املاجستري ، )1احملاضر (خملص أنصاري املاجستري الكالم هو 

، قام الباحث باملقابلة مع الطالب يف احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالماسرتاتيجياتعرفةمل.)3احملاضر (

  . مستوى السابع، و اخلامسمستوى، و مستوى الثالث

يف مستوى الثالث سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم 1قابلة مع الطالب امل

و . حفظ نص احملادثة مث تطبيقها، ، املقابلة، األسطونة، السؤال واجلواباستماع احملادثة يف: ؟  قال الطالب

يف مستوى الثالث سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم ؟  قال 2قابلة مع الطالب امل

.استماع احملادثة يف األسطونة، ، السؤال واجلواباحلريةاحملادثةتقدمي القصة،:الطالب

يف مستوى اخلامس سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم 1ابلة مع الطالب قامل

يف مستوى 2قابلة مع الطالب املو. احملادثة، تقدمي القصة، جمموعة صغرية،السؤال واجلواب: ؟  قال الطالب

احملادثة املوجهة، تقدمي : الطالباخلامس سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم ؟  قال

احملاضرة، ، احملادثة احلريةاملناقشةالقصة، 

يف مستوى السابع سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم 1قابلة مع الطالب امل

مث .املناقشة، القصةتقدمي ، املسرحية، والبطاقةاحملادثة املوجهة، القصة باستخدام الصوار: ؟  قال الطالب

يف مستوى السابع سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم ؟  قال 2قابلة مع الطالب امل

.القصة باستخدام الصوار، املسرحيةلعبة،الاملقابلة،،جمموعة صغريةاحملادثة املوجهة واحلرية،: الطالب

العربية، نلخص اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم  مهارة الكالم بناء على مقابلة مع الطالب يف قسم تعليم اللغة 

األسئلة واألجوبة، استماع احملادثة يف األسطونة مث يرددهان حفظ نص احملادثة،  احملادثة املوجهة، احملادثة : هي

.اللعبة، املقابلة، املسرحية، احملاضرة، املناقشةاحلرية، إسرتاتيجية جمموعة صغرية، تقدمي القصة، 

خملص أنصاري املاجستري مهو الذين يعلم مادة مهارة الكالم يناحملاضر مث قام الباحث باملقابلة مع 

  ).3احملاضر (، على معمر املاجستري )2احملاضر (، توفيق الرمحن املاجستري )1احملاضر (
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قال مهارة الكالم ؟مادة تعلم يف ما هي املشكالت لدي الطالب سألتُ 1يف مقابلة مع احملاضر 

ء اللغوية قليل املفردات، اخلوف من األخطا:  املشكالت لدى الطالب يف تعلم مهارة الكالم منها: 1احملاضر 

  .عندما يتحدث بالعربية

حلل هذه املشكلة، أنا استخدم  : قليل املفردات- أوالحلل هذه املشكلة ؟كيف اسرتاتيجيات احملاضر 

بالعربية مثال حتت املوضوع األسرة استخدم الصور ) أقص(حتدث عند ما أ. الوسائل التعليمية وهي الصور

مث أقوم بالتدريبات حول القصة ؟ من هذا ؟ وما مهنته؟ ومن هذه ؟ وما مهنتها . للسهولة الفهم لدى الطالب

  .؟  وبعدها أعطى الفرصة إىل الطالب أن يتحدث بالعربية باستخدام الصور

حلل هذه املشكلة، أنا استخدم إسرتاتيجية : دما يتحدث بالعربيةاخلوف من األخطاء اللغوية عن- ثانيا

مث أعطى الفرصة . الطالبة، لكل جمموعة أربعاتست جمموع/م الطالب إىل مخسيقستأوال . جمموعة صغرية

ذه إسرتاتيجية، يستطيع الطالب أن يسأل مع زمالئهم عن  جلميع الطالب أن يتحدث عن األعمال اليومية، 

رأيت .لصعبة، يستطيع الطالب أن يعرب عما بفكرته وقلبه بدون احلياء و اخلوف من األخطاء اللغويةاملفردات ا

