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 استهالل
 

  َمَع اهللِ َفُكْن َمَع َمْن َكانَ  َمع اهلل ُكْن َمَع اهلِل َوِإْن َلْم َتُكنْ 

 
 )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(
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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 وحيونئرسيه الحاجةأمي احلنونة: 

أن يبارك يف عمرها وحيفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاها )عسى اهلل 
 وحبها ما وجدت النجاح(

 و

 الحاج بودي أوتوموأيب الكرمي: 

 ()عسى اهلل أن يعطيه طول العمر والصحة دائما

 و

 مجيع إخويت: 

 فرستا فرموديتا، فاطمة رزكا، مرزى أحمد

 لنجاح يف مجيع أمورهم()كتب اهلل عليهم التوفيق وا

 

 

 وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتيذ الكرماء، ومن قد علمين وربياين باجلهد والصرب

 )عسى اهلل أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة(



 د

 

 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َصِفِييِه َسيِد الَقْونَينْيِ َعاَلَِ الَبِق ، بِِإْرَساِل َحِبْيِبِه وَ احلمدهلل الِذي ُودُُّه يف  احلمد هلل رب العاملني، 
ُه يف قَلِب َوَأْشَرِف اخَلََلِئِق َعَلى اإِلْطََلِق ، َوُنَصِل َوُنسِلم َعلى َمْن َساَر بِالبُيرَاق ، َحِبيبُيَنا ُُمَمد َمن ُتُِبُّ 

ه وَأْصَحاِبه أَْهُل احِلَمام ابِه يف ذِكِر َواهلِل اَلُ يطَاق ، وَعلى آلاَلق ، َوفُيَؤاِده َعلى لَِقائِه يف الشِتَياق ، وِغيَ 
 َوالِسَباق. أمابعد ....

أشكر شكرا إىل اهلل عز وجل على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت كتابة هذا  
الخيرات  معهد بابفي مهارة الكالم ب االبتكارية األنشطة اللغوية"البحث اجلامعي باملوضوع 

وقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامها بدون " نااسورو ب –كرطاسري للبنات  
 مساعدة اآلخر، ولذلك قدم الباحثة الشكر إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية  -0
 احلكومية ماالنج.

األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم فضيلة  -9
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج.

فضيلة األستاذة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  -3
 اهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج.الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبر 

عاية الباحثة ، املشرفة اليت بذلت جهدها يف ر زكية عارفة املاجستريفضيلة األستاذة الدكتورة  -0
يف تكميل هذا البحث، واليت قد أفادت الباحثة علميا ووجه خطواهتا يف كل مراحل إعداد 

الباحثة  أحسن اجلزاء، ومن هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت اإلنتهاء، فلها من اهلل
 عظيم الشكر والعرفان.

فضيلة الوالدين احملبوبني، بدي ووحيوين يرسيه، املعلم األول يف حياة الباحثة منذ والدهتا  -0
 حيت تصل إىل عمرها اآلن. وال متكن أن تقود الباحثة يف سلوك الطريق السديد.



 ه

 

لباحثة يف اليت تعطي الدعاء إىل ا فرستا فرموديتا، فاطمة رزكا، مرزى أمحد،فضيلة إخوايت  -8
 مجيع أمورها 

مجيع األساتذة واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة  -7
 موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج.

 أي الوقت الباحثة يف تاساعدأدندى ناديا وورمثا رزقي، اليت  فضيلة صديقيت اجلميلة، -6
م مجيع إخواين وأخويت، طَلب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعلي -2

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج. عسى اهلل أن يعطي علينا رمحته 
الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي 

بالتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير انتقادات واقتَلحات بناءة من أي طرف  وهناك
ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني يارب العاملني. 

 جزاكم اهلل خريا كثريا أحسن اجلزاء.
 

 9191مايو  03بايل، 
 الباحثة،

 
 دستياين وحيو أطمو فوتري

 08001161: رقم القيد 
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 مستخلص
 األنشطة اللغوية االبتكارية يف مهارة الكَلم مبعهد باب اخلريات للبنات كرطاسري . 9191. دستياني وحيو أطمو ،فوتري

كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية  قسم تعليم اللغة العربية.. (S-1)البحث اجلامعي . باسوروان  
 زكية عارفة املاجستري :ةاالنج. املشرفمباحلكومية 

 األنشطة اللغوية، مهارة الكَلم، االبتكار: مفتاحيةكلمات 

تعترب مهارة الكَلم العربية إحدى املهارات امللحة للغاية من العديد من املهارات األخرى، ألن الكَلم تطبيق يف اللغة وهو 
ة املختلفة اليت األنشطة اللغوياهلدف األوىل لشخص يتعلم اللغة. جيب مراجعة جناح أو فشل تعلو مهارات اللغة العربية من خَلل 

اخلروج من املشاكل املذكورة أعَله، ُتاول الباحثة الكشف عن العديد من األنشطة اللغوية  يتم تنفيذها يف الوكاالت ذات الصلة.
 باسوروان. –يف مهارة الكَلم اليت تنفيذها يف معهد باب اخلريات كرطاسري 

 بسهولة اتالطالب تتمكن حىت الدراسي الفصل خارج األنشطة هذه ألن ة،ممتع منهجية ال أنشطة هي اللغوية األنشطة
 على احلصول اتللطالب متكن ذلك، إىل باإلضافة. وغريها والشعر واملسرحية اخلطابة فنون شكل يف املقدمة املواد فهم من أكرب
 إضافة على ادراتق الطالبات جتعل هذا. العربية باللغة اللغوية األنشطة تستخدم يف هذا املعهد أن جيب. ومباشرة حقيقي تعلم

 باللغة خاصةً  لفة،املخت الفنون أيًضا يعلم اللغوي النشاط هذا ألن الطالبات، ابتكار من تزيد أن ومتكن تعلم عمليات وتبسيط
 .العربية

عن أنواع خمتلفة من األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلم لرتقية ابتكار الطالبات  الكشف هذه الدراسة هو كان الغرض من
 باسوروان. –يف معهد باب اخلريات كرطاسري 

املدخل الكيفي ألن البيانات احملتاجة ال تكون على صورة عديدة وكمية، لكن على صورة هذه الدراسة تستخدم الباحثة 
ساليب مجع البيانات وأ .باسوروان اخلريات معهد باب هو البحث يف هذا . املكانون املدخلاملعلومات البيانية والتفصيلية عن مضم

 مراحل، بعد الباحثة قومت البيانات، ُتليل عملية يف. والتوثيق واملقابلة املَلحظة وهي مستخدمة، أدوات ثَلث هناك يف هذا البحث
يف مهارة  املختلفة اللغوية ألنشطةل وفًقا وتصنيفها البيانات جتميع ، ثانًيا. عليها احلصول مت اليت البيانات كل إىل االنتباه أواًل،: وهي
 .اليت ترقي االبتكار لدى الطالبات اللغوية األنشطة وكشف اللغوية األنشطة أنواع خمتلفة تصنيف ، ثالثاً . الكَلم

 وهناك ريات،اخل ابتكار الطالبات يف معهد بابلرتقية  مهارة الكَلم يف اللغوية األنشطة أنواع( 0: هي الدراسة هذه نتائج
رتقية ل الكَلم مهارة يف اللغوية األنشطة تطبيق الباحثة جتد( 9. بالغة العربية، ورئيسة اجللسة، واملسرحية اخلطابة: هي أنواع ثَلثة

ور الربنامج تص( ج اجلديدة، املفردات استخدام( ب ، اجلديدة الغة استخدام( أ: وهي اخلريات، ابتكار الطالبات يف معهد باب
 .يف الفكر تعاون(  د من قبل، ابتكارا أكثر

