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Abstract
The aim of this study was to determine the process of learning speaking skills in
this program and its efforts in developing speaking skills. In this study, the
authors used descriptive qualitative research methods, with historical,
methodological, and opinion approaches. The results showed that speaking skills
in the Ma’had Aliy As'adiyah Sengkang-South Sulawesi Program were related to
the use of curriculum, learning methods, instructional media, and teaching
materials. Meanwhile, the program's efforts in developing speaking skills consist
of three parts, namely 1. efforts in practicing Arabic language directly, 2. Efforts
to carry out various activities in the use of Arabic, 3. Efforts in the form of
solution, namely efforts that will be carried out next by Ma’had Aliy As'adiyah
Sengkang, South Sulawesi to improve the previous efforts that have not been
effective and successful.
Keywords: Learning Speaking Skills, Arabic Language, Program's Efforts
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran kemahiran
berbicara pada program ini dan upaya-upaya dalam menumbuhkan
kemahiran berbicara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif, dengan pendekatan historis, metodologis, dan pendekatan opini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalajaran kemahiran berbicara di
Program Ma’had Aliy As’adiyah Sengkang-Sulawesi Selatan terdiri dari dua
Jenis, yaitu pembelajaran kemahiran berbicara yang berlangsung di kelas
formal dalam bentuk pembelajaran klasikal dan pembelajaran kemahiran
berbicara yang berlangsung di luar kelas formal dalam bentuk pembelajaran
tambahan. Di samping itu, pembelajaran kemahiran berbicara pada program
Ma’had Aliy As’adiyah Sengkang-Sulawesi Selatan juga mempergunakan
kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan materi ajar.
Sementara itu, upaya program ini dalam menumbuhkan kemahiran berbicara
terdiri atas tiga bagian, yaitu 1. Upaya di dalam melatih diri berbahasa Arab
secara langsung, 2. Upaya untuk melakukan berbagai aktifitas dalam
penggunaan bahasa Arab, 3. Upaya yang sifatnya solusi, yaitu upaya yang akan
dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan upaya-upaya
sebelumnya yang belum efektif dan berhasil.
Kata Kunci: Pembelajaran Kemampuan Berbicara, Bahasa Arab, Upaya
Program Peningkatan
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املقدمة
إن تعليم اللغة العربية يف البداية يهدف إىل فهم تعاليم اإلسالم .فيتعلمها املسلمون
إلداء العبادات ،كالصالة ،واحلج ،وقراءة القرآن ،وللتعبد ،والذكر ،والدعاء .مث حيتاجون
إليها لفهم القرآن الكرمي وأحاديث الرسول والعلوم الدينية اإلسالمية املكتوبة ابللغة العربية.
فدرسوا اللغة العربية لفهم تلك الكتب ،وحلاجتهم إىل املعاملة مع املسلمني يف أحناء العامل.
وجيرى تعليمها منذ الوقت القدمي حىت اآلن بطرق خمتلفة وأساليب متنوعة خاصة يف
إندونيسيا ،يتعلموهنا يف املعهد واملدرسة الدينية والعمومية واجلامعة.
وتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد تطور سريعا بنشأة الربامج يف مؤسسات أو
مدارس أو جامعات اليت تدفع إىل تنمية قدرة الطالب على نطق سليم للغة التكلم مع
الناطقني وتنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة .لقد بلغ اهتمام
اجملتمع ابللغة العربية على حد كبري ،فكون استقبال احلكومة يف أفراد الطلبة منذ االبتدائية
إىل ما أعالها درس اللغة العربية (حممد أسهاد رشاد.)2019 :92 ،
ولقد مرت ابللغة العربية عدة حماوالت للتطوير والتجديد يف تعليمها .ففي
الثالثينيات قام بعض املعاهد الرتبوية اإلسالمية (الباسنرتينات) ابلتجديد يف نظامها
الرتبوي ،وأحدث نفسه جتديدا يف تعليم اللغة العربية ملواكبة متطليات العصر .فهذه املعاهد
احلديثة العصرية غريت هدف تعليم اللغة العربية من استيعاب قواعد اللغة إىل الكفاءة أو
املهارة اللغوية ،واستخدمت الطريقة املباشرة يف تعليمها بدال من طريقة القواعد والرتمجة،
إال أن هذا التجديد مقتصر على بعض املعاهد ،ألن أكثرية الباسنرتينات أصرت على
النظام القدمي يف الرتبية ويف تعليم اللغة العربية .ويف خالل العقود الثالثة من األربعيينات
إىل الستينيات ،ظل تعليم اللغة العربية على ماكان ،حيث أن املعاهد السلفية ثبتت على
طريقة القواعد والرتمجة ،كما أن املعاهد احلديثة أصرت على الطريقة املباشرة (أمحد فؤاد
أفندى.)2015: :22-21،
إن تعليم اللغة العربية يف مجيع املراحل الدراسية اآلن يهدف إىل تدريس املهارات
اللغوية األربع وتنميتها وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة .وحيث املنهج أيضا أن
يكون تدريس اللغة العربية ملستوى املبتدئني أن يشدد إىل حصول على مهارة االستماع
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والكالم ..ومهارة الكالم من املهارات اللغوية األربع الىت هتدف إىل تنمية القدرة الكالمية
عند الدارسني حينما يتكلمون مع اآلخرين.
ومهارة الكالم تعترب مهارة اثنية من املهارة اللغوية األربع بعد اإلستماع .وتكون
مهارة مهمة ىف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،إلن من األهداف األساسية
اليوم ىف تعليم اللغة لغري الناطقني هبا قدرة املتعلم على التكلم .لذلك النطق هو من أهم
اجلوانب فيها .والنطق هو املظهر اخلارجي لعملية الكالم ،فاملستمع اليرى من عملية التعلم
إال هذا املظهر اخلارجى هلا .ومن هذا ،جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من
األخطاء .والنطق أكثر عناصر الكالم صعوبة ىف تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل
خاطئ .ولذلك التدريب على السيطرة والقدرة على اإلخراج األصوات ابلشكل الذى
ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة ىف إخارج أصواهتم
ونرياهنم وتنغيمهم من أمهية أمور (عبد الوهاب رشيدى.)2015 :627 ،
ىف الواقع ،تعليم مهارة الكالم حىت األن مازال حتت سيطرة املعلم وال يتيح الفرصة
لدى الطالب ليشرتكوا جبهد ونشاط ىف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت أن الدارسني
مل يستطيعوا أن يتكلموا ابللغة العربية ويشعرون ابمللل ىف تعلم اللغة العربية .وحديث املعلم
أمام التالميذ ابللهجة العامية وعدم إستغالله لفرصة التدريب على التعبري ىف بقية فروع
اللغة العربية وعدم إهتمامه بتوليد الدافع وإقتناص الفرصة املطابقة ،ها هي املشكلة (مملوءة
النعمة.)2015 :432 ،
ومعهد األسعدية أحد املعاهد املوجود ىف إندونيسيا .يقع ىف سنكانغ إحدى
أسسه عامل
املناطق ىف سالويسى اجلنوبية .يعترب من املعاهد القدمية ىف هذه املنطقة .و ّ
العالمة احلاج حممد األسعد البوغيسى املتوىف ىف التاريخ التاسع من دومسبري سنة 1952
م .واألسعدية هو إسم هلذا املعهد يستعمل بعد وفاته ،ويسمى قبله ابملدرسة العربية
اإلسالمية.
ىف هذا املعهد مستوى دراسي يسمى ابملعهد العايل .يتعلم الطلبة فيه العلوم
الشريعة كلها وال يتعلّمون العلوم العمومية وهم يدرسون التفسري وأصوله ،وعلوم اللغة
العربية .لذلك ،أن املعهد العايل يرّكز تعليمه ىف دراسة تلك العلوم وحياول أن جيعلهم
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متعمقني فيها كي يستطيعوا أن يتفقهوا ىف الدين .جبانب تطبيق أهنم أخذوا يطبقون التعليم
بواسطة إستعمال الطريقة املباشرة والطريقة األخرى الىت هتدف إىل تنمية مهارة الكالم.