موعة وهم الخيافون أن يتحدثو بالعربيةالط وبعدها اعطى الفرصة . الب يتحدثون بالعربية مع زمالئهم يف ا

  .لكل جمموعة أن يتحدثو بالعربية

ملشكالت لدي الطالب يف تعلم مادة مهارة الكالم ؟ قال سألت ما هي ا2يف مقابلة مع احملاضر 

كفائتهم يف القواعد منخفضة، مالديهم : املشكالت لدى الطالب يف تعلم مهارة الكالم منها: 2احملاضر 

مفردات كثرية، الطالب ال يرغبون يف الكالم باللغة العربية أمام األخرين بسبب اخلوف من الوقوع يف اخلطأ 

  على الكلمة الصحيحةوصعوبة احلصول

كفائتهم يف القواعد منخفضة، حلل هذه   - أوالكيف اسرتاتيجيات احملاضر حلل هذه املشكلة ؟

املشكلة أنا أستخدم إسرتاتيجية السؤال واجلواب، وذلك بأن يلقي املعلم سؤاال يف موضوع ما يعرفه الطالب، 

مث .  مث بعدها أعطى الطالب الفرصة لألسئلةوالطالب جييبون، مثال يف املوضوع التعارف، أعرف نفسي أوال

: أسأل إىل الطالب الذي جيلس يف األمام، مامسك ؟ من أين أنت؟ أين تسكن األن ؟ وبعدها جاء دورك

  .تفضل يأخي اسأل إىل صاحبك يف اجلانب كما يف املثال
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األمور اليت تدور يستطيع املعلم أن يتعرف على كثري من :كما قال موساد إجيابيات طريقة األسئلة

م على أسئلته يستطيع املعلم من خالل طريقة األسئلة أن ينم ، يف أذهان الطالب ، وذلك من خالل إجابا

يستطيع املعلم من خالل طريقة األسئلة أن يستثري الدافعية يف التعلم عند ، يف طالبه القدرة على التفكري

.م ، وذلك إذا اتبع أسلوبا تربويا سليما يف إلقاء األسئلةميكن للمعلم أن جيعل طالبه ينظمون أفكاره، طالبه
18

مالديهم مفردات كثرية، حلل هذه املشكلة أنا أستخدم إسرتاتيجية احملادثة املوجهة، أوال أوزع - ثانيا

مث أقرا املفردات اجلديدة والطالب يقلدون ) احلوار بني عثمان و حممود حتت املوضوع يف اجلامعة(نص احملادثة 

 يوضح معناها ويشجعهم على استعماهلا يف أحاديثهم، وبالتايل أقرأ نص احملادثة بنفسي والطالب يستمعون مث

مث استمع ورّدد، وبعدها السؤال واجلواب أنا كعثمان وأنتم  ) قراءة صامتة(و يقرئون النص بدون الصوت 

. مثىن يف أمام الفصلكمحمود، األن متبادال أنا كمحمود وأنتم كعثمان مث جيري احملادثة مثىن

: صعوبة احلصول على الكلمة الصحيحة، حلل هذه املشكلة أنا أستخدم الوسائل التعليمية-ثالثا

أوال يذكر عنوان الدرس ويقرأ مث يطلب عدد من الطالب قرائتة، يعرض املعلم صورة ألول . الصورة والبطاقة 

، فإذا كانت اجلملة اليت متثل الصورة مثال حيرث اجلملة من مجل الدرس،مث يسأل الطالب عن مضمون الصورة

الفالح املزرعة، يسأل املعلم ماذا يفعل الفالح؟ ويستدرج املعلم الطالب لإلجابة الصحيحة ويكرر من 

مث يعرض املعلم بطاقة اجلملة اليت متثل الصورة ويربط الصورة باجلملة وهكذا يف . الطالب اإلجابة الصحيحة

  . بقية مجل الدرس

احملادثة احلرية، فإذا نظرنا إىل حياة : من اسرتاتيجيات لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم -ابعار 

