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تنمية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي لألسعدية سنكامغ

 قهارالدين
 طالب برنامج الدكتوراه ىف الدراسات العليا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية

 وزلاضر اللغة العربية ىف جامعة فرى فارى اإلسالمية احلكومية

 تجريد البحث:
ة اإلسالمية )الباسنًتينات( بالتجديد ىف ىف تعليم ويقام بعض ادلعاىد الًتب

, ليس ىدف تعليم اللغة العربية تزيداللغة العربية دلواكبة متطليات العصر. فهذه ادلعاىد 
وإستخدمت الطريقة ادلباشرة  أيضا. لغوية أخرىدلهارة  دلهارة قراءة الكتب فحسب, بل

 إستعمالتعليم اللغة العربية على . وجيرى ىذا طريقة القواعد والًتمجة جبانبىف تعليمها 
 .الطريقة ادلباشرةو طريقة القواعد والًتمجة, 

من ادلعاىد  -األسعديةمن ادلؤسسات الًتبوىة يف معهد–وادلعهد العالىي 
وحياول  يتعلم الطلبة فيو العلوم الشريعة لك الطرق ىف تعليم اللغة العربية. تف الذى يولّ 

 طّبق  الطريقة القدديةو  ها كي يستطيعوا أن يتفقهوا ىف الدين.يأن جيعلهم متعمقني ف
 الىت هتدف إىلأيضا احلديثة  طّبق  الطريقةاء و قراءة الكتب الصفر  قدرة الىت هتدف إىل

. وحياول عدة زلاوالت ىف تنمية مهارى الكالم مهارة الكالم قدرة
)الكلمات األساسية: الكالم, العربية( 
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ABSTRAK 

 

Beberapa lembaga pendidikan Islam (Pesantren) telah memperbarui dalam 

pengajaran bahasa Arab untuk mengikuti modernisme zaman. Lembaga-lembaga 

ini meningkatkan tujuan mengajar bahasa Arab, tidak hanya untuk keterampilan 

membaca buku, tetapi juga untuk keterampilan bahasa lainnya. Metode pengajaran 

langsung digunakan bersamaan dengan metode tata bahasa dan terjemahan. Ini 

dilakukan dengan mengajarkan bahasa Arab menggunakan metode tata bahasa dan 

terjemahan, dan metode langsung. 

Ma’had Aly - salah satu lembaga pendidikan di pesantren As’adiyah - sebuah 

lembaga yang mengintegrasikan metode-metode ini dalam pengajaran bahasa 

Arab. Siswa belajar sains dalam ilmu agama dan berusaha untuk mendalaminya 

sehingga mereka dapat memahami agama secara mendalam. Dia menerapkan 

metode lama membaca buku-buku kuning dan menerapkan metode modern juga 

ditujukan pada kemampuan keterampilan berbicara dan mencoba beberapa upaya 

dalam pengembangan keterampilan berbicara. 

 

Kata Kunci: Berbicara, Bahasa Arab 

 

 مقدمة . أ
اللغة العربية يف مجيع ادلراحل الدراسية اآلن يهدف إىل تدريس ادلهارات  تعليم إن

وحيث ادلنهج أيضا أن  .اللغوية األربع  وتنميتها وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة
يكون تدريس اللغة العربية دلستوى ادلبتدئني أن يشدد إىل حصول على مهارة االستماع 

هارات اللغوية األربع الىت هتدف إىل تنمية القدرة الكالمية ادل. ومهارة الكالم من .والكالم
 عند الدارسني حينما يتكلمون مع األخرين.

ة األربع بعد اإلستماع. وتكون ويهارة اللغادلمن  مهارة الكالم تعترب مهارة ثانيةو 
مهارة مهمة ىف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, إلن من األىداف األساسية اليوم 
ىف تعليم اللغة لغري الناطقني هبا قدرة ادلتعلم على التكلم. لذلك النطق ىو من أىم اجلوانب 
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ملية الكالم,  فادلستمع اليرى من عملية التعلم إال ىذا فيها. والنطق ىو ادلظهر اخلارجي لع
جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء.  , ادلظهر اخلارجى ذلا. ومن ىذا

والنطق أكثر عناصر الكالم  صعوبة ىف تغيريه أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. 
ات بالشكل الذى ديكن ادلتعلم ولذلك التدريب على السيطرة والقدرة على اإلخراج األصو 

من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة ىف إخارج أصواهتم ونرياهنم 
   1وتنغيمهم من أمهية أمور.

ىف الواقع, تعليم مهارة الكالم حىت األن مازال حتت سيطرة ادلعلم وال يتيح 
تعليمية والتدريبات حىت أن الفرصة لدى الطالب ليشًتكوا جبهد ونشاط ىف األنشطة ال

الدارسني مل يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بادللل ىف تعلم اللغة العربية. 
لهجة العامية وعدم إستغاللو لفرصة التدريب على التعبري ىف لوحديث ادلعلم أمام التالميذ با

, ىا ىي الفرصة ادلطابقةبقية فروع اللغة العربية وعدم إىتمامو بتوليد الدافع وإقتناص 
 2.ادلشكلة

ادلعاىد ادلوجود ىف إندونيسيا. يقع ىف سنكانغ إحدى  أحدومعهد األسعدية 
عاىد القددية ىف ىذه ادلنطقة. وأّسسو عامل العالمة ادلطق ىف سالويسى اجلنوبية. يعترب من اادلن

م.  2591سنة احلاج زلمد األسعد البوغيسى ادلتوىف ىف التاريخ التاسع من دومسبري 
 واألسعدية ىو إسم ذلذا ادلعهد يستعمل بعد وفاتو, ويسمى قبلو بادلدرسة العربية اإلسالمية.