وجيرى هذا التعليم حىت اآلن.
فهناك حبوث عربية تتعلق بتعليم اللغة العربية وتعليم مهارة الكالم ،منها البحث
الذى قام به مشس الدين على صورة رسالة الدكتوراه حتت املوضوع "تطبيق املواد التعليمية
مبالحم الثقافة احمللية يف ترقية مهارة الكالم لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابري
ابري" .دلت نتيجة حبثه على أن املواد التعليمية املصممة مبالحم الثقافة احمللية الىت أعدها
الباحث هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم
األصوات العربية والطالقة ويف قدرهتم على إستخدام املفردات اللغوية .يبدو ذلك عندما
قارن الباحث بني النتائج يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي (مشس الدين.)2015 ،
البحث اآلخر هو حبث قام به اجملتىب على أمحد اجلطي على صورة رسالة الدكتوراه
حتت املوضوع "تطبيق طريقة التدريس عن طريق اللعب وأثرها يف ترقية امليول الدراسية لدى
تالميذ مدرسة الفتيان اإلبتدائية غووا والية سالويس اجلنوبية إبندونيسيا" .دلت نتيجة حبثه
على أن التعليم عن طريق اللعب حيقق أهدافا ذات قيم تربوية مثل تقدير األخرين التخطيط
وتعلم املهارات ،كما يزيد من دافعية املتعلم ومحاسه لتعلم املواقف التعليمية وجعلها أكثر
عمقا وفهما وميكن املتعلم من السيطرة على املهارات واألنشطة املرتبطة هبا.وخيلق كثريا من
املواقف العملية الىت تساعد التالميذ على اإلكتشاف واملالحظة واإلستدالل وحل
املشكالت (اجملتىب على أمحد اجلطي.)2016 ،
إن للبحوث املذكورين أوجه التشابه واالختالف هبذا البحث.فمن أوحه التشابه
هو أن كل هذه البحوث حبوث عربية وهي رساالت الدكتوراه العلمية املكتوبة ابلعربية
وتبحث عن تعليم اللغة العربية السيما البحث الذى قام به مشس الدين ،وهو يبحث عن
ترقية مهارة الكالم مثل هذا البحث .أما من االختالفات فهي تقع يف نوع البحث
وموضوعه وموقعه.
البحث الذي قام به مشس الدين هو حبث كمي ويركز حبثه يف تطبيق املواد التعليمية
مبالمح الثقافة احمللية يف ترقية مهارة الكالم وكان موقع حبثه يف جامعة فري فارى اإلسالمية
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احلكومية .والبحث الذي قام به اجملتىب على أمحد اجلطي هو حبث كمي أيضا ويركز حبثه
يف تطبيق طريقة التدريس عن طريق اللعب وأثرها يف ترقية امليول الدراسية لدى التالميذ.
وكان موقع حبثه يف مدرسة الفتيان اإلبتدائية غووا والية سالويس اجلنوبية إبندونيسيا .بني
أن هذا البحث حبث كيفي يركز حبثه يف مشكلة التعليم وحماولة املعهد العايل لألسعدية يف
حلها لتنمية مهارة الكالم .وإن موقع هذا البحث يف املعهد العايل لألسعدية سنكانغ.
منهجية البحث
إن نوع هذا البحث هو حبث كيفي وصفي ابستخدام املدخل التارخيي ،الطريقي،
املنهجي ،واملدخل الفكري أو الرأي .وأما املخربون فيه فهم من املدبرين ،واملعلمني ،والطلبة،
واخلرجيني .والبياانت يف هذا البحث هي البياانت األساسية والبياانت الثانوية .البياانت
األساسية تؤخذ من شيخ املعهد العايل لألسعدية ومديره ،املعلمني والطلبة مباشرة.
