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Abstract
Ma'had al Jami'ah students come from various educational backgrounds. Therefore,
they have constraints in making Arabic conversation videos when they have college
assignments. This study aims to describe the activities of conversation in Arabic in
Ma'had al Jami'ah IAIN Jember. This research study uses a descriptive qualitative
approach. Data were obtained from participant observation, interviews and
documentation. Data analysis used the Miles & Huberman model analysis. The results
of this study indicated that the Arabic language conversation activities consist of 3
activities. Namely, opening activities, core activities and strengthening activities. In
the opening activity, the teacher provided questions and answers regarding the
materials that have been studied. In the core activities, the teacher uses several
methods, namely the direct method, the audio visual method and the qawaid wa
tarjamah method. In the closing activity, the teacher provides material reinforcement
and several language games. This research study is expected to provide a glimpse of
the importance of active Arabic learning for the management of ma'had al Jami'ah
IAIN Jember. so that it can improve the Arabic language learning program for
mahasantri ma'had al Jamiah.
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Abstrak
Mahasantri Ma’had al Jami’ah berasal dari latar belakang pendidikan yang
beragam. Oleh sebab itu mereka terkendala dalam pembuatan video percakapan
berbahasa Arab saat ada tugas kuliah. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan kegiatan muhadatsah bahasa Arab di Ma’had al Jami’ah IAIN
Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh
dengan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kegiatan muhadatsah bahasa Arab terdiri dari 3 kegiatan. Yaitu, kegiatan pembuka,
kegiatan inti dan kegiatan penguatan. Pada kegiatan pembuka pengajar melakukan
tanya jawab terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada kegiatan inti
pengajar menggunakan beberapa metode, yaitu metode langsung, metode audio
visual dan metode qawaid wa tarjamah. Pada kegiatan penutup pengajar
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memberikan penguatan materi dan beberapa permainan kebahasaan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pentingnya pembelajaran bahasa
Arab aktif bagi mahasantri Ma’had al Jami’ah IAIN Jember. Hal ini dilakukan agar
kegiatan ini mendapat perhatian yang cukup dari pengelola Ma’had al Jami’ah
sehingga dapat dikembangkan di periode kepengurusan selanjutnya.

