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شعار
ِا َّنآاَ ْن َز ْل ٰنهُقُرْ ٰا ًنا َع َر ِب ًٌّالَّ َعلَّ ُك ْم َتعْ قِلُ ْو َن
( القران الكريم:سورة يوسف :األية )2

د

إهداء

احلمدهلل رب العادلُت الذي قد أعطانا نعمة ورمحة وىداية وتوفيقا
السالم على أشرف األنبياء وادلرللُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت الذي
و ّ
الصالة و ّ
قد أخرج الناس من الزمن اجلاىلية إىل الزمن الزكية .أىدي ىذا البحث العلمي

إىل احملبوبُت.
الوالدين احلبيبُت أيب اجيب وأمي رمزية واألخي الكبَت ومجيع أعضاء
ألريت الذين قدموا يل التشجيع والدعم الكايف لطلب العلم النافع منذ بدأت
الدرالة حىت اصلزت من كتابة ىذا البحث.
إىل األلاتذ واأللاتذة وأصحابيت احملبوبة ىف معهد اجلامعة الذين
لاعدين ىف إعداد ىذا البحث.
وال أنسى إىل مجيع األصدقاء ىف الفصل الذى أدرس فيو أن أقدم شكرا
جزيال على الصحبة والدعم والتشجيع للباحث وعلى التعاون العلمي الىت منذ
معرفة ىذه اجلامعة حىت وصول إىل األخَتة وىي نيل الشهادة اجلامعة األوىل.
عسى اهلل لبحانو وتعاىل أن يتقبل صاحل أعمالنا مجيعا ،أنو مسيع رليب الدعاء.

ه

كلمة الشكر والتقدير
زلمدا عبده
احلمدهلل جعلنا خَت ّ
األمة ،أشهد أن ال الو إالّ اهلل وأشهد أن ّ
زلمد وعلى الو وصحبو أمجعُت ومن تبعهم بإحسان إىل
صل على ليّدنا ّ
ورلولو ،اللّهم ّ
يوم الدينّ .اما بعد :

فبهذا البحث بادلوضوع " تأثير االشطة األخبارية في ترقية مهارة الكالم

(دراسة فى مهارة الكالم )" الذى كتبو الباحثة إلدتام الشروط الالزم حلصول على
الدرجة اجلامعية األوىل ىف قسم اللغة العربية وادهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة
للطان هو لي الدين اإللالمية احلكومية جاميب.
وىف ىذه ادلنالبة تريد الباحثة إىل تقدمي الشكر الغايل والتقدير اخلاص على كل
من دفعة ولاعده على إدتام ىذا البحث ،ومنهم :
 .1فضيلة مدير جامعة للطان هو لي الدين اإللالمية احلكومية مجيب ،الذي قد
وىبٍت الفرصة الثمينة لدرالة ىف ىذه اجلامعة حىت وصلت إىل إدتام ىذا البحث
العلمي
 .8فضيلة عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة للطان هو لي الدين
اإللالمية احلكومية جاميب ،الدكتورة مايسة ادلاجستَت.
 .0فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وادهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة للطان
هو لي الدين اإللالمية احلكومية جاميب ،األلتاذ إمساعيل فخري ادلاجستَت اليت
قدم يل ادلعونة ىف كتابة ىذا البحث العلمي.
 .4فضيلة ادلشرف األوىل الدكتورندى نور ليلى  ،ادلاجستَت الىت أشرفت على كتابة
الباحثة ذلذا البحث.
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ملخص البحث
Wulandari,Novia.9102.ta’tsir Al-Ansyitotu Al Ikhbariyyah fii tarqiyyati maharoh
Al-kalam (Dirasah Mahaaroh Al-kalam).
Penelitin ini bertujuan untuk meningkatkan serta mengevaluasi kemampuan
berbicara mahasiswa Bahasa dan sastra Arab,melihat bagaimana respons
mahasiswa terhadap kegiatan reportase di jurusan BSA dan apa saja kelebihan dan
kekurang dari kegiatan pratikum reportase di jurusan Bahasa dan Sastra Arab
UIN STS Jambi.Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan .Sasaran
penelitian ini adalah mahasiswa fakultas adab jurusan bahasa dan sastra arab
semester 3 angkata 9103 yang telah mengikuti kuliah maharo kalam 0,9dan
3.Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta bukti-bukti dokumentasi
lainya.Analisis data digunakan secara kualitatif.
Hasil Penelitian ini menunjukan adanya peningkatan maharoh kalam
mahasiswa BSA baik dari segi bahasa atau bertambahnya kosa kata.Dalam mata
kuliah maharoh kalam melalui praktek menyampaikan berita ditunjukkan sebagai
evaluasi berbicara mahasiswa BSA dalam mewujudkan kualitas dan perbaikan
kualitas dan perbaikan potensi berbicara mahasiswa jurusan Bahasa dan sastra
Arab.Kata Kunci: reportase , keterampilan berbicara.peningkatan.
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفيات البحث
مهارة الكالم بعض من كفاءة اللغة اىل أن يتحقق يف تعليم اللغة العصرى او اللغة
العربية .والكالم وليلة مهمة لًتكبُت ادلعاشرة ،التعبَت بالتبادل وبالتعال اللغة.مهارة
الكالم ىو يسمى بالتعبَت ويف الغالب ما يشار إليها بالم مهارة التحدث أو مهارة
الكالم .ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد ،يف الكالم ىو القدرة شفوية  ،ولكن يف التعبَت
أيضا إضافة شفويا أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة .ولذلك ،يف تعلم اللغة العربية
الطالحان ،تعبَت شفهية وتعبَت حتريري .لديهما نفس األلالية اليت تنشط يف التعبَت عن
ما ىو يف ما يفكر بو اإلنسان.
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تأثَت مهارة الكالم من اىم ادلهارات اللغوية ألن اللغة ىي اجلزء العملى
دلمارلة ادلتعلم .وكثَت ماصلد ان متعلم اللغة العربية يهدف اىل التمكُت من الكالم
والنطق هبذه اللغة .مهارة الكالم قدرة على نطق األصوات العربية صحيحا وقدرة على
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تقدمي ادلعلوما إىل األخرين .التخدام اللغة الشفوية تؤثرىا العوامل التالية منها التلفيظ،
اللهجة ،اختيار ادلفردات ،أللوب الكلمة واجلملة.
وبناء على ما تقدم ،ينبغي أن صلعل من تعليم الكالم أحد األىداف يف تعليم
اللغة العربية .ألن مهارة الكالم تبُت درجة ومدى التيعاب الفرد للغة وإمكانية
التخدامها ،كما تعترب مؤشرا لشخصية من حيث القوة والضع

فالبد للدارس أن

يتقنها بالتدريب حىت جييدة .ففي ىذا البحث عرضت انا موضوع تدريس الكالم الذي
كان يعترب أىم الدرالة يف تعليم اللغة العربية بل يف تعليم اللغات األخرى.
ان الكالم مهارة لغوية صعبة .اليكون كل من تعلم اللغة العربية يستطيع الكالم
منالبة مبعيار ما يرجى .لنيل ىذه ادلهارة هبعا حيتاج إىل التعود والشجاعة للكالم اخلطإ
إىل الكمال .وأما تقنية الًتقية وهالقة مهارة الكالم بغَت األصدقاء فعلية التكلم بنفسو،
وذكر الكلمات والقراءة.
ويف ىذا الدرس يعٍت مهارة الكالم الربارلنا وىو زلادثة ،ومسراخية،وقصة
القصَتة ،وأخبارية.
األلاتذة جيعلون األشطة األخبارية من ترقية مهارة الكالم ،ان الريبورتاج ىو
نوع صحفي مهمتو االلالية تصوير احلياة األنسانية والقاء الضوع على عالقتها مع ربط

ٖ

ذالك كلو بشكل غَت مباشر وبأللوب ينتهج بقدر من اجلمالية واالعتماد على الصور
مبجمل الشوط االجتماعية واالقتصادية والثقافية الىت تشكل االرضية ذلذه احلياة
االنسانية الىت يصورىا األخبارية .تكون مهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا
مهارة جيدا وجب عليهم أن تطبيق من األعمال مهارة الكالم يف قسم اللغة العربية
وأدهبا ،منها  :األنشطة األخبارية .
لذالك ،التخدم قسم اللغة العربية وادهبا تطبيق األنشطة األخبارية  .لًتقية
مهارة الكالم ولو كان تطبيقها األخر كثَتا يف ادلاضي ولكن الطلبة يفكرون أن تطبيق
الريبورتاج سلتل

بتطبيق االخر .و يف ادلسح االويل لقد قابلت احدالطلبة من ادلستوى

اخلامس وامسها ىرتايت ,وتعلمت الربامج الريبورتاج يف مستوى الرابع.
فقالت :يف درالة مهارة الكالم من األنشطة األخبارية  .شعرت بالصعوبات
لتحفيظ االخبار با اللغة العربية وبعض من االصدقاء لديها قدرات اللغة العربية سلتلفة.
بناء على خلفيات البحث السابقة أرادت الكاتبة أن تبحث عن ترقية مهارة الكالم
لطالب قسم اللغة العربية وادهبا من خالل األنشطة األخبارية  .ونسأ اهلل انيكون نافعا
لنا والناس أمجعُت وعمال صاحلا لوجو ربنا أمُت.