                                                 
 إسترتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية من خالل التدريبات المكثفة لألصوات العربيةعبد الوىاب رشيدى,  1

ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ;, اجمللد األول, )الطبعة األوىلاللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانيةىف رلموعة حبوث, 
 .756(,  ص.  5102احلكومية, 

 ;, اجمللد الثاىن )الطبعة األوىلاللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانيةىف رلموعة حبوث,  كيف نعّلم تدريس مهارة الكالممملوءة النعمة,  2
 .235(,  ص.  5102ة احلكومية, ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي
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يتعلم الطلبة فيو العلوم  ىف ىذا ادلعهد مستوى دراسي يسمى بادلعهد العايل.
ة. , وعلوم اللغة العربيوأصولو  ريالشريعة كلها وال يتعّلمون العلوم العمومية وىم يدرسون التفس

ها  يلذلك, أن ادلعهد العايل يرّكز تعليمو ىف دراسة تلك العلوم وحياول أن جيعلهم متعمقني ف
أهنم أخذوا يطبقون التعليم بواسطة  جبانب تطبيق كي يستطيعوا أن يتفقهوا ىف الدين.

. وجيرى ىذا إستعمال الطريقة ادلباشرة والطريقة األخرى الىت هتدف إىل تنمية مهارة الكالم
 .ليم حىت اآلنالتع

 ب. البحث

 مهارة الكالمة العربية على غنعليم الل  .1

 وألن الكالم أساس اللغة  ىف حياة الناس,مهمة  3مهارة الكالم ىي مهارة
قد تكلم االنسان قبل أن يكتبها. فكل  .نشاط الشفوي أو الكالمالاللغة أساس تها و حقيق

يتصل مع و و غراضيعرب عن أتكلم لالستعماذلا و إإىل  ىف البدايةمتعلم ألي لغة، يهدف 
 .اآلخرين

يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات  4إن الكالم 
الدراسة اللغوية, وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد إشتدت احلاجة ذلذه 
ادلهارة يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين  بعد إنتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزايد 

                                                 
مهرا ومهورا ومهارا ومهارة الشئ وفيو وبو:  -ديهر -وىي مصدر من مهر احلذق واإلجادة بكل عمل. "مهارة" بأهنا كلمة   عرفت 3

)بريوت: دار  المنجد في اللغة واإلعالملوبس معلوف،  .معرفة تقاهناإحذق ىو مهر يف العلم، أي كان حاذقا عادلا بو ويف صناعتو 
 .11م( ص. 2591ادلشرف، 

 الكالم يف أصل اللغة ىو "اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعره حبيث يفهمو اآلخرون 4
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ك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال وسائل االتصال، والتحر 
  5.الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية

ىي القدرة على التحدث باللغة العربية  6ىف تعليم اللغة العربية ن مهارة الكالموإ
أن يتكلموا  الطلبةع ييستطساسية يف تعليم اللغة العربية ىي األ هاصحيحا وفصيحا. وأىداف

ستعمال إمن ادلتعلم القدرة على  يطلب الكالم ,أنإذن . اللغة العربية تكلما صحيحا
وىذا حيقق يف مرحلة السماع والتمكن من الصيغ الصرفية  .أصوات اللغة بصورة صحيحة

 . ويف األخري القدرة على حسن صياغة اللغة يف إطارىا االجتماعي .ونظام تركيب الكلمات
من ىنا تظهر أمهية الكالم يف تعلم اللغات، وإذا ما أمهلت ىذه ادلهارة أو أخرت 
لفًتة زمنية معينة، كان ذلك عقبة كبرية يف تعليم اللغة كلها، ألن ادلتعلم يقبل على تعلم 

ستعماذلا شفويا، وعندما متر األيام دون أن يتمكن من إاللغة و ىو يهدف أساسيا إىل 
  .بأن التحدث هبذه اللغة أمر صعب ادلنال ويشعر,ع من اإلحباط، ذلك، حيدث لو نو 

محاوالت تنمية مهارة الكالم فى تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي .1
 لألسعدية سنكانغ

ىف إجراء التعليم.  عدة طرقيستخدم ادلعهد العايل لألسعدية سنكانغ ىف الواقع, 
ويتعلم الطلبة ادلواد النحوية والصرفية ىف الفصل أو خارج الفصل, حيث كان ادلعلمون 

                                                 
ة للًتبية )الرباط : منشورات ادلنظمة اإلسالمي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهأنظر إىل رشدي أمحد طعيمة،  5