املقدمة

Keywords: Ma’had al Jami’ah, Maharah Kalam, Muhadatsah

جتدر اإلشارة إىل أن التحدث هو من أبرز املهارات اللغوية اليت يستند إليها الفرد يف التعبري عن
أفكاره ليتواصل هبا مع اآلخرين ( )Aburezeq, 2019ابإلضافة إىل أهنا وسيلة يتم هبا تبادل اآلراء
واملعلومات فيما بينهم ( ،)Kenali et al., 2019فال يستغرب أن تصري هذه املهارة معيارا لكفاءة شخص
يف استيعاب لغة أجنبية معينة (.)Rahmawati et al., 2020
يندرج يف ضمن التحدث احملادثة ،وال يف شك أهنا من أهم األنشطة اللغوية للصغار والكبار
( .)Madkur, 2006فاحملادثة هي أي مكاملة و تبادل الآلراء بني فردين على األقل حول موضوع معني.
من هذا التعريف علم أن احملادثة مناقشة .واملراد بذلك أن من أشكال االتصال اللغوي ما ال يعترب حمادثة
رغم أن ذلك بشكل شفوي كإلقاء الشاعر قصيدة يف حفل ما وإلقاء املتحدث كلمة الرتحيب يف لقاء ما
وغري ذلك .وجتري احملادثة من غري إجبار أو تكلف ،معىن ذلك أن حرية املتحدث شرط حلديثه .فإذا افتقد
هذا الشرط صار حديثه ترديدا أو إمالء .واحملادثة عملية تلقائية يرتك فيها الفرد على سجيته فيستخدم من
ألوان احلديث ما يطيب وما يقدر عليه .واحملادثة تتطلب فردين وذلك ألهنا ظاهرة اجتماعية ال بد من
مشاركة أكثر من شخص واحد .وال بد أن يكون فيها موضوع ( .)Thuaimah, 1986وأكدها ستانق
كما نقله عن أمحد عبد هللا بشري أبن احملادثة تتطلب من كل شخص أن يراعي الدقة يف اختيار الكلمة
والتمسك ابلقواعد اللغوية ليتم التواصل مع اآلخرين ( .)Nur, 2017ويهدف تعليم احملادثة يف معهد
اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب إىل تزويد الطلبة ابملفردات والعبارات اليومية البسيطة .وذلك الختالف
خلفياهتم الدراسية ابإلضافة إىل أن معظمهم مل يسبق هلم تعلم اللغة العربية خبصوص احملادثة.
أما النشاط اإلضايف أو النشاط الالمنهجي كما نقله مشفع عن فرايوغي ،فهو يندرج يف التعليم
غري النظامي .والتعليم مبثل هذه الطريقة عبارة عن عملية مستمرة يف احلياة للحصول على القيم واملهارات
واملعارف املستمدة من جتارب احلياة اليومية واملصادر العديدة مثل األسرة واألصدقاء واملكتبة والسوق
ووسائل اإلعالم وغري ذلك ) .(Musyafa’ah, 2016والطلبة إبمكاهنم أن خيتاروا نشاطا واحدا وفق ميوهلم
على ماشاءوا ( .)Mardliyah, Ainaaul; Huda, Hisbullah; Azhari, 2017لقد عقد املسؤولون
مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب أنواع األنشطة اإلضافية ،وهي احملادثة ابللغة العربية واحملادثة ابللغة
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اإلجنليزية وتالوة القرآن والتصميم اجلرافيكي وقراءة الكتاب .وجرت هذه األنشطة كل يوم اجلمعة ليال.
وابلتايل على جيب على الطلبة أن يشاركوا يف نشاط واحد حسب اختيارهم .فمن غاب منهم عن موعد
النشاط فعليه التعزير من قبل قسم شؤون الطلبة .جبانب ذلك ،أجرب بعض املدرسني هؤالء الطلبة بصناعة
مقطع فيديو ابللغة العربية عند دراستهم اللغة العربية داخل الصف اجلامعي .اعتمادا على هذه املتطلبات
أييت املعهد بتوفري الفرصة هلم لتعلم احملادثة ابللغة العربية.
من اجلدير ابلذكر أن املعهد بداخل اجلامعات اإلسالمية له دور هام حيث يتم فيه معاجلة كثري
من مشاكل الدارسني وتزود فيه ثقافتهم الدينية .)Hafidah; Makruf, 2020(.فإن املعهد عموما وكذلك
املعاهد بداخل اجلامعات على وجه اخلصوص مكان يتم فيه تربية الطلبة تربية حسنة وتزويدهم ابألخالق
الكرمية واخلصال احملمودة ابإلضافة إىل ترقية كفاءاهتم ( .)Damanik, 2019فال غور أن يعظم الرجاء حنو
هذا املعهد حيث إنه عبارة عن تلبية للمتطلبات يف العصر الراهن ( .)Salam, 2018قال الواقع أبن املعهد
بداخل اجلامعة قد ساهم للمجتمع من خالل أدوار خرجيية .فال غرابة أن تكون اجلامعات اإلسالمية كانت
يف أمس حاجة إىل املعهد لطالهبا ( .)Wati, 2018لذلك ،أييت معهد اجلامعة ابملخدمات واألنشطة اليت
توصل الطلبة إىل ترقية الكفاءات واملهارات اليت حيتاجون إليها يف احلياة األكادميية ويف احلياة بني اجملتمع إن
صحت العبارة.
ويف معاهد اجلامعات أنشطة يستعني هبا الطلبة لرتقية كفاءاهتم .وكانت األنشطة يف عديد من
معاهد اجلامعات متقاربة األشكال .فإن معهد اجلامعة هو عبارة عن مكان مت فيه بناء شخصيات الطلبة
اجلامعيني ابإلضافة إىل تزويدهم مبختلف العلوم الدينية من حتسني قراءة القرآن وحتفيظه واللغيت العربية
واإلجنليزية وغريها من املعلومات الدينية ( .)Puteh, 2019أما معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية ،فارتكز
يف تزويد الطلبة بقواعد اللغة العربية .وقد سبق البيان أبن معظم مدرسي اللغة العربية يف الدراسة الرمسية
أجربوا الطلبة على صناعة فيديو يتحدثون فيه ابللغة العربية .وكان معظمهم ما سبق هلم تعلم احملادثة ابللغة
العربية .لذلك ،أتى معهد اجلامعة بتوفري فرصة تعليم احملادثة يف يوم اجلمعة ليال تلبية ملتطلبهم .وابلتايل،
تعاون معهد اجلامعة مع مجعية
فيه ممن انضموا هبذه اجلمعية أيضا.
وقد سبق العديد من الباحثني ابلدراسات ابلعناوين املختلفة خصوصا يف جمال تعليم اللغة العربية
ICIS