ٗ

بعد أن درلت الكاتبة البحث ادلتقدم مل يكن أحد من هلبة كلية األداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة للطان هو لي
ىذا البحث ىو "

الدين اإللالمية احلكومية جاميب يبحث عن

(تأثير أالنشطة األخبارية في ترقية مهارة الكالم دراسة مهارة

الكالم) ".
ب  .مشكالت البحث
بناء على خلفيات البحث السابقة ظهر للكاتبة أن تكون فيها ادلسائل اليت
يلزم للكاتبة حتديدىا حىت يكون ىذا ثحثا علميا وىي:
 .1كي

رأي الطالب لألنشطة األخبارية يف درالة مهارة الكالم قسم اللغة وادهبا

كلية االدب جامعة للطان هو لي الدين اإللالمية احلكومية جاميب ؟
 .8ما للبيات األنشطة األخبارية ىف ترقية مهارة الكالم قسم اللغة وادهبا كلية
االدب جامعة للطان هو لي الدين اإللالمية احلكومية جاميب؟
 .0ما االجيابيات األنشطة األخبارية ىف ترقية مهارة الكالم قسم اللغة وادهبا كلية
االدب جامعة للطان هو لي الدين اإللالمية احلكومية جاميب؟

٘

ج .تحديد البحث
تسهيال و تفهيما ،ركزت الباحثة ىذا البحث على هالب قسم اللغة العربية
وادهبا يف مستوى السادس يف السنة  8911الذين قد درلوا مادة مهارة الكالم األوىل
حىت مهارة الكالم الثالثة مبجموعة اربعة وعشرين الطالب.
د  .أغراض البحث وفوائد
 .1أغراض البحث
إن األغراض اليت ترجوىا الكاتبة من ىذا البحث فيما يلي :
أ .دلعرفة األنشطة ادلوجودة اليت ديارلها الطالب يف مادة مهارة الكالم.
ب .دلعرفةةة رأي الطةةالب علةةى األنشةةطة األخباريةةة لًتقيةةة مهةةارة الكةةالم لطةةال قسةةم
اللغة العربية وادهبا.

ٙ

 .8فوائد البحث
إن الفوائد اليت ترجوىا الكاتبة من ىذا البحث فيما يلي:
أ .الفائدة النظري
توليع ادلعلومات العلمية ادلتعلقة بًتقية مهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية
وادهبا جامعة للطان هو لي

الدين اإللالمية احلكومية جاميب من خالل تطبيق

الريبورتاج.
ب.الفائدة العملية
أن يكون ىذا البحث نافعا لطالب ىذه اجلامعة خصوصا هالب كلية األداب
والعلوم االنسانية ومن يريدون أن يتعمقوا يف فهم األلفاظ ادلستعملة للمفرد واجلمع يف
القرأن الكرمي.
ه .الدراسات السابقة
إن الدرالات السابقة يف ادلوضوع من أىم ادلراجع يف البحث ،لذلك يف ىذا
الباب البد بوجودىا دلعرفة أحد قد ثحث يف ىذا ادلوضوع أم ال ،إضافة إىل ذلك دلعرفة
الباحثة عن الكتابات اليت تتعلق هبا .وبعد إقامة ادلالحظة وتفتيش البحوث يف كلية
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األداب والعلوم اإلنسانية حصوصاً وعموماً يف جامعة للطان هو لي الدين اإللالمية
احلكومية جاميب ،ما وجد الباحثة البحوث الذي ثحث حتت ادلوضوع " تأثير األنشطة
األخبارية في ترقية مهارة الكالم (دراسة مهارة الكالم )" .ولكن ىناك ثحوثاً اليت
العالقة هبنا البحث ومن ىذه البحوث وىي :

 .1البحث الذي كتبها ليلي جحياين" لتحسُت مهارة الكالم من خالل فليم
يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرلة السنوية زلمدية ديفوك السنة الدرالة
.8918 /8914
 .8البحث الذي كتبو أمحد يسُت" جتريب الطريقة لوليوالدراما لتحسُت
مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لطالب ىف الفصل التالع ىف ادلدرلة
الثانوية احلكومية جايت موليو يوكياكارتا السنة الدرالة .8914/ 8910
 .0البحث الذي كتبو شفريزل "كفاءة الطالب قسم اللغة العربية وأداهبا يف
مدة مهارة الكالم يف جامعة للطان هو لي
احلكومية جاميب السنة الدرالة .8918/8914

الدين اإللالمية

8

 .4البحث الذي كتبها ريلى لوليلدا" ترقية مهارة الكالم لطالب قسم
اللغة العربية وأدهبا من خالل تطبيق ادلسرحية جامعة للطان هو لي
الدين اإللالمية احلكومية جاميب .السنة الدرالة .8918/8916

الباالثابى
اإلطار النظري
أ .مفهوم مهارة الكالم
ادلهارة ىي مصدر من مهر -ديهر -مهارة .ادلراد فيها االلتطاعة .واما الكالم
فهو القول.

8

ادلهارات يف اللغة :مجع مهارة .وادلهارة ىي احلذق يف الشيء ،واإلحكام لو،
مهَر الشيء َمهارةً ،أي (أحكمو وصار بو حاذقاً .فهو ماىر.
واألداء ادلتقن لو .يقالَ :
(ح َذ َق فيو فهو
ويقالَ :م َهَر يف العلم ويف الصناعة وغَتمها) .ويقالّ :
دتهَر يف كذا أيَ :
دتهَر الصناعة) .وادلهارة ىي اإلحاهة بالشيء من كل جوانبو ،واإلجادة
تم ِّهٌر ..يقالّ :
ُم َ
التامة لو .يُقال :ادلاىر ،أي (احلاذق بكل عمل والسايح اجمليد)0.ويشَت مفهوم ادلهارة يف
اللغة  -كما تبُت من تعريفات أىل اللغة  -أن ادلهارة ليست أي أداء يقوم بو ادلتعلم،
وأهنا ال تتحقق إال إذا اتسم أداؤه بعدد من القدرات العليا ،مثل :احلذق ،واإلجادة
للشيء .وىذا ما يساعدنا على أن نستنبط أن من شروط ادلهارة يف اللغة :احلذق واألداء

ٕ

لوبوسمعلوف(,بٌروت:دارالمشرف)ٔ97ٕ,ص.89

ٗ
 احمدوالجمل(,معجمالمصطلحاتالتربوٌةالمعرفةفًالمناهجوطرقالتدرٌس(,باندولج:جامعة
عٌنشمس)ٔ99ٙ,ص.ٗ8,

9

ٓٔ

اجليد للشيء من قبل ادلتعلم؛ كما تقتضي ادلهةارة يف اللغة أيضاً :الشمول ،فكل ما
يتصل باألداء ال بد أن يكون ادلتعلم متمكناً منو؛ كما تستوجب اإلتقان التام للعمل.

4

حتتل ادلهارات أمهية كبَتة يف ادليدان الًتبوي ،وىناك الكثَت من اآلراء للمربُت
يف حتديد مفهوم ادلهارات ،من ذلك :أن ادلهارة« :السهولة والدقة يف إجراء عمل من
األعمال ،وىي تنمو نتيجة لعملية التعلم» .وادلهارة ىي« :القدرة على أداء عمل معُت
بإتقان مع االقتصاد يف اجلهد والوقت وحتقيق األمان» .وقد تكون ادلهارة« :لهولة يف
القيام بعمل من األعمال بدقة مع مراعاة الظروف القائمة وغَتىا ،وديكن أن تكون
ادلهارة حركية أو ذىنية» .وادلهارة يف رأي بعضهم« :أداء يتم يف لرعة ودقة ،وأن نوع
األداء وكيفيتو خيتل

باختالف نوع ادلادة وهبيعتها وخصائصها واذلدف من تعليمها».