والبياانت الثانوية تؤخذ من اخلرجيني أو اآلخرين من خارج املعهد والصفحات األخرى
والكتب واملقاالت الىت تتعلق به .والطرق اليت يستخدمها الباحث يف مجع البياانت هي
املالحظة ،املقابلة ،والصفحات أو الوثيقة .وأسلوب حتليل البياانت حيتوى على ثالثة
أجزاء ،وهي ختفيض البياانت ،وعرض البياانت ،واستنتاج البياانت

( Sugiyono, 337:

.)2010

حملة عامة عن املعهد العايل لألسعدية سنكانغ
هذا الربانمج يسمى ابملعهد العايل لألسعدية سنكانغ .امسه األول هو املعهد
العايل للدراسة اإلسالمية األسعدية سنكانغ-واجو ،الذي أسسه احلاج حممد عبد هللا مراتن
يف سنة ألف وتسئمائة وسبعينيات تقريبا .يف بدايته ،أن هذا املعهد يشتهر ب "هيئة
التكافل" حيثما جتتمع فيها املعاهد العالية املوجودة يف منطقة سالويسي اجلنوبية وهي
معهد  BIRUبوين YASTRIB ،سفنغ ،دار الدعوة واإلرشاد فري فاري ،أسعدية سنكانغ.
وتركز عملية تعليمه يف معهد أسعدية سنكانغ (سليمان طه.)2011 :145 ،
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من مشرعات هيئة التكافل القيام بتوليد العلماء األول يف منطقة سالويسي
اجلنوبية املسمي مبعهد الدراسة اإلسالمية العليا ويقتصر ابملعهد العايل 1966م .وهدفه
تعليم الطلبة وتربيتهم ليكونوا علماء انمني بلقب " (KM) "Kyai MudaأوGurutta Maloloe
يف اللغة البوغيسية .يف أوله ،أن املعاهد األربعة الكربى يف سالويسي اجلنوبية تقوم هبذا
الربانمج ابلدور ،وأيوله معهد دار الدعوة واإلرشاد فري فاري حتت إصراف احلكومة لكل
الطالب املبعوث من هذه املعاهد (عبد املالك.)2018 :158 ،
بسبب املشكلة املالية ،أن هيئة التكافل تستطيع أن خترج اخلرجني فقط وال
يستمر بعده .وإن معهد أسعدية حياول أن يستمر هذا الربانمج حىت يفتتحه مرة اثنية يف
سنة  1982ويقبل  16طالبا وهم مبعوثون من تلك املعاهد املذكورة .ويستطيع أن خيرج
خرجيا واحدا يف سنة 1986/1985م .مث بعده ،أن معه  Yatsrib Soppengيستمر هذا
الربانمج يف سنة  1989/1988وخيرج أربع مرات .مث خيتتم بعدة أسباب منها قلة
املصروف واملعلمني (عبد املالك.)2018 :158 ،
شرح سليمان طه كما نقله من آمنة أدانن" ،يف سنة  ،1994أن املهعد العايل
لألسعدية سنكانغ يقوم بنفسه وال جيتمع مع املعاهد األخرى من بوين ،سفنغ ،وفري فاري"
( سليمان طه .)2011 :14 ،أي ،يف ذلك الوقت ،أن كل هذه املعاهد تقوم بنفسها
وهي مستقلة وينظمها كل املنطقة على رائسة املؤسسة أو املعهد.