يف تعليم احملادثة ابللغيت العربية واإلجنليزية حيث كان معظم املدرسني

مبعهد اجلامعة ،أوال ،مقالة نيلي سعادة وحسن عيدي حتت عنوان آاثر الطريقة االستنتاجية من خالل
البطاقة يف فهم اجلمل الفعلية حيث وضع الباحثان نصب عينهما يف تعليم قواعد اللغة العربية ودلت النتائج
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ع لى أن استعمال الطريقة االستنتاجية يف تعليم قواعد اللغة العربية خبصوص موضوع اجلمل الفعلية مناسب
حسبما يدله النسبة املائوية ).(Sa’adah & Aedi, 2018
اثنيا ،مقالة مجال الدي ن صديق حتت عنوان منوذج تعليم اللغة العربية مبعهد جامعة وايل سنجو
اإلسالمية احلكومية بسمارنج حيث دلت نتائج الدراسة أبن تعليم اللغة العربية يف ذاك املعهد ينبين على
ال نظرايت ،منها نظرية السلوكية ونظرية التعلم االجتماعي ونظرية املبدأ البنائي التعليمي ونظرية العلمي
النفسي ونظرية عمل األخبار .وابلتايل استعمل فيه ثالثة مناذيج للتعليم ،وهي منوذج التعليم املباشر ومنوذج
التعليم على طريقة التقدمي واإللقاء ومنوذج التعليم التعاوين (.)Shiddiq, 2018
اثلثا ،مقالة إيفا ديوي حتت عنوان منوذج تطوير تعليم اللغة العربية مبعهد اجلامعة اإلسالمية
احلكومية ابنكولو حيث دلت النتائج على أن تطوير تعليم اللغة العربية هبذا املعهد يتم من خالل الربامج
املنظمة .وهي برانمج قراءة الكتب واحملادثة بعد صالة العصر وتقدمي املفردات للطلبة كي يقدروا على
استعماهلا عند الكالم مع أصدقائهم ابإلضافة إىل برانمج احملاضرة كل ليلة األحد .ومن عوامل النجاح كثرة
اخلرجيني من املعاهد اإلسالمية والتطبيق املباشر ملادة اللغة العربية اليت تعلمها الطلبة إما من خالل تصريف
األلفاظ أو املفردات ووجوب حتفيظ املفردات للطلبة ابإلضافة إىل وسائل التعليم اجلاهزة .ومن أهم املوانع
هي أن من الطلبة من خترج من املدرسة العالية العامة حيث مل يسبق هلم تعلم اللغة العربية أصال وكثرة
عليه ( Dewi,

استعماهلم اللغة احمللية عند التحدث مع أصدقائهم ومل يكن لتعليم اللغة العربية منهج اعتمد
.)2016
رابعا ،مقالة آسف آدي إمسانطو حتت عنوان معهد اجلامعة (منوذج بديل لتعليم اللغة العربية
للمستوى اجلامعىي) .دلت نتائج البحث على أن معهد اجلامعة صاحل أن يكون منهج اإلضايف لتعليم اللغة
العربية للمستوى اجلامعي .وذلك ألمور ،أمهها أن عملية التعليم جتري على مدار الساعة إن صحت
العبارة .وجتدر اإلشارة إىل أن مثل هذا النموذج التعليمي يتم من خالله حتفيز الطلبة للحصول على الفوائد
اللغوية وعدم احلياء للتطبيق واالستفسار ملا ال يعلمونه (.)Adi Ismanto, 2016
خامسا ،مقالة أمري الدين حتت عنوان إدارة تعليم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية حيث أجريت
الدراسة يف ثالثة معاهد بالمفونج .وهي معهد أصول الدين ومعهد نور اهلدى ومعهد احلكمة .دلت
النتائج على وجود االختالف الكبري يف إدارة تعليم اللغة العربية بني هذه املعاهد الثالثة .أما معهد أصول
الدين فرتكيزهم يف ترقية مهاريت الكالم والكتابة .ويتضح ذالك من خالل براجمه التعليمية حيث ألزم الطلبة
على التحدث ابللغة العربية طوال اليوم وكثرة االستماع إىل األصوات العربية مثل املناظرة واخلطابة واحلوار
ابإلضافة إىل برانمج "يوم اللغة" .وأما معهدي نور اهلدى واحلكمة فارتكزا يف مهاريت القراءة والكتابة
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ابإلضاف ة إىل برانمج ترمجة كتب الرتاث .واحلاصل أن لكل من املعاهد مزاايه يف إدارة تعليم اللغة العربية
()Amirudin; Basyar, Syarifudin; Akmansyah, Muhammad; Subandi; Shahril, 2020