الفريد واجلديد من هذا البحث على وهو الشرح بأن األنشطة اللغوية يف هذا املعهد اليت ترقي ابتكار الطالبات يف أي 
اآلثار و  . الفكريف من قبل، تعاون ابتكارا اجلديدة، تصور الربنامج أكثر املفردات اجلديدة، استخدام الغة جمال كان، متل  استخدام

 .النشاط هذا باستخدام العربية باللغة مهارة الكَلم يف الزيادة اهتمام وهو العربية اللغة تعلم على



 م

 

ABSTRACT 

Putri, Destyani Wahyu Utomo. 2020. Innovative Language Activities in speech skill at Babul 

Khairat Kertosari–Pasuruan. Thesis. Department of Arabic Education, Faculty of Tarbiyah, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. supervisor: Dr. Zakiyah Arifa, 

M.Pd 

 

Keywords: Language Activity, Speaking Skills, Creativity 

The skill of speaking Arabic is one of the most urgent skills of several other skills, 

because speaking is an application in language and is the initial goal of someone who is learning 

a language. The success or failure of learning Arabic language skills must be reviewed from 

various linguistic activities carried out in the relevant agencies. Departing from the above 

problems, the writer tries to uncover various activities in Arabic language learning at the Babul 

Khairat Islamic boarding school. 

Language activities are extracurricular activities that are fun, because these activities 

are outside the classroom so students will more easily understand and capture the material 

presented in the form of performing arts, speeches, drama, poetry and others. In addition 

students can get real and direct learning. Language activities carried out in this dormitory must 

use Arabic. That is what makes students able to add and simplify student learning processes 

and can increase student creativity, because this language activity also teaches various arts, 

especially in Arabic. 

The purpose of this study is to uncover a variety of linguistic activities in learning 

Arabic which are carried out at the Babul Khairat Islamic boarding school. 

This study uses a qualitative field approach with a descriptive phenomenological 

approach because the available data is not in the form of various and quantitative models, but 

in the form of very detailed data information. The place of this research is the Babul Khairat 

Pasuruan boarding school. There are three instruments used, namely observation, interview, 

and documentation. In the process of data analysis, the authors do several stages, namely: first, 

pay attention to each data obtained. Second, compile data and categorize according to various 

linguistic activities in learning speaking skills. Third, classifying various kinds of linguistic 

activities and revealing linguistic activities that enhance the creativity of students. 

The results of this study indicate that: 1) kinds of language activities in speaking skills 

that can enhance the creativity of female students of Babul Khairat, there are three types 

namely: Arabic speaking speeches, the host, and drama. 2) researchers find the implementation 

of language activities in speaking skills that can enhance the creativity of students Babul 

Khairat, including such as: a) using a new language, b) using new vocabulary, c) the concept 

of a more creative event than before, d ) collaboration of thought. 

What is unique and new from this research is that it is the explanation that the language 

activities in this institute that promote the innovation of students in any field, such as the use 

of the new language, the use of new vocabulary, visualization of the program more innovative 

than before, cooperation in thought. And the implication for learning Arabic is increasing 

interest in speaking Arabic by using this activity. 
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ABSTRAK 

Putri, Destyani Wahyu Utomo. 2020. Kegiatan Bahasa Kreatif dalam Keterampilan 

Berbicara di Pondok Pesantren Babul Khairat Kerosari– Pasuruan. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd 

Kata Kunci: Kegiatan Bahasa, Keterampilan Berbicara, Kreatifitas 

Keterampilan berbicara bahasa Arab merupakan salah satu keterampilan yang sangat urgen dari 

beberapa keterampilan yang lain, karena berbicara merupakan suatu yang aplikatif dalam bahasa dan 

merupakan tujuan awal seseorang yang belajar suatu bahasa. Berhasil atau tidaknya pembelajaran 

keterampilan berbahasa Arab yaitu harus ditinjau dari berbagai kegiatan kebahasaan yang dilaksanakan 

di instansi terkait. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengungkap berbagai 

kegiatan kebahasan dalam pemebelajaran bahasa Arab di pondok pesantren Babul Khairat.  

Kegiatan Bahasa adalah kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat menyenangkan, karena kegiatan 

ini berada di luar kelas sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan menagkap materi yang 

disajikan dalam bentuk pentas seni, pidato, drama, Puisi dan lain- lain. Selain itu siswa dapat 

memperoleh pembelajaran secara nyata dan langsung. 

Kegiatan Bahasa yang dilaksanakan di asrama ini wajib menggunakan bahasa arab. Itulah yang 

membuat siswa bisa menambah dan mempermudah proses belajar siswa dan dapat meningkatkan 

kreatifitas siswa, karena kegiatan Bahasa ini juga mengajarkan berbagai seni khususnya dalam bahasa 

arab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berbagai macam kegiatan-kegiatan kebahasaan 

dalam pembelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan di pondok pesantren Babul Khairat. 

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif lapangan dengan pendekatan fenomenologi 

bersifat diskriptif, karena data yang tersedia bukan berbentuk model yang bermacam-macam dan 

kuantitatif, akan tetapi dalam bentuk informasi data yang sangat rinci. Adapun tempat penelitian ini 

adalah pondok pesantren Babul Khairat Pasuruan. Adapun instrumen yang digunakan itu ada tiga, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses analisis data, penulis melakukan beberapa 

tahapan yaitu: pertama, memperhatikan setiap data yang diperoleh. Kedua, menyusun data dan 

mengkategorikan sesuai macam-macam kegiatan-kegiatan kebahasaan dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara. Ketiga, mengklasifikasikan berbagai macam kegiatan kebahasaan dan 

mengungkap kegiatan kebahasaan yang meningkatkan Kreativitas siswi-siswi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) macam-macam kegiatan bahasa dalam 

keterampilan berbicara yang dapat meningkatkan kreatifitas siswi-siswi Babul Khairat, ada tiga macam 

yaitu: pidato berbahasa arab, pembawa acara, dan drama. 2) peneliti menemukan implementasi kegiatan 

bahasa dalam keterampilan berbicara yang dapat meningkatkan kreatifitas siswi-siswi Babul Khairat, 

diantaranya seperti: a) menggunakan bahasa baru, b) menggunakan kosa kata-kosa kata baru, c) konsep 

acara yang lebih kreatif dari sebelumnya, d) adanya kolaborasi pemikiran. 

Yang unik dan yang baru dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang kegiatan bahasa yang 

dapat meningkatkan kreatifitas siswa, seperti menggunakan bahasa baru, menggunakan kosa kata-kosa 

kata baru, konsep acara yang lebih kreatif dari sebelumnya, adanya kolaborasi pemikiran. Dan 

implikasinya terhadap pembelajaran bahasa arab adalah bertambahnya minat berbicara bahasa arab 

dengan menggunakan kegiatan ini.
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث أ
ن املهارات األساسية لَلتصال اللغوي أربع مهارات: االستماع والكَلم والقراءة إ

سان فيها ولقد تعدد جماالت اليت ميارس اإلن 0والكتابة وبني هذه املهارات عَلقات متبادلة.

 9ي يتكلم مع األصدقاء يف كل األمكنة.التعبري الشفو الكَلم أو 

 ميثل فهو ابيةإجي مهارة ألنه ،األجنبية اللغة تعليم منهج يف أساسيا جزءا الكَلم يتعرب

 من التمكن ىلإ يهدف اللغة متعلم أن جند ما وكثريا ،اللغة لتعليم والتطبيقي العلمي اجلزء

 احمللة عام ويشكَلن ستماعاال مهارة بعد الثانية املهارة هو فالكَلم ،اللغة هبذه التحديث

 .راسخة دعائم على والكتابة القراءة مهارة تقوم ال وبغريمها, الشفهية

إن املؤسسات الرتبوية اإلسَلمية يف إندونسيا على شكل املدارس الدينية أم املعهد 

بالنسبة  َلمياملعهد االسمعظم االهتمام باللغة العربية هو اإلسَلمي تدرس اللغة العربية، ولكن 

 املعهد االسَلمي ليس فقط أساس لفهم دين االسَلم، إىل املدرسة الدينية، اللغة العربية يف

 3لكن أصبحت اللغة العربية لغة التواصل اليومي للمجتمع املعهدية.