فهناك احملادثة اليت جتري أثتاء الزيارات وعند : الطالب خارج اجلامعة وداخلها جند كثري من مواقف احملادثة

ات وغري ذلكويف املقصف، ويف املكتبة ويف املؤمتر . تقدمي الناس بعضهم لبعض

قال سألت ما هي املشكالت لدي الطالب يف تعلم مادة مهارة الكالم ؟3يف مقابلة مع احملاضر 

مالديهم كفائة يف علم النحو والصرف ، : املشكالت لدى الطالب يف تعلم مهارة الكالم منها: 3احملاضر 

كيف اسرتاتيجيات احملاضر . اخلطأمالديهم مفردات كثرية، مالديهم شجاعة يف الكالم، اخلوف من الوقوع يف

  حلل هذه املشكلة ؟

                                                            
18 www. drmosad.com
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استماع احملادثة يف األسطونة مث يرددها، هذه اسرتتيجيات مناسب ملن يبدأ ان يدرس اللغة : أوال

. يقرئون احملادثة والطالب يستمعون باهتمام كبري) ناطق اصلي(أوال املتكلم . العربية و ما لديهم املفردات كثرية

مث ) قراءة صامتة(عرض املعلم احملادثة على الشاشة وهم يستمعون مرة ثانية ويقرئون بدون الصوت مث بعدها ي

  . مث جيرى احملادثة مع صاحبه يف اجلانب. جيرى احملادثة مع األسطونة بالسؤال واجلواب

تقدمي القصة، أوال املدرس يقص قصة أمام الطالب وهم يستمعون مث املدرس سيسأل عن : ثانيا

صة انفا، هذا مبعىن هل الطالب يفهمون بتلك القصة مث املدرس يشجع  الطالب لكتابة القصة القصرية الق

حول اجلامعة أو املدرسة مثال، طبعا هذه مشكلة كبرية لدى الطالب الذين ما لديهم املفردات كثرية، لكن 

الكالم، ان شاء اهللا سريقى مهارتنا يف املدرس يقول املهم انتم حتدثون بالعربية والتفكر عن األخطاء اللغوية يف 

  ألن هذه اسرتتيجيات جيرب الطالب أن يتحدثوا بالعربية أمام األخرين واحد واحدا. املستقبل

املقابلة مثل السؤال واجلواب ويتيح الفرصة املقابلة للطالب مع زميله ويتحدثوا مبوضوع ما، : ثالثا

ذه اسرتتيجيات،  م يتحدثون ويبني ماشاء، ولكن املهم  الطالب يتحدثون بالطالقة واليشعرون باحلياء أل

  مع زمالئهم وال يتحدثون مع املدرس، وال يتحدثون أمام الفصل، ويساعدهم بعضهم بعضا

. املسرحية حيتاج إىل اهتمام كبري، اوال حيدد املوضوع، جيرى املسرحية مثل احلياة اليومية: رابعا

الطالب أن يستعد احملاضرة يف البيت ويتحدث أمام الفصل على األقل اسرتاتيجيات أخري احملاضرة، لكل

دقيقتني على األكثر مخسة دقائق، هذه أمر سهل ملن جيتهد والبأس عند احملاضرة حيمل القرطاس، ميكن ينسى 

بون ذه اسرتتيجيات هم يقرؤون وهم يكت. بعض الكلمات و يفتح مث يغلق والجيوز القراءة ملن يقوم باحملاضرة

  وهم يتحدثون بنفسي مث جيري احملاضرة

احلوار املتسلسل، املدرس يقسم إىل أربع أو مخس جمموعات، لكل جمموعة أربعة الطالب مث : خامسا

يتيح الفرصة للمجموعة أن يستعد احلوار وبعدها يتقدم  إىل األمام مث يتحدث بسؤال واجلواب واحدا واحدا، 

  .أحيانا احلوار غري مرتب

املدرس يقسم إىل أربع أو مخس جمموعات، لكل جمموعة أربعة أو مخسة : القصة املتسلسلة :سادسا

الطالب مث يتيح الفرصة للمجموعة أن يستعد القصة وبعدها يتقدم  إىل األمام مث يتحدث أمام الفصل واحدا 