ويف هذه املقالة يقدم الباحثون مبقالة حتت عنوان تعلم احملادثة ابللغة العربية يف األنشطة اإلضافية

مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب حيث تتميز هذه املقالة عن املقالتني السابقتني أبهنا هتدف إىل
وصف تعليم احملادثة ابللغة العربية على أهنا نشاط إضايف يف هذا املعهد من أنشطة االفتتاح واألنشطة
األساسية وأنشطة االختتام.
املنهجية

لقد استخدم يف هذا البحث املدخل الكيفي الوصفي .وذلك ألن الطريقة الوصفية هي طريقة
تستخدم لوصف أو حتليل نتيجة حبث ولكنها ال تستخدم يف تقدمي استنتاجات أوسع ،فإن املدخل عبارة

عن وسيلة هتدف إ ىل كشف ما يف ميدان البحث من الظواهر والسلوك واإلدراك والتحفيز واألمور املتعلقة
مبوضوع البحث ( .)Sugiyono, 2012وأما نوع البحث املستخدم يف هذا البحث ،فهو البحث العلمي
الكيفي .نظرا إىل نوع البحث الكيفي الوصفي فاخلطوة األوىل يف هذا البحث هي وصف تعليم احملادثة
للطلبة يف برانمج األنشطة اإلضافية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب.
واستعمل يف هذا البحث املالحظة ابملشاركة واملقابلة الشخصية والتوثيق .أما املالخظة ،فمن أجل
احلصول على املواقف والوقائع أثنا ء عملية تعليم احملادثة داخل الفصل وغريمها من طرق التعليم واملدخل
املواد الدراسية .وأما املقابلة الشخصية ،فقد مت هبا احلصول على البياانت املتعلقة خبطوات التعليم واملواد
الدراسية وأحوال الدراسة داخل الصف سواء مع الطلبة واملدرسني واملشرفني .وأما البياانت ،فناهلا الباحثون
من املربني واملشرفني ومدرسي اللغة العربية والطلبة املشاركني يف درس احملادثة حيث كان هلم دور يف إجراء
تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد .وأما جمتمع البياانت فعدده  152طالبة .واستعمل فيه العينة اهلادفة ومت
أخذ الياانت من خالل املقابلة الشخصية مع عشرين طالبة ومخس مشرفات ومخس مدرسني .ولتأكيد
البياانت ،استعمل فيه طريقة متديد املدة للمالحظة وتثليث املصادر والتقنية .ومت حتليل البياانت عرب
خطوات ،وهي مجع البياانت وعرض البياانت والتصنيف واالستنتاج وفق طريقة ميلز وهوابرمان.
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نتائج البحث واملناقشة
األنشطة االفتتاحية

تتكون االفتتاح من األنشطة املختلفة .وهي إعداد أحوال الطلبة و الدعاء وسؤال أحواهلم والتأكيد

على حضورهم عرب كشف احلضور .مث أتى املدرس ابلتشجيع ،فتقدم املدرس ببعض األسئلة لبعض الطلبة
مما يتعلق ابملواد الدراسية اليت تعلموها .وابلتايل بني هلم أهداف التعليم ابإلضافة إىل خطواهتا.
بناء نتائج املقابلة الشخصية مع مشرفات فصول احملادثة علم أن املدرسني بدأوا بسؤال أحوال
الطلبة مسلمني عليهم .وابلتايل قاموا ابملذاكرة للمادة اليت تعلموها من قبل .واشتملت املذاكرة على ما يف
املادة السابقة من األلفاظ واجلمل والعبارات والرتمجة من العربية إىل اإلندونيسية و العكس .مث أمروا بعض
الطلبة إبجابة األسئلة مما يتعلق ابملادة السابقة .هذه األنشطة االفتتاحية دائما شجعت الطلبة على مشاركة
هذا النشاط حيث استخدم املدرسون القرعة من أجل اختيار أحد الطلبة لإلجابة .ومن املدرسني من أمر
أحد الطلبة ابلتقدم إىل األمام ،وابلتايل أمر احلاضرين أبن يقدموا سؤاال واحدا مما يتعلق ابملادة يف األسبوع
املاضي .وكانت املدة املتاحة لألنشطة االفتتاحية هي عشر دقائق.
اعتمادا على ما سبق بياهنا علم أن املدرسني قد قاموا ابألنشطة االفتتاحية على سبيل الرتتيب غري
أنه قد يفوهتم ذكر األنشطة اليت سيقومون هبا أثناء الدراسة .وأييت تفصيلها فيما يلي
اجلدول 1
بيان األنشطة االفتتاحية لتعليم احملادثة مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب
خطوات تعليم احملادثة مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب
.1

االفتتاح

.2
.3
.4
.5
.6

املدرس يبدأ الدرس ابلسالم على الطلبة وقراءة
الدعاء
املدرس يسأل الطلبة عن أحواهلم
املدرس يعد أحوال الطلبة
املدرس يقرأ كشف احلضور
املدرس يقوم مبطالعة املواد السابقة
املدرس أييت ببيان نبذة تتعلق ابملادة اليت سيتعلمها
الطلبة

 15دقيقة

األنشطة الرئيسة

تكونت األنشطة الرئيسية من ستة أنشطة على سبيل الرتتيب .وهي املالحظة والسؤال
واالكتشاف واجلمع والنقل .ف بدأ املعلم يف تعليم احملادثة بقراءة نص احملاورة وابلتايل يقرأ الطلبة مثلما قرأه
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املعلم وأييت ابلتكرير مرات عديدة وال سيما إذا كانت العبارات صعبة .وبعد قراءة النص أييت املعلم ابلرتمجة
يف كل لفظ .ويف هذه الفرصة حاول الطلبة على استماع املعلم جيدا ليفهموا معاين كل األلفاظ.
و بعد متام قراءة نص احلوار مع الطلبة أمرهم املدرس بتقدمي األسئلة حول املفردات اليت مل يعرفوا
معناها .وذلك من أجل التأكيد على أن يفهم مجيع الطلبة ما يف نص احلوار من األلفاظ والعبارات.
احدا فواحدا مث تعطيهم عالمة بعد انتهائهم من احلفظ .وجرى تعليم
وابلتايل ،أمروا الطالبات أبن حيفظنها و ً
احملادثة بكتاب احملاورة واستعملت فيه الطرق املتنوعة .منها الطريقة املباشرة وطريقة القواعد والرتمجة تليها
طريقة السمعية والشفهية.
اجلدول 2
بيان األنشطة الرئيسية لتعليم احملادثة مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب

املالحظة

السؤال

األنشطة الرئيسية

االكتشاف

.1
.2
.3
.4

املدرس أييت برتمجة األلفاظ العربية اجلديدة
املدرس يقرأ أمام الطلبة نص احلوار
الطلبة يستمعون إىل قراءة املدرس جيدا
املدرس يشرح احلوار شرحا شافيا

.5

الطلبة يعتنون ببيان املدر

.1
.1
.1

واجلمع
.2

النقل

.1

الطلبة يسأل املدرس عن األلفاظ والعبارات اليت مل يعرفوا
معناها
املدرس أيمر الطلبة أبن ينطقوا ابأللفاظ اليت نطق هبا
املدرس وفق نص احلوار نطقا سليما
املدرس أيمر الطلبة أبن جيلسوا يف فرقة تتكون كل منها
شخصني

 60دقيقة

املدرس أيمر الطلبة أبن جيلسوا كما كانوا جيلسون قبل
إصدار األمر ابالجتماع
املدرس يقسم الطلبة إىل فرقتني وابلتايل أيمر الفرقة
املشار إليها ابألجابة عن األسئلة .وتتنوع األسئلة ،إما
ترمجة املفردات من العربية إىل اإلندونيسية وترمجة اجلملة
وتكملة اجلملة املفيدة وغري ذلك.

ويف هذا اللقاء ،قدمت األستاذة نص احملاورة البسيطة من كتاب احملاورة احلديثة يف الدرس الثاين
حتت املوضوع "الضيف" ابملفردات اجلديدة املتعلقة هبا .وألقتها األستاذة شيئا فشيئا من احملاورة اليت تتكون
من األسئلة واألجوبة وقرأهتا جهراي مث قلدهتا هؤالء الطالبات ،وأعادت األستاذة قراءة هذه احملاورة عدة
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مرات .مث وفرت الطالبات فرصة للقراءة مرات عديدة فرداي مث أشارت األستاذة بعضا من الطالبات لقراءهتا
أمام الفصل واحدا بعد واحد .قد قام املدرسون جبميع األنشطة عند الشروع يف الدراسة .وفيها استعملوا
طريقة القواعد والرتمجة ابإلضافة إىل الطريقة السمعية الشفوية .أما طريقة القواعد والرتمجة ،فليعرف هبا
الطلبة معاين كل األلفاظ يف نص احملاورة .أما طريقة السمعية الشفوية ،لتعويد الطلبة على النطق ابأللفاظ
العربية نطقا سليما .لذلك ،فإن املدرسني يف تعليمهم احملادثة اهتموا ابجلانب الصويت للطلبة حيث اعتمدوا
على منهج التكرار .ذلك ألن التكرار رغم أنه طريقة قدمية وسيلة يعرف هبا املعلمون قدرة الطلبة على نطق
األصوات العربية .وذلك من خالل تكليفهم مبحاكاته عدة مرات كلما طلبوا إىل أن يتأكدوا من قدرهتم
على تطق تلك األصوات (.)Thuaimah, 1986
لقد تقدم هؤالء الطالبات أبفضل ما ميكن بنشاط .وابلتايل أجرب األستاذة الطالبة على حفظ
احملاورة اليت يتعلمها الطالبة هذا اليوم.بدأ املدرس بتوفري الفرصة هلم للسؤال عما ال يعرفوهنا من املفردات.
فواصل املدرسون الدراسة أبن أيمروا الطلبة ابحلوار مع غريهم من أصدقائهم عن طريق السؤال واجلواب .ويف
هناية اللقاء ،أشارت األستاذة بعض من الطالبة على إجابة األسئلة ذات صلة ابحملاورة اليوم ،مث أخرب
األستاذة أبهنا يف اللقاء اآليت ستقوم ابالختبار التحريري الذي يتعلق مبادة احملاورة اليوم .واملدة املتاحة لكل
موضوع هي ثالث ما بني لقائني أو ثالث لقاءات.
أما املشاكل اليت يواجهها الطلبة يف تعليم مهارة الكالم من خالل كتاب احملاورة احلديثة للطلبة يف
معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب ،فمنها نقصان ثقة النفس لدى الطلبة و عدم كمال املشاركة من
الطلبة كل أسبوع .فأما املشكلة األوىل فتربز ذلك عندما تطرح املعلمة األسئلة أمام الطلبة ابللغة العربية.
قليل منهم من يستطيع أن جييبها ومل يظهر يف أنفسهم غرية للتنافس .وذلك بسبب أن الطلبة يستحيون
عند إجابة األسئلة .ومنهم من جييب بصوت خفيف ومنهم من يشري إىل أصدقائه وكثري منهم ال يريدون
أن جييبوا األسئلة ألهنم خيافون من الغلط .هكذا يف احلقيقة أن الطالب ثقتهم ضعيفة.
وأما املشكلة الثانية ،فهي أن عدد الطلبة قد يكون غري كامل يف تعليم احملادثة .ألن بعضهم عادة
يستأذنون للرجوع إىل بيوهتم ،حيث يسمح ألي طالب أو طالبة أن يرجع إىل بيوهتم مرة واحدة يف كل
شهر .إذا استأذن بعض الطلبة فال حيضرون يف األنشطة اإلضافية يف تعليم احملادثة كما الحظ الباحث أثناء
الدراسة قبل انتشار جائحة كوروان أبن حضور الطلبة مل يكن كامال ووفاهتم الدرس املاضي .لذلك حضور
الطلبة ومشاركتهم مهمة جدا يف تعليم مهارة الكالم من أجل تنمية كفائتهم يف التكلم ابللغة العربية ،كي
تتوسع معرفتهم من خالل تعليم احملاورة بكتاب احملاورة احلديثة.
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اجلدول 3
تعليم احملادثة يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب
الرقم

التاريخ

1

 20سبتمرب 2019

املقدمة والتعارف بني املعلمني والطالب
أو الطالبات يقدم فيها املعلم بعض
األهداف الدراسية مما يتعلق برتقية مهارة
الكالم

2

27سبتمرب 2019

الدرس األول (النصف األول)

3

 4أكتوبر 2019

الدرس األول (النصف الثاين)

4

 11أكتوبر 2019

5

 18أكتوبر 2019

الدرس الثاين (الثلث األول)

6

 25أكتوبر 2019

الدرس الثاين (الثلث الثاين)

7

 1نوفمرب 2019

الدرس الثاين (الثلث الثالث)

8

 8نوفمب 2019

9

 15نوفمرب 2019

10

 22نوفمرب 2019

األهداف

املادة

املراجعة
يقدر فيه الطلبة/الطالبات على
النطق ابأللفاظ العربية الصحيحة
مبا فيها من احلوارات والعبارات
القصرية واألساليب العربية
الصحيحة
املراجعة
يقدر فيه الطلبة/الطالبات على
النطق ابأللفاظ العربية مبا فيها من
احلوارات والعبارات القصرية
واألساليب العربية الصحيحة

الدرس الثالث (النصف األول)
الدرس الثالث (النصف الثاين)

 29 11نوفمب 2019
12

 6ديسمرب 2019

يقدر فيه الطلبة/الطالبات على
النطق ابأللفاظ العربية الصحيحة
مبا فيها من احلوارات والعبارات
القصرية واألساليب العربية
الصحيحة

املراجعة
مترين األسئلة /املراجعة للدروس املاضية

13 13ديسمب 2019

يستعد فيه الطلبة/الطالبات ملقابلة
االختبار النهائي يف مادة احملاورة

االختبار التحريري
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الصورة 1
توضح األنشطة األساسية يف تعليم احملادثة مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب

االختتام
بعد متام العمليتني السابقتني من االفتتاح واألنشطة الرئيسية ،قام املدرسون ابلتأكيد على ما
تعلمها الطلبة قبل اخلروج من الصف الدراسي .فتقدموا ابألسئلة املتنوعة للـتأكيد على رسوخ ما يف املادة
الدراسية من العبارات واأللفاظ يف أذهان الطلبة .فمن تلك األنشطة هي تقدمي األسئلة عما يتعلق
ابملفردات البسيطة إلىطلبة مث اإلتيان ابلرتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية وكذلك تكميل اجلملة.
وجرت هذه العملية مبدة عشر دقائق يستغرق فيه الطلبة مبراقبة املدرسني ملراجعة ما درسوها من قبل .وقد
تكون هذه املراجعة أن أييت فيه املدرسون ابأللعاب اللغوية مثل ختمني املفردات اليت تعلمها الطلبة من قبل.
اجلدول 4
بيان األنشطة الرئيسية لتعليم احملادثة مبعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب
االختتام

.1
.2

املدرس أييت ابأللعاب اللغوية
املدرس ينهي الدراسة مقدما األسئلة عما يتعلق بنص احلوار

.3
.4

املدرس أيمر الطلبة حبفظ نص احلوار
املدرس خيتتم الدراسة بقراءة الدعاء

اعتمادا على النتائج املذكورة جتدر اإلشارة إىل أن التخطيط هلذه الدراسة هي التخطيط قصري
املدى حيث أن املدة هلذا الربانمج الدراسي هو سنة واحدة أو أقل .)Rosyid et al., 2019( .وابلتايل،
فتجري عملية التعليم ملادة احملادثة يف الفرتة بني  20سبتمرب و  13ديسمرب  2019م .دل ذلك على أن
الدراسة كانت جتري يف الدور الوتري فحسب قبل انتشار جائحة كوروان .وكان من املرغوب فيه أن جيري
تعليم احملادثة وفق حاجات الطلبة إىل هذه املهارة .ولقد مت اختيار كتاب احملاورة احلديثة كمصدر التعليم
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وابلتايل يشاور املعلمون مع عضو قسم شؤون الطلبة يف تعيني املواد الدراسية .وابلتايل مت االتفاق أبن
األهداف ه و تزويد الطلبة ابملفردات والعبارات يف كتاب احملاورة والنطق هبا نطقا سليما نظرا إىل أهنم
مبتدؤون.
ومن خالل املالحظة أثناء الدراسة اتضح أن أنشطة تعليم مهارة الكالم مبادة احملاورة مرحية ألن
الطلبة ال يشعرون ابلصعوبة هبا حىت يتعلموا وحيفظوا احملاورة ابلنشاط .وأما مادة احملاورة ،فهي من املواد
اليومية أو البسيطة حىت يسهل على هؤالء الطالبات فهم نص احملاورة .وذلك يتالءم مع مع مشى إليه
رشدي أمحد طعيمة أبنه ينبغي على املعلم أن يتدرج يف تقدمي موضوع احملادثة مراعيا مستواىت الطلبة حيث
ميكن القول إن طبيعة مواقف احملادثة ختتلف من مستوى آلخر .وذلك ألن الكالم مهارة مركبة ونشاط
عقلي متكامل .وتعلم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة وال بني عشية وضحاها .إهنا عملية تستغرق وقتا
وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم ( .)Thuaimah, 1989وابلتايل ،فإن تعليم
اللغة األجنبية ليس سهل املنال بل قد يؤدي إىل اإلحباط ابلنسبة للمعلمني واملتعلمني
 .)2018لذلك ،فإن املعلمني رغم كثرة أخطاء الطلبة عند النطق ابأللفاظ العربية واستعمال الضمائر أو
العبارات والتأثر بلهجة لغة األم ( )Thuaimah, 2004ال يكثرون من التصحيح بل يظلون يبذلون
جهدهم على أن يكون التصحيح بشكل ال حيرج الدارسني أو ينال من قدراته أمام زمالئه وفق التوجيهات
( Heru Setiadi,

القيمة يف تدريس الكالم لرشدي طعيمة (.)Thuaimah, 1986
ويف هناية املطاف فإن املعلمني يف هذه املادة اإلضافية تعودوا على تكرار األلفاظ قبل خروجهم من
الفص ل الدراسي مما دل على أن تعليم األصوات والنطق ابأللفاظ العربية نطقا سليما هو مدار اهتمامهم يف
تعليم احملادثة  .وابلتايل فإن من أهداف تعلم احملادثة ابلنسبة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب
أن يقدر على التلفظ والنطق ابأللفاظ العربية نطقا سليما حيث يهدف ذلك إىل إثراء ثروته اللفظية
الشفهية وحتسني هجائهم ونطقهم وفق ما مشى عليه علي أمحد مدكور (.)Madkur, 2006
اخلامتة

اعتمادا على البياانت السابق مت عرضها ،استنتج أن نشاط احملادثة ابللغة العربية مبعهد اجلامعة
اإلسالمية احلكومية جبمرب ت تكون من ثالثة أنشطة رئيسية وهي االفتتاح واألنشطة الرئيسية واالختتام .وقد

أخذ املدرسون جبميع اخلطوات عند الشروع يف عملية التعليم مما دل على أهنم اعتمدوا على الدليل التعليمي
من معهد اجلامعة .وكانت املدة املتاحة هي الربع ساعة .وأما األنشطة الرئيسية ،فقد قام هبا املدرسون من
عمل املالحظة إىل النقل وطبقوا فيها أنواع طرق التعليم .ومن الطرق املفضلة إليهم هي طريقة السمعية
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الشفوية وطريقة الق واعد والرتمجة والطريقة املباشرة ابإلضافة إىل أهنم هنجوا منهج التكرار وفق توصيات
 وأما. واملدة املتاحة هنا هي ساعة،رشدي أمحد طعيمة مع عدم اإلكثار من التصحيح أثناء الدراسة
. فقد عمل املدرسون بتقدمي األسئلة واجلواب حول املوضوع مع تطبيق األلعاب اللغوية للطلبة،االختتام
 من ذاك املنطلق علم أن املدرسني وإن كانوا.وكانت املدة املتاحة هي الربع ساعة مثل أنشطة االفتتاح
تالميذ قد قاموا خبطوات التعليم بدءا من االفتتاح مرورا ابألنشطة الرئيسية وصوال إىل االختتام مما دل على
.أهنم حاولوا على التكيف مع اخلطوات اليت أعدها معهد اجلامعة وفق حاجة الطلبة يف الدراسة الرمسية
ولقد سبق البيان أبن معظم الطلبة الساكنني يف معهد اجلامعة مل يسبق هلم تعلم اللغة العربية خصوصا يف
 وال سيما كثري من مدرسي اللغة العربية أجربوهم على صناعة فيديو يعملون فيه احملادثة ابللغة.احملادثة
 ال بد من التنظيم من األمور اإلدارية مما يتعلق بتنظيم هذا النشاط، وابلتايل.العربية ابلعناوين البسيطة
.اللغوي من قبل مسؤويل معهد اجلامعة
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