كان الناس كالفاعل يف طلب العلم البد أن يهتم باهتمام كبري على عناصر املتعلقة 

( على أن الناس Otto Sumarwotoهي البيئة. كما قال )ومن العناصر املتعلقة بالتعليم  بالتعليم.

                                                           
 .32( ص: 9118)ايسيكو: بين إزنالن،  تعليم اللغة التصايل بني املناهج واالسرتاتيجية،طعيمة وُممود كامل الناقة،  رشدي أمحد0 
 .000)القاهرة: دار الشقافة والنشر(، ص: أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، فتحى علي يونس واالخرون، 2 
 32( ص: 9118)ايسيكو: بين إزنالن،  تعليم اللغة التصايل بني املناهج واالسرتاتيجية،طعيمة وُممود كامل الناقة،  رشدي أمحد3 
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واملخلوقات األخرى حيتاج على التفاعل مع بيئته، وهو يؤثر على وجود البيئة. والبيئة يدور دورا 

 0هاما على خري القدرة وشرها.

من البيان السابق رأت الباحثة، ينبغي للمتعلمني أن يبدؤو تعليم اللغة األجنبية يف 

املراحل التعليمية. يعين أوال، تدريب السماع والتعرف على اجلميعات، وهو املمارسة الشفوي 

ارسة يف أمناط اجلملة املتحددة، والثاين مممن املتعلمني، مبمارسة أمناط اجلملة، أي التدريبات 

لتعليم اجليدة حيتاج إىل الطريقة ا غة العربية خاصة يف تعليم املهاراتالكَلم. أن تعليم الل يف

ألهنا أداة خاصة يقوم هبا املتعلم ليجعل عملية تعليم أسهل وأسرع إقناعا وأكثر ذاتية يف 

 التوجية، وأكثر قبوال للتطبيق يف مواقف جديدة.

ن و إحدى من األماكن املساعدة. أما املعهد هألداء التعليم حيتاج إىل الوسائل واألماك

الطَلب يف اجملموعة لنيل املادة الدراسية. وأما املراد من أنشطة التعليم هو تعليم ألداء عملية 

  لتحقيق أهداف التعليم. فمعىن هذا أن غاية التعليم متعلقة بعملية التعليم اليت مترها الطَلب.

اليت متارس الطَلب إىل التحدث. ومن إحدى الطريقة ُتتاج مهارة الكَلم إىل الطريقة 

نظر إىل الواقع، بال .بتكارهوا املناسبة هي األنشطة اللغوية حيث ميكن الطَلب أن يعرب أفكاره

يف  سبب،جيدة ألن يسّبب بيف املعهد باب اخلريات  اتبطالرأت الباحثة فإن مهارة الكَلم لل

                                                           
4 Otto Soemarwoto. 2011. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
Hal. 12 
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 ةملعلمستخدمها االيت تاحملاضرة وهذه األنشطة بسمى األنشطة اللغوية ت املعهد هناك هذا

 0مناسبة ملمارسة مهارة الكَلم.

ساب هي العمل الذي يساعد يف اكتاالبتكارية وكما نعريف ونعلم أن األنشطة اللغوية 

املتعلمني للجوانب املعرفة واملهارية واجلدانية بفعالية كما فهم أنشطة على أنه أعمال تنظيم 

 الدراسية، وله وقتا خاصا غري وقت الدراسة.خارج الفصول 

 التفكري، يف واألصالة واملرونة الطَلقة تعكس قدرة هو االبتكار اجمللة أن كتب يفو 

 للتفاعل ةاليت نتيج كاملة كشخصية االبتكار أن كذلك أوضحت وقد. للتعاون الفكرة والقدرة

 8.البيئة مع

باب ملعهد ايف األنشطة اللغوية مهارة الكَلم تعبري يف هذا البحث وتريد الباحثة 

لباحثة بأّن وتئّيد امهارة الكَلم.  خاصة يف ،جيد اتبالالط ىلداألنشطة اللغوية . ألن اخلريات

 ة يفاألنشطة اللغوية خاصألي يكون قدوة جلميع املعاهد يف جمال  الئقباب اخلريات معهد 

 مهارة الكَلم. 

 

 

 

                                                           
   2102-أوكتبير -01انطالقا بالمالحظة في التاريخ 5 

6Koto Kenedi, Pengembangan Kreativitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas II Smp Negeri 3 Rokan IV. 
jurnal Suara Guru : Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, sains, dan Humaniora. Vol. 3 No. 2  
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 أسئلة البحث ب

 يف هذا املوضوع : وأسئلة البحث

اب اخلريات عهد بمب طالباتاللدى  مهارة الكَلم يفاالبتكارية  ي أنواع األنشطة اللغويةما ه .1

 ؟

 عهد باب اخلرياتمب طالباتاللدى يف مهارة الكَلم االبتكارية تطبيق األنشطة اللغوية كيف  .0

 ؟

 أهداف البحث ج

 : املوضوع هذا يف البحث أهداف أما

 باب اخلريات معهد طالباتاللدى يف مهارة الكَلم  االبتكارية األنشطة اللغويةعرفة أنواع مل .1

عهد باب م اتبطالاللدى يف مهارة الكَلم  االبتكارية تطبيق األنشطة اللغوية لوصف .0

 اخلريات

 أهمية البحث .د
 يف هذا البحث سيستفيد من الناحية النظرية والتطبيقية كما يلي: الباحثة رجىت

 النظريةالناحية  .1
  األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلمتكون مداخلة ومعلومات اليت تتعلق ب .أ
 األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلم تقدمي االقرتاحات الرتبوية يف .ب

 الناحية التطبيقية. .2
  اتبالطلل .أ

 ممهارة الكَل خاصة يف يف تعّلم اللغة العربية الباتألن تشدد رغبة الط
 للمعلمني .ب
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بتشكيل  تابلرتقية االبتكار الطال األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلم نواعمعرفة أ
 دقيق

 حدود البحث .ه

 ا:على ثَلثة حدود، منه ةنظرا إىل املشكَلت املرتبطة بالبحث فتقتصر الباحث
 الحدود الموضوعية .1

 اتبى الطاللديف مهارة الكَلم  االبتكارية األنشطة اللغويةُتدد الباحثة موضوع البحث 

 باسوروان –مبعهد باب اخلريات كرطاسري 

 الحدود المكانية .2

 باسوروان –عهد باب اخلريات كرطاسري امليف  تنفذ الباحثة

 الحدود الزمانية .3

 . م 9191يف السنة  ا املعهدعقد البحث يف هذت

 تحديد المصطلحات .و
املدرسة لتَلمذها يف غري  تنظمها اليت لمااألعهي األنشطة اللغوية : األنشطة اللغوية .أ

 عن العلوم اللغة. الدراسة حصص
يقصد مبهارة  .املهارة اإلجيابية اليت متثل اجلزء العلمي والتطبقي لتعليم اللغةمهارة الكَلم:  .ب

، واحلوار والتعبري، أو إيصال فكرة، أو هدف لشخص الكَلم القدرة العالية على التحدث
 أو جمموعة اشخاص أوجهة معينة.