وىي أيضاً( :ذلك الشيء الذي تعلم الفرد أن يؤديو عن فهم بسهولة ويسر ودقة ،وقد
يؤدى بصورة بدنية أو عقلية)8.تأثَت مهارة الكالم من اىم ادلهارات اللغوية ألن اللغة ىي
اجلزء العملى دلمارلة ادلتعلم .وكثَت ماصلد ان متعلم اللغة العربية يهدف اىل التمكُت من
6

الكالم والنطق هبذه اللغة.

٘أمحد رشدي ،ادلهارات اللغوية مستوياهتا ،تدريسها ،وصعوباهتا( ،القاىرة  :دار الفكر العريب ,د س) ،ص044 .
ٙبحردٌنأورٌل،مهاراتالتدرٌس:نحوإعدادمدرسةاللغةالعربٌة(،مالنق:مطبعةجامعة
موالنامالكإبراهٌم,دس)،صٗ.

ٔٔ

إن مفهوم ادلهارة يف اصطالح ادلربُت ،يشَت إىل أن ادلهارة ديكن أن توص من
حيث هريقة األداء ،وىي :السهةولة ،والسةرعة ،والدقةة؛ أو توص

من حيث معيار

األداء ،وىو :اإلتقان أو اإلجادة ،أو اقتصاد الوقت واجلهد؛ أو من حيث :نوع األداء:
وىو عملي ،أو نظري.

6

وقال  hendri guntur tariganالكالم ىو نشاط اإلتصال .واإلتصال
ىو تبديل األفكار واألراء وادلعلومات بُت الشخصُت او اكثر بالتخدام الرموز الكالمي
و غَت كالمى.

8

كماعرفنا ان اللغة وظيفتُت ألاليتُت مها التعبَت واالتصال ،ورأينا أن التعبَت ىو
يف خدمة االتصال أيضا ،والكالم على أنو مهارة لغوية حتقق للمرء التعبَت عما يف نفسو،
كما حتقق لو االتصال االجتماعي أيضا .فالكالم ىي وليلة ادلرء الشباع حاجاتو وتنفيذ
متطلباتو يف اجملتمع الذي حييا فيو ،وىي االداة االكثر تكرارا وشلارلة والتعماال يف حياة
الناس ،وأكثر قيمة يف االجتماعي من الكتابة.

ٙأمحد رشدي ،ادلهارات اللغوية مستوياهتا ،تدريسها ،وصعوباهتا ،ص 804 .
8

Guntur Tarigan, Pengajian Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa 0221) hal :03

ٕٔ

وىي االداة اليت يستخدمها الصغار والكبارعلى السواء .ولقد اجتهت أنظار بعض ادلرتُت
يف بعض الدول ادلتقدمة مثل أمريكا اىل اجزاء مسح دلواق النشاط اللغوي يف احلياة،
وبينا أمهية كل منها بغية التدريب عليها يف مناىج اللغة.
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة ،وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت
القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ ،يقال يف نفسي كالم ،ويف اصطالح النحاة:
اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو :جاء الشتاء.
أما التعري

1

االصطالحي للكالم فهو :ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو

ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسو ،أو خاهره ،وما جيول خباهره من مشاعر
وإحسالات ،وما يزخر بو عقلو من رأي أو فكر ،وما يريد أن يزود بو غَته من
معلومات ،أو ضلو ذلك ،يف هالقة وانسياب ،مع صحة يف التعبَت ولالمة يف األداء.

1

الكالم ىو النشاط اللغوي ادلهم يف احلياة اليومية كان اإلنسان بو حياول أن يعرب
عن كل ماخطرة ببالو االفكار والشفوي .دون التعبَت عن نفسو اليعرف اإلنسان ما فكره
وشعره .والكالم ىو إحد ادلهارات اللغوية االربعة الفعالية االنتجية وىي مهارة القراءة
وااللتماع والكتابة والكالم .والكالم ىي تعترب من أمهية ادلهارات بالنسبة اىل اللغة
9

رلمع اللغة العربية :ادلعجم الوليط ،ج  .8ص  196
9

رلمع اللغة العربية :ادلعجم الوليط ،ج  .8ص 896

ٖٔ

األجنبية وتعترب من أىم ادلهارات اللغوية .ألن الكالم جزء عملى الذى ديارلو ادلتعلم.
فالكالم جزء ألالي يف منهج تعليم اللغة األجنبية ويعترب والقائمون على ىذا ادليدان
من أىم اىداف تعليم اللغة األجنبية ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملى والطبقى يف
تعليم اللغة.

19

والكالم ىو تعبَت من أمهية ادلهارات بالنسبة اىل اللغة األجنبية من أىم ادلهارات
اللغوية .ألن الكالم جزء عملي الذي ديارلة العلم .فالكالم يعترب جزءا ألاليا ىف منهج
تعليم اللغة األجنبية ،ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم اىداف تعليم اللغة
األجنبية ،ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة .لقد عرفنا ان
دلهارة اللغوية تتكون من اربع مهارات ،مهارة الكالم ومهارة االلتماع ومهارة الكتابة
ومهارة القراءة.
ان الكالم عبارة عن عملية ادراكية تتضمن دافعا للتكلم مث مضمونا احلديث .كما
أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية مث بُت الطرفُت ىم ادلتحدث والسامع ثحيث
يتبادالن االدوار من وقىت اخرى فيصبح ادلتحدث لامعا والسامع متحدثا .والغرض من
الكالم نقل ادلعٌت ،واحلقيقة انو ليس ىناك اتصال حقيقة دون ادلعٌت ،والمعٌت حقيقة
ٓٔمحمودكاملالفاقة,تعلٌماللغةالعربٌةالناطقٌنبلغاتأخرى(,المملكةالعربٌةالسعودٌةجامعةأمالفريدس),صٔ٘ٔ.


 

ٗٔ

دون ان تتوافر يف الرلالة ناحية عقيلة وناحية انفعالية اجتماعية ومها ناحيتان تعطيان
للرلالة امهيتها ومعناىا.
ومهارة الكالم بعض من كفاءة اللغة اىل أن يتحقق يف تعليم اللغة العصرى او اللغة
العربية .والكالم وليلة مهمة للًتكبُت ادلعاشرة ،التعبَت بالتبادل وبالتعال اللغة.يف علم
اللغة النفسية ،تعري

الكالم ىي الشكل الرئيس التصال االجتماعى عن االنسان،

وىذا يعترب أىم جزء يف شلارلة اللغة والتخدامها .أو ديثل جانب التحدث يف اللغة.
على العامة أن مهارة الكالم هتدف أن يكون الطلبة التطاعة لإلتصالية لسانا
باجليد والصحيح.
أ .أىداف مهارة الكالم
وأىداف الكالم تشًتك مع أىداف اللغة العربية العامة ،وىناك أىداف
خاصة للكالم ديكن توضيحها فيما يلي :
أ) إقدار األفراد على القيام بألوان األنشطة اللغوية اليت يتطلبها منهم اجملتمع
ب) دتكن األفراد من التعبَت عما يف نفولهم
ت) اتباع دائرة التكي دلواق احلياة
ث) إتقان ادلالحظة السليمة عند وص األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها

٘ٔ

ج) نطق أصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا.
ح) التعبَت عن األفكار مستخدما الصيغ ادلنالبة.
خ) ادلمارلة للمواق ادلختلفة للحياة اليومية السائدة .
د) تنمية الثقة بالنفس.
ذ) الكش

عن موىبة التالميذ يف رلال اخلطابة ،واالرجتال ولرعة البيان يف

القول (علي.)0 :1110 ،
و أما أهداف مهارة الكالم أيضا وهي ما يلى:
 .1أن يكون الطلبة معادة مبهارة كالم اللغة العربية فصيحا
 .8أن يكون الطلبة معادة يف تركيب الكلمة ادلوجودة يف قلبهم وشعورىم
بالكلمة الكاملة
 .0أن يكون الطلبة معادة يف اختيار ادلفردات مث يتىتبهم يف اللغة العربية
التامة مع اىتمام التعمال موقعها.

11

ويف العموم ،مهارة الكالم هتدف ألن يستطيع التالميذ ادلواصلة اللسانية
صحيحة وهبيعية باللغة الىت يتعلموهنا .صحيحة وهبيعية تشمل يف تبليغ التوصية إىل



ٔٔ

اولى،ٕٕٓٔ،ص.