إتاحة مهارة الكالماملساعدة على تدريس سرتاتيجياتإلابعض وقال موساد .واحدا، أحيانا القصة غري مرتب
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الطالب إتاحة الفرصة واليت رأوها، وعن املشاهدت اليت اشرتكوا فيهاالرحاليتحدثوا عن أنللطالبالفرصة 

واقف احلياتية اليت التحدث عن املعلى الطالبتشجيع ،هواياتهويتحدث عنمن قصص -حيكي ميا لديه

ا مثل 19.نبالتليفو زميله معالطالبيتحدثمير 

مبشاركة الطالب الفعلية يف واملناقشة جتعل الطالب مشاركني فعليني يف الدرساسرتاتيجية: سابعا

ا ، متاسرتاتيجيةوهذه . املناقشة يزداد تقديرهم للعلم الذي يتعلمونه كن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء إدار

، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن اسرتاتيجيةيف هذه ومما ينبغي أن يراعى.ولكنها ليست هي األساس فيها

بل ينبغي أن تكون نقاشا هادئا هادفا ، يتقدم . أو جمرد جدلةأن يكون جمرد حديث غري هادف بني جمموع

كذلك فإن املناقشة ليست . الطالب من خالله حنو حتقيق هدف أو أهداف معينة ، خيطط هلا املعلم سلفا 

ا عفويا ، وإمنا جيب أن يسبقها القراءة والتحضري الالزمني جمرد جمموعة من اآل   .راء اليت يلقيها أصحا

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم ،مقابلةتلك بناء على 

احملادثة يف ، استماع السؤال واجلواباللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني هي 

تقدمي احملادثة احلرية، إسرتاتيجية جمموعة صغرية،األسطونة مث يرددها، حفظ نص احملادثة، احملادثة املوجهة،

موعتني، املقابلة، املسرحية، احملاضرة، باستخدام  ، احلوار الصوار والبطاقةالقصة، املناقشة واملناظرة بني ا

  اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم   14هذه هي .، القصة املتسلسلةاملتسلسل
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  الباب السادس

  ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

  نتائجملخص ال-أ

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم حولبعد إجراء البحث

  :ية احلكومية بنجرماسني، ميكن للباحث تقدمي اخلالصة كما يلياللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالم

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري 

، استماع احملادثة يف األسطونة مث يرددها، حفظ نص السؤال واجلواباإلسالمية احلكومية بنجرماسني هي 

تقدمي القصة، املناقشة واملناظرة بني احملادثة احلرية، إسرتاتيجية جمموعة صغرية،ثة، احملادثة املوجهة،احملاد

موعتني، املقابلة، املسرحية، احملاضرة، باستخدام    .، القصة املتسلسلة، احلوار املتسلسلالصوار والبطاقةا

  التوصيات-ب

الطالب يف مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية بناء على اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كفائة  

  :، يوصي الباحث مبا يليجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

ينبغي على حماضر مهارة الكالم يف هذه اجلامعة أن يستخدم اسرتتيجيات املتنوعة ألن كل -1

ا متعارضة متناقضة بل اسرتاتيجيات التدريس يكمل بعضها بعضاً، ومن اخلطأ أن يُنظر إ ليها على أ

.هي متكاملة

املناسبة اجلذابة يفالتدريساسرتاتيجياتينبغي على مسؤولني تربويني أن يبذلوا جهدهم يف توفري -2

.سالميةاملعاهد واملدارس اإلاجلامعات و 

  المقترحات-ج

  :ريد الباحث تقدمي بعض االقرتاحات ما يلي يراء البحثجبعد أن مت إ  

اســـرتاتيجيات احملاضـــر لرتقيـــة كفائـــة الطـــالب يف مهـــارةثـــل يرجـــى هـــذا البحـــث أن تقـــام حبـــوث أخـــرى مبو .1

.)اإلستماع، أو القراءة أو الكتابة(أخرى 
يرجى هذا البحث أن يكون مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم بالبحوث العلمية بعدها.2
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