 .له جديًدا شيًئا صنعي جيعله مما شخص، هبا يقوم عملية هو: االبتكار .ج
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 الدراسة السابقة .ز
 )اجلدوال(

 النتائج املنهج األهداف املوضوع اسم البحث النمرة

إصَلح   . 0
 األمم

األنشطة اللغوية يف 
تعليم مهارة الكَلم 
لدى الطَلب 
معهد النقاية 
اإلسَلمي بدائرة 

ودائرة  لوبنجسا
 مادورا - اليت

 ُتليل أنواعملعرفة و  .0
االنشطة اللغوية يف 
تعليم مهارة الكَلم 
لدى الطَلب معهد 
النقاية اإلسَلمي 

ئرة ودا بدائرة لوبنجسا
 مادورا –اليت 

ملعرفة وُتليل   .9
األنشطة اللغوية يف 
تعليم مهارة الكَلم 
لدى الطَلب معهد 
النقاية اإلسَلمي 

ئرة ودا بدائرة لوبنجسا
 رامادو  –اليت 

 ستخدم الباحثا
املدخل الكيفي 
باملنهج الوصفي 

 التحليلي

ث يف هذا البحالنتائج 
أن استخدام األنشطة 
 اللغوية يف تعليم مهارة

الطَلب معهد الكَلم 
النقاية اإلسَلمي 

ائرة ود بدائرة لوبنجسا
 يبحث مادورا –اليت 

عن كيفية األنشطة 
ة لرتقية كفاءاللغوية 
الطَلب معهد الكَلم 

النقاية اإلسَلمي 
بدائرة لوبنجسا ودائرة 

 مادورا –اليت 

طبيق برنامج ت علوية جعفر  .9
احملاضرة لرتقية 

الطَلب  شخصية
يف معهد باب 
اخلريات للبنات  
 –كرطاسري 

 باسوروان

لوصف أداء برنامج  .0
 يف معهد باباحملاضرة 

اخلريات للبنات  
 باسوروان –كرطاسري 

 مجبرنا لبيان تطبيق .9
 احملاضرة لرتقية شخصية
الطَلب يف معهد باب 
اخلريات للبنات  

 باسوروان -كرطاسري 

 ةالباحث تستخدما
 الوصفياملدخل 

 باملنهج الدراسية

يف هذا البحث أن 
ة تطبيق برنامج احملاضر 
فعال لرتقية شخصية 
الطَلب يف معهد باب 
اخلريات للبنات  
 –كرطاسري 

 باسوروان
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لقمان  .3
 هارديانشاه

 اللغوية األنشطة
 معهد يف العربية
 اإلسَلمي اهلداية
 ببايل نكارا

 األنشطة لوصف .0
 اللغة تعلم يف اللغوية
 يف لطَلب العربية
 الذداية دمعه

 ببايل نكارا اإلسَلمي
 األنشطة دور لبيان .9

 لغةال تعلم يف اللغوية
 عهدم يف لطَلب العربية
 نكارا اإلسَلمي الذداية
 ببايل

 ستخدم الباحثا
املدخل الكيفي 
 باملنهج التحليلي

ث يبحيف هذا البحث 
استخدام األنشطة عن 

 يفالعربية اللغوية 
 اهلداية معهد

 ببايل نكارا اإلسَلمي
يضا عن ويبحث أ

األنواع األنشطة اللغوية 
 يف ذالك املعهد

 

 لغوية األنشطة البحث عن ت يوه املكتوبة أالالدراسات السابقة و  ثهذا البحأّما املعادلة و 
م لرتقية يف مهارة الكَل األنشطة اللغويةيف نقطة   يوه أالاختَلف هذا البحث . و لدي بعض املعاهد

أما هذا . و طة اللغويةنشاأل كيفية  ووصف ، كما كتب الباحثون فيها كتابة ملعرفةاتبالبتكار لدى الطاال
كون قدوة جلميع ت لكي اتبالطاللدى  يف مهارة الكَلم االبتكارية األنشطة اللغويةالبحث، تبحث عن 
 املعاهد و املدارس.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 األنشطة اللغويةالبحث األول: 

 مفهوم األنشطة اللغوية  .أ
األنشطة قد فهم من قبل املعلمني يف بعض األحيان على أهنا مظهر وناحية شاكلة، 

ة يساعد يف اكتساب املتعلمني للجوانب املعرفة واملهارية واجلدانيوفهم على أنه العمل الذي 
بفعالية كما فهم أنشطة على أنه أعمال تنظيم خارج الفصول الدراسية، وله وقتا خاصا غري 

 وقت الدراسة.
 :اسةالدر  حصصاملدرسة لتَلمذها يف غري  تنظمها اليت لمااألع هي املدرسية األنشطة
ومعىن ذالك املهتمني  7واهلويات, وما إىل ذالك. الرياضية، لعاباألو  حفلبت،و  ت،كالرحَل
 بذاهتا، قائمة نشطةولكنه أ ميذ،التَل شخصية كوينيف ت األنشطة يةمهأ نيدركو  بالتعليم
 الدراسيةاملواد  تعليم عن منفصل

 تنظمها اليت لمااألعوهبذا أن املعىن األنشطة اللغوية هي  اللغوية هي العلوم عن اللغة،
  6.وفيها اعلو اخلاص وهو اللغة الدراسيةاملواد  تعليم املدرسة لتَلمذها يف غري

 
 أهداف األنشطة اللغوية .ب

 2ومن أهم أهداف األنشطة يف حول اللغة العربية والرتبية على وهي:
ترسخ األنشطة أيضا ما يصل إليه الطَلب يف الوقت الدراسية، وتوسعها وتنميها،  .1

 وجتددها.
 .استخدام اللغة استخداما صحيحا ناجها ىعليدرب الطَلب  .2
 يصل الطَلب بالرتاث العريب واملرتجم إىل العرابية. .3
 يقوي الشخصية الطَلب. .4

                                                           
 39(، ص.0210)قاهرة: التحضة،  الرتبية عن طرق النشط،إمساعل القباين،  7
 22ص.( 0267)تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة، يف الوطن العريب دليل املناشط الثقافية والرتبوية غري الصفية باملدارس الثانوية ُممود رشدي خاطرن،  8 

 .0-2(، ص. 0270)قاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية،  مشروع النشط املدراسي ملادة اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية العامة،وزاة الرتبية والتعليم املركوية، 2 
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 الواقعية.يريب الطَلب تربية صحيحة يف جماالت احلياة  .5
 يساعد الطَلب ممارسة القيام. .6
 يشغل أوقات فراغ الطَلب. .7
 العزلة.يساعد يف معاجلة اخلجل واالرتباك وامليل إىل  .8

 أنواع األنشطة اللغوية  .ج
 01وهي: األكثر تنفذ يف املؤسسات التعليمية أما أنواع األنشطة اللغوية

 ةاحملادثة العربي .1

 –ُمادثة، بوزن فاعل  –حيادث  –إن كلمة احملادثة أصله من كلمة حادث 
جملتمع اهي وسيلة املرء إلشباع حاجته وتنفيذ متطلبته يف فاحملادثة  00مفاعلة. -يفاعل

الذي حييا فيه، وهي األدة االكثر تكرارا وممارسة واستعماال يف حياة الناس وأكثر قيمة 
  09يف االتصال اإلجتماعي من الكتابة.

لرئيسية اإن تعليم اللغة العربية ُتتاج إىل تعليم احملادثة. أم احملادثة هي الوسيلة 
ن تعليم احملادثة إلتعزيز التفاهم املتبادل والتواصل املتبادل باستخدام اللغة كوسيلتها. 

لديها جانب االتصال يف االجتاهني، أي بني املتكلم واملستمع على أساس املعاملة 
( القدرة على 0باملثال. ولذالك فَلبد على التدريب احملادثة يف بدايتها على أساس: )

( التحكيم )النسبية( املفردات والتعبريات اليت 3( القدرة على القول، )9، )االستماع
تسمح للطَلب للتواصل النية وأفكاره. ولذالك، ميكن القول أن ممارسة من احملادثة هو 

 03استمرار ممارسة االستماع يف أنشطة املطلق تشمل أيضا تدريب لنطقها.