ٔٙ

االخر .يف الطريقة الىت ديهر ادلواصلة حيتاج إىل أنشطة ادلمارلة السهلة لتعليم اللغة
العربية ،ألن بيئة اللغة توجد ألول مرة يف توجيو التالميذ إىل جهة تلك البيئة.
ب .مفهوم الريبورتاج
يقال أنو بدون الريبورتاج فليس ىناك الصحافة  ,فهو فعل احلمهٌت االوال وىو
جتسيدا للحيات بأصواهتا وروائحها والواهنا وحركاهتا  .وىو فن احلكى اذن عن الواقع
بلغة الصورة والصوت فىي مدة زمنية زلددة.
الريبورتاج لغة كلمة ربورت ىي كلمة اصللزية اشتقت من الفعل االصللزي اي ادلخرب
الصحفي  .وتعٍت نقل الشيئ من مكان األخر.
ويف اللغة العربية مت ربط الريبوتاج ببيان وصفي أو النقلرل الصحفي.
وخيتصر مضموهنا يف نقل وتنقسم كلمة ريبورتاج اىل ثالثة مفاصل وىي
 ( RE_ PORTE_ AGE ) :للعة من ميناء االخر .ويعرف قاموس روبر
الفرنسي  :بأنو مقال او رلموعة مقاالت يروي فيها الصحفي بصفة حية ما شاىده وما
مسعو.
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ٕٔ

عبدالعالًرزاقً:مهارةالكتابةاألعالمٌة–التقارٌراالعالمٌة(.دارالصباحالجدٌد,)ٕٓٓ8,ص98


ٔ7

اصتالحا:
ىو فن من فنون الكتابة الصحافية  ،يهدف اىل االخبار واعطاء ادلعلومة مع
األعتماد على الوص

وذالك بأصلوب اديب متميز وىو تصوير حي  .للحدث واقامة

الدليل على ذالك  ،والريبورتاج يعترب نوع الصحفي مهمتو األلالية  ،تصوير احلياة
األنسانية والقاء الضوء على العالقات االنسانية  ،مع ربط ذالك كلو بشكل غَت مباشرا
وبأللوب يتمتع بقدر من اجلمالية  ،واألعتماد على الصور مبجمل الشروط األجتماعية
والثقافية واألقتصادية اليت تشكل أرضية ذلذه احلياة االنسانية اليت يصورىا الريبورتاج وىو
نوع الصحفي يتميز بقدر كبَت من مجالية األللوبو وشقافيتو على التأثَت.
ويعرف ميشال فوالاير  :على انو فن ىدفو أن جيعلك ترى وتسمع وحتس مبا مسعو
وأحس بو الصحفي نفسو ،انو نوع الذي ختتاره .حينما يكون اخلرب ذا هاابع التعراضي
حي متعدد اجلوانب  .فا الصحفىي ادلعد للريبورتاج يعَت حوالو لغَته  ،فهو شلثل للقراء
10

وادلشاىدين وادلستمعُت .

03

لثاز توكة ,روتورتاج مصور حول السياحة العالجية في الجىوب الجسائر الواقع

والمقومات ( ,رسالة الماجستير جامعة قاصذي مرتاح ورقلة,دون المطثع,) 9101 ,ص ,033




ٔ8

ومن ىنا فأن الريبورتاج يعترب وثيقة صوتية أو صوتية مرئية لالحداث ,
تشبع فضول ادلستمع او ادلشاىد وتليب رغبتو يف األهالع ،حيث يقتنع بصحة و صدق
األحداث اليت يسمعها او يشاىدىا  .وىذا الفن من فنون الكتابة الصحفية
يهدف أىل األخبار وأعطااء ادلعلومة مع األعتماد على الوص
اديب متميز.

وذلك بأللوب

.

 1.انواع الريبورتاج
التصني األول
الريبورتاج مباشرا  :ىو ذالك الريبورتاج الذي يقوم بو الصحفي من جريدة او
اذاعة او تلفزيون ثحيث يقوم بنزول اىل ادليدان وجيري ريبورتاجو  ،وتقوم تلك اجلريدة او
االذاعة او التلفزة نفسها .
ريبورتاج غَت مباشرا  :ىو الريبورتاج الذي تنتجو مؤلسة اعالمية اخرى كوكالت
األنباء وتشًتيو اجلريدة او األذاعة وتقوم بنشره وبثو .
التصني الثاين

ٔ9

ريبورتاج مرتبط باحلدث  :نعٍت بو الريبورتاج االين كنقل احدث مؤدتر صحفي او ندوة
صحفية مسَتة ليالية مظاىرات عمالية او يارة ميدانية لرئيس احلكومة ويكون الًتكيز
على النقل والوص
ريبورتاج مرتبط بادلوضوع  :وىي الريبورتاجات الىت تدور حول مواضيع الطفولة والبيئة
حوادث ادلرور ادلناهق السياحية وادلنشات وغَتىا ويكون ىذا النوع من الريبورتاجات
اهول من حيث ادلدة الزمنية ومن حيث ادلساحة مقارنة بالريبورتاج ادلرتبط باحلدث
التصني الثالث
ريبوتاج ليالي :يدور حول القضايا السيالية واألحداث والوقائع مثال :االمن
األرىاب ...
ريبوتاج اجتماعي  :مرتبط مضمونو بادلواضيع االجتماعية كا الطفولة ادلراة البطالة
ادلخدرات....
ريبورتاج ثقايف :ىذا النوع يدور حول القضايا الثقافية كا ادلطالعة بيع الكتب
ادللتقيات الفكرية

ٕٓ

ريبورتاج لياحي  :ىو نوع من ريبورتاجات الىت تركز على االمكنة وادلناهق وادلنتجعات
السياحية وغَتىا.
التصني الرابيع
الريبورتاج القصَت:ال تزيد مدتو عن ضقيقةؤنص وىو جييب عن االلئلة من؟دلاذ؟
الريبورتاج ادلسطوهة  :ويستغرق نت  18اىل  86دقيقة
الريبورتاج الكبَت :ويستغرق ىذالنوع حواىل  48دقيقة
وقد اعتمدنا ىف درالتنا على الريبورتاج ادلتولط والذي التغرق  86دقيقة
.2خصائص الريبورتاج
الريبورتاج ىو رلرد قصة جتري احداثها ىف الواقع وتعاد روايتها بالكلمة
والصورة وديكن حتديد اىم مسات الريبورتاج يف :
 جيعل او القارئ او ادلستمع يعيش االحداث حية كما راىا ومسعها كاتبو. -يقدم اراء وافكار وانطباعات ومواق

شهود احلدث او ادلشاركُت فيو

ويكون كتبو وصيطا بُت احلدث وادلتلقي لو .

ٕٔ

 تيتضمن جانبا ذاتيا وبعدا نقديا لالشياء واالفعال ويطلب قدرا كبَتامنالصراحة يف نقل االخبار وعناصرىا .
 يركز على اجلانب االنسان يف الوضع اكثر من اىتمامو باحلدث ذاتو مبعٌت انالصحفي يعطي الكلمة لشهود العيان وضحا يا
 حدث معُت ليربز العواهفيو احلدث .

الىت يثَتىا احلدث اكثر من السياق الذي جرى
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ح.يعرب الريبورتاج عن ذاتية الصحفي ورؤيتو لالشياء واحساليسو
وميولو ويعكس ثقافتو ايضا
خ.يعتمد على مجالية الغة واالللوب فهو يأخذ نصيبا من الكتابة االديبة
ز.أنواع البحث

01طه مختارفرزولي,ألعشوائيات الحضريةارث مه معاوات (,رسالة الماجستير

جامعةالجسائر الذيمقرطية الشعثية,دم  ,)9102ص31

الباب الثالث
مناهج البحث
أ.أنواع البحث
منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج النوعية .ادلنهج النوعية
تستخدم لفهم الظواىر اإلجتماعية من الزاويو أو ادلنظور ادلشاركُت .ادلشاركون ىنا ىم
آولئك الذين دعوهتم دلقابلة .يف ادلالحظة .هلب منها تقدمي البيانات واآلراء واألفكار
والتصورات .البيانات حيصل من خالل حتليل العالقة بُت ادلشاركُت ومن خالل التحلل
"يعٍت ادلشاركُت" حول األوضاع واألحداث يف الطبيعية عندما أجري فيها البحث .أما
نوعية البحث ادلستخدم ىو درالة ميدانية.

18

درالة البيانات ىو البحث اليت البيانات حيصل على هريق مسع يف ادليدان أو
ادلنطقة البحث للحصول على صورة واضحة ومفصلة من ادلشكالت ترقية مهارة الكالم
لطالب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف ترقية مهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية
وادهبا من خالل األنشطة األخبارية  .ولذلك فإن الباحث إجراء البحث يف ادليدان جلمع
البيانات واليت ىي بيانات األلالية .يف حُت أن البيانات الثانوية من مصادر من
02

Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung PT Rosdakarya
Remaja ,9101), hlm 03.

ٕٕ

ٖٕ

احلفريات وعمليات تفتيش الدفاتر والسجالت األخرى يف قيمة وجود عالقة وديكن أن
تدعم التكشاف األخطاء وإصالحها يف البحث عن احلقيقة من ىذا البحث.

16

ب .مكان البحث
مكان البحث وأدهبا كلية األداب بقسم اللغة العربية وأدهبا جامعة للطان هو لي
الدين جاميب يف الشارع جاميب موارا بوليان منطقة موارا جاميب زلافظة جاميب.
ج .طريقة الجمع البيانات
يف ىذا البحث التخدمت الباحثة مبا يستخدم يف منهج الوص وىي ادلالحظة
وادلقابلة والتوثيق.
 .1هريقة ادلالحظة
يف منهج الوص

التخدمت الباحثة هريقة ادلراقبة يف البحث.يف ىذا البحث

اقامت الباحثة مبالحظة ادلباشرة اىل ميدان البحث وتشًتك فيها  18.وال حظت الباحثة
عن ادلسألة الواقعة يف مكان البحث ،وال حظت بادلباشرة ويعرف بو العرصة البحث بأن

03

Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi Bahasa dan Sastra Arab( Jambi: Fakultas
Adab UIN sts Jambi,9108),hal 19-11.
Lexy J .Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya,0228),

01

hal 32.

ٕٗ

الباحثة ال حظت عليهم والتخدمت الباحثة تلك الطريقة دلعرفة عملية الدرلة يف
ميدان او مكان البحث ومكان جعرفية ووليلة مث ادلسألة الواقعة يف الدرالة مهارة
الكالم و األنشطة األخبارية .
 .8هريقة ادلقابالت
ادلقابلة ىي الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لتناول اإلخبار التفصيل من البحث.
وقبل ادلقابلة يلزم على الباحثة لًتكيب األلئلة ادلنالبة بالبحث 11.يف ىذه ادلقابلة
التخدمت الباحثة ادلقابلة احلرية ،ألن هبذه ادلقابلة لتناولت الباحثة البينات الكاملة
وادلتعلقة هبذا البحث .قامت الباحثة مبقابلة اىل الطالب يف قسم اللغة العربية وادهبا .وأما
اذلدف تلك ادلقابلة لتناول البينات عن عملية درالة اللغة العربية وادهبا وحصوصا دلدة
مهارة الكالم و برامج الريبورتاج.
 .0هريقة التوثيق
التوثيق ىو البينات بصورة الكتابة أو األفالم وما أشبو ذلك التعدادا لطلب
البحث 11.وىو كتابة عن الواقعة الذى ماضت .وىو بصورة الكيابة والصورة وغَت ذلك.

08

Suwardi Endaswan,metode ,Teori Teknik Penelitian Kebudayaan , ( Yogyakarta :
Agromedia Pustaka,9113) hal 020.
02
Lexy J .Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya,0228),
hal 903.

ٕ٘

التخدمت الباحثة ىذه الطريقة لتناول البينات من الناححية :مكان اجلعرفية والتاريخ،
ونشأهتا ،وحالة األلاتذ والطالب وغَت ذلك.
د .طريقة التحليل البيانات
حتليل ادلعلومات ىي العملية للطلب والًتكيب منظما على ادلعلومات الىت متّ
أخذىا من ادلقابلة او ادلالحظة والتوثيق .ىف البحث حتليل ادلعلومات ىي تبدأ العملية
مبطالعة ادلعلومات من مصادر متنوعة وىي ادلقابلة وادلالحظة اليت مجعت و وثيقة
الشخصية أو الرمسية و الصور وما أشبو ذلك  .قيل أن حتليل ادلعلومات ىي عملية
واحدة ،ادلبدوء منذ أول مجع ادلعلومات و القيام بو على هريقة ادلكثّ .
ىناك حتليل ادلعلومات يف ىذا البحث كما تلى:
العامة عن
أ.حتليل اجملاالت ،زلاوالت الباحثة الكتساب صورة ّ

البينات

إلجابة تركيز البحث.
ب.حتليل التصني  ،وىي تفهيم الباحثة بعوامل ادلعينة منالبة بًتكيز ادلسألة و
قصد البحث.

ٕٙ

د .تصحيح المعلومات
تشتمل تصحيح البينات على حطة الباحث لتصحيح ما ثحثو .لتناول البينات
الصحيحة و يلزم على الباحثة لزيادة الوقت ىف ادليدان و ادلالحظة وتطبيق التثليث
(التعمال ادلصادر وادلنهج ادلتنوعة والباحث و ادلو ّاد)و مراجعتها لإلنقال و تأكيدىا إىل
ادلصادر.

89

ٕٓ

Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi Bahasa dan Sastra Arab( Jambi: Fakultas
Adab UIN sts Jambi,9108),hal 11.

الباب الرابع
أ .لمحة عن قسم اللغة العربية وأدبها
قسم اللغة العربية وأدهبا ىي قسم من األقسام يف كلية أداب وعلوم أألنسنية
.ألست يف التاريخ  14يناير  8994مع بيان من ادلدير العام ادلألسات الدينية
األلالمية رقم .DJ.1/180/8994وقم اللغة العربية وأداهبا التأمن على الشهادة
مدير العام للهيئات األلالمية رقم DJ.1/0410/8916يف التاريخ  89من شهر
يوين  8916ميالدية.لقد مت اعادة التصريح العمل بالقرار  ,ومنذ السنة  8918كان
قسم اللغة العربية وادهبا مطابقا يب األمل ادلؤلسُت ذلذا الدولة كما نسخت يف األفتتاح
 (UUD 1148القانون األلاس جلمهور اندونسيا ( ليقدم الرفاىية العامة رلد البالد
بأجل ادلسامهة الواضحة للوهن والدولة.
وقسم اللغة العربية وادهبا ألجل تطوير اجلودة بقوة اليت ديتلك كمدرلُت
ادلختصُت يف اجملال .ونسبة ادلتوازنة من ادلدرلُت والطالب وادلرافق وبنية اليت بدأت كاملة
,واليت تنالب يف مناىج الدرالية مع الرأية وادلهمة  ,واألختصاص السياغية يف اجملتمع
نسبة احلضور لدي هالب اكثر من . % 19

ٕ7

ٕ8

والقدرة ادلدرلُت يف عملية التدريس ,والتعليم والكتوب اجلامعية وادلبادء التوجيهية
للبحوث بدعم مكتبة يف القسم اللغة العربية وأدهبا ومكتبة األخرى يف خارج القسم.
واليت تنص عليها رئيس اجلمهورية األندونيسيا رقم  1يف السنة  .8918وتنظيم من وزير
التعليم والثقافة األندونييا عل رقم  80يف السنة  8910والىت تنص عليها على اجلامعة
للطان هو األلالمية احلكومية جاميب رأعادة التصميم ادلناىج الدرالية
متساويا,التتجاوز عن السنة األكادمية  8918-8916يف تطبيق  ( KKNIنظام
التحقيط التعليم القوم األندونسيا) يف اجملال العايل وعالمتو لعملية على رقم  1يف السنة
 8918ىناك الباب رأعادة التصميم ادلناىج الدرالية ,األول اجلامعة للطان هو
لي

الدين األلالمية احلكومية جاميب لتكويف مرحلة اجلامعة ادلصنفة العادلية ,لتكون

جودهتا متساوية باجلامعات داخل البالد وخارجها .تسوية اجلودة ,ولو كان اندونيسيا ما
زال ناقص يف كافة اجملاالت  ,كاألطلفاض يف اجلودة وعادد ادلتعلمُت موازنة اخلرجيُت
اجلامعات  ,وقلة ميزنية البحث وارفاع اخلطر يف كوارث هبيعية أندونيسيا ,لقد تطور
قسم اللغة العربية وأدهبا تطورا ملفوظا يف عادد الطالب .ومن مث لتحسُت اجلودة اخلرجيُت
وادلدرلُت قسم اللغة العربية وأدهبا فيلزم على مناىجو ان يستخدم النظام التأىيل القوم
األندونسيا او ادلقصر ب . KKNI

ٕ9

الرأية :
القسم ادلتميز يف درالة اللغة العربية وادهبا ادلبتكر با الروح األعمال الرائدة يف
السنة . 8909

.

ادلهمة :
 .1توفَت احلصول وتسوية الفرصة على تعليم العايل ادلتميز ادلطابق باألحتياج
اجملتمع من خالل الدرالة اللغة العربية وادهبا .
 .8توفَت التعليم العايل يف قسم اللغة العربية وأدهبا ذو جودة متميزة ادلبتكرة
يكون الدارلُت فيها قادرون على حتليل العربية وادهبا
 .0تنفيد البحث العزم واخلدمة اجملتمع يف درالة اللغة العربية وادهبا متميزة
ادلبتكرة.
 .4تطوير اجلودة نظام العمل والتوليع السبكة التعاون داخل البالد
وخارجها.

ٖٓ

ىدف :
.1دتلك معرفة األكادمية يف قسم اللغ العربية وأدهبا .
 .8دتلك القدرة التليل يف النصوص العربية وادهبا .
 .0دتلك القدرة بشكل توصل الشفوية والكتابة باللغة العربية .
 .4دتلك القدرة على ترمجة ىف النصوص العربية وادهبا .
امساء ادلدرلُت العادبُت يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب للطان هو
لي الدين جاميب األلالمية احلكومية جاميب:
رقم
1

ألم
الدكتو رند نور ليلى ,ادلاجستَت

رقم التوظي
118191181111908991

 8الدكتور احلاج زلمد يول  ,ادلاجستَت 118191141118901994
 0أمساعيل فحري ,ادلاجستَت

118994881111901994

 4احلاج عزت زلمد داود ,ادلاجستَت

118098898999901990

لرى لودياريت ,ادلاجستَت

118890188998918981

8

 6رولالندا ,ادلاجستَت

111098888991918998

ٖٔ

 8وحيودى ,ادلاجستَت

11119891899191991

 1أىدية ماىيندرا,ادلاجستَت

111198148911911998

امسان ادلدرلان ادلتفرقُت يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة
للطان هو لي الدين األلالمية احلكومية جاميب:
1

رقم التوظي

الم

 8الدكتورندوس احلاج زلمدحىت ,ادلاجستَت

118919981111901998

 8احلاج عبد العزيز أردبلي ,ادلاجستَت

118090181110901996

يف ىذا الباب الرابع يص

الباحثة الًتكيز من ىذا الدرالة وىو األنشطة

األخبارية عند الطالب قسم اللغة العربية يف تطبيق مهالرة الكالم ,حيث كان ىذا
البحث تيستخدم ادلنهج النوعية الوصفي ،منهج النوعية غالبا تسمى مناىح البحث
هبيعى أن البحث الذي قام بو على الظروف الطبيعية ( البيئة الطبيعية ).

81

مهارة الكالم ىي إحد ادلواد ادلوجودة يف اللغة العربية وأدهبا .وعليها دورة الكلمة
لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة للطا هو لي

الدين اإللالمية احلكومية

جامىب .وىنا يتعلم الطالب عن مهارة الكالم األوىل حىت الثالثة.

Tim Akreditasi, “Akreditasi Program Studi Sarjana”.( Jambi:BAN PT 9103), dalam

90

,hlm 90.

ٕٖ

الطالب قسم اللغة العربية وأدهبا متخرجُت من مدارس سلتلفة منها مدارس
حكومية و معاىد دينية ،اختل

مهارة الكالم لدى هالب قسم اللغة العربية وأدهبا.مث

لًتقية مهارة الكالم يف قسم اللغة العربية وأدهبا كثَت من هريقة يف مدة مهارة الكالم
األوىل حىت الثالث منها األنشطة األخبارية يف مادة مهارة الكالم.
لذالك يف ىذه البحث لتبحث الباحثة عن تأثير أالنشطة األخبارية .في
ترقية مهارة الكالم دراسة مهارة الكالم منالبا حتديد البحث ،لتبحث الباحثة عن
ترقية مهارة الكالم لطالب يف مرحلة السادلة ومث زيادة التفكَت من مدة دلعلم مهارة
الكالم ورئيس القسم اللغة العربية وأدهبا عن ترقية مهارة الكالم لطالب قسم اللغة
العربية وأدهبا .فأقامت الباحثة البحث يف التاريخ  11فرباير .8911
ب.األنشطة الموجودة التي يمارسها الطالب في مادة مهارة الكالم
اتبعة الطلبة كثَت من األنشطة يف قسم اللغة العربية وأدهبا ،منها :زلادثة و
مناقشة و مقابلة و سلرب و قراءة األخبار و مسرحية و مقابلة السخصية و قراءة القصة
وغَت ذلك .تنقسم برامج الريبورتاج يف مدة مهارة الكالم إىل قسمُت وىو بتوثيق أو

ٖٖ

فيديو و برامج أحسن التطبيق يف قسم اللغة العربية وأدهبا ،ألهنم يشعروا الطالب أن
يستطيعوا دلهارهتم يف الكالم جبيدا ،ىذا مقابلة الشخصى مع فيال ديو فريت.

88

كما قال بعض الطالب ان قسم اللغة العربية وأدهبا كثَت من األنشطة لًتقية
مهارة الكالم  ،أكثر التطبيق يف مدة مهارة الكالم ولكن يف مدة األخرى تستطيع أن
ترقية مهارة الكالم أيضا فمثل يف مدة اخلطابة و ادلسرحية .ولكن يف ىذه ادلدة مهارة
الكالم أكثر من تطبيقها مبباشرة ،،قد دروس الطالب قسم اللغة العربية وأدهبا يف مهارة
الكالم الثالث مع ادلعلم وىو األلتاذ وحيودي  ،وىذا مقابلة الي
زلمد أقبال.

الديصخصى مع

80

وإن الكالم مهارة لغوية صعبة .يف ىذه ادلهارة هبعا حيتاج إىل التعود والشجاعة
للكالم اخلطإ إىل الكمال .وأما تقنية الًتقية وهالقة مهارة الكالم بغَت األصدقاء فعليو
التكلم بتفسو ،وذكر الكلمات والقراءة.

ٕٕ

المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناالسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٔ,فبراٌرٕٓٔ9




ٖٕ
 المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٔ,فبراٌرٕٓٔ9




ٖٗ

ج .مراحل اعداد الريبورتاج المصور
 .1مرحلة ما قبل التصوير
 .1التحضَت
تعةةد مرحلةةة التحضةةَت مةةن اىةةم مراحةةل العمةةل فهةةي تعتةةرب مبثابةةة نقطةةة البدايةةة او
النقطة االلالية .يف ىةده ادلرحلةة قمنةا بدايةة جبمةع ادلعلومةات حةول ادلوضةوع بةا االعتمةاد
على كتب ,ادلقاالت ,درالت لابقة  ,تسجيالت صوهية.
 .8مرحلة التصوير
 .1ادلعاين
بعد حتضَت للموضوع واالتفاق مع االلتاذ ادلشرف  ,كانت البداية مبعاينة اماكن
التصوير.
 .8التصوير :
مرحلة التصوير ىي مرحلة مهمة تضمن صلاح الريبورتاج وتبدئ ىده ادلرحلة بعد
مرحلة التحضَت واختيار اماكن التصوير واهراف ادلقابالت وحتديد مواعيد التصوير .

ٖ٘

 .0مرحلة ما بعض التصوير
 .1ادلشاىدة
ىي ادلرحلة اليت تتم فيها مشاىدة ادلادة ادلصورة عدة مرات لتحديد اللقطات
ادلصورة لبة  .فبعد االنتهاء من التصوير تتم عملية ادلشاىدة النتقاءاحسن اللقطات اليت
تثري ادلوضوع ومن خالل ىده ادلرحلة قثم قمنا منا مبشاىدة ادلادة ادلصورة لعدة مرات
حىت يتسٍت لنا حتديدما ضلتاجو من مشاىد ,مث قما بًتتيب اللقطات يف خلية الًتكيب
بشكل خيدم اليبورتاج وىدا وفق ليناريو مسطر من اجل تسهيل عملية التحكيم يف ادلدة
الزمنية ادلخصصة للريبورتاج وىدا.
 .8الًتكيب
وادلراكب ىو الشخص ادلكل

هبده العملية النو عمل معقد ولريع التأثَت حيث

يتطلب االختيار  ,االلغاء وااللصاق  .ويف عملنا قمنا با الًتكيب بأنفسنا نظرا للخربة
السابقة واليت اكتسبناىا من خالل دورات تكوينية يف عامل برامج السمعي بصري  ,وىو
ما لهل العمل أكثر .

ٖٙ

 .0التعليق
التعليق ىو " تفسر وشرح واعطاء وجهة نظر معينة أو رأي  ,ويف التلفزيون يزيد
عجزة قوة ويساعد على فهمما الصورة عن افهامو ".ان التعليق يف العملي ادلصور
يساعد على توضيح اذلدف ادلرجو ,ومن خالل األلفاظ والعبارات ادلوحية يتضح ادلعٌت ,
فا التعليق يف اليبورتاج مع وجود الصورة يساعدنا على ايصال الرلالة االعالمية بشل
جيد  ,فتم كتابة التعليق مبراعاةكل من :
السنوبسيس اىداف اليبورتاج ادلادة اخلام .4.ادلوليقي
بعد عمليبة الًتكيب اللقطات ووضع التعليق ادلنالب نقوم باختيار ادلوليقي
واليت جيب ان تكون متماثلة حسب هبيعة ادلوضوع  .وقد التخدمنا يف الريبورتاج مزيج
من ادلقاهع ادلوليقية اليت تباينت بُت ادلوليقى السياحة ومقطعي شارة البداية والنهاية .

ٖ7

 .8ادلزج
ىو عملية فنية تعٍت مزج الصوت والصورة بشكل متنالق وكامل او ىو مجع
االصوات ادلختلفة ادلسج.
وىو إعدادى يف بيان كما يأتى:
ه .رأي الطالب على برامج الريبورتاج عند الطالب قسم اللغة العربية
وأدبها في تطبيق مهارة الكالم.
ادلقابالت اليت أجراىا الباحثة على كافة الطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة
للطا هو لي

الدين اإللالمية احلكومية جاميب يف مرحلة السادلة عن ترقية مهارة

الكالم لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا من خالل تطب األخبارية  .واحلصول على
النتائج تقريبا متقربة.
وقد أجريت الباحثة مقابالت معمقة مع الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا
بكلية األداب والعلوم اإلنسانية يف مهارة الكالم من أجل ادلعرفة واحلصول على النتائج
التالية:

ٖ8

كما مقابلة مع فَتزي أنو بأنشطة األخبارية  .يستطيع أن ترقية مهارة الكالم
حىت ليكون الطالب أن جترب لتكلم باللغة دائما .أكثر من العلوم يف تطبيق األنشطة
األخبارية  ,مثل  :مفرادات جيدة و يستطيعوا الطالب أن تطبيق األخبارية يف أمام.

84

من خالل تطبيق األخبارية يستطيعوا أن ترقية مهارة الكالم لطالب قسم اللغة
العربية وأدهبا ,ألنو بتطبيق األخبارية تساعد لتكلم اللغة العربية وتعبَتىا .تطبيق األخبارية
يف قسم اللغة العربية وأدهبا البد على الطالب لتحفيظوا ادلفرادات ويفهموا عن ادلعٌت
الكلمة يف األخبارية حىت تستطيعوا لًتقية مهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا،
وىذه مقابلة مع جادوف لَتيكار.

88

وقالت مأون ان مهارة الكالم يف قسم اللغة العربية وأدهبا بصفة واجب ,وجب
على الطالب لتعملو أن تكون من خالل تطبيق األنشطة األخبارية مساعدىم لًتقية
مهارة الكالم حىت تستطيعوا أن ترقية مهارة الكالم.

86

ٕٗ

 المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
ٕ٘

المحاورة،فًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ,فبراٌرٕٓٔ9

ٕٙ

 المحاورة،فًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ,فبراٌرٕٓٔ9
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وقال دووي مبا جكرا ان األنشطة األخبارية مل يساعده لًتقية مهارة الكالم
,واللغة ادلستخدمة يف تقدمي األخبار نادرا ما يستخدم يف احملادثة اليوم ,وشعر بالصعوبة
ليصنع فيدييو األخبارية.

88

وقال زلمد اكرب يف األنشطة األخبارية يوجد ادلفردات جدد وىذا األنشطة
األخبارية ان يساعد لًتقية مهارة الكالم ,وشعر بالصعوبة من حيث النطق اللغة العربية
,والصعوبة ان تبحث عن البيانات.

81

وقال امحد خَتا األنشطة األخبارية يستطيع ان ترقية مهارة الكالم وتضريب
لجاعة لتقدمي االخبار اللغة العربية ووجدنا ادلفردات اجلديدة وشعر بالصعوبة لتحفيظ
اللغة العربية.

81

وقالت نورىداية ان األنشطة األخبارية ان تساعد لًتقية مهارة الكالم لطالب
قسم اللغة العربية الن وجب على الطالب ان يكون مستقلُت ان يبحثون البيانات ,
ويصنعون فيدييو وكلما يتعلق يف برامج الريبورتاج ان تبحثون بنفسك  ,ووجدنا ادلفردات

ٕ7

المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
ٕ8
المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
ٕ9
المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
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جديدة .ويف ىذا األنشطة األخبارية بعض التطالب ينظرون النص العربية يف تقدمي
األخابر وال حيفظون نص الريبورتاج.
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وقالت ليلمي يف األنشطة األخبارية نعرف كيفية تقدمي االخبار باللغة العربية
ويف ىذا ادلادة ان تضريب لجاعة .

01

وقالت افتتاح ان األنشطة األخبارية ان تضريب لًتقية مهارة الكالم الن وجدت
ادلفرادات اجلديدة وىو شعرت بالصعوبة يف حفظ النص العربية ويصنع فيدييو
األخبارية

08

وقالت النساء يف ىذا األنشطة األخبارية شعرت بالعصيب قليال النو توجو مباشرا
بالكامَتا ورأيتها ىذا األنشطة األخبارية يسعها ان تضريب السجاعة األنشطة األخبارية
تساعد دلهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا ألن وجب علينا ان حيفظون نص
اللغة العربية .

00

جيها نابيال بتطبيق األنشطة األخبارية تساعد دلهارة الكالم لطالب قسم اللغة
العربية وأدهبا ألن يف مادة مهارة الكالم قد دروس الطالب على مهارة الكالم من مهارة
ٖٓ

المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
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المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
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المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9

ٔٗ

الكالم األوىل حىت مهارة الكالم الثالث بتطبيق اليت ختتل

كل مرحلة .األنشطة

األخبارية تستطيع أن ترقية مهارة الكالم ويف ىذا الربامج يبحثون السيالة ,والتعليم
واألجتماعي وغَت من ذالك ويف ذالك البحث وجدنا ادلفردات اجلديدة باللغة العربية.

04

وقال أري يف االحيان على ترقية مهارة الكالم من خالل تطبيق األنشطة
األخبارية منها زيادة على الطالب بشجاعة لتعبَت اللغة العربية .يستطيعوا الطالب قسم
اللغة العربية وأدهبا لتكلم اللغة العربية جبيد ألن الطالب يستعملوا على ادلفردهتم عندما
األنشطة األخبارية .األنشطة األخبارية يستطيعوا لًتقية مهارة الكالم لجية الطالب يف
الكالمهم ويعرفوا على الطريقة الىت يف الكالم.

08

وأما قالت لولي اغكريٍت بتطبيق األنشطة األخبارية يستطيعوا مهارة الكالم
ان تكون الطالب كاادلمثل األنشطة األخبارية .األنشطة األخبارية ان ينفع لنا ألضافة
البصَتة والتضريب السجاعة.واما قالت افرينيت األنشطة األخبارية يستطيع ان ترقية مهارة
الكالم الن يف األنشطة األخبارية وجب على الطالب يتكلم باللغة العربية بدون النص.
وىذا األنشطة األخبارية وصلد ادلفردات جديدة.

ٖٗ

06

المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
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المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9

ٕٗ

وقالت عالية األنشطة األخبارية يستطيع ان يساعد لًتقية مهارة الكالم و نتعلم
كيفة مهارة الكالم جيدا وألضافة البصَتة وشعرت بالصعوبة يف النطق اللغة العربية
والصعوبة ان تبحث البيانات األخبارية.

08

وقالت ندييات النساء ألداء األنشطة األخبارية نستطيع ان نفهم اللهجة العربية
,ونعرف ترتيل ليقدم األخبار ادلفردات جديدة.فقالت حرتيت يف درالة مهارة الكالم من
برامج الريبورتاج شعرت بالصعوبات لتحفيظ االخبار با اللغة العربية وبعض من االصدقاء
لديها قدرات اللغة العربية سلتلفة.