ايإلضافة إىل هذا ،قال عبد املالك كما نقله من عبد الوارث وهو أحد اخلرجني
للمعهد العايل لألسعدية سنكانغ "يف التاريخ  6ربيع األول  1415ه 14/من أغسطوس
 1994م حتت رائسة احلاج عبد املالك حممد يعقد معهد أسعدية نفسه مرة اثنية برانمج
توليد العلماء املسمى ابملعهد العايل للدراسة اإلسالمية األسعدية .إن كيفية مصروفه وإجراء
قبول الطلبة يقررمها مؤسسة معهد أسعدية .يف أول افتتاحه ،أن املعهد العايل لألسعدية
يقبل الطلبة مرة واحدة يف ثالث سنوات .أي ،لكل مرحلة حتتاج إىل ثالث سنوات
لتكميل الدراسة" (عبد املالك.)2018 :158 ،
بناء على هذا البيان ،أن احملاولة يف استمرار هذا الربانميج هي فكرة من التنفيذ
الكبري ملعهد أسعدية ،ابلنظر إىل حالة اجملتمع اإلسالمية احلقيقية يف منطقة واجو .إن عدد
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العلماء الذين يكونون قدوة وموعظة يف اجملتمع يف هذه املنطقة يزداد النقصان .وإن عدد
العلماء يف العلوم اإلسالمية وهم رأساء اجملتمع يزداد اندرا يف هذا الوقت ،ولو كان عدد
املثقفني واألذكياء املسلمني كثريا .جبانب ذلك ،املعهد الذي يكون مكاان لتوليد العلماء
على العموم يزداد كثريا ولكن وقت دراسته حمدودا حىت املدرسة العالية فحسب ،ومل تكف
علوم الطلبة ومعرفتهم يف العلوم اإلسالمية .وحيدث هذا يف أحناء املناطق يف إندونيسيا عامة
ويف منطقة واجو سالويسي اجلنوبية خاصة.
هذا هو سبب أساسي إلقامة املهعد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية
وهو معاجلة حالة جمتمع منطقة واجو بصفة خاصة ومجيع املناطق يف إندونيسيا بصفة عامة.
وبواسطة هذه الفكرة ،أن معهد أسعدية حتت رائسة احلاج عبد املالك (املتويف  2000م)
حياول أن يعاجل هذه املشكلة ابفتتاح مرة اثنية برانمج توليد العلماء بقبول الطلبة مرة واحدة
يف ثالث سنوات .ويسمي ذلك الربانمح ابملهعد العايل للدراسة اإلسالمية األسعدية
سنكانغ الذي يشتهر األن ابملعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية.
تعليم مهارة الكالم يف املعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية
إن مهارة الكالم هي مهارة مهمة ىف حياة الناس ،ألن الكالم أساس اللغة
وحقيقتها واللغة أساس النشاط الشفوي أو الكالم .قد تكلم اإلنسان قبل أن يكتبها.
فكل متعلم ألي لغة ،يهدف ىف البداية إىل إستعماهلا و التكلم ليعرب عن أغراضه ويتصل
مع اآلخرين.
الكالم من املهارات األساسية ،اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات
األجنبية .ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفقرة األخرية ،عندما زادت أمهية
االتصال الشفهي بني الناس .ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االهتمام ابجلانب
الشفهي ،وهذا هو االجتاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية .وأن جيعل مهه األول
متكني الطالب من احلديث ابلعربية ،الن العربية لغة إتصال ،يفهمها ماليني الناس يف العامل
(عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان.)185 :2011 ،
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ومهارة الكالم تندرج حتتها مهارات فرعية حيسن بك التنبه هلا وإتقاهنا مثل النطق
الصحيح للغة واستخدام التنغيم املناسب يف املوقف اللغوي املناسب ،واختااير التعبريات
املناسبة للمواقف املختلفة وذلك ذو صلة بثقافة اللغة إذ ختتلف الثقافات "مثال" يف
العبارات اليت تستخدم للتهنئة أو للتعزية أو االعتذار..إخل .وترمجتك لعبارة معينة تستخدمها
يف لغتك األم قد ال يكون صحيحا ومناسبا دائما يف اللغة الثانية (حممود بن عبد هللا
احملمود.)43 :2014 ،
إن الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غاايت
الدراسة اللغوية ،وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين .ولقد إشتدت احلاجة
هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين بعد إنتهاء احلرب العاملية الثانية،
وتزايد وسائل االتصال ،والتحرك الواسع من بلد إىل بلد ،حىت لقد أدى تزايد احلاجة
لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية (رشدي أمحد
طعيمة.)1989 :160 ،
وإن مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية هي القدرة على التحدث ابللغة العربية
صحيحا وفصيحا .وأهدافها األساسية يف تعليم اللغة العربية هي يستطيع الطلبة أن يتكلموا
اللغة العربية تكلما صحيحا .إذن ،أن الكالم يطلب من املتعلم القدرة على إستعمال
أصوات اللغة بصورة صحيحة .وهذا حيقق يف مرحلة السماع والتمكن من الصيغ الصرفية
ونظام تركيب الكلمات .ويف األخري القدرة على حسن صياغة اللغة يف إطارها االجتماعي.