 

 

                                                           
 92(، ص.0223القاهرة: الدار املصرية اللبانية،  (كالتطبيق، النظرية بتُ  العربية اللغة تعليم شحاتو، حسن01 
 36، ص.(9110)الفَلح أوف سيت، الطريقة البسيط يف فهم قواعد الصرف والغعَللتوفيق حاكم، 00 
 920(، ص.ه0006)دمشق: جامعة دمشق، يف طرائق تدريس اللغة العربية،ُممد أمحد السيد، 02 
 92(، ص.0223القاهرة: الدار املصرية اللبانية،  (كالتطبيق، النظرية بتُ  العربية اللغة تعليم شحاتو، حسن03 
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 اخلطابة العربية .2
و لغة هي علم البَلغة والبيان، وفّن اخلطابة هابة تعريف اخلطابة لغة: اخلط

بإقناع الناس وإدهاشهم إما بالكَلم إما بالكتابة، وميكن تعريف اخلطابة  فّن يُعين
  00أيضا بأهنا كل ما يشتمل على كَلم أو كتابة يتّم التفّنن هبا لتغمر وجدان السامع.

 اخلطابة هي نوع من أنواع احملادثات اليت ترتبطتعريف اخلطابة اصطَلحا: 
وثيقا باجلمهور الذي يسمعها، فاخلطابة هي فّن يقوم بشكل أساسي على ارتباطا 

 00التحدث بشكل شفهي مع املستمعني إلقناعهم واستمالتهم ملا يقال.
( 3( اخلطب القضائية، )9( اخلطبة الدينية، )0وهناك أنواع اخلطابة، )

( اخلطب 8( اخلطب السياسة، )0( اخلطب اجلدلية، )0ة )اخلطب العسكري
 .العلمية

 اإلذاعة املدرسية .3
 وجودة األداء، حسن على بالطَل تدريب إىلاإلذاعة املدرسية  ذهه هتدف

 من ةبريئ ،ةطبيع يةح مواقف مهل وهتيئ األساليب،دقة و  ،غةالل وإتقان اإللقاء،
 .ناجحا استخداما ةاللغ فيها يستخدمون نفوسهم، إىل ُمببة التكلف

إىل إذاعة أخبار املدرسة أو املعهد واألحداث اهلامة وهتدف هذه األنشطة 
يف احلياة املدرسية، واملساعدة على تنمية قيادات الطَلب عن طريق إتاحة الفرصة 
للخطابة ومناقشة موضوعات ذات أمهية على املستوى املدرسي أو اإلقليمي أو 

 اعدة الطَلب على تنمية النذوق الفين واجلمايل عن طريقالقومي أو العاملي، ومس
لقاء ، وتدريب الطَلب على إألوان األداب، والفكر، واملوسيقى املناسبة إذاعة بعض

 البيانات واإلرشادات اإلذاعة والتسجيَلت.
 
 
 

                                                           
 بتصّرف 10/09/02، اطّلع عليه بتاريخ www.almaany.com"تعريف ومعىن خطابة يف معجم املعاين اجلامع"، 00 
 . بتصّرف10/09/02، اطلع عليه بتاريخ www.alukah.netاخلصائص"،  –األركان  –(، "فن اخلطابة التعريف 00-01-9116الشيخ عطية ُممد ساَل )00

http://www.almaany.com/
http://www.alukah.net/
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 العربية املناقشة .4

عرف اخلرباء اآلخر أن املناقشة هي موقف للتفاعل اللفظي حيدث بشكل 
املعلم، الطَلب اليت تتبادل  –خمطط مقصود، يقوم على اجتماع عدد من العقول 

فق عليها نتائج ُمددة يت راف قيادة معينة، هبدف احلصول علىاألفكار واآلراء ُتت اش
 مجيع املشاركني.

. جئاثا من أجل الوصول إىل نتوحب حواراهي  عمقضايا اْلمجت ْولح اقشةنامل
  08.جداٌل وُُماَسبة وتبادل آراء ووجهات نظرهي  وتعريف األخرى

 نادي اللغة العربية .5

 تهم،شومناقطَلبة ال أحاديث يف العروب روح تأكيد إىل ةاجلماع ذهه هتدف
 ةوتنمي االستماع، مهارة وتنمي ، ةختلفامل عصورة يف العريب األدب من احملفوظ ريوتكث
 واإللقاء، احلوار، ةرسمما حسن على والتدريب القراءة، وميول للقراءةة صحيح عادات
 ة. والكتاب ، ةابطواخل

 ساجَلتوامل ةعريشال بارياتامل عقد كريق عن دافهاأل ذهه قيقُت كنومي
 شعرال نيودوان ثاالرت  وكتب واجملَلت الصحف على واإلطَلع ، ةوالقصصي ةاألدبي
 وإدارة ندوات وعقد ، ةوالرأسي ةاألقي الكلمات ومسابقات ، ةاللغوي بارياتوامل العريب،

 ةالعربي ةاللغ يناد أعضاء يكون أن كنومي .احملاضر وتسجيل شةللمناق اجتماعات
 ةربيعال ةاللغ إىل يلونمي ممن أو ، ةالعربي ةاللغ يف نيفوقملتو وا نيالنابغ َلبطال نيب من
 سابقاتامل تقام ناد دراسي صف لكل يكون وقد لغويا، أو أدبيا نيوبهو امل من أم

 07.أخرى ةدراسي صفوفا متثل اليت النوادي من هري غ هبين ةواألدبي ةاللغوي
 
 

                                                           
 غري منشورة، كلية الرتبية، )رسالة ماجستريبري الشفوي يف املرحلة اإلعدادي، فعالية الربنامج يف األنشطة اللغوية الستخدام الفصحى لتمنية بعض مهارات التعُممد علي شعَلن، 06 

 .03م(، ص.  9118جامعة عني مشس، 
 00(، ص.0223القاهرة: الدار املصرية اللبانية،  (كالتطبيق، النظرية بتُ  العربية اللغة تعليم شحاتو، حسن07 
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 التمثيل .6

إىل تعريف الطَلب مبكوناهتا املسرح، والعمل املسرحي،  هتدف هذه اجلماعة
الطَلب على القراءة، واإللقاء، والتعبري عن أنفسهم، وكتابة الروايات،  وتسجيع

 واألنشطة اجلدوالية، والتفكري املنطقي السليم والناقد.

 والديكور النص، طريق عن َلبطال لدى اجلمايل اجلانب ينمى نهأ كما
 ببعض القيام خَلل من دافهاأل ذهه قيقُت كنومي .واإلخراج ةصاحبامل وسيقاوامل

 .واإلعَلن ومناظر، والصوت، واإلضاءة، َلبيس،امل وإعداد التمثيليات،

ينطق و يلة، ة ومجمناسباستعماال  يف هذه األنشطة يستعمل الطَلب اللغة
   الطَلب بنطق جيد وصحيح.