 .071(، ص. 0191والعلوم والثقافة، إيسيكو: 

ديِن, ومعرفتها ابُن تيمية رمحو اهلل: َمعلوٌم أّن تعلَُّم العربيِة وتعليَم العربيِة فرٌض على الكفايِة. وقال أيضا: ) إّن اللغَة العربيَة من ال قال 6
( فالعبادُة من صالٍة ودعاٍء  فرٌض واجٌب, فإّن فهَم الكتاِب والسّنِة فرٌض, وال يفهُم إال باللغِة العربيِة, وما ال يتمُّ الواجُب إال بو, فهو واجبٌ 

ْز أحٌد م ن األئمِة مطلقا, أن تؤدَّى وتالوٍة للقرآن الكرًن, وكثرٌي من شعائر اإلسالِم ال تؤدَّى, وال يتمُّ فهُمها, وتدبّ رُىا إال باللغة العربيِة, ومل جيُِ
. عبد الرمحن إبراىيم )الطبعة الثالثو؛ ادلكتب الرئيس : العربية  ن يديك : كتاب الطالبالعربية بي, الصالُة بغرِي العربيِة, والصالُة فرُض عنْيٍ

 ( , ص. ب. 0259للجميع , 
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يشرحوهنا من جهة القواعد ويعينون الكلمات ىف موقع اإلعراب ومحكو مرفوعا, منصوبا, 
اثية الىت رلوروا, ورلزوما. باإلضافة إىل ىذا, أن ادلعلمني حينما يلقون الدروس ىف احللقة الًت 

يقوم هبا ادلعهد العايل بعد الصبح وادلغرب يشرحون الكتب الدينية العربية وحيللوهنا من جهة 
 القواعد النحوية والصرفية.  

ىف ىذا ادلعهد يشعرون بالنقصان ىف تعليم  لطلبةومع مرور الزمان, أن ادلعلمني وا
ة والًتمجة فقط. ولذلك, أهنم أخذوا تعليم تركز ىف مهارة القراءالعملية تكون اللغة العربية. و 

يطبقون التعليم بواسطة إستعمال الطريقة ادلباشرة والطريقة األخرى الىت هتدف إىل تنمية 
 .. وجيرى ىذا التعليم حىت اآلنمهارة الكالم

 ومن تلك احملاوالت اليت يقوم هبا ادلعهد العايل ىف تنمية مهارة الكالم مايلي:
 كلغة التعليم  ٍإستعمال اللغة العربية ( أ

 القيام باألنشطة اإلضافية ىف ادلساء, واألنشطة ادلتخصصة ( ب

 القيام باليوم العريب . ج

 .ادلعهدالواجبة بالتكلم العربية حينما يستأذن الطلية إذا أرادوا أن خيرجوا من  ( د

 حتضري احملاضر العريب من البالد العربية. ( ه

 ادلعني.التعويد للطلبة ىف إستعمال اللغة العربية ىف احلال  ( و

 الندوة العربية األسبوعية أو الشهرية. ( ز

 احملادثة العربية ىف مسكن الطالب والطالبات. ( ح

 احللقة العربية كل سنة  ( ط

 الخالصةج. 
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ىي القدرة على التحدث باللغة العربية  ىف تعليم اللغة العربية ن مهارة الكالمإ. 1
. وفصيحا أن يتكلموا اللغة العربية تكلما صحيحا الطلبةع ييستط , حىتصحيحا وفصيحا

الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باق فروع اللغة العربية، بل ىو الغاية من دراسة كل فروع و 
 .اللغة العربية

الكالم, منها  هارةمتنمية ت ىف اواليقوم بعدة زللألسعدية إن ادلعهد العايل .2
وإستعمال اللغة العربية ىف أنشطتهم اليومية التعليم اإلضايف لتطبيق اللغة العربية كلغة يومية 

كاإلجتماع العريب األسبوعي السنوي واحملاضرة   ةيبربامج لغو  ويقوموأثناء التعليم والتعلم. 
 العربية وغريىا من احملاوالت األخرى. 

 المراجعد. 
)الطبعة الثالثو؛ ادلكتب الرئيس :  العربية بين يديك : كتاب الطالب, عبد الرمحن ,إبراىيم

 .0259العربية للجميع , 

إسترتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية من عبد الوىاب,  , رشيدى
اللغة العربية ىف رلموعة حبوث,  خالل التدريبات المكثفة لألصوات العربية

ماالنق: مطبعة جامعة موالنا  ;, اجمللد األول, الطبعة األوىلالثقافة اإلنسانيةأساس 
 5102مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية, 

الرباط : , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهرشدي أمحد ،  ,طعيمة 
 .0191: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، إيسيكو

 .م2591بريوت: دار ادلشرف، ,المنجد في اللغة واإلعالملوبس ،  ,معلوف
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اللغة العربية أساس ىف رلموعة حبوث,  كيف نعّلم تدريس مهارة الكالممملوءة,  ,النعمة
ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك  ;الطبعة األوىل, , اجمللد الثاىنالثقافة اإلنسانية

 5102إبراىيم اإلسالمية احلكومية, 
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