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مستخلص البحث
من احملاكلة للوصوؿ إذل تعليم مهارة الكالـ تعلما فيو للطالب فال بد أف ربتاج إذل
ادلقرر ،كىو اجلزء من الربانمج الدراسي كالذم يتضمن رلموعة من ادلوضوعات الدراسية
اليت يلتزـ الطالب بدراستها يف فًتة زمنية زلددة قد تًتاكح بُت فصل دراسي كاحد ،كعاـ
دراسي كامل كفق خطة زلددة .كمقرر التدريس يف مهارة الكالـ حيدد أنواع ادلهارات
الشفهية اليت سوؼ يتم تدريسها كشلارستها خالؿ التدريس كتنظيم التنفيذ للتعليم كالتقييم
ادلنظم بشكل منتظم الذم يشتمل على مكوانت مًتابطة لتحقيق اإلتقاف يف الكفاءات
األساسية.
الكلمات األساسية :ادلقرر ،مهارة الكالم

ادلقدمة

أساسيات البحث

الكالـ لغة منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية .كاللغة يف األساس ىي الكالـ ،أما
الكتابة فهي زلاكلة لتمثيل الكالـ .كالدليل على ذلك كما ذكر عبد الرمحن بن ابراىيم
الفوزافٔ أف عرؼ اإلنساف الكالـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل حيث ظهرت الكتابة
يف فًتة متأخرة من اتريخ اإلنساف ،كيتعلم الطفل الكالـ قبل أف أيخذ يف تعلم الكتابة اليت
يبدأ يف تعلمها عند دخوؿ ادلدرسة ،كمجيع الناس األسوايء يتحدثوف بلغاهتم األـ بطالقة،
 1عبذ الرمحن بن ابراىيم الفوزاف ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا( ،الرايضٔٛ٘ ،)ٕٓٔٔ :
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كيوجد عدد كبَت من الناس اليعرفوف الكتابة يف لغاهتم .كبناء على ما تقدـ من أسباب،
ينبغي أف صلعل من تعليم الكالـ أحد أىم األىداؼ يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت
هبا.
إف تعليم اللغة العربية على ادلستول اجلامعي يعد من أىم مراحل التطور اليت مر هبا
تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا .ستلقي ىذه ادلقالة عن ادلقرر لتعليم الكالـ يف قسم اللغة
العربية التابع لكلية اآلداب ككلية الًتبية (دراسة تقوديية) .فادلقرر ىو ربديد زلتول
التدريس ،كىو يرصد ما سوؼ يتم تدريسو كجيرم اإلختبار عليو .كمن ىنا فإف مقرر
التدريس يف مهارة الكالـ حيدد أنواع ادلهارات الشفهية اليت سوؼ يتم تدريسها كشلارستها
خالؿ التدريس ،ككذلك الوظائف أك ادلوضوعات أك جوانب احملادثة األخرل اليت سوؼ
تدرس ،كالًتتيب الذم سوؼ تظهر عليو يف التدريس .كيف ىذا البحث أخذت الباحثة
منوذج ادلقرر لتعليم مهارة الكالـ يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كقسم األدب العريب
كلية العلوـ اإلنسانية كالثقافة جبامعة مولنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ،كىي
جامعة إسالمية حكومية تشرؼ عليها كزارة الشؤكف الدينية جلمهورية إندكنيسيا ،كىي تقع
يف منطقة ماالنق ،زلافطة جاكل الشرقية.

ادلبحث

اإلطار النظري

 .1تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية

ٕ

أف تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندكنيسية ديكن أف نقسمها إذل مرحلتُت ،كىي
تعليم العربية على ادلنهج القدًن ،كتعليم العربية ابإلذباىات اجلديدة .ينحصر تعليم اللغة
العربية يف إندكنيسيا يف اذلدؼ الديٍت أم أف اجملتمع اإلندكنيسي يهتم هبذه اللغة بوصفها
لغة الدين حيث كاف مايستند إليو تعليم ىذه اللغة من منهج أك مدخل ديكن كصفو
 2رلموعة ابحثُت ،اللغة العربية يف إندكنيسيا( ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيعٜٔٓ-ٔٓٛ ،)ٕٓٔ٘ ،
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تقليداي كىو أنو يركز إذل حد كبَت على كوهنا لغة دينية من دكف مراعات كوهنا لغة أجنبية،
ٖ
شلا يسوغ القوؿ :إف تعليمو يتبٌت منهجا دينيا أك اإلذباه ديٍت.
كأىم ما يتمثل فيو ىذا اإلذباه الديٍت بناء ادلنهج ادلتبع تعليم اللغة العربية على
اجلوانب الداخلية ) (Internal Focusمن اللغة كالسيما النحو كالصرؼ كادلفردات ٗ،حىت
يشتهر ىذا ادلنهج ابدلنهج النحوم .كىذا ادلنهج أتثر من ادلذىب البنيوم )(structuralism
يف اللغة حيث ينظر إذل اللغة حسب اجلوانب الداخلية فيها من حيث األصوات كادلفردات
كالقواعد كالداللة ،كاليبارل ىذا ادلذىب بشيء خارج اللغة .كإذا طبقنا ىذا الفكر اللغوم
على رلاؿ تعليم اللغة ،فتعليم اللغة إذا تعليم العناصر اللغوية ،تعليم األصوات ،تعليم
الصرؼ ،تعليم النحو كما إذل ذلك .كادلعيار الرئيس يف قياس مستول إجادة اللغة العربية
يف ضوء ىذا ادلنهج ىو القدرة على قراءة النصوص العربية ،كخباصة النصوص الدينية
كاألدبية ،كترمجتها إذل اللغة اإلندكنيسية .لذا فإف اذلدؼ الرئيس من تعليم اللغة العربية
كتعليمها كفق ىذا ادلنهج ىو اذلدؼ الديٍت ،كىو تعليم اللغة العربية كتعلمها من أجل
التمكن من فهم القرآف الكرًن ،كاألحاديث الشريفة كغَتمها من ادلصادر الدينية
٘
اإلسالمية.
كيف ضوء ىذا االذباه الديٍت كادلدخل النحوم كما ذكره نصر الدين إدريس ،كاف
تعليم اللغة العربية على مجيع مستوايتو يًتكز إذل حد كبَت على عملية تزكيد الطالب
بقواعد اللغة العربية كتدريبهم على الًتمجة لكي يتمكنوا من استيعاب النصوص العربية
كترمجتها إذل اللغة اإلندكنيسية .كذلك يتم من خالؿ توظيف ما يعرؼ بطريقة النحو
كالًتمجة ،تلك الطريقة اليت رآىا العلماء من أقدـ ما يعرؼ من طرائق تعليم اللغات
األجنبية كاليت قد أشارت العديد من الدراسات إذل فشلها كعدـ فعاليتها رغم أهنا ال تزاؿ
 3شللوءة احلسنة ،كاقع تعليم للغة العربية يف اجلامعات اإلندكنيسية ،رلموعة ابحثُت يف كتاب اللغة العربية يف إندكنيسيا( ،الرايض :دار كجوه
للنشر كالتوزيعٔٓٛ ،)ٕٓٔ٘ ،
 4رشدم أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا :مناىجو كأساليبو( ،الرابط :إيسسكؤٓٓ ،)ٜٜٔٛ ،
 5مملىءة الحسنة ،واقع جعليم للغة العربية في الجامعات لاهذوهسسية ،مجمىعة باحثين في كحاب اللغة العربية في إهذوهسسيا109-108 ،
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سائدة االستخداـ حىت اآلف يف مناطق سلتلفة من العادل  ٘.ككاف شيوع توظيف ىذه
الطريقة يعود يف ادلقاـ األكؿ إذل أهنا تتخذ النحو كالًتمجة كسيلة لتعلم اللغة كربللها ربليال
مفصال كتطبيقها يف ترمجة اجلمل .كىذا يتناغم سباما مع تعليم اللغة العربية يف ادلدارس
كادلعاىد كاجلامعات يف إندكنيسيا اليت يهدؼ إذل تزكيد الطالب ابلقواعد كتدريبهم على
ترمجة النصوص العربية إذل اللغة اإلندكنيسية أك غَتىا من اللغات احمللية .إضافة إذل ذلك
إف ىذه الطريقة تسمح استخداـ اللغة الوسيطة يف عملية التعليم شلا خيفف عبء معلمي
ٙ
اللغة العربية يف إندكنيسيا الذين كاف معظمهم دل يتمتع دبا يكفي من مهارة الكالـ.
كاإلذباىات اجلديدة يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا قد بدأت منذ النصف الثاين
من التسعينيات .كديكن أف نالحظها من خالؿ ادلنهج التعليمي كاإلدارة التعليمية كادلوارد
البشرية ،إذ إف منهج تعليم اللغة العربية يف ضوء ىذه اإلذباه اجلديد يتسم أبنو الينحصر
يف األىداؼ الدينية فقط ،كإمنا يتطور ليشمل أيضا األىداؼ اإلتصالية ،كذلك على
أساس أف اللغة ليست رلرد لغة دينية ،كإمنا أيضا ىي لغة اإلتصاؿ .كديكن أف تقوؿ :إف
ادلنهج اجلديد الينحصر يف اجلوانب الداخلية من اللغة كإمنا يهتم كذلك ابجلوانب اخلارجية
) (external focusمن اللغة .كىذا النوع جديد من ادلنهج الدراسي يف احلقيقة ىو استجابة
لتطور ادلذىب اللغوم من البنيوم إذل الوظيفي حيث قاؿ :إف أمهية اللغة ىي كظيفتها ال
ٚ
ديكن لنا أف ننظر اللغة فقط بعناصرىا ادلتجزئة ،لكن بتكامل بعضها مع بعض.

أوال :تقسيم تعليم اللغة العربية يف اجلامعات

اجلامعات رمز التقدـ كاحلضارم ،لذلك فقد عٍت بتأسيسها حكومة إندكنيسيا
كشعبها منذ يوـ استقالؿ ىا عاـ ٘ٗ .ٜٔكديكن تقسيم اجلامعات يف إندكنيسيا إذل

 6نصر الدين ادريس جوىر ،اذباىات جديدة يف رلاؿ تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا،
 Number 01ديسمرب 2017صٕٗٚ-ٕٗٙ :

Journal Of Indonesian Islam Vol.01

 7مملىءة احلسنة ،كاقع تعليم للغة العربية يف اجلامعات اإلندكنيسية ،رلموعة ابحثُت يف كتاب اللغة العربية يف إندكنيسيأٜٓ ،
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قسمُت :جامعات اتبعة لوزارة الًتبية كالثقافة ،كجامعات اتبعة لوزارة الشؤكف الدينية .أما
ٛ
تعليم اللغة العربية يف اجلامعات فيمكن تقسيمو إذل أربعة أنواع:
أ .تعليم اللغة العربية يف قسم اللغة العربية كآداهبا ،كقد يطلق عليو اسم قسم األدب العريب.
يوجد ىذا القسم يف اجلامعات العامة أك يف اجلامعات الدينية اإلسالمية .يهدؼ ىذا
القسم إذل زبريج اخلرباء كالباحثُت ادلتخصصُت يف علوـ اللغة العربية كآداهبا كثقافتها.
ب .تعليمها يف قسم تعليم اللغة العربية الذم يهدؼ إذل زبريج معلمي اللغة العربية يف
ادلدارس العامة كاإلسالمية ،يف مجيع ادلستوايت التعليمية.
ت .تعليم اللغة العربية يف كلية العلوـ اإلسالمية كأقسامها ،نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال
احلصر :قسم التفسَت ،كقسم احلديث ،كقسم العقيدة كالفلسفة يف كلية أصوؿ الدين،
كقسم الًتبية الدينية يف كلية الًتبية ،كقسم اإلعالـ اإلسالمي يف كلية الدعوة ،كقسم
القضاء يف كلية الشريعة كغَت ذلك .فتعليم اللغة العربية يف ىذا األقساـ يهدؼ إذل
تزكيد الطلبة ابلكفاءة اللغوية العربية كفق ماحيتاج إليو زبصصهم يف العلوـ األسالمية.
ث .تعليمها يف أقساـ كليات أخرل ،مقسم األدب االندكنيسي يف كلية األدب  ،كقسم
البنك الشرعي يف كلية اإلقتصاد ،كقسم العالقات اخلارجية يف كلية العلوـ اإلجتماعية
كا لسياسية كغَتىا .كيهدؼ تعليم اللغة العربية فيها إذل تزكيد الطلبة ابلكفاءة اللغوية
العربية كفق ماحيتاج إليو زبصصهم أك مهنتهم يف ادلستقبل.

اثنيا :ادلناهج الدراسية لتحقيق الكفاايت ادلرجوة من خرجيي تعليم اللغة العربية

كاف اذلدؼ األساسي من قسم تعليم اللغة العربية العامة ىو أتىيل معلمي اللغة
العربية .فلذا جيب أف يكوف لدل خرجيي أقساـ اللغة العربية الشركط األساسية ألىلية
ادلعلم ٜكىي :األكؿ ،توافر الكفاية اللغوية .كالثاين ،متانة ادلادة اللغوية كاإلدلاـ هبا .كالثالث،
اإلدلاـ بقواعد التدريس .أك بقوؿ آخر :إف ىناؾ ثالث كفاايت دلعلم اللغة ،كىي الكفاية
 .ٛرلموعة ابحثُت ،اللغة العربية يف إندكنيسيا( ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيعٕٔ-ٕٓ ،)ٕٓٔ٘ ،
 9اقرأ ى ذه الشركط يف نظاـ احلكومة اإلندكنيسية عن ادلعلم كاحملاضر .كىذه الشركط مناسبة دلا قدمو عبد اجمليد عيساين ،نظرايت التعلم

كتطبيقاهتا يف علوـ اللغة :اكتساب ادلهارات اللغوية األساسية( ،القاىرة :دار الكتاب احلديثٕٛ-ٕٗ ،)ٕٓٔٔ ،
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ادلعرفية ،الكفاية ادلهنية ،الكفاية ادلنهجية .إضافة إذل ذلك فإف ىناؾ كفاية ال تقل أمهيتها
يف تكوين ادلعلم اجليد كىي الكفاية الشخصية .كىذا الرسم البياين عن ادلواد الدراسية
ادلوجودة يف ادلناىج الدراسية يف قسم تعليم اللغة العربية كمدل ربقيقها للشركط كالكفاايت
ٓٔ
ادلرجوة:
الشركط
النمرة
األساسية ألىلية

الكفاية ادلرجوة

ادلواد الدراسية

ادلعلم
ٔ

توافر الكفاية
اللغوية

الكفاية اإلتصالية
(اجلانب ادلهارم)

مهارة اإلستماع ،مهارة الكالـ ،مهارة
القراءة
مهارة الكتابة ،فن اخلطابة ،فن
ادلسرحية ،الًتمجة

ٕ

متانة ادلادة
اللغوية كاإلدلاـ
هبا

الكفاية ادلعرفية
(اجلانب ادلعريف
كاإلبتكارم)

النحو ،الصرؼ ،قواعد اخلط كاإلمالء،
علم األصوات ،علم البالغة

ٖ

اإلدلاـ بقواعد
التدريس

الكفاية ادلهنية
الكفاية ادلنهجية

 ادلواد الدراسية الًتبوية (الًتبية العامةكالًتبية اللغوية)
 ادلواد الدراسية ادلتعلقة دبنهج البحوثالعلمية يف رلاؿ تعليم اللغة العربية

ٗ

الشخصية
ادلمتازة

الكفاية الشخصية

ادلواد الدراسية لتطوير الشخصية
اإلسالمية كاإلندكنيسية

اثلثا :ادلناهج الدراسية لتحقيق الكفاايت ادلرجوة من خرجيي قسم اللغة العربية وآداهبا
 10رلموعة ابحثُت ،اللغة العربية يف إندكنيسيا( ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيعٕٔٓ-ٔٔٛ ،)ٕٓٔ٘ ،
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ٔٔ

إف األىداؼ ادلرجوة من خرجيي ىذا القسم فيما يلي:
ٔ .أف يتمكن الطالب من معرفة ادلعلومات كاحلقائق األساسية كاإلذباىات كاخلصائص
كادلذاىب ،كأف يكوف قادرا على اكتساب ىذه ادلعارؼ كاحلقائق كالوقوؽ على ىذه
اإلذباىات.
ٕ .أف يتكوف لديو اإلىتماـ بدراسة ىذا احلقل من التخصص ،كتنمو عنده الرغبة يف متابعة
ىذه الدراسة كالتعمق فيها ،كأف يتذكؽ اإلنتاج األديب كاللغوم كيقدر اجلهود اليت بذذلا
العلماء كاألدابء يف ىذا اجملاؿ.
ٖ .أف يصبح قادرا على تقوًن اآلراء كادلذاىب كاألفكار يف ىذا احلقل من التخصص ،كأف
ينقدىا كيبُت قيمتها العلمية أك األدبية على أصوذلا كعواملها.
ٗ .أف يقف على العالقة ادلتبادلة بُت احلركات العلمية يف حقل زبصصو يف العصور ادلختلفة
كعالقتها ابلعوامل اإلجتماعية كالسياسية بعامة من جهة أخرل.
٘ .أف يتعرؼ على أمهات الكتب كادلراجع كاألعماؿ العلمية البارزة كما أضافتو إذل حركة
التقدـ العلمي يف رلاؿ ىذا احلقل.
 .ٙأف سبكنو دراستو من الوقوؼ على أساليب البحث العلمي كمناىجو كأدكاتو يف ىذا
احلقل كعلى ربليل النتائج كتقوديها.
 .ٚأف يصبح قادرا على إجراء البحث العلمي يف حقل زبصصو ،دبا يف ذلك قدرتو على
ربديد موضوع البحث كاختياره ادلنهج العلمي لدراستو.
 .ٛأف تصبح اللغة العربية أداة جيدة كدقيقة كسريعة يف يد الطالب لكسب ادلعرفة قراءة
كمساعا للتعبَت عها شفواي ككتابيا.
 .ٜأف تكشف دراستو اللغة العربية عما يكوف لدل الطال من قدرات لغوية كميوؿ أدبية
كأف تساعده يف تنميتها.

 11رلموعة ابحثُت ،اللغة العربية يف إندكنيسيا( ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيعٕٔٔ-ٕٔٓ ،)ٕٓٔ٘ ،
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ٓٔ.أف زبرج الكوادر الالزمة من ادلتخصصُت يف ىذه اللغة لسد احتياجات اجملتمع من
ىذه التخصص.
رابعا :ادلنهج الدراسي دلهارة الكالم األوىل يف اجلامعة

ٕٔ

 .1األهداف األساسية:
أ .ربقيق الكفاية اللغوية :معرفة النظاـ الذم حيكم بو اللغة ،كيطبق من دكف إنتباه أك
تفكَت كاع بو ،كما أف لديو القدرة على النقاط ادلعاين اللغوية كالعقلية كالوجدانية
كالثقافية اليت تصحب األشكاؿ اللغوية ادلختلفة.
ب .ربقيق الكفاية اإلتصالية يف اللغة العربية كىي قدرة الفرد على استعماؿ اللغة بشكل
تلقائي مع توافر حس لغوم دييز بو الفرد بُت الوظائف ادلخالفة للغة يف مواقف
اإلستعماؿ الفعلي.

 .2ادلواد الدراسية

أ .ادلكوانت لتحقيق اإلتصاؿ :دكر الفرد يف اجملتمع ،دكر الفرد يف األداء اللغوم ،غاية
األداء.
ب .غاية األداء اللغوم :التعامل كاإلفصاح اخلرب كاإلنشاء
التعامل :استخداـ اللغة بقصد التأثَت يف البيئة أك يف ادلعامالت كالنشاطات
االجتماعية احمليطة ابلفرد ،فيدخل يف ذلك البيع كالشراء كادلخاصمة ،كالتعليم
كالبحث العلمي كادلناقشات ادلوصلة إذل قرارات كالتأليف كاخلطابة ,كادلقالة،
كالسياسة ،كالتعليق اإلذاعي ،كنشرة األخبار كىلم جرا.
اإلفصاح :استعماؿ اللغة بقصد التعبَت عن موقف نفسي ذايت دكف إرادة التأثَت يف
البيئة.
ت .العيارات العربية حسب الغاايت كادلقامات ،مثل عبارات غايتها اخلطاب العادم
كبعض عناصر ادلقاـ األخرل ،عبارات غايتها الوداع كبعض عناصر ادلقاـ األخرل
 12كىذا كما ذكرت شللوءة احلسنة ( اللغة العربية يف إندكنيسيا ،)ٔٗٓ-ٖٜٔ ،ٕٓٔ٘ ،كىذا من منوذج ادلنهج الدراسي دلهارة الكالـ األكرل يف قسم تعليم
اللغة العربية كلية العلوـ اإلنسانية كالثقافة جبامعة مولنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج قبل ىذا القسم يف كلية الًتبية.
97

Vol. 02 No. 02 Juny -Des 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

كديكن فيها ،عبارات غايتها اإلستقباؿ كبعض عناصر ادلقاـ األخرل كديكن فيها،
عبارات غايتها االلتزاـ كبعض عناصر ادلقاـ األخرل كديكن فيها ،كالعبارات األخرل.

 .3اإلختبار

أ .اإلختبار دلعرفة الكفاية يف األداء اإلفصاحي
ب .اإلختبار دلعرفة الكفاية يف األداء التعاملي

 .2تعليم مهارة الكالم

أوال :مفهوم مهارة الكالم
يعٍت مفهوـ الكالـ يف اصل اللغة ىو عبارة عن األصوات ادلفيدة ،كعند ادلتكلمُت
ادلعٌت القائم ابلنفس ا لذم يعرب عنو أبلفاظ ،يقاؿ يف نفسي كالـ ،كيف اصطالح النحاة
ٖٔ
اجلملة ادلركبة ادلفيدة.
أما التعريف االصطالحي للكالـ فهو ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن
ٗٔ
شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع ،أك على األقل يف ذىن ادلتكلم.
اثنيا :أسس تعليم مهارة الكالم

كمن األسس من تعليم مهارة الكالـ ىي األسس النفسية ،كاألسس الًتبوية ،كاألسس
اللغوية.
كمن األسس النفسية ىي )ٔ( :اإلنساف بطبيعتو مياؿ إذل التحدث عن نفسو
كمشاىداتو .فتعلم الكالـ يكوف أبف حيكي لزمالئو عن بعض مشاىداتو كما فعلو يف يومو،
(ٕ) أف يكوف احلديث استجابة لدافع نفسي يصدر من ادلتكلم كجيعلو ينطلق يف حديث
ىو تًتكز احلوافز كالدكافع النفسية حوؿ التعبَت عن مواقف احلياة ،كما تستدعيو ىذه
ادلواقف من حديث حوؿ مطالب األسرة كمطالب احلياة اليومية من البائعُت كادلوظفُت
كغَتىم )ٖ( ،غلبة اخلجل كالتهيب عند بعض ادلتكلمُت بتشجيع األفراد اخلجولُت
كإغرائهم ابلكالـ ،كأخذىم ابللُت كالصرب ،كإجياد الدافع للكالـ )ٗ( ،اإلنساف بطبيعتو
 13إبراىيم مدكور ،ادلعجم الوسييط ،اجلزء الثاين( ،مصر :رلمع اللغة العربيةٕٜٛ ،)ٜٔٛ٘ ،
 14أحمذ فؤاد عليان ،املهارات اللغىية ماهيتها وطرائق ثذريسها( ،الرياض :دار املسلم86 ،)1992 ،
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يرغب يف احملاكاة كالتقليد بغَته .فيطلب من ادلتكلم أف يقلد أستاذا أك إنساان آخر أعجبو
كجيب تقليده )٘( ،جيب أف تكوف موضوعات الكالـ داخلو يف خربة ادلتكلمُت كليست
بعيدة عن ثركهتم اللغوية
كمن األسس الًتبوية ىي (ٔ) حرية ادلتكلم يف عرض األفكار اليت يريد التعبَت عنها،
كيكوف حرا يف اختيار العبارات اليت يؤدم هبا أفكاره )ٕ( ،يتنوع الكالـ كيتشعب كيفتح
رلاالت متعددة كأفاقا متنوعة ،كي يسًتسل ادلتكلم يف الكالـ )ٖ( ،أف يتعود ادلتكلم على
الصدؽ يف التعبَت )ٗ( ،أال حيدد يف الكالـ كقت معُت ،أبف يكوف التدريب يف أكقات
سلتلفة كمن خالؿ مواقف متعددة )٘( ،أف زبتار موضوعات الكالـ من رلاؿ خربات
ادلتكلمُت مثل احلديث عن اجملتمع كما فيو من تفاعل كأحداث.
كأما األسس اللغوية فهي )ٔ( :قلة احملصوؿ اللغوم لدل ادلتكلمُت ،كال يتم على ىذه
ادلشكلة إال بكثرة القراءة للقصص أك ادلقاالت األدبية ذات األسلوب ادلرتفع)ٕ( ،
اإلىتماـ ابدلعٌت قبل اللفظ ،فالبد أف يهتم ادلتكلم ابدلعاىن قبل إىتمامو ابأللفاظ اليت زبدـ
ادلعٌت )ٖ( ،الكالـ الشفوم قبل الكتابة .فاحلديث الشفوم يف ادلوضوع قبل التكلم فيو
توسع من دائرة الكالـ )ٗ( ،زبطيط ادلوضوع كتقسيمو إذل ادلقدمة بطريقة مثَتة كمشوقة
ذبذب انتباه السامع كالعرض بطريقة سليمة كاخلاسبة بطريقة جيدة )٘( .اختيار الكلمات
كاجلمل كالتعبَتات الالزمة لكل فكرة حبيث تتضف بسالمة الًتكيب كادلوضوع كاالكتماؿ
كصحة استخداـ أدكات الربط حبسب ادلعٌت.
اثلثا :أهداف تعليم الكالم

٘ٔ

يهدؼ تعليم الكالـ عند زلمود كامل الناقة إذل ربقيق مايلي:
 .1أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية  ،كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة كذلك
بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 .2أف ينطق أصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة.
 15محمىد كامل الناقة ،جعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخري :أسسه-مذاخله-طرق ثذريسه( ،مكة املكرمة :جامعة أم القري ،بذون سنة)3-130 ،
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 .3أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات الطويلة كالقصَتة.
 .4أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.
 .5أف يعربعن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة
الكالـ.
 .6أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التغبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز
العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلزـ ادلتكلم ابلعربية.
 .7أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو ،كأف يستخدـ
ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.
 .8أف تستخدـ بعض أشكاؿ الثقافية العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستول االجتماعي
كطبيعة عملو ،كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث العريب كاألسالمي.
 .9أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.
 .11أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات
زمنية مقبولة.

رابعا :توجهات عامة لتدريس الكالم

كانت رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالـ
يف اللغة العربية كلغة اثنية عند زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة ،كىي:
-1

-2

16

تدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ  :يقصد بذلك أف يتعرؼ الطالب ابلفعل إذل
مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو .إف الكالـ مهارة ال يتعلمها الطالب
إف تكلم ادلعلم كظل ىو مستمعا .من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة الكالـ دبقدار
صمتة كقدرتو على توجيو احلديث كليس بكثرة كالمو كاستئثاره ابحلديث.
أف يعرب الطالب عن خربة  :يقصد يذلك أال يكلف الطالب ابلكالـ عن شيئ ليس
لديو علم بو .ينبغي أف يتعلم الطالب أف لديو شيئ يتحدث عنو .كمن العبث أف

 ٔٙزلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،ط.ٕٔٙ-ٔٙٓ ،ٔ .
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يكلف الطالب ابلكالـ يف موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو .كقد ال حيد يف
رصيده اللغوم ما يسعفو.
 -3التدريب على توجيو االنتباه  :ليس الكالـ نشاطا آليا يردد فيهالطالب عبارات معينة
كقتما يراد منو الكالـ .إف الكالـ نشاط عقلي مركب .إنو يستلزـ القدرة على سبييز
األصوات عند مساعها كعند نطقها .كالقدرة على تعرؼ الًتاكيب ككيف أف إختالفها
يؤدم إذل اختالؼ ادلعٌت .إف الكالـ ابختصار نشاظ ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف
كاعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما يالـ عليو كقدديا قيل إف عثرات اللساف أفتك
من عثرات السناف.
 -4عدـ ادلقاطعة ككثرة التصحيح  :من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحباطا لو أف
يقاطعو اآلخركف .كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت يف لغاهتم األكرل فهو أكثر
صدقا ابلنسبة للمتحدثُت يف لغات اثنية .إف لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن
االسًتساؿ يف احلديث أك إخراجو بشكل متكامل ،كلعل شلا يزيد يف إحساسو هبذا
العجز أف يقاطعو ادلعلم .كيرتبط هبذا أيضا أال يُلِح ادلعلم يف تصحيح أخطاء الطالب.
 -5مستول التوقعات  :من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن االمكاانت
احلقيقة للطالب ،فيظل يراجع الطالب ،كيستخثو على استيفاء القوؿ مث يلومو إف دل
يكن عند مستول التوقعات .إف احلقيقة اليت ينبغي أف يعرفها معلم العربية كلغة اثنية
أف األجنبية ،خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت ،يندر أف يصل إذل مستول العرب عند
شلارستو مهارة الكالـ ..كىذه ظاىرة ال تتختص بتعلم العربية كحدىا ،كإمنا تشمل كافة
يقدر ذلك،كأف يكوف كاقعيا .كأف دييز بُت
الدارسُت للغات الثانية .كعلى ادلعلم إذف أف ّ
مستول الكالـ الذم يصدر عن الناطقُت ابلعربية كذلك الذم يصدر عن الناطقُت
بلغات أخرل.
 -6التدرج  :ينطق مبدأ التدرج ىنا أيضا ..إف الكالـ ،كما قلنا ،مهارة مركبة كنشاط
عقلي متكامل .كتعلُّم ىذه ادلهارة ال حيدث بُت يوـ كليلة ،كال بُت عشية كضحاىا.
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إهنا عملية تستغرؽ كقتا كتتطلب من الصرب كاجلهد كاحلكمة ما ينبغي أف ديلكو ادلعلم.
كعليو أف يهيئ من مواقف الكالـ ما يناسب مع كل مستوايت الدارسُت.

خامسا :مراحل التدريب على الكالم

ديكن التدريب على مهارة الكالـ من خالؿ أساليب متعددة كل منها يناسب مرحلة
ٔٚ
تعليمية سلتلفة ،كىي:
أ .ادلرحلة األكذل :حوارات مغلقة اإلحابة
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالـ يغلب عليها طابع ترديد القوالب مع
تغيَت بعض الكلمات .أمثلة تطبيقية ،يف التعارؼ مثال( :مامسك؟ من أين أنت؟
....اخل)
ب .ادلرحلة الثانية :حوارات مفتوحة اإلجابة
كىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األكذل بزايدة ادلتطلبات الفكرية كاللغوية للحوار .مثل:
حوارات مبسطة (ما آخر مرة ذىبت إذل السوؽ؟ ماذا اشًتيت؟....اخل)
ت .ادلرحلة الثالثة :التعبَت ادلوجو أك ادلقيد ،التعبَت عن أفكار قصَتة
ىنا يتوذل الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة ،كلكن بتقدًن بعض ادلساعدة على
مستول األفكار أك اللغة أك كليهما .مثل( :عرض صورة لوصفها ،أك عرض سلسلة
من الصور لنكوين قصة ،أك كصف تفصيلي حملتوايت صور متفرقة ،أك التلخيص)
ث .دلرحلة الرابعة :التعبَت احلر ،التعبَت عن أفكار عميقة
كىي مرحلة تناسب ادلستوايت ادلتقدمة من تعلم اللغة ،يقوـ فيها الطالب بتقدًن
موضوعات متكاملة إعتمادا على قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوم كالفكرم .مثل
ذلك:
 -تناكؿ مشكلة ابلتحليل (مثل :كيف ينهض العادل االسالمي؟)

 17د .عبذ الرحمن بن ابراهيم الفىزان ،إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،الرياض187-186 ،)2011 :
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 ادلقارنة بُت شيئُت كالوصوؿ إذل أفضلية أحدمها على اآلخر (مثل :أيهما أكثرفائدة يف بناء احلضارة الصناعة أك الزراعة؟ )
 -مناظرة بُت طالبُت أك رلموعتُت أك إلقاء خطبة

سادسا :اختبارات مهارة الكالم
يهدؼ اختبار الكالـ إذل قياس القدرة على الكالـ ابدلستوايت سلتلفة .كمن كسائل
ايس القدرة الكالمية ،كىي :القراءة اجلهرية ،كاإلعادة الشفهية كالتحويل ،احملاكرة ،ادلقابلة
احلرة ،ادلقابلة ادلوجو ،التعبَت احلر ،ااختبار الفونيمات ،اختبار النرب ،اختبار التنغيم ،اختبار
إعالـ الوقت ،كالتعويض ٔٛ.كأما معايَت اختبار مهارة الكالـ أك التعبَت الشفهي فتتضح يف
ٜٔ
اجلدكؿ اآليت:
معايَت تقوًن مهارة الكالـ
النتيجة

النطق
خيالطو أثر قليل من اللكنة األجنبية

٘

مفهوـ بوضوح ،كلكن ىناؾ لكنة أجنبية كاضحة

ٗ

مشكالت نطقية تستدعي استماعا مركزا ،كأحياان تؤدم إذل سوء فهم

ٖ

يصعب فهمو بسبب مشكالت نطقية .يطلب منو إعادة مايقولو
ابستمرار
لديو مشكالت نطقية عضوية ذبعل حديثو غَت مفهوـ سباما

ٕ
ٔ
النتيجة

القواعد
أخطاء القواعد كترتيب الكلمات قليلة ال تذكر

٘

يقع أحياان يف أخطاء ضلوية لكنها ال تسبب غموا يف ادلعٌت

ٗ

من حُت آلخر يقع يف أخطاء ضلوية تسبب غموا يف ادلعٌت

ٖ

 18علي دمحم اخلورل ،اإلختبار اللغوية( ،األردف :دار الفالح للنشر كالتوزيعٔٔٗ-ٔٓٗ ،)ٕٓٓٓ ،
 19دمحم عبذ الخالق دمحم ،اخحبارات اللغة( ،الرياض :مطابع جامعة امللك سعىد1997 ،م)
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أخطاء القواعد ذبعل الفهم مستعصيا شلا جيعلو يعيد صياغة مجلة ك  /أك
يقيد نفسو ابستعماؿ منط اجلملة األساسية
أخطاؤه النحوية كثَتة إذل درجة ذبعل حديثو غَت مفهوـ سباما

ٕ
ٔ

ادلفردات
يستعمل ادلفردات كالعبارات االصطالحية كمحدثي اللغة سباما

النتيجة
٘

يستعمل ادلصطلحات غَت صحيحة أحياان ك  /أك جيد نفسو رلربا إلعادة ٗ
صياغة أفكاره ألف مفرداتو ال تسعفو
يستعمل كلمات خاطئة ابستمرار ،كالمو زلدكد كقليل ألف حصيلتو من
ادلفردال غَت كافية

ٖ

استعمالو اخلاطئ للكلمات كقلة حصيلتو من ادلفردات ذبعل من الصعب ٕ
فهمو
زلدكدية ما عمده من مفردات ذبعلو غَت قادر على احلديث سباما

ٔ
النتيجة

الطالقة
طلق اللساف مثلو مثل متحدث اللغة األصلي

٘

سرعة احلديث تبدك أهنا تتأثر أتثرا طفيفا دبشكالت لغوية

ٗ

السرعة كالطالقة متأثراتف بشدة دبشكالت لغوية

ٖ

دائم الًتدد ،جيد نفسو رلربا للسكوت بسبب زلدكدية اللغة

ٕ

احلديث متعثر كمتقطع حبيث جيعل احملادثة مستحيلة

ٔ

الفهم
يبدك أنو يفهم كل شيء دكف صعوبة

النتيجة
٘

يفهم كل شيء يقاؿ ابلسرعة العادية تقريبا ،إال أنو ال بد من إعادة ما
يقاؿ لو من حُت إذل آخر

ٗ

يفهم معظم ما يقاؿ لو إذا كاف بسرعة أبطأ من سرعة احلديث العادم

ٖ
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مع التكرار
جيد صعوبة كبَتة يف متابعة ما يقاؿ ،يستطيع فهم (احملاداثت اإلجتماعية) ٕ
إذا ما كانت ببطء كمع تكرار دائم
ال ديكن أم يقاؿ أبنو يفهم حىت أسهل احملاداثت كأبسطها

ٔ

 .3ادلقرر الدراسي
أوال :تعريف ادلقرر الدراسي
ىناؾ تعريفات كثَتة للمقرر الدراسي الذم يقدمها خرباء التعليم .منها كما
ذكر مولياسا اف ادلقرر الدراسي ىو خطط التعليم يف رلموعة الدراسة ابدلوضوعات
احملددة اليت تشمل معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية كادلواد التعليمية كادلؤشرات
ٕٓ
كالتقييمات كسلصصات الوقت كادلصادر التعليمية اليت طورهتا كا كحدة تعليمية.
يعٍت ادلقرر الدراسي ىو اجلزء من الربانمج الدراسي كالذم يتضمن رلموعة من
ادلوضوعات الدراسية اليت يلتزـ الطالب بدراستها يف فًتة زمنية زلددة قد تًتاكح بُت
فصل دراسي كاحد ،كعاـ دراسي كامل كفق خطة زلددة .كيرتبط ادلقرر الدراسي
دبفهوـ اخلطة الدراسي ) ،(Syllabusتلك اليت تشَت إذل توصيف كامل للمقرر
الدراسي الذم يدرسو الطالب من حيث ربديد القائم على تدريسو ،كالفئة الطالبية
ادلستهدفة ،كرلموعة األىداؼ التعليمية ادلراد ربقيقها من خاللو كادلوضوعات اليت
يتناكذلا ادلقرر ،كتوزيعها على مدة الدراسة كأىم ادلتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه،
كأساليب التقوًن اليت تستهدؼ احلكم على مدل ربقق أىدافو ،كقائمة ادلراجع اليت
ٕٔ
تدعم تعليم كتعلم ادلقرر.

20

E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007) 15
 21دمحم السيذ على ،مصطلحات في املناهج وطرق الحذريس( ،املنصىرة عامر للطباعة والنشر13 ،)1988 ،
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كذكرت إيال اف ادلقرر الدراسي ىو رلموعة من اخلطط كتنظيم التنفيذ للتعليم
كالتقييم ادلنظم بشكل منتظم الذم يشتمل على مكوانت مًتابطة لتحقيق اإلتقاف يف
ٕٕ
الكفاءات األساسية.
كمن ىنا فإف مقرر التدريس يف مهارة الكالـ حيدد أنواع ادلهارات الشفهية اليت
سوؼ يتم تدريسها كشلارستها خالؿ التدريس ،ككذلك الوظائف أك ادلوضوعات أك
جوانب احملادثة األخرل اليت سوؼ تدرس ،كالًتتيب الذم سوؼ تظهر عليو يف
التدريس.

اثنيا :مكوانت وإعداد ادلقرر الدراسي

أما مكوانت ادلقرر الدراسي فهي (ٔ) ادلادة الدراسية )ٕ( ،الشفرة )ٖ( ،ادلستول،
(ٗ) كحدة إئتماف الفصل الدراسي  )٘( ،SKSالكلية أك القسم )ٙ( ،ادلادة ادلشركطة،
( )ٚربقيق تعليم ادلادة الدراسية )ٛ( ،زلتول البحث )ٜ( ،ادلراجع كادلصادر التعليمية.

ٖٕ

اثلثا :اختيار إطار ادلقرر

يصف ادلقرر العناصر الرئيسة اليت سوؼ تستخدـ يف زبطيط الدراسة ،كيقدـ األساس
دلا سوؼ يتم الًتكيز عليو من مواد تدريسية كزلتول معُت .سوؼ نستعرض اآلف طبيعة ىذه
ٕٗ
اخليارات ادلختلفة للمقررات:

ٔ .ادلقرر القواعدي أو البنائي Grammatical or structural syllabus

كىو ادلقرر ادلنظم حوؿ العناصر القواعدية  .كقد مت استخداـ ادلقررات القواعدية تقليداي
لتشكل أساسا لتخطيط الدكرات العامة ،خاصة للمتعلمُت يف ادلستول ادلبتدئ .إف اختيار
العناصر القواعدية يف مقرر للقواعد كربديد تتابعها اليعكس السهولة أك الصعوبة الداخلية
22

Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pakar Raya,
2004), 123
23
Erfan Soebahar, “Membuat Silabus dan rencana Pembelajaran Semester-Prof. DR. H.M.Erfan
Soebahar,” accessed Okober 16, 2018, http://erfansoebahar.web.id/membuat-silabus-dan-rencanapembelajaran-semester/.
 .24جاؾ ريتشاردز ،تطوير مناىج تعليم اللغة العربية  ،Curriculum Development in Language Teachingترمجة انصر بن عبد هللا

بن غارل ك صاحل بن انصر الشويرخ ،بدكف السنةٕٔٓ-ٜٔٗ ،
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للعناصر فحسب ،كلكنو يعكس أيضا عالقتها مع اجلوانب األخرل يف ادلقرر كاليت قد يتم
تطويرىا بشكل متزامن .أف ادلقررات القواعدية مت نقدىا بناء على األسس التالية )ٔ(:سبثل
فقط بعدان جزئيان من الكفاية اللغوية )ٕ( ،التعكس تتابع االكتساب ادلشاىد يف االكتساب
الطبيعي للغة الثانية )ٖ( ،تركز على اجلملة ال على الوحدات األطوؿ يف اخلطاب )ٗ( ،تركز
على الصيغة ال ادلعٌت (٘) ال تعاجل ادلهارات االتصالية.

ٕ .ادلقرر الداليل:

lexical syllabus

كىو مقرر حيدد ادلفردات اذلدؼ اليت جيب تدريسها ،كتكوف مرتبة عادة كفقا
للمستوايت مثل ٓٓ٘ أك ٓٓٓٔ أك ٕٓٓٓ كلمة األكذل  .كقد رأينا أف مقررات ادلفردات
كنظرا ألف
كانت من بُت األنواع األكذل من ادلقررات اليت مت تطويرىا يف تدريس اللغة .ن
ادلفردات تعد عنصران رئيسان يف تقدًن أم نوع من احملتول اللغوم ،ديكن اعتبار ادلقرر الدالرل
رلرد أحد اجلوانب يف مقرر أكثر مشولية .كاليوـ ىناؾ درجة كبَتة من االتفاؽ يف تدريس
اللغة اإلصلليزية فيما يتعلق أبىداؼ تدريس ادلفردات يف ادلستوايت ادلختلفة ،كدييل مؤلفو
الكتب الدراسية كادلواد التعليمية إذل احملافظة على ادلواد التعليمية ضمن نطاؽ ادلفردات
اذلدؼ .كادلفردات اذلدؼ لدكرة يف اإلصلليزية العامة ىي:
ادلستول ادلبتدئ  ٔٓٓٓ:كلمة.
ادلستول ادلتوسط  ٕٓٓٓ:كلمة إضافية.
ادلستول فوؽ ادلتوسط  ٕٓٓٓ:كلمة إضافية.
ادلستول ادلتقدـ  +ٕٓٓٓ:كلمات إضافية ( .

.3

ادلقرر الوظيفي:

Functional syllabus

كىو ادلقرر ادلنظم حوؿ الوظائف االتصالية مثل الطلب كالشكول كاالقًتاح كاالتفاؽ

كضلو ذلك .كيسعى ادلقرر الوظيفي إذل ربليل مفهوـ القدرة االتصالية إذل مكوانتو ادلختلفة
من منطلق أف إتقاف الوظائف الفردية سوؼ يؤدم إذل القدرة االتصالية العامة .كقد مت
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اقًتاح ادلقررات الوظيفية يف البداية يف سبعينات القرف العشرين ادليالدم بوصفها جزءنا من
حركة تدريس اللغة االتصارل ،كقد شكلت األساس لكثَت من الدكرات اللغوية كالكتب
الدراسية منذ ذلك الوقت .كتعد أحد ادلقًتحات األكلية للمقرر االتصارل ،أم ذلك الذم
يعاجل القدرة االتصالية ال القدرة اللغوية  .linguistic competenceكقد مت ربديد الوظائف
األساسية يف مستول العتبة من خالؿ ربليل األغراض اليت يستخدـ ادلتعلموف العربية من
أجلها ،خصوصان ادلتعلموف الصغار حىت ادلستول ادلتوسط مستخدمُت اللغة ألغراض
الكفاؼ االجتماعي كالسفر ،كقد نتج عن ىذا مقرر كظيفي مت استخدامو على ضلو كاسع،
كيتكوف من  ٕٔٙكظيفة قسمت إذل اجملموعات التالية )ٔ( :نقل احلقائق كالبحث عنها،
(ٕ) التعبَت عن التوجهات كاكتشافها )ٖ( ،ازباذ القرارات أثناء فًتات التعامل)ٗ( ،
التكيف االجتماعي  )5( ،socializingبناء اخلطاب )ٙ( ،إصالح االتصاؿ .
كقد أثبتت ادلقررات الوظيفية شعبيتها لتشكل أساسا لتنظيم الدكرات كادلواد التعليمية
لألسباب التالية:
ٔ .تعكس نظرة أكثر مشولية للغة من نظرة ادلقررات القواعدية ،كتركز على استخداـ اللغة
ال على الصيغة اللغوية.
ٕ .ديكن ربطها بسهولة ابألنواع األخرل من زلتول ادلقرر (مثل ادلوضوعات كالقواعد
كادلفردات)
ٖ .تقدـ إطارا مالئما لتصميم ادلواد التدريسية خاصة يف رلارل االستماع كالكالـ .

ٗ .ادلقرر ادلوقفي :

situational syllabus

كىو ادلقرر ادلنظم حوؿ اللغة ادلستخدمة يف مواقف سلتلفة مثل ادلطار أك الفندؽ .
كادلوقف ىو عبارة عن زليط ربدث فيو عادة أحداث اتصالية معينة .كحيدد ادلقرر ادلوقفي
ادلواقف اليت سوؼ يستخدـ فيها ادلتعلم اللغة كاألحداث االتصالية العادية كاللغة ادلستخدمة
يف ذلك احمليط .كقد كانت ادلقررات ادلوقفية خاصية مألوفة لكتب تدريس اللغة منذ قركف
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كىي تستخدـ غالبا يف كتب السفر ،كالكتب اليت تركز على إتقاف تعبَتات يتم مواجهتها
بشكل متكرر يف مواقف معينة .كالذم حيتوم على ادلقرر ادلوقفي التارل:
يف ادلًتؿ
يف ادلطعم
يف الطائرة
عند الطبيب
يف ادلقهى
يف مكتب اذلجرة
يف ادلكتب
يف احلانة
يف البنك
يف السينما
يف احلافلة
على اذلاتف
يف الفندؽ
يف ادلتجر
يف الشارع
يف ادلطار
يف مكتب الربيد
يف ادلدينة
كمن إجيابيات ادلقررات ادلوقفية أهنا تقدـ اللغة يف سياؽ ،كتدرس فيها اللغة
الستخدامها عمليا بشكل فورم .إف دكر ادلواقف يف تصميم ادلقررات دخل مرة أخرل إذل
تدريس اللغة حديثا ،كإف كاف بصيغة سلتلفة عن ادلقررات ادلوقفية التقليدية ،كذلك مع
ظهور ادلذاىب االتصالية يف تصميم ادلقررات كاإلصلليزية ألغراض خاصة .

.5ادلقرر ادلوضوعي أو الذي قوامه احملتوى:

Topical or content-based syllabus

كىو ادلقرر ادلنظم حوؿ أفكار رئيسية أك موضوعات أك كحدات أخرل من احملتول.
لويكوف احملتول يف ادلقرر ادلوضوعي ىو نقطة البداية يف تصميم ادلقرر كليس القواعد أك
الوظائف أك ادلواقف .كقد يكوف احملتول ىو ادلعيار الوحيد لتنظيم ادلقرر ،أك يكوف إطارا
لربط رلموعة من جوانب ادلقرر ادلختلفة مع بعضها البعض .إنو يتضمن تدريس احملتول أك
ادلعلومات من خالؿ اللغة ادلتعلمة مع جهد مباشر زلدكد لتدريس اللغة منفصلة عن احملتول
ادلدرس .كمن مث يتم اختيار احملتول ليظهر كيفية استخداـ الًتكيب ،كليقدـ سياقا دلمارسة
ذلك الًتكيب .كابدلقابل ففي مقرر قوامو ادلوضوع ،يوفر احملتول األداة لتقدًن اللغة كليس
العكس.
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كيستخدـ احملتول ألقصى درجة ليوفر الركابط كاالستمرارية بُت ادلهارات .كإجيابيات التدريس
الذم يعتمد على ادلقررات اليت قوامها احملتول ىي )ٔ( :تسهل الفهم )ٕ( ،جيعل احملتول
الصيغة اللغوية ذات معٌت بشكل أكرب )ٖ( ،يقدـ احملتول أساسا جيدا لتدريس ادلهارات
(ٗ) تعاجل حاجات الطالب )٘(،تزيد الدافعية عند ادلتعلمُت )ٙ( ،تسمح بدمج ادلهارات
األربع )ٚ( ،تسمح ابستخداـ مواد تعليمية أصيلة.
كقد مت استخداـ ىذا ادلذىب يف برانمج يف جامعة أدلانية ،كقد كصفو  Brintonكآخركف
ٜٜٔٛأبنو مبٍت حوؿ ادلوضوعات التالية:
ٔ .التلفاز العمارة احلديثة
ٕ .اإلقناع الديٍت تقنية الرقائق االلكًتكنية
ٖ .اإلعالف علم التبيؤ
ٗ .األدكية الطاقة البديلة
٘ .التمييز العنصرم الطاقة النوكية
 .ٙاألمريكييوف األصليوف الدراكوال يف األساطَت كالركاايت كاألفالـ

 .ٙادلقرر الذي قوامه الكفاايت:

competency-based syllabus

كىو مقرر يعتمد على ربديد الكفاايت اليت يتوقع من ادلتعلمُت إتقاهنا فيما يتعلق
دبواقف كأنشطة زلددة .كالكفاايت ىي كصف للمهارات كادلعارؼ كالتوجهات األساسية
ادلطلوبة لألداء الفعاؿ دلهمات كأنشطة معينة .فمنهج مهارات العمل عند

 - )ٜٔٛٙ(Mrowickiعلى سبيل ادلثاؿ  -منظم كفقا دلوضوعات ككفاايت زلددة .إف

كفاايت منهج اللغة مقسمة إذل موضوعات كموضوعات بينية .كيشَت ادلوضوع إذل السياؽ
الذم تستخدـ فيو اللغة .كمن األمثلة على الكفاايت ادلتعلقة دبوضوع "استخداـ اذلاتف"
مايلي:
أ .قراءة أرقاـ اذلاتف كإدارة قرص اذلاتف.
ب-ٕ .التعريف ابلذات على اذلاتف عند الرد على اذلاتف أك عند إجراء مكادلة.
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ت-ٖ .طلب التحدث مع شخص ما.
ث-ٗ .الرد على طلب االنتظار.
ج-٘ .الرد على شخص يطلب تسجيل رسالة.

 .ٚمقرر ادلهارات:

skills syllabus

كىو مقرر منظم حوؿ القدرات ادلختلفة األساسية اليت يتضمنها استخداـ اللغة
ألغراض مثل ،القراءة ،كالكتابة ،كاالستماع ،كالكالـ .كمعاجلة اللغة من خالؿ ادلهارات

مبٍت على اعتقاد أف تعلم نشاط يتضمن إتقاف عدد من ادلهارات الفردية أك الفرعية اليت
يتألف منها النشاط ،كمن األمثلة على ادلهارات ادلتعلقة ابالستخدامات ادلختلفة للغة
مايلي:
القراءة

االستماع

الكالـ

التعرؼ على
ادلعلومات األساسية

التعرؼ على إشارات القراءة من أجل
احلصوؿ على جوىر
أخذ الدكر
ادلوضوع

استخداـ كامسات
اخلطاب للتعرؼ على
تدفق اخلطاب

تقدًن موضوع

متابعة كالـ سريع

القراءة كالقياـ
استخداـ
إسًتاتيجيات االتصاؿ ابستدالالت

 .ٛادلقرر الذي قوامه ادلهمة:

زبمُت معاين
الكلمات من السياؽ

الكتابة
ابتكار اجلملة
الرئيسية للموضوع
التفريق بُت األفكار
الرئيسية كاجلمل
الداعمة
التحرير الذايت

Task-based syllabus

كىو مقرر منظم حوؿ ادلهمات اليت سوؼ ينجزىا الطالب يف اللغة اذلدؼ .كادلهمة
ىي نشاط أك ىدؼ ينفذ ابستخداـ اللغة مثل إجياد حل دلعضلة ،أك قراءة خريطة كإعطاء
توجيهات ،أك قراءة رلموعة من اإلرشادات كذبميع لعبة" .كادلهمات ىي أنشطة ذلا معٌت
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كىدؼ تركز عليهما كتدكر حوذلما .كيتم تقوًن النجاح يف تنفيذ ادلهمات من خالؿ ربقيق
نواتج زلددة ،كما أف ادلهمات بصورة عامة تتشابو مع استخداـ اللغة يف الواقع".
تستخدـ ادلهمات أبشكاؿ سلتلفة يف كل أنواع التدريس ،إال أف ادلقرر الذم قوامو ادلهمة
يعتمد على مهمات مصممة خصيصان لتسهيل تعلم اللغة الثانية ،إذ إف ادلهمات أك األنشطة
فيو تشكل الوحدات األساسية يف تصميم ادلقرر .كيقاؿ إف ادلتعلمُت عند القياـ هبذه
ادلهمات يستقبلوف مدخالت مفهومة  comprehensible inputكسلرجات معدلة modified
 ،outputكىي عمليات يعتقد أهنا مهمة يف اكتساب اللغة الثانية  .كاآلراء األساسية الداعمة
للمقرر الذم قوامو ادلهمة تتمثل فيما يلي )ٔ( :ادلهمات ىي أنشطة تقود عملية اكتساب
اللغة الثانية )ٕ( ،تدريس القواعد ليس أساسيا يف ىذا ادلذىب؛ ألف ادلتعلمُت سوؼ
يكتسبوف القواعد بطريقة )ٖ( ،غَت مباشرة عند تنفيذ ادلهمات )ٗ( ،تزيد ادلهمات دافعية
ادلتعلمُت كذبعلهم ينخرطوف يف اتصاؿ ىادؼ.

 .ٜادلقرر الذي قوامه النص:

text-based syllabus

كىو مقرر مبٍت على النصوص كعلى عينات من اخلطاب ادلطوؿ .كديكن عد ىذا النوع
من ادلقررات نوعا من ادلذىب ادلوقفي ألف نقطة البداية يف زبطيط ادلقرر ىي ربليل
السياقات اليت سوؼ يستخدـ فيها ادلتعلموف اللغة كما أشران إذل ذلك سابقا .يبدأ ىذا
ادلذىب ابلنصوص اليت حددت لسياؽ معُت أك حددت بواسطة الطالب .كيستخدـ ىذا
ادلذىب غالبا عندما يكوف السياؽ العاـ لتعلم اللغة زلددان كأف يكوف يف مكاف عمل زلدد
أك جامعة أك سياؽ آخر للدراسة اإلضافية .كمن مث يتم تطوير كحدات من العمل تتعلق
ابلنصوص .كيعد ادلقرر الذم قوامو النص نوعا من ادلقرر ادلتكامل ألنو جيمع عناصر من
أنواع سلتلفة من ادلقررات .كمن األمثلة على أنواع النصوص اليت ديكن استخدامها يف
زبطيط مقرر قوامو النص ما يلي:
مبادالت

صيغ

إجراءات نصوص
ربتوم على
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معلومات
تعليمات

أكصاؼ

نصوص ذبمع
أكثر من نوع
كاحد من
النصوص

نصوص
تعرض
آراء

مبادالت بسيطة نصوص
تتعلق دبعلومات بسيطة ذات
أشكاؿ معينة
كبضائع
كخدمات

مبادالت معقدة نصوص معقدة إجراءات

شركحات

ركاية قصة

تقارير

أك ذات
مشكالت

ذات أشكاؿ
معينة
بركتوكوال
ت

تقارير

سرد

مناقشا
ت

تعليمات
ٗ .مقرر متكامل:

Integrated syllabus

القضية اجلوىرية يف اختيار إطار ادلقرر ادلناسب ىي ما ادلبدأ األساسي يف زبطيط
ادلقرر كما ادلبدأ الثانوم؟ فهناؾ بصورة عامة عدد من جوانب ادلقرر ادلختلفة يف معظم
الدكرات مثل القواعد مرتبطة ابدلهارات كالنصوص ،أك ادلهمات مرتبطة ابدلوضوعات
كالوظائف ،أك ادلهارات مرتبطة ابدلوضوعات كالنصوص .كحيتاج سلططو الدكرة– إذا أرادكا
الوصوؿ إذل قرار يتعلق ابدلذىب الذم جيب تبنيو يف زبطيط ادلقرر -إذل ازباذ قرار يتعلق
ابلتمييز بُت كحدات التخطيط ذات ادلستول األساسي كذات ادلستول الفرعي يف الدكرة .
كلذا فإف كل ادلقررات من الناحية العملية تعكس درجة معينة من الدمج أك التكامل .
كينتهي إذل نتيجة مفادىا
من الواضح أف يف كل الربامج التدريسية تقريبا حاجة للجمع بُت أنواع سلتلفة من
احملتول التدريسي دلعاجلة األىداؼ ادلعقدة للربانمج .كابلنسبة لغالبية تطبيقات التدريس
العامة كاليت هتدؼ إذل تنمية القدرة الوظيفية يف سياقات كاسعة كتنمية ادلعرفة البنائية
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كالقدرة االتصالية يف مواقف زلددة ،فاالختيار ادلرجح ىو اجلمع بُت التدريس الوظيفي
كالبنائي كادلوقفي كادلهارم .كمن انحية أخرل ،ففي بعض سياقات تدريس اللغة الثانية اليت
ديكن فيها ربديد ادلهارات كادلهمات على ضلو ضيق ،كاليت تكوف فيها ادلصادر التدريسية
أغٌت ،أك اليت يكوف فيها ربقيق معرفة بنائية أك رمسية زلددة ليس ضركراي لنجاح الطالب،
ديكن اجلمع بُت تدريس قوامو ادلهمة كقوامو ادلهارة كتدريس موقفي ككظيفي كذم زلتول.

رابعا :تقدمي ادلقرر

أ .مقرر تعليم الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية دلرحلة البكالوريوس جبامعة
مولنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق العام اجلامعي 2012 - 2018
موضوع ادلادة  :مهارة الكالـ
الفصل/ادلرحلة  :ى  /طٖ /
الزماف
ّ
مشرؼ ادلادة

 ٔٓٓ :دقيقة ( ٔٙلقاءا)
 :د /سيف ادلصطفى

اذلدؼ العاـ

سبكُت الطلبة من الكفاايت اللغوية كالفنية يف مهارة الكالـ
حوؿ ادلوضوعات ادلعينة

اذلدؼ اخلاص

اكساب الطلبة الكفاءة يف:
ٔ.فهم إعداد احملادثة كفنها
ٕ .شلارسة الطلبة كتعويدىم على الكالـ.
ٖ .تكوين شخصية الطلبة كي تصبحوا انجحُت يف الكالـ

اَلْمؤشرات

ٔ .تعويد الطلبة على احملادثة كفنها مع الناطق العريب
ٕ .اَلْكفاءة يف استعماؿ اسًتاتيجيات احملادثة كفنها ادلناسبة
ٖ .اَلْكفاءة يف استعماؿ ادلهارات اللُّغوية اْألَرب ِع
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ادلوضوعات أم ادلواد
الدراسية

ٔ .اخلربات ادلمتعة يف احلياة
ٕ .اللغة العربية كتعليمها يف ادلعاىد كادلدارس
ٖ .تدريب الطالب ابأللعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالـ
ٗ .تدريب الطالب يف التعبَت ادلصور ( كصف صورة ٔ )
٘ .تدريب الطالب يف التعبَت ادلصور ( كصف صورة ٕ)
 .ٙالتعبَت عن تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك
إبراىيم
 .ٚالتعبَت سكن الطالب أك ادلعهد كماحولو
 .ٛاجلداؿ كالنقاش (احلياة يف ادلدينة أـ يف القرية)
 .ٜاجلداؿ كالنقاش (تعمل ادلرأة داخل البيت أـ خارج
البيت)
ٓٔ .احلوار مع الناطق السوداين ( الواجب ٔ )
ٔٔ .احلوار مع الناطق الليب ( الواجب ٕ )
ٕٔ .احلوار مع الناطق السعودم ( الواجب ٖ )
ٖٔ .ادلراجعة النهائية كالتغذية الرجعية

كصفية ادلواد

 ادلقدمة ،كالتحية ،كالثناء هلل كلرسولو ،كزلتوايت ادلادة،
كاإلختتاـ

التقوًن يف التطبيق

 صحة الكالـ ٕ٘ %
 صحة القواعد ٕ٘ %
 النرب كالتنغيم ٕ٘ %
 الطالقة ٕ٘ %

التقوًن

 الواجبات ٕٓ %
 التطبيق ٖٓ %
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 االختبار النصفي ٕٓ %
 االختبار النهائي ٖٓ %
ب .مقرر تعليم الكالم يف قسم اللغة العربية وأداهبا كلية العلوم والثقافة جبامعة مولنا مالك
ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
SKS
KODE
PROGRAM STUDI
SEMESTER
NAMA DOSEN PENGAMPU
COURSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

:
:
:
:
:
:
:

Bahan Kajian

(1)
(2)
(3)
Ke-1 Urgensi
1- Menga
mempelajari fan pa ada
al kalam
mata
kuliah
Fan al
Kalam

FAN AL KALAM
2 SKS
1431
BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS HUMANIORA
II (DUA)
1. MEMAHAMI KONSEP UMUM TENTANG FAN AL KALAM ATAU PUBLIK SPEAKING
2. MEMAHAMI TEORI-TEORI FAN AL KALAM SERTA MAMPU MENGEKSPRESIKAN
GAGASAN DALAM BENTUK LISAN.
3. MAMPU MENJADI PEMBACA ACARA YANG BAIK DAN BENAR.

Metode
Pembelajar
an

(4)

Waktu
Belajar
(Menit)

(5)
100
menit

117

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

(6)

(7)

- Mengkaji urgensi MK - Mampu memahami
Fan al Kalam
gambaran umum
- Memetakan
tentang materi yang
ketrampilan
dalam
akan dipelajari.
bahasa arab
- Mampu
- Mendiskusikan materi
menjelaskan
yang akan diajarkan
urgensi
materi
untuk peningkatan
kompetensi
- Mampu
memberikan feed
back

Daftar Referensi yang digunakan

(8)
 أمحد فؤاد زلمود. د.1
 ادلهارات اللغوية:علياف
كطرائق
ماىيتها
، دار ادلسلم،تدريسها
.ٔـٜٜٕ
:  عز الدين إمساعيل. د.2
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Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

(1)

(2)

Ke-2

konsep umum fan al
kalam
dan Fasohatul ahruf al
hijaiyyah dan

Bahan Kajian

(3)
 أمهية تعليمفن الكالـ
1- Konsep
umum fan
al kalam
2- Definisi
fasohah
3- KOnsep
tajwid
secara
umum
4- Mengapa
mengkaji
fasohah ?

Metode
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

(4)

(5)

(6)

(7)

100
menit

فن

 مفهىمالكالم
 مفهىم علمالحجىيذ
 العالقة بينهما118

- Mendiskusikan konsep - Mampu
umum fan al kalam
menjelaskan
- Memetakan
jenis
definisi fan al kalam
makhorijul ahruf
dan pembagianya
- Mendiskusikan konsep - Mampu memetakan
tajwid
jenis
makhorijul
- Mengucapkan huruf
ahruf
hijaiyyah
dengan - Mampu
benar
menyebutkan huruf
sesuai
dengan
hukumnya
- Mampu
menjelaskan
konsep tajwid
- Mampu
mengucapkan huruf
hijaiyyah dengan
benar
- Mampu
menjelaskan

Daftar Referensi yang digunakan

(8)
 دار،األدب كفنونو
، القاىرة،الفكر العريب
. ٕٗٓٓ ـ
 ادلدخل لدراسة الفنوف.3
 من،األدبية كاللغوية
إصدارات قسم اللغة
العربية بكلية اآلداب
 دار،كالعلوـ جبامعة قطر
،الثقافة للطباعة كالنشر
ٔ، ٔٗٓٚ . ط،الدكحة
.ٔ مػٜٛٚ ق
 دمحم خَت رمضاف.4
 صفات مقدمي: يوسف
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Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

(1)

(2)

Bahan Kajian

(3)

Metode
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

(4)

(5)

(6)

(7)
hubungan antara
ilmu tajwid dan MK
fan al kalam

Ke-3

Karakter seorang
pembawa acara

1- Definisi
Pembawa
acara.
2- Karakter
pembawa
acara
3- Jenis-jenis
host
4- Tugas
pembawa
acara

100 menit

 مفهىم مقذميالبرامج
 أقسام مقذميالبرامج
Ke-4

Teori menjadi MC

1- Definisi MC
2- Tugas MC
3- Jenis-jenis

- Mendengarkan
- Mampu
penjelasan dari dosen
menjelaskan
- Mendiskusikan
beberapa karakter
karakter
seorang
pembawa
acara
pembawa acara atau
atau host.
host
- Mampu
- Mendiskusikan jenismenjelaskan jenisjenis host
jenis host
- Membuat ringkasan - Mampu membuat
tentang materi
ringkasan tentang
- Mengerjakan
tugas
materi yang tekah
yang telah diberikan
diajarkan
- Mampu
mengerjakan tugas
yang
telah
diberikan

Daftar Referensi yang digunakan

(8)
الربامج االسالمية يف
.االذاعة ك التلفزيوف
:  الشيخ على زلفوظ.5
يف اخلطابة كاعداد
. دار االعتصاـ.اخلطيب
:  االماـ دمحم أبو زىرة.6
 دار الفكر،اتريخ اجلدؿ
.العريب
: اخلطابة، دمحم أبو زىرة.7
 اترخيها يف أزىر،أصوذلا
.عصورىا عند العرب
.مطبعة العلوـ

100 menit
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penjelasan dari dosen
- Mendiskusikan

- Mampu
menjelaskan
beberapa karakter
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Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

(1)

(2)

Bahan Kajian

(3)

Metode
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

Daftar Referensi yang digunakan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

MC

Ke-5

Menjadi seorang
pembawa acara dan MC

1- Praktek
menjadi
seorang
pembawa
acara dan
MC
 الصفاتالعامة ملقذمي
البرامج

100 menit

Ke-6

Pembawa acara d TV

1- Karakter
pembawa
acara d TV

100 menit
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beberapa tugas MC
MC
- karakter seorang MC
- Mampu
- Mendiskusikan jenismenjelaskan jenisjenis host
jenis host
- Membuat ringkasan - Mampu membuat
tentang materi
ringkasan tentang
- Mengerjakan
tugas
materi yang tekah
yang telah diberikan
diajarkan
- Mampu
mengerjakan tugas
yang
telah
diberikan
- Mengaplikasikan
- Mampu
materi yang telah
mengaplikasikan
diajarkan
materi yang telah
diajarkan

- Memetakan jenis jenis - Mampu memetakan
host
jenis jenis host
- Mendiskusikan
- Mampu
beberapa
sifat
menjelaskan
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Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

(1)

(2)

Ke-7

Ke-8
Ke-9

Ke-10

Bahan Kajian

Metode
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

Daftar Referensi yang digunakan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

Menjadi seorang
pembawa acara dan
Pembaca berita

1- Praktek
menjadi
seorang
pembawa
acara d TV
UJI
KOMPETENSI U T S
MAHASISWA
Ketrampilan
1- Tips tips
menyampaikan dan
sukses
mempresentasikan
membaca
berita
 مهارات الالقاءو الحقذيم

100 menit

Aplikasi
ketrampilan 1- Praktek
menyampaikan
dan
menjadi

100 menit

pembaca berita
beberapa
sifat
- Membuat ringkasan
pembawa acara di
materi yang
telah
TV
diajarkan
- Mampu membuat
- Mengerjakan tugas
ringkasan materi
yang
telah
diajarkan
- Mampu
mengerjakan tugas
yang
telah
diberikan
- Mengaplikasikan
- Mampu
materi yang telah
mengaplikasikan
diajarkan
materi yang telah
diajarkan

-

-

-

100 menit

- Mendiskusikan materi
tentang
teknik
menyampaikan.
- Membuat catatan kecil
tentang materi yang
telah diajarkan.
- Mengerjakan tugas.
- Mengaplikasikan
materi yang telah

- Mampu
menjelaskan materi
tentang
teknik
menyampaikan.
- Mampu
- Mampu
mengerjakan tugas
- Mampu
mengaplikasikan
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Mingg
u Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada Setiap
Pertemuan

(1)

(2)
mempresentasikan

Ke-11

al Khitobah

Ke-12

Aplikasi al khitobah

Ke-13

al Jidal

Bahan Kajian

(3)
pembaca
Berita
1- Konsep
khitabah
2- Sejarah
khitobah
dalam
islam
3- Aturan
aturan
dalam
khitobah
 مفهىم الخطابة جعريفها و:
اقسامها
 ثاريخ الخطابة الحنسيقPraktek
khitobah
1- Konsep al
jidal
2- Perbedaan

Metode
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)

Kriteria, Indikator dan
Bobot Penilaian

Daftar Referensi yang digunakan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

diajarkan
100 menit

- Mendengarkan
penjelasan dari dosen
- Mendiskusikan definisi
khitobah
- Membuat rangkuman
tentang
sejarah
khitobah
- Mengerjakan tugas
-

100 menit

100 menit
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materi yang telah
diajarkan
Mampu
menjelaskan
definisi khitobah
Mampu mengetahui
sejarah
khitobah
dalam islam
Mampu menjelskan
aturan
aturan
dalam khitobah
Mampu
menjelaskan adabul
khitobah
Mampu
menjelaskan jenis
jenis khitobah
Mampu
mengerjakan tugas

- Mengaplikasikan
- Mampu
materi yang telah
mengaplikasikan
diajarkan
materi yang telah
diajarkan
- Mendengarkan
- Mampu
penjelasan dari dosen
menjelaskan
- Mendiskusikan definisi
definisi al jidal
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

al jidal dan
munadlora
h
3- Sejarah al
jidal

al jidal
- Mampu mengetahui
- Membuat rangkuman
sejarah al jidal
tentang sejarah al jidal
dalam islam
- Mengerjakan tugas
- Mampu menjelskan
aturan
aturan
dalam al jidal
- Mampu
menjelaskan adabul
jidal
- Mampu
mengerjakan tugas

:  مفهىم الجذلو
جعريفه
اقسامه
 ثاريخ الجذلKe-14

Aplikasi al jidal

Praktek al jidal

100 menit

Ke-15

Al Taqwim atau evaluasi 1- Mereviuew
kembali
materi
yang telah
diajarkan.
2- Beberapa
kesalahan
dalam
mengpliksi

100 menit

123

- Mengaplikasikan
- Mampu
materi yang telah
mengaplikasikan
diajarkan
materi yang telah
diajarkan
- Mendengarkan
- Mampu mentashih
penjelasan dari dosen
beberapa
- Memetakan kesalahan
kesalahan
yang
mahasiswa
dalam
telah
dilakukan
mengaplikasikan teori
dalam aplikasi teori
fan al kalam
fan al kalam.
- Mampu
menjelaskan
beberapa
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(4)
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(7)
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(3)
kan meteri
fan
al
kalam

Ke-16

UJI
KOMPETENSI MAHASISWA

kesalahan dalam
mengaplikasikan
teori fan al kalam
-

-

-

124

-

-

Vol. 02 No. 02 Juny -Des 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

سادسا :دراسة تقوميية عن ادلقرر يف تعليم الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية كلية
الرتبية وقسم األدب العريب كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جبامعة مولنا مالك

ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
أ .مقرر تعليم الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة مولنا
مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
ٔ .اذلدؼ التعليمي
كاف اذلدؼ العاـ من مهارة الكالـ يف قسم تعليم اللغة العربية العامة ىو
سبكُت الطلبة من الكفاايت اللغوية كالفنية يف مهارة الكالـ حوؿ
ادلوضوعات ادلعينة .كىذا اذلدؼ مناسب ابذلدؼ األساسي خلرجيي قسم
تعليم اللغة العربية الذم لو الشركط األساسية ألىلية ادلعلم كىي توافر
الكفاية اللغوية .كالكفاية ادلرجوة يف ىذا التوافر ىو الكفاية اإلتصالية
(اجلانب ادلهارم) اليت تتكوف من أربع كفاايت كىي الكفاية القواعدية،
كالكفاية اإلحتماعية اللغوية ،كالكفاية التخاطبية أك التداكلية ،كالكفاية
اإلسًتاتيجية.
ٕ .تصوير ادلواد الدراسية
إف مهارة الكالـ يف ىذا القسم تقدـ يف ادلرحلة الثالثة .كىذه ادلادة من
مواد ادلهارات العملية  ،MKBكالزماف ٓٓٔ دقيقة ( ٔٙلقاءا) يف مرحلة
كاحدة .كتقدًن تعليم مهارة الكالـ يف ىذا القسم أىم التدريبات كشلارسة
الطلبة كتعويدىم على الكالـ يف التكلم ببداية كتابة النصوص قبل التطبيق
يف التكلم.
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ٖ .ادلوضوع الدراسية
 أنواع تقدًن تعليم ادلوضوع الدراسية ذبرم على مايلي :كتدريب الطالبيف التعبَت ادلصور ،كتقدًن اجلداؿ كالنقاش كتقدًن احلوار كاحملادثة بُت
الطلبة ،كتقدًن احلوار مع الناطق.
 الطريقة التعليمية سبشي حسب الواقعية يف الفصل ككذلك على حسبقدر عقوؿ كذىن الطلبة كالطريقة تتغَت حسب ادلواد ادلناسبة كاحلاؿ
الواقعية.
 العمليات تتنوع على عمل منزرل كعمل بييت ،كىذا العمل تتكوف منالتدريبات كمع ذلك احلوار كالقصة ك كتابة النصوص قبل التطبيق يف
التكلم
ٗ .التقوًن
 صلاح الطالب يف دراستهم تتعلق كثَتا على حضورىم عند الدراسةكفعاليتهم عند الدراسة.
 صلاح الطالب يف تطبيق مهارة الكالـ بصحة الكالـ ،كصحة القواعد،كالنرب كالتنغيم ،كالطالقة
 صلاح الطالب يف دراستهم تتعلق كثَتا على الواجبات ،كالتطبيق،كاالختبار النصفي ،كاالختبار النهائي

ب .مقرر تعليم الكالم يف قسم األدب العريب كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
جبامعة مولنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ٔ .اذلدؼ التعليمي
كاف اذلدؼ من تعليم فن الكالـ يف ىذا القسم ىو سبكُت الطلبة من
الكفاايت اللغوية كالفنية حوؿ ادلوضوعات ادلعينة بتصحيح النرب كالتنغيم
كالصوت ادلناسبة بنظاـ النحو كثقافة عربية .كىذا اذلدؼ مناسب ابذلدؼ
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األساسي خلرجيي قسم اللغة العربية كأداهبا الذم لو الشركط األساسية كىي
توافر الكفاية اللغوية كمتانة ادلادة اللغوية كاإلدلاـ هبا .كالكفاية ادلرجوة يف
ىذا التوافر ىو الكفاية اإلتصالية (اجلانب ادلهارم) كالكفاية ادلعرفية
(اجلانب ادلعريف كاإلبتكارم) .كادلقصود هبا معرفة قضااي اللغة اليت يتطلب
تدريسها معرفة عملية دقيقة ،تناسب الزمن الذم نعيش فيو لتكوف للمعلم
القدرة على أف يؤسس ثقة قلوب الطلبة دبادتو ،كال يقتصر األمر على
الدرس الذم يقوـ بو احملاضر يف ساعات معددة ،بل جيب أف يتمكن من
ادلادة اليت يقوـ بتدريسها ككيف تتصل تلك ادلادة ابدلواد األخرل كابحلياة
العملية.
ٕ .تصوير ادلواد الدراسية
إف تعليم فن الكالـ يف ىذا القسم تقدـ يف ادلرحلة الثالثة .كىذه ادلادة من
مواد ادلهارات العملية  ،MKBكالزماف ٓٓٔ دقيقة ( ٔٙلقاءا) يف
مرحلة كاحدة .كتقدًن تعليم فن الكالـ يف ىذا القسم أىم النظرايت
كالتدريبات كنقصاف شلارسة الطلبة كتعويدىم على الكالـ.
ٖ .ادلوضوع الدراسية
 تقدًن التعليم إبلقاء نظرايت عن ادلواد ادلعينة كإدخاؿ تعليم التجويدكسلارج احلركؼ
 أنواع تقدًن تعليم ادلوضوع الدراسية ذبرم على مايلي :كتقدًن النظرايتعن ادلواد ادلعينة ،كتدريب الطالب يف مقدمي الربامج ،كتقدًن اجلداؿ.
 عدـ الطريقة التعليمية ادلكتوبة يف خطة الدراسية العمليات تتنوع على عمل منزرل ،كىذا العمل يتكوف من إيضاحالنظرايت كسلارج احلركؼ ،كالتدريبات يف مقدمي الربامج ،ككتابة
النصوص قبل التطبيق يف التكلم.
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ٗ .التقوًن
 نقصاف احملاضر يف إعطاء عملية تطبيق مهارة الكالـ للطلبة. صلاح الطالب يف دراستهم تتعلق كثَتا على حضورىم عند الدراسةكفعاليتهم عند الدراسة.
 صلاح الطالب يف تطبيق فن الكالـ بصحة سلارج احلركؼ كالتجويد،كصحة القواعد ،كالنرب كالتنغيم ،كالطالقة
 صلاح الطالب يف دراستهم تتعلق كثَتا على الواجبات ،كالتطبيق،كاالختبار النصفي ،كاالختبار النهائي
اخلالصة
االختتام
 .1ادلقرر ىو ربديد زلتول التدريس ،كىو يرصد ما سوؼ يتم تدريسو كجيرم
اإلختبار عليو .كمن ىنا فإف مقرر التدريس يف مهارة الكالـ حيدد أنواع ادلهارات
الشفهية اليت سوؼ يتم تدريسها كشلارستها خالؿ التدريس ،ككذلك الوظائف أك
ادلوضوعات أك جوانب احملادثة األخرل اليت سوؼ تدرس ،كالًتتيب الذم سوؼ
تظهر عليو يف التدريس.
 .2أن مقرر تعليم مهارة الكالـ يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جبامعة مولنا
مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ىو سبكُت الطلبة من الكفاايت اللغوية،
كالكفاية ادلرجوة يف ىذا القسم ىي الكفاية اإلتصالية (اجلانب ادلهارم)
 .3كمقرر تعليم الكالـ يف قسم األدب العريب كلية العلوـ اإلنسانية كالثقافة جبامعة
مولنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ىو سبكُت الطلبة من الكفاايت
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اللغوية كالفنية حوؿ ادلوضوعات ادلعينة بتصحيح النرب كالتنغيم كالصوت ادلناسبة
بنظاـ النحو كثقافة عربية .كالكفاية ادلرجوة يف ىذا القسم ىي التوافر ىو الكفاية
اإلتصالية (اجلانب ادلهارم) كالكفاية ادلعرفية (اجلانب ادلعريف كاإلبتكارم).
قائمة ادلراجع
أمحد فؤاد زلمود علياف ٜٜٕٔ ،ق ،ادلهارات اللغوية كامهيتها ك طرائق تدريسها،
الرايض :دار ادلسلم للنشر ك التوزيع
إبراىيم مدكور ،ٜٔٛ٘ ،ادلعجم الوسييط ،اجلزء الثاين ،مصر :رلمع اللغة العربية

جاؾ ريتشاردز ،بدكف السنة ،تطوير مناىج تعليم اللغة العربية
 ،Development in Language Teachingمًتجم :انصر بن عبد هللا بن غارل ك صاحل بن

Curriculum

انصر الشويرخ

رشدم أمحد طعيمة ،ٜٜٔٛ ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا :مناىجو كأساليبو،
الرابط :إيسسكو
عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزاف ،ٕٓٔٔ ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،
الرايض

عبد اجمليد عيساين ،ٕٓٔٔ ،نظرايت التعلم كتطبيقاهتا يف علوـ اللغة :اكتساب
ادلهارات اللغوية األساسية ،القاىرة :دار الكتاب احلديث
دمحم السيد على ،مصطلحات يف ادلناىج كطرؽ التدريس ،ادلنصورة عامر للطباعة كالنشر،
ٜٔٛٛ
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زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة  ،ٕٖٓٓ ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت
الناطقُت هبا ،ط ،ٔ .منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة-إيسيسكو
رلموعة ابحثُت ،اللغة العربية يف إندكنيسيا ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيعٕٓٔ٘ ،
شللوءة احلسنة ،ٕٓٔٓ ،كاقع تعليم للغة العربية يف اجلامعات اإلندكنيسية ،رلموعة
ابحثُت يف كتاب اللغة العربية يف إندكنيسيا ،الرايض :دار كجوه للنشر كالتوزيع
مٌت إبراىيم اللبودل ،ٕٖٓٓ ,احلوار :فنياتو ك اسًتاتيجياتو كأساليب تعليميو ,القاىرة:
مكتبة كىبة
نصر الدين ادريس جوىر ،اذباىات جديدة يف رلاؿ تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا،
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