 البحث الثاني: مهارة الكالم

 تعريف مهارة الكالم .أ

فأما اللغوّيني ، 06واملراد هبا االستطاعة ،مهارة –ميهر  –ارة" مصدر من مهر لفظ "مه
 منهم : ،آراء كثرية أيضا يف تعريف الكَلمبني 

واللفظ هو الصييييوت املشييييتمل  ،بأن الكَلم هو الفظ واإلفادةفؤاد عليان  رأى أمحد  .0
قل على األ ،هي : مادلت على معىن من املعاين على بعض احلروف كميا أن اإلفادة

 02يف ذهن املتكلم
  التعريف االصييييييييييييييطَلحي للكَلم فهي : ذلييييك الكَلم املنطوق الييييذي يعرب بييييهأمييييا  .9

ا جيول خبيياطره من مشييييييييييييييياعر أو خيياطرة, وميي ،املتكلم عمييا يف نفسيييييييييييييييه من: خيييارة
ريد أن يزداد به غريه من وما ي، روما يزخر به عقله من: رأي أو فك ،وإحسيييييياسييييييات
 داء.مع صحة يف التعبري وسَلمة يف األ ،وذلك يف طَلقة ،معلومات

                                                           
 383۷(ص:۷۹۹۱إندونيسي)فوستاكا فرو كيسمفزسورباياز-عريبأمحد منورور سنو.قاموس املنور 08 
 8۸(.ص:۹۹۹0الدكتور ُممد عليان. املهارات اللغوية ما مهتها وطرائق تدريسها )دار املسلم للنشر والتوزيع.02 
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بأن الكَلم : هو ما يصييييدر عن اإلنسييييان من  وقال ُممد صييييَلح الدين على جماور .3
 ذهن أو على األقل يف ،له داللة يف ذهن املتكلم والسييامعصييوت يعرّب به عن شيييء 

 91املتكلم.

وعند الباحثة فإن الكَلم هو تلفيظ األصيييييييييييييوات املعنوي أو تعبري الكلمة عن األفكار 
 عن أعراض املتكلم. واملشاعر ليفهم كل سامع

 أهداف تعليم الكالم .ب

أوضييييييييييييييح ُممود كَلميل النياقية ورشييييييييييييييدي أمحيد طعيمية أن هنياك أهداف عامة لتعليم 
 90 احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي :

.  أن ينطق املتعلم أصييييييييييييييوات اللغيية العربييية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفيية وذلييك ۷
 العربية.بطرية مقبولة من أنباء 

 . أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة.۹
 . أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.3
. أن يعرب عن أفكاره مسيييتخدما النظام الصيييحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصييية يف لغة 0

 الكَلم
يث ومتييز العدد كري والتأن. أن يسيتخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذ 5

 واحلال ونظام الفعل وأزمته وغري ذلك مما يلزم املتكلم العربية
. أن يكتسيييب ثورة لفظية كَلميا مناسييييا لعمره ومسيييتوى نضيييجته وقدراته, وأن يسييييتحدم 8

 هذه الثورة يف إمتام عملية اتصالية عصرية.
تماعي سيييييبة لعمره ومسيييييتوى اإلج. أن يسيييييتحدم بعض أشيييييكال الثقافة العربية املبولة واملنا۱

 وطبيعة عليه, وأن تكتسب ببعض املعلومات األساس عن تراث العريب واإلسَلمي.
 . أن تعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. ۸

                                                           
 ۷۹9-۷۸9(ص۹۸۸0)دار القلم.كويت. ۹ُممد صَلح الدين على جماورى. تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية. ط:21 
   م.9110عودي. ست. املهاراتدريس ُممود كَلمل الناقة ورشدي أمحد طعيمة. 20 
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. أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشييييكل متصييييل ومرتابط لفرتات زمنية ۹
 مقبولة.

وعند الباحثة فإن أهداف تعليم الكَلم هو أن يتواصييل مع بعضييهم ولتحقيق السييامع 
 على إجزاء أو استجابة اجلسماتية.

 مجاالت مهارات الكالم .ج

دريس يف كتيب طرق تيي وَل تيذكر جمتمعية, وإمنيا ذكرت متفرقية ،جمياالت الكَلم متعيددة
لكَلم. وما يراعى فيها وسييييييتذكر أهم جماالت ا ،( بعضيييييهاmackeeوجدد ماكي) ،اللغة العربية
 99ه عند التدريب على كل جمال منها:مع إشارة إىل ما جيب اتباع ،من مهارات

 الكَلم عن القصص. 1
حكاية القصييييييص من الوان الكَلم اهلامة,  فالقصيييييية خري معني للتدريب على 

هي ف ،َلمعلها عمَل من عوامل ترقية الكمهارات الكَلم. فحب الناس للقصيييييييييييييص جي
 فضَل على ذلك مترين للمذاكرة.

 . الكَلم احلر ۹
مل وهذا يشييييي ،بري عن األفكار واآلراء الشيييييخصيييييية(يقصيييييد بالكَلم احلر )التع

ومواقف خمتلف مثل: احلديث عن األمور الدينية. وهذا اجملال  ،موضييييييييييييييوعات متعددة
 يعطي احلرية الكاملة للمتكلم كي يعرب عن رأيه.

 . الكَلم عن الصور۳
م الذي مييل إليه الصييييييييييييييغار الكَلم عن الصييييييييييييييور جميال هيام من جماالت الكَل

والغرض منه انتقال الذهن من الصور املئية إىل العبارات واأللفاظ الرمزية اليت  ،والكبار
 تدل عليها, وتوضح معناها إما من الصور املتحركة وإما من الصور السكينة.

 
 
 

                                                           
22 Mackee.p langguagein the elementary school,(houghton Miffin,co,New York,1937),hal:95-165 
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 . احملادثة 0
احملادثة مصييدر حادث وتعين: أن يشييرتك شييخصييان أو أكثر يف الكَلم عن شيييء 
املعني. ودور املتحدث يتلخص يف توضيييييييح أفكاره عن طريق نظام الكلمات بعضييييييها مع 

 بعض يف وحدات ُتمل فكرة. 
 . املناقشة0

 ون فيه مؤيداملناقشييييييييية مصيييييييييدر ناق . ويقصيييييييييد هبا. احلديث املشيييييييييرتك الذي يك
 واألساس يف املناقشة: أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد. ،جميبومعارض, وسائل و 

 . اخلطب والكَلمات8
واقف ك ميعرض لإلنسيييييييييييييييان كثري من املواقف اليت تتطلييب منييه إلقيياء كلميية فهنييا

, وهناك  ،ن وخفَلت التكريومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضييييييييييييييري ،التهنئية, ومواقف التعزيية
 عن املؤمترات السابقة ومامت إجنازة فيها. التقارير اليت تتطلب إلقاء كلمة

 االبتكار: البحث الثالث
 االبتكارتعريف  .أ

 جيعله مما ما، شخص ينفذها عملية هو االبتكار( "0202 :993) (medقال ميد )
 بإنشاء تهيوين ما، شخص به يقوم نشاط أو عملية هو هنا االبتكار". له جديًدا شيًئا يصنع
 ثحي احلقل يف موجود هو ما إىل وليس شخص إىل تعود فقط جديد هنا. جديد شيء
 93.االبتكار ينطبق

 يف واألصالة واملرونة الطَلقة تعكس قدرة هو االبتكار أن( 0229) أوتامي يشرح
اليت  لةكام كشخصية االبتكار أن كذلك أوضحت وقد. للتعاون الفكرة والقدرة التفكري،
 ريتطو  لدعم راداألف فيها يتفاعل الذي املكان البيئة هي أن أي. البيئة مع للتفاعل نتيجة
 90.االبتكار ريتطو  لدعم األفراد فيها متنع الذي أيًضا هناك ولكن ،االبتكار

 لبشك التعلم مثل عندهم الشخصيات، املبدعني الطَلب لدى (،nanaقالت نان )
 كبري، ضولف ولديهم والتفاؤل، الشديد، والدافع اجلاد، والعمل واملسؤولية، استقَللية، أكثر

                                                           
23 Hasan Langgulung, kreatifitas dan pendidikan islam, (Jakarta:pustaka Al-husna, 1991) hlm. 174 
24 Koto Kenedi, Pengembangan Kreativitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas II Smp Negeri 3 Rokan 
IV. jurnal Suara Guru : Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, sains, dan Humaniora. Vol. 3 No. 2,  
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 منفريد، شكلب يتعلمون سوف املبدعني الطَلب أن أي التفكري، يف وغنيون والتسامح، وثقة،
 .العايل الفضول ولديهم مسؤولني، ويكونون
 