01

وقالت رمحي فطري ألن أداء برامج الريبوتاج وجدنا ادلفردات جديدة  ,بل
شعرت با الصعوبة لًتمجة األخبار أىل اللغة العربية وحيفحفظو.

01

قالت مَتنا وايت من تطبيق األنشطة األخبارية وجدنا علوم كثَت مثال نًتمجو
األخبار با للغة العربية  ,ونتعلم ان يتكلم لفظ اللغة العربية جبيد وجدنا ادلفردات جديدة
وىذه األنشطة األخبارية يصتطيع ان ترقية مهارة الكالم يف قسم اللغة العربية وأدهبا.

ٖ7
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المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9
ٖ8
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المحاورةفًقسماللغةالعربٌةوادبهاجامعةسلطانطهسٌفالدٌناألسالمٌةالحكومٌةجامبًٔٗ،فبراٌرٕٓٔ9

ٖٗ

وقالت زمرة من خالل برامج الريبورتاج التطيع ان يتكلم بااللغة العربية امام
الناس ألنو نساعد ان تضرب لجاعة .وىاذ األنشطة األخبارية تستطيع ان ترقية مهارة
الكالم جيدا.برامج نساعد لًتقية مهارة الكالم.

41

كما رأي امساعيل ىذا األنشطة األخبارية نساعد لًتقية مهارة الكالم كما عرفنا
ىذه األنشطة األخبارية نقدم األخبار اللغة العربية .البد علينا ان ضلفظو جيد.

48

وقال أري حسَتي ان األنشطة األخبارية يصتطيع ان ترقية مهارة الكالم وكلما
يتعلق يف ىذا األنشطة األخبارية وجدنا علوما كثَت وشعرت بالصعوبة قليال يف
لفظها.

40

من ادلقابالت السابقة عرفنا من اربعة وعشرين الطالب( لبعة عشر الطالب)
بالتجابة األجيابية و احد هالب بالتجابة السلبيات ,و لتة الطالب بالتجابة
األجيابيات والتجابة السلبية  .لتجديد النسبة ادلؤية للطالب القيم اليت مث احلصول عليها
ىي كما وعيايل:
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ومن اربعة وعشرين الطالب اكثر من الطالب باالتجبة األجيابية بقدرما 89,1
,%ومن التجابة السلبية بقدرما  , % 4,8والتجابة اجيابية والتجابة األللبية بقدرما
 . %88ومن ذالك نسبة ادلؤية السابقة اكثر من الطالب باالتجابة األجيبية ىذا
األنشطة األخبارية ترقية مهارة الكالم,والتضريب الشجاعة,واضافة البصَتة ويتعلمون
كيفية األنشطة األخبارية باللغة العربية .وباالتجابة السلبية كما رأيو األنشطة األخبارية
مل يستطيع ان ترقية مهرة الكالم ألن ادلفردات يف نص األخبارية نادرا ما يستخدم يف
احملادثة اليوم وشعر بالصعوبة يف ترمجها ويف احلفظ النصوص العربية ويصنع فيدييو.
وبااجتابة األجيابية واجتابة السلبية األنشطة األخبارية يصتطيع ان ترقية مهارة الكالم ألن

٘ٗ

بذالك األنشطة األخبارية جيدون ادلفردات جديدة ,ويتعلمون لًتمجة اللغة األندونسيا اىل
اللغة العربية ,وتضريب الشجاعة وتشعرون بالصعوبة قليال يف ترمجتها ,ويف احلفظ النص
اللغة العربة  ,وتبحثون البيانات.
و .السلبيات و األيجابيات
ومن ادلقابلة كما عرفنا ما اجيبية من األنشطة األخبارية .ان األنشطة األخبارية ىي
برامج لطالب قسم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم ويف ذالك األنشطة األخبارية
يتعلمون كي

كيفية األخبارية ليبحث البيانات يف ادليدان ونتعلمون لًتمجة النصوص

من اللغة األندونسيا اىل اللغة العربية .
السلبية من األنشطة األخبارية,ويف ىذا األنشطة األخبارية وجب على الطالب
ليصنع فيديو وبعض من الطالب ان يقدم األخرب ان ينظرون نصوص األخرب ,وذالك
أقل فعالية لًتقية مهارة الكالم على و بعض الطالب اقل ان جيتهدون ليصنع أن يفعلوا
الواجبات ادلنزلية .

الباب الخامس
الخاتمة
أ .الخالصة
األنشطة األخبارية لًتقية مهارة لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا يف مادة مهارة
الكالم األوىل حىت الثالثة ىي سلتلفة منها احملادثة و و مناقشة و مقابلة و سلرب و قرأة
األخبار و مسرحية و مقابلة السخصية و قرأة قصة وغَت ذلك ,تنقسم األنشطة
األخبارية يف مادة مهارة الكالم إىل قسمُت وىو بتوثيق أو فيديو .أعطى ادلعلم األعمال
الواجبة اىل الطالب ليصنع فيديو كي

كيفية األخبارية باللغة العربية .وهبذه برامج

الريبورتاج يؤثر على قيمتهم
كما قال الطالب يف ادلقابلة واإلجابة وجدت خالصة:
.1من ادلقابلة السابقة وجدت من اربعة وعشرين الطالب اكثر من الطالب باالتجبة
األجيابية بقدرما  % 89,1على األنشطة األخبارية ,ومن التجابة السلبية بقدرما 4,8
 %على األنشطة األخبارية ,والتجابة اجيابية والتجابة األللبية بقدرما %88على
األنشطة األخبارية.
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 .8ومن ادلقابلة كما عرفنا ما اجيبية من األنشطة األخبارية .األنشطة األخبارية ىي برامج
لطالب قسم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم ويف ذالك األنشطة األخبارية يتعلمون
كي

كيفية األنشطة األخبارية ليبحث البيانات يف ادليدان ونتعلمون لًتمجة النصوص

من اللغة األندونسيا اىل اللغة العربية .
السلبية من األنشطة األخبارية تشكيل اقل بعة العربية يف ىذ القسم اللغة العربية
,ويف ىذا األنشطة األخبارية وجب على الطالب ليصنع فيديو وبعض من الطالب ان
يقدم األخرب ان ينظرون نصوص األخرب ,وذالك أقل فعالية لًتقية مهارة الكالم على و
بعض الطالب اقل ان جيتهدون ليصنع أن يفعلوا الواجبات ادلنزلية.
ليكون الطلبة ادلتخرجون من قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة للطا هو لي
الدين اإللالمية احلكومية مجيب يستطيعون كالما بااللغة العربية اجلديدة ,فلذالك اقًتحت
الباحثة لكلية االداب والعلوم اإلنسانية خاصة قسم اللغة العربية وأدهبا أن ترقي النظام
الدرالي يف قسم اللغة العربية وأدهبا حصوصا مهارة الكالم ألهنا من أمهية العلوم العربية:
 .1التشجيع من األلاتذة لطلبة بالتخدام اللغة العربية حُت يتكلمون
يف الكلية والفصل.
 .8الوظائ الكثَتة من االلاتذة لتطبيق الكالم بااللغة العربية.
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 .0األلاتذة يتكلمون بااللغة العربية مع الطالب عندما يلقون.
 .4األلاتذة جيعلون البيئة العربية يف كلية األداب والعلوم اإلنسانية.
 .8األلاتذة ان يصنع مسابقة األخبارية اللغة العربية لتحفيز كافة
الطالب يف قسم الغة العربية وأدب
ب.اإلفتراحات
إلتنادا إىل التنتاجات الباحثُت الذين قدموا أعاله ،أنو يف ىذا الفصل أيضا
أعطى الباحثون بعض النصائح اليت يقًتح الباحثون إىل األهراف ادلرتبطة هبذا البحث.
االفًتاحات ىي كما يلي:
 .1للمعلمُت
 يستطيعون معلمُت ان جيعلوا البيئة اللغوية يف قسم اللغة العربيةخاصة و كلية األداب والعلوم اإلنسانية عامة يلزمون ان يتكلموا
بااللغة العربية إذا دخلوا فيها.
-

األلاتذة يقيمون ادلسرحية لطالب مرة يف كل شهرويصنع ادلسابقة
لتحفيزىا.

 .8للطالب
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 أرجو من الطالب أن يفعلوا الواجبات ادلنزلية بكل جهد ونشاط
 أرجو من الطالب أن ديارلوا التكلم باللغة العربية يوميا داخلالفصل و خارجو.
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