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  المقدمة:الباب األول 

  البحثخلفية   -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"إفهـــام ســـبق الكتابـــة يف الوجـــود، فاإلنســـان تكلـــم قبـــل أن يكتـــب

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

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

  .  اللغة، وبالعكس

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

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

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

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

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

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

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

ـم يف جامعـة أنتسـاري اإلسـالمية احلكوميـة بنجرماسـينالحظة الباحث طلبة املستوى الثاوبعد م ني أ

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

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

ايف 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

أسئلة البحث  -ب
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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

.يف قسم تعليم اللغة العربيةجيرى 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 

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

  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

:  يهدف البحث إىل

  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

التعليميــة ويزيــل مــنهم الــرتدد واخلجــل يف الكــالم وملعاجلــة اخلــوف مــن يشــجع الطلبــة يف أنشــطتهم :  ثانيــا

  .األخطاء

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

اجلانب التطبيقي-2

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

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

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

  ومفاهيم عامةالكالممهارة:الباب الثاني

مفهوم مهارة الكالم-أ

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

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

    . 5التفاعل واالستجابة

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء : 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 

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

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

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

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

ة يف القدرة على وليس معىن هذا أن يتساوي املتعلم مع ابن اللغ. 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
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  أهداف تدريس الكالم-ب

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

ـا هـذه األفكـار إىل : به االنسان عند اتصاله باالخرين عن طريق اللغة مها ا واللغة اليت ينقل  األفكار اليت يعرب

  .7األخرين

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

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

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

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

.عصريةعمليات اتصال 

أن تستخدم بعض أشكال الثقافية العربية الضعيفة واملناسبة لعمره ومستوى االجتماعي وطبيعة عمله، -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 ومرتابط لفرتات زمنية ضعيفةأن يتمكن من التفكري باللغة العربية وا-10 .لتحدث 

االستراتيجبة التعليميةمفهوم -ج

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 . الطالب لألفكار واملفاهيم املبتغاةتساهم بعملية تقريب 

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

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

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

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

.وميت يتم استخدام غريها أو التوقف عنها

ا املعلم لتنفيذ هدف تعليمي، هي االسرتاتيجية ، َأّن اخلطة)Derry,1989(كما ويؤكد ديري  اليت يقوم 

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

وقدرة املعلم على توظيف . ومهارات عدة، جيب أن يتقنها املريب، عند توجهه للعمل امليداين مع املتعلمني

  .سرتاتيجية يعين أيضاً، معرفة مىت يتم استخدامها، وميت يتم استخدام غريها أو التوقف عنهااال

إستراتيجيات التعليم-د

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

.طوير اإلسرتاتيجية التقليدية املبنية على التعليم املباشرالغري مباشر والتعليم الذايت باإلضافة إىل ت

اسرتاتيجية التعليم التفاعلي-1

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

.والعصف الذهيناملفهوم من خالل عدة وسائل منها التعليم التعاوين والتعليم اإللكرتوين

التعليم التعاوين-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

.قدرات التفكري عند الطالبزيادة معدالت التحصيل وحتسني -

.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 

اضية حيث يتم تقدمي حمتوى دروس عرب اإلنرتنت واألشرطة السمعية والفيديو الويب وغرف التدريس اإلفرت 

.وميكن الطالب من الوصول إىل مصادر التعليم يف أي وقت وأي مكان
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العصف الذهين-4

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

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

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

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

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

  .وجواز البناء على أفكار األخرين

  

تؤكــد هــذه النظــرة الشــمولية للعوامــل املختلفــة احملــددة لقرارنــا حــول اختيــار اســرتاتيجية أو اســرتاتيجيات و         

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 , الـــــىت هـــــى مبثابـــــة مرجـــــع نشـــــتق منـــــه األهـــــداف الرتبويـــــة العامـــــةGoals , وبالتـــــاىل أهـــــداف التـــــدريس

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

  .التدريس 

لماذا ندرس ؟

Goals
Objectives

ماذا ندرس ؟

Content

كیف ندرس ؟

Strategies

+ Activities

ماذا حققنا ؟

Evalualion
موقع استراتيجيات التدريس فى منظومة التدريسشكل
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ىف هذا اإلطار يصبح ضروريا أن نشري إىل تغري فلسفة الرتبية وأهدافها بانتقالنا من جمتمع الصناعة إىل      

ليم عامة من حيث أهدافه وهو مما جيب أن ينعكس بالضرورة على التعKnowledge Societyجمتمع املعرفة 

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

كالماستراتيجيات تنمية مهارة ال-ه

  :ميكن للمعلم أن يستخدم جمموعة من الطرق واالسرتاتيجيات لتنمية مهارة التحدث ومنها

  :طريقة املناقشة-1

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

  .وتدريب الطالب على ذلك

  :لتحدث لدى الطالب من الضروريولكي تساهم املناقشة يف تنمية مهارة ا

 ًإعالم الطالب مبوضوع املناقشة مسبقا.  

أن تكون القضية املطروحة للنقاش تناسب مستوى الطالب.

أن ميتلك املعلم مهارة يف طرح األسئلة وتوجيهها.

ويتحلى بالصرب, أن يكون املعلم ذا ثقافة واسعة.

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

.بينهم

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

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

.بشكل سليم

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

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

  :ة احملادثة من خالل العمل يف جمموعات وهيوميكن للمعلم أن يتبع اخلطوات التالية لتطوير مهار 

حتديد اهلدف.  

اختيار نشاط يناسب املستوى العمري للطالب.

يقسم الطالب إىل جمموعات غري متجانسة ويعني قائداً للمجموعة.

يطلب من الطالب تنفيذ النشاط.

موعة بطرح النتيجة موعات األخرىللنقاش , اليت توصلت إليها جمموعته, يقوم قائد ا .مع نتائج ا

  موعات بعد املناقشة .يتم تسجيل النتيجة النهائية اليت توصلت إليها ا
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  يعطي املعلم نشاطاً جديداً للمتابعة.

:طريقة التمثيل-3

  :ميكن استخدام هذه الطريقة لتطوير مهارة احملادثة وذلك وفق اخلطوات اآلتية

 دف   .تدريب الطالب على احملادثةخيتار املعلم قصة معينة 

يوزع األدوار لشخصيات القصة على الطالب.

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

خالل تنفيذ التمثيل من قبل الطالب يعمل املعلم على التوجيه واإلرشاد.

.شخصني قائم على املنافسة يف طرح وجهات النظروهي حوار أو تفاعل لفظي بني: طريقة املناظرة

  :استخدام القصص-4

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

  يقرأ املعلم قصة معينة بطريقة مشوقة.  

يطرح أسئلة حول األفكار األساسية ويسجلها على السبورة.

    سرد القصة مع مراعاة مشولية لألفكار الرئيسية املسجلةيطلب إىل التالميذ إعادة.

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

.حتويل القصة إىل متثيلية يقوم الطالب بأداء أدوارها

  :إسرتاتيجية التعبري عن املوضوعات شفوياً -5

م وما يشاهدونه وميكن للمعلم أن يسري وفق اخلطوات اآلتيةيسمح املعلم للطالب بالت   :حدث عن خربا

  يبني املعلم للطالب أن هلم حرية اختيار املوضوع.  

  يتم تدوين أمساء الطالب الراغبني يف التحدث.

يتحدث أحد الطالب عن موضوعه مع مراعاة استماع اآلخرين له.

الطالبيدور حوار ونقاش بعد انتهاء حديث.

  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

:إسرتاتيجية طرح األسئلة-6

كاألسئلة اليت تبدأ , يث تكون األسئلة مفتوحة النهايةحب, يوجه املعلم أسئلة للطالب حول موضوع معني

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

  .لديهم
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  :إسرتاتيجية اخلطابة-7

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

  .اإلذاعة املدرسية أو التحدث يف املناسبات االجتماعية والسياسية

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

  .والتعبري عن رأيه حبرية إىل جانب تنمية القدرة على احملادثة واحلوار

  

  منهجية البحث:ب الثالثالبا

منهج البحث-أ

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 

  .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

  مصادر البيانات-ج

  :البيانات ميكن الباحث رسم هذه البيانات و مصادرها كما يليولبيان مصادر 

  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

  العربيةاللغة 

تأسيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية   -أ

رؤية القسم ورسالته وهدفه  -ب

حالة املدرسني  -ج

  حالة الطلبة  - د
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  عن ميدان البحثوصفيةنبذة :رابعالباب ال

تأسيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية التربية   -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

  .وبيةملشاركة بناء الشعب والبلد فضال يف كاملنتان اجلن

ا كلية الدراسات اإلسالمية يف  ويف جمال الرتبية والدينية، أّسس 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 

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

ويف . وغري امسها جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية وعني مديرها ظفري زمزم1964سنة 89الدينية الرقم 

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

ويف تلك السنة فتح قسم الدراسات . ج حممد أشعريوعني عميدها األول الدكتوراندوس احلا 1965سبتمرب 

غّري قسم اللغة 1995يف منهاج سنة . فتح فيها قسم اللغة العربية1975ويف شهر أغسطس سنة . اإلسالمية

م  2015منذ سنة " ب"وهذا القسم حصل على شهادة االعتماد بتقدير . العربية بقسم تعليم اللغة العربية

  8.بنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية4،5أمحد ياين كيلومرت شارع : 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

.يطور الطرق والتكنولوجيا بتعليم اللغة العربية بواسطة الدراسات والبحوث واخلربات امليدنية  )ج

.داخل اجلامعة وخارجهايثّقف البيئة العربية والسلوك اإلسالمية  )د

                                                            
.2014/2015امعي اجلعام، القسم تعليم اللغة العربية بنجرماسنيوثائق 8
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.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

9.الرتبوية وله مقدرة على اخلطة وحل املشكلة الرتبوية عامة

  المدرسينحالة -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 

  10.حسب ختصصهم الالئق بكفائتهم، ويعرف ذلك مبا عندهم من يواصل الدراسة إىل درجة الدكتوراه

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 

  عرض البيانات وتحليلها:خامسالباب ال

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 الكالماسرتاتيجياتملعرفة.)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،استماع احملادثة يف األسطونة، السؤال واجلواب: ؟  قال الطالب

رتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم ؟  قال يف مستوى الثالث سألت ما اس2قابلة مع الطالب امل

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

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

.2014/2015امعياجلعام، القسم تعليم اللغة العربية بنجرماسنيوثائق 10
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يف مستوى اخلامس سألت ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم 1قابلة مع الطالب امل

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

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

احملاضرة، ، احملادثة احلريةاملناقشةالقصة، 

ما اسرتاتيجيات احملاضر يف تعليم مادة مهارة الكالم يف مستوى السابع سألت1قابلة مع الطالب امل

مث .، املناقشةالقصةتقدمي ، 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،: بالطال

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

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

قال مهارة الكالم ؟مادة تعلم يف ما هي املشكالت لدي الطالب سألتُ 1يف مقابلة مع احملاضر 

ء اللغوية املفردات، اخلوف من األخطاقليل :  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(عند ما أحتدث . الوسائل التعليمية وهي الصور

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

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

حلل هذه املشكلة، أنا استخدم إسرتاتيجية : اخلوف من األخطاء اللغوية عندما يتحدث بالعربية- ثانيا

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

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

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



14

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

  .لكل جمموعة أن يتحدثو بالعربية

سألت ما هي املشكالت لدي الطالب يف تعلم مادة مهارة الكالم ؟ قال 2يف مقابلة مع احملاضر 

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

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

  وصعوبة احلصول على الكلمة الصحيحة

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

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

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

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

  .تفضل يأخي اسأل إىل صاحبك يف اجلانب كما يف املثال

يستطيع املعلم أن يتعرف على كثري من األمور اليت تدور :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

.ميكن للمعلم أن جيعل طالبه ينظمون أفكارهم ، وذلك إذا اتبع أسلوبا تربويا سليما يف إلقاء األسئلة، طالبه
11

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
11 www. drmosad.com



15

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

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

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

  . بقية مجل الدرس

حلرية، فإذا نظرنا إىل حياة احملادثة ا: من اسرتاتيجيات لرتقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم -رابعا

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

ويف املقصف، ويف املكتبة ويف املؤمترات وغري ذلك. تقدمي الناس بعضهم لبعض

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

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

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

  حلل هذه املشكلة ؟

دثة يف األسطونة مث يرددها، هذه اسرتتيجيات مناسب ملن يبدأ ان يدرس اللغة استماع احملا: أوال

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

مث ) قراءة صامتة(وت مث بعدها يعرض املعلم احملادثة على الشاشة وهم يستمعون مرة ثانية ويقرئون بدون الص

  . 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

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

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

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

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

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

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

   يتحدثون مع املدرس، وال يتحدثون أمام الفصل، ويساعدهم بعضهم بعضامع زمالئهم وال
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. املسرحية حيتاج إىل اهتمام كبري، اوال حيدد املوضوع، جيرى املسرحية مثل احلياة اليومية: رابعا

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

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

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

  وهم يتحدثون بنفسي مث جيري احملاضرة

وعة أربعة أو مخسة املدرس يقسم إىل أربع أو مخس جمموعات، لكل جمم: القصة املتسلسلة : ساماخ

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

الطالب إتاحة الفرصة واليت رأوها، وعن املشاهداشرتكوا فيهات اليت الرحاليتحدثوا عن أنللطالبالفرصة 

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

ا مثل 12.نزميله بالتليفو معالطالبيتحدثمير 

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

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

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

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

  ائة الطالب يف مهارة الكالم اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية كف  14هذه هي .، القصة املتسلسلةاملتسلسل

  ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات:الباب السادس

  نتائجملخص ال-أ

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

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

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

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

  التوصيات-ب

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

  :، يوصي الباحث مبا يليجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

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

ا متع ارضة متناقضة بل اسرتاتيجيات التدريس يكمل بعضها بعضاً، ومن اخلطأ أن ُينظر إليها 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 تقـــام حبـــوث أخـــرى مبويرجـــى هـــذا البحـــث أن.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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