 االبتكار خصائص .ب
 90إىل: تشمل اإلبداع خصائص أن (Guilford) جيلفورد يقرتح

 الشخص رأفكا من خترج اليت األفكار من العديد إنتاج على القدرة أي التفكري، طَلقة .0
 .بسرعة

 اليت ئلةاألس أو اإلجابات أو األفكار من عدد إنتاج على القدرة أي التفكري، يف املرونة .9
 خمتلفة، اجتاهات أو بدائل عن وتبحث خمتلفة، نظر من مشكلة ترى أن ميكن ختتلف،
 .التفكري طريقة أو األساليب من متنوعة جمموعة استخدام على قادرة وتكون

 أو فكرة أو نكائ تفاصيل تفصيل أو وإضافة األفكار تطوير على القدرة أي التفصيل، .3
 .لَلهتمام إثارة أكثر يصبح حبيث موقف

 فكارأ إىل التوصل على القدرة أو فريدة أفكار إىل التوصل على القدرةأي  األصالة، .0
 .أصلية

 
 االبتكارأهداف  .ج

( 81: 9119) موناندار ألوتامي وفًقا االبتكار تطوير من أو األهداف الغرض
  كتبها أحد يف كتبت كما

 نفسه إظهار الطفل يستطيع ، مبدًعا كونه خَلل من ،أوالا 

 ميكن. كَلتاملش حل من خمتلفة أنواًعا ترى أن ميكن اإلبداعي التفكري على القدرة ،ثانياا 
 جمموعة تلد أن اطبيعته على تقتصر أن دون اآلخرين عن ختتلف اليت األفكار عن للتعبري
 .األفكار من متنوعة

                                                           
25 Nurhayati Simatupang, meningkatkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa jurusan pendidikan jasmani dan 
olahraga. Jurnal Pedagogik Keolahragaan. Vol. 2. No.  2. Juli - Desember 2016  
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 سيؤثر لفردا رضا ُتقيق مستوى أن مَلحظة املهم من. الفرد يرضي سوف االبتكارب ،ثالثاا
 .العاطفي االجتماعي التطور على

 98.حياهتم نوعية ُتسني من البشر ميّكن اإلبداع ،رابعا

 في تعليم اللغة االبتكار .د

 هذا خَلل نم األساسية طبيعته عن لتعبريل شخصال يستخدمها عملية هو االبتكار
. لآلخرين خصالش هذا عن شيئا ينقل الذي نتاج، اإلالرضا عنه ينتج حبيث الوسيلة أو الشكل

 لذلك ،اللغة لميملتع هدفا أصبح اللغوية املهارات من جوانبوكما نعريف يف تعليم اللغة هناك 
 االستماع أي للغوية،ا الكفاءة ُتقيق خَلل من اللغة ميتعل يف املعلمني تعليم يواصل العاَل يف

 97يف تعليم اللغة: االبتكار. وهناك والكتابة كَلموال والقراءة

مهارة االستماع وهي فهم اخلطاب الشفوي يف اإلذاعة األخرب، واخلطابة،  أوالا 
 واملناقشة، والندوة، ويف القراءة العمل العلمي مثل: الشعر، القصة، املسرح.

استخدام اخلطاب الشفوي يف إلقاء األرآء، واخلطاب يف مهارة الكَلم وهي  ثانيا
 التعرف، واملناقشة، وغري ذالك

مهارة القراءة وهي ممارسة فهم القراءة نص اخلطابة، ونص الشعر، ونص األخرب، ثالثا 
 وغري ذالك

، والعمل رمهارة الكتابة وهي كثر تدريب كتابة نص اخلطابة، والرسالة، الشعرابعا 
 العلمي.

 

 

                                                           
26Utami Munandar,2002, kreatifitas anak usia dini, Jakarta: sinar dunia, Hal:60  
27 Andoyo Sastromiharjo, 2004, membangun kreatifitas dalam pembelajaran, Bandung: Jaya Pustaka, Hal: 45 
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 الفصل الثالت

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
. 96إّن منهجية البحث هي طريقة العملية للحصول على بينات ألخذ فائدة معيّنة

واهر والفهم فيها على وصف الظ تركيزاالبحث املدخل الكيفي. ألّن  تستخدم الباحثة يف هذا
عن ميدان البحث  متاما عميقا، كمثل يف السلوك، الطبيعية، الدافعية وحنو ذالك. وأّما يف 

شكيل تمنهجه تستخدم الباحثة املنهج الوصف/ دراسة احلالة. ألّن تريد الباحثة أن تعرف كيف 
 اتببتكار الطالا ُتصل على تشكيَل دقيقا حىّت يف مهارة الكَلم  االبتكارية األنشطة اللغوية
 .باب اخلرياتومراقبتها يف معهد  اجّيد وتطبيقه

 
 وأدوات البحث طريقة جمع البيانات .ب

 مجع البيانات يف هذا البحث كما يلي : طريقةدم الباحثة ختست
 املَلحظة .0

باحثة وهي طريقة حبيث تكون الاملشاركة غري احثة طريقة املَلحظة و تستخدم الب
تقوم الباحثة يف سلوك معنّي من خَلل اتصالة مع و جزءا يف األنشطة اللغوية. 

. وتقوم الباحثة 92األشخاص  أو األشياء اليت يدرسوهنا، مّث تسجيل الباحثة البيانات
يف  شطة اللغويةاألنتشكيل يق يف بيف املَلحظة للحصول على البيانات املهّمة عن تط

َلحظة أثناء ومراقبتها. قامت الباحثة بامل تشكيَل دقيقا االبتكاراليت ترقي مهارة الكَلم 
 يف املعهد. اللغويةاألنشطة 

 املقابلة .9
املقييابليية هي الطريقيية االتصييييييييييييييالييية املبيياشييييييييييييييرة احلرييية بني االئييل واملسييييييييييييييؤول جلمع 

تخدم الباحثة وتسيييي املعلومات, وتسييييجل السييييائلة )الباحثة( البيانات اليت ُتتاج إليها.
ة مجع تعتمد الباحثة أيضا بطريقة املقابلة. وهي طريق يف هذا البحث املقابلة املنظمة.

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2009) hlm. 15 

 001م( ص.  0229،)عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع، العلمي، مفهومه، أدواته، أساسهالباحث ذوقان عيدان وآخرون،  92 
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للبحث وجها بوجوه بغرض طرح عدد من األسييييييييئلة من  ةاملعلومات اليت متكن الباحث
ا طريقيية يف طلييب البينييات بطبيياحثيية واإلجييابيية من قبييل البحوث. فبييل ال ريقيية نقول إهنييّ

 31.لتساؤل بني الباحثة والفاعل أو املخرباحلوار أو ا
 لوثائقا .3

التوثيق هو طلب البيانات عن األشيييييييييياء، والشييييييييييكل منها املذكرات، الرسييييييييييائل، 
تسييييتخدم الباحثة التوثيق لتسييييهيل  30واملقاالت الدوريات، وجدوال األعمال وغريها.

ا وزيادة هبيف مجع البيانات وامتام حصييييييييييييييول املقابلة واملَلحظة لتكون البيانات أعمق 
 املعلومات، وهي:

 نص اخلطابة (0
 نص رئيسة اجللسة (9
 نص اخلطاب يف املسرح (3
 قائمة أمساء املدرسات (0
 قائمة أمساء الطالبات (0
 الصور اليت تتعلق بعملية األنشطة اللغوية  (8
 جدوال أمساء الغرفة اليت تقدمي باألنشطة اللغوية (7

 
 مصادر البيانات  .ج

ج الباحثة البيانات الكيفية الوصفية. وُتتا من البيانات اليت ُتتجها الباحثة هي 
 حلصول البيانات عن كيفية تشكيل وتطبيق يف اتبطالالصدران، أّوال مصدر من جّهة مب

ات الثنوي هو . مصدر البيانمّث مراقبةهتم االبتكارلرتقية يف مهارة الكَلم  األنشطة اللغوية
حملصولة بيانات التكملة من البيانات االوثائق كالو  .ةأواملشريف ةاألعضاء قسم اللغة واملعلم
 يف مصدر البيانات األّول.