من هنا تظهر أمهية الكالم يف تعلم اللغات ،وإذا ما أمهلت هذه املهارة أو أخرت
لفرتة زمنية معينة ،كان ذلك عقبة كبرية يف تعليم اللغة كلها ،ألن املتعلم يقبل على تعلم
اللغة و هو يهدف أساسيا إىل إستعماهلا شفواي ،وعندما متر األايم دون أن يتمكن من
ذلك ،حيدث له نوع من اإلحباط، ،ويشعر أبن التحدث هبذه اللغة أمر صعب املنال.
أما تعليم مهارة الكالم يف املعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية
فيحتوي على النوعني .النوع األول ،تعليم مهارة الكالم الذي جيري يف الفصل الرمسي على
التعليم الكلسيكايل .أي ،هناك درس يتعلمونه على صورة احلصة يسمي مبادة"احملادثة
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العربية" اليت ختتص بتنمية مهارة الكالم .إن الطلبة يتعلمون هذا الدرس يف املرحلة املعينة،
كي يستطيعوا أن يطبّقوا اللغة العربية كآلة اتصالية بينهم يف املعهد أو خارجه.
جبانب ذلك ،أن املعلمني والطلبة جيعلون اللغة العربية لغة التعليم .املعلمون
حياولون أنفسهم أن يشرحوا الدروس ابللغة العربية وال يستعملون اللغة اإلندونيسية واحمللية
يف شرحها .وكذلك الطلبة يتعلمون الدروس مبحاولة استعمال اللغة العربية أثناء التعلم
ويستعملوهنا مباشرة .إذن ،استعمال اللغة العربية يف إجراء التعليم يف املعهد العايل لألسعدية
سنكانغ يهدف إىل إكساب القدرة على مهارة الكالم.
والنوع الثاين ،تعليم مهارة الكالم الذي جيري خارج الفصل على التعليم اإلضايف.
إن الطلبة ال بد هلم أن يشرتكوا إىل هذا التعليم مساء وليال .علي هذا النوع أهنم يتعلمون
مادة مهارة الكالم يف املسجد أو مكان آخر ويعلمهم املدرس يف تنمية مهارة الكالم
وحياولون أنفسهم أن يستعملوا اللغة العربية أثناء التعلم.
وهناك تعليم آخر -من التعليمات اإلضافية -وهو تعليم على صورة احللقة
العربية .واحللقة العربية هي برانمج يهدف إىل تنمية مهارهتم يف الكالم .ويقومون هبا مرة
واحدة على وقت معني .إهنم يتعلمون املواد عن مهارة الكالم ويبذلون جهودهم يف هذه
احللقة يف استعمال اللغة العربية .ومن احملاوالت األخرى الىت يقوم هبا املعهد العايل
لألسعدية سنكانغ ندوة عربية أسبوعية أو شهرية .الندوة العربية هي استمرار من احللقة
العربية حملافطة على نتيجة احللقة العربية من جهة رغبة الطلبة يف استعمال اللغة العربية.
يقوم هبا الطلبة مرة واحدة كل األسبوع أو الشهر .إهنم يتعلّمون الدروس التالية اليت قد
تعلمواها يف احللقة العربية ويزاكروهنا بواسطة هذه الندوة العربية.
ابإلضافة إىل هذا ،أن إجراء تعليم مهارة الكالم يف املعهد العايل لألسعدية
سنكانغ يستعمل املنهج الدراسي ،وطرق التعليم ،والوسائل الدراسية .واملواد الدراسية،
واللغة الدرايسية ،وألة التقومي .وفيما يلي شرح كامل عنه:
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حماوالت تنمية مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية ابملعهد العايل لألسعدية سنكانغ
سالويسي اجلنوبية
ىف الواقع ،يستخدم املعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية عدة طرق
ىف إجراء التعليم .ويتعلم الطلبة املواد النحوية والصرفية ىف الفصل أو خارج الفصل ،حيث
كان املعلمون يشرحوهنا من جهة القواعد ويعينون الكلمات ىف موقع اإلعراب ومحكه
مرفوعا ،منصواب ،جموروا ،وجمزوما .ابإلضافة إىل هذا ،أن املعلمني حينما يلقون الدروس ىف
احللقة الرتاثية الىت يقوم هبا املعهد العايل بعد الصبح واملغرب يشرحون الكتب الدينية العربية
وحيللوهنا من جهة القواعد النحوية والصرفية.
ومع مرور الزمان ،أن املعلمني والطلبة ىف هذا املعهد يشعرون ابلنقصان ىف تعليم
اللغة العربية .وتكون عملية التعليم تركز ىف مهارة القراءة والرتمجة فقط .ولذلك ،أهنم أخذوا
يطبّقون التعليم بواسطة إستعمال الطريقة املباشرة والطريقة األخرى الىت هتدف إىل تنمية
مهارة الكالم .وجيرى هذا التعليم حىت اآلن.
ومن تلك احملاوالت اليت يقوم هبا املعهد العايل ىف تنمية مهارة الكالم مايلي:
احملاوالت يف ممارسة الكالم مباشرة

أوال ،استعمال اللغة العربية كلغة التعليم .استعمال اللغة العربية كلغة التعليم
املدرسني حياولون أنفسهم أن يشرحوا الدروس ابللغة العربية ويبدأون التعليم
هو أن ّ
وخيتتمونه هبا .وكذلك ،أن الطلبة يشرتكون الدروس إبستعمال اللغة العربية بتقدمي
األسئلة العربية و بطريقة املناقشة وإلقاء املقاالت ابلعربية.
اثنيا ،تعويد األنفس ابلتكلم العربية يف وقت املقابلة واألحوال املعينة .إن
املعلّمني والطلبة حياولون أنفسهم أن يتكلموا العربية حينما يقابل بعضهم ببعض
خاصة خارج الفصل كمثل يف املسجد ،واملسكن ،واملكتبة أو مكان آخر .وحياولون
ويعودون أنفسهم فيه.
أن يستعملوا العربية يف األحوال املعينة ّ
اثلثا ،احملادثة العربية يف مسكن الطالب والطالبات .إن مجيع الطلبة يسكنون
يف املسكن ويشرفهم عدة املشرفني تعميقا لدروسهم يف الفصل ،خاصة يف إستعمال
اللغة العربية كلغة يومية يف املسكن .هم يشرتكون التوجيهات واإلشراف يف تنمية
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مهارة الكالم فيه ويتعلمون املواد األساسية البسيطة كاألسلوب العربية يف احملادثة
اليومية.
احملاوالت ابلقيام األنشطة املتنوعة

أوال ،القيام ابألنشطة اإلضافية يف املساء واألنشطة املتخصصة .إن للمعهد
العايل لألسعدية سنكانغ أربع أنواع للتعليم .أحد منها هو نوع إضايف وهو تعليم ال
بد للطلبة أن يشرتكوا يف الفصل اليلي بعد العشاء للفصل غري الرمسي وبعد العصر
والعشاء للفصل الرمسي أو األوقات اليت يعيّنها املدرس .واهلدف األساسي هلذا النوع
هو ترقية مهارة الطلبة يف قراءة النصوص ومهارات الكالم.
اثنيا ،القيام ابليوم العريب .من احملاوالت اليت يقوم هبا املعهد العايل لألسعدية
سنكانغ القيام ابليوم العريب .إهنم حياولون أنفسهم أن يتكلموا العربية ذلك اليوم,
ألهنم مل يستطيعوا أن يتكلموا طول الوقت حىت خيتاروا اليوم املعني.
اثلثا ،القيام بتحضري احملاضر العريب من خارج املعهد .إن املعهد العايل
ينمى مهارة الكالم بتحضري احملاضر العريب من
لألسعدية سنكانغ حياول أيضا أي ّ
خارج املعهد .إنه جاء من اجلامعة اإلندونيسية أو اجلامعة العربية .جيري هذا الربانمج
مرة واحدة كل السنة ويقوم به املعهد يف إفتتاح التعليم للعام الدراسي اجلديد.
رابعا ،القيام ابحللقة العربية كل سنة .من احملاوالت األخرى الىت يقوم هبا
املعهد العايل لألسعدية سنكانغ احللقة العربية .واحللقة العربية هي برانمج ينّظمه طلبة
املعهد العايل لألسعدية سنكانغ لتنمية مهارهتم يف الكالم .ويقومون هبا مرة واحدة
مدة أسبوع كل سنة لطلبة املرحلة األوىل .إهنم يتعلمون الدروس واملواد عن مهارة
الكالم ويستغرقون أوقاهتم جيدا هلذه احللقة ،ألهنم يرتكون الدروس الرمسية يف الفصل
واألنشطة األخرى إبذن مدير املعهد العايل ويرّكزون إهتمامهم فيها .يف هذه احللقة،
أن الطلبة الذين يشرتكون فيها مطلوبون يف تكلم اللغة العربية طول وقتها منذ البداية
حىت النهاية.
خامسا ،القيام ابلندوة العربية األسبوعية أو الشهرية .إن الندوة العربية
األسبوعية أو الشهرية من احملاوالت األخرى الىت يقوم هبا املعهد العايل لألسعدية
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سنكانغ .الندوة العربية هي إستمرار من احللقة العربية حملافطة على نتيجة احللقة
العربية من جهة رغبة الطلبة يف إستعمال اللغة العربية .يقوم هبا الطلبة مرة واحدة
كل األسبوع أو الشهر .إهنم يتعلّمون الدروس التالية اليت قد تعلمواها يف احللقة
العربية ويزاكروهنا بواسطة هذه الندوة العربية.
اخلالصة
إن مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية هي القدرة على التحدث ابللغة العربية
صحيحا وفصيحا ،حىت يستطيع الطلبة أن يتكلموا اللغة العربية تكلما صحيحا وفصيحا.
والكالم ليس فرعا لغواي معزوال عن ابق فروع اللغة العربية ،بل هو الغاية من دراسة كل
فروع اللغة العربية.
إن تعليم مهارة الكالم يف املعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية
حيتوي على النوعني .النوع األول ،تعليم مهارة الكالم الذي جيري يف الفصل الرمسي على
التعليم الكلسيكايل .والنوع الثاين ،تعليم مهارة الكالم الذي جيري خارج الفصل على
التعليم اإلضايف.
إن املعهد العايل لألسعدية سنكانغ سالويسي اجلنوبية يقوم مبحاوالت عديدة ىف
تنمية مهارة الكالم ،وهي حماوالت يف ممارسة الكالم مباشرة ،وحماوالت يف القيام أبداء
األنشطة املتنوعة وحماوالت إقرتاحية عالجية هي حماوالت سيقوم هبا املعهد العايل لألسعدية
سنكانغ سالويسي اجلنوبية بعد احملاوالت السابقة كمحاوالت إقرتاحية عالجية لتحسينها
وتكميلها اليت مل تكن فعالية وانجحة.
املراجع

أفندى ،أمحد فؤاد .آفاق اترخية للغة العربية يف إندونيسيا يف جمموعة ابحثني ،اللغة العربية
يف إندونيسيا .رايض :اململكة العربية السعودية.2015 ،
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