 

                                                           
30  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2009) hlm. 149 
31 Arikuntu, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Yokyakarta: Rineka Cipta,2009), hlm 31 
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 حضور الباحثة .د

إن حضور الباحثة يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البيانات كاألداة 
الرئيسية، كما قال لكسي ج. مولينج، إن من إحدى خصائص البحث الكيفي هي أن 

 يف هذا البحث، تدور الباحثة كاألداة األوىل الباحث هو كآدة رئيسية وجامع البيانات. إذاً 
يف مهارة للغوية األنشطة ا وخطوات ومزايا وعيوب تطبيق املَلحظة واملقابلة والتوثيق عن يف

 .مبعهد باب اخلريات اتبرتقية ابتكار الطالل الكَلم
إذًا حضور الباحثة يف ميدان البحث البد منه، وجودة الباحثة يف ميدان البحث 
البد من املروعة واهتمام بآدب السلوك، ألن الباحثة يف مجع البيانات ستتعامل مع الناس، 
أما هي منفردا أو فرقة أو جمتمعة. ولذلك تنبغي على الباحثة أن تعرف أحوال وميدان 

 البحث معرفة جيدة.
  

 يل البيانات تحل .ه
تقوم الباحثة يف هذا البحث بتحليل وتفسري البيانات كما املوجودة يف ميدان 

لباحثة . وتقوم ايف املعهد باب اخلريات األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلمالبحث حول 
لبيانات ابتحليل البينات علي الشكل التفاعلي ميليس وهربمان. قيَل أّن يف عملية ُتليل 

 .39( استنتاج3البينات، ) تقدمي( 9البيانات، ) تقليل( 0: ) ثَلثة مراحل
 (Data Reductionتقليل البيانات ) .0

 ملخص، ط،تبسي على االهتمام وتركيز اختيار، عملية هو البيانات تقليل
 ُتدث يثحب امليدان يف املكتوبة املَلحظات من تنشأ اليت اخلام البيانات وُتويل
 إنشاء املواضيع، عن حبث ترميز، تلخيص، (التخفيض من التالية املرحلة فيها

 ُتويلها وأ البيانات تقليل عملية تستمر. (املفكرة كتابة أقسام، إنشاء جمموعات،
 33.مرتب النهائي التقرير حىت امليداين البحث بعد مستمرا

                                                           
32 Mattew B. Milles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi, 

(Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) hlm. 16-18 
33 Mattew b. Milles & A. Michael Huberman, Op cit 
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 تقدمي البيانات .9

 ميلي حيّدد .البيانات مي تقد هي التالية اخلطوة فإن البيانات، تقليل بعد
 استخَلص إمكانية يعطي اليت املنظمة املعلومات من كمجموعةدمي  التق برمان وهو
 امليدان من عليها احملصولة البيانات تقدمي أن يأ 30ت.اإلجراءا واختاذ النتائج
 ب،و مطل غري هو وما مطلوب هو ما بني مقّسم البحث مشكَلت جبميع الذي
 أن يستطيع املتوقع من البيانات، تقدمي هذا من .املشكلة حدود وتعطي جتّمع مث

 البحث يف 30مة.الداع والبيانات اجلوهرية البيانات أي وضوحا تاالبيان يعطي
 سطّر، خبَلصة، البيانات تقدمي يطّبق أن يستطيع ، الكيفي املدخل باستخدام
 38.ذلك وغري خمطط، ت،االفئ بني العَلقة

 استنتاج .3

 يزال وال منها، اإلثبات و االستنتاج هو البيانات ُتليل يف التالية اخلطوة
 التالية املرحلة يف تدعم قوية أدلة توجد إذا وسيتغري مؤقًتا مبدئي استنتاج كل
 البحث عملية حينما احملصولة اخلَلصة عن اإلثباط حيتاج لذلك .البيانات مجع من
 احمللل ذهن عن تعرب اليت التفكري إعادة مثل قصريًا اإلثبات هذا يكون قد .أيضا
 دقيًقا يصبح قد ميكن أو امليدانية، املَلحظات على مراجعة أو الكتابة، أثناء
 اجلهود أو األهداف متعددة اتفاقيات لتطوير األقران بني األفكار وتبادل مبراجعة
 . األخرى البيانات جمموعة يف النتيجة من نسخة لوضع الواسع

داف البحث، احملتاجة باعتماد على أهيف ختفيض البيانات خيتار الباحثة البيانات 
ثة تارة. تقوم الباحالبيانات املخ تقدمي ُتتاجها. مّث تقوم الباحثة بوترتك البيانات اليت ال

ر اخلطوة : التعريف، والتصنيف، والتنظيم والتفسري. وآخالبيانات الذي يتضّمن من تقدميب
 البيانات. تقدميو  ليلقتقوم الباحثة باستنتاج بعد ت يف ُتليل البيانات هي االستنتاج، حيث

                                                           
34 Mattew b. Milles & A. Michael Huberman, Op cit hal. 17 
35 Rafida rasyid, skripsi pemahaman guru dalam menerapkan penilaian autentik di madrasah ibtidaiyyah no. 

366 bumiayu kec. Wono mulyo Kab. Polewali Mandar, (makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), hal 59 
36 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 341 
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 121الرقم  لجدو 

 طريقة جمع البيانات ومصادرها 

 أسئلة البحث طريقة مجع البيانات مصادر البيانات أدوات البحث 

الكراسة، دفرت 
 املذكرة 

نتيجة املَلحظة من 
 يف اتبالعملية الط

أنواع األنشطة 
 اللغوية 

 الطالبات
 واملشريفات

 املَلحظة -

ما هي أنواع  .0
األنشطة 
 يةاللغو 

 يف االبتكارية
مهارة الكَلم 

لدى 
 الطالبات
معهد باب 
 اخلريات ؟

 ماملعلو  الطالبات إجابة املقابلة منهن 
أعضاء قسم و 

 واملشرفات اللغة
 املقابلة -

آلة تصوير، 
 الورقة

ُتليل من تلك 
 الوثائق

قائمة أمساء  -
 املدرسات

قائمة أمساء  -
 الطالبات

الوثيقة من  -
أنواع 

األنشطة 
 اللغوية

 الوثائق -
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جدوال أمساء  -
الغرفة اليت 
تقدمي 

باألنشطة 
 اللغوية

الكراسة، دفرت 
 املذكرة

نتيجة املَلحظة من 
 يف اتبالعملية الط

أنواع األنشطة 
 اللغوية

 اتبالطال
 واملشريفات

 املَلحظة -

كيف تطبيق  .9
األنشطة 

 للغويةا
 يف االبتكارية

مهارة الكَلم 
لدى 
 اتبالطال

معهد باب 
 ؟ اخلريات

 ماملعلو  اتبالطال إجابة املقابلة منهن آلة تسجيل
أعضاء قسم و 

 واملشرفات اللغة
 املقابلة -

آلة تصوير، 
 الورقة

ُتليل من تلك 
 الوثائق

 نص اخلطابة -
نص رئيسة  -

 اجلسة
نص  -

اخلطاب يف 
 املسرح

الصور اليت  -
ة تتعلق بعملي

 الوثائق -
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األنشطة 
 اللغوية
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات ومناقشتها

 عرض البيانات وتحليلها .أ
معهد  لدى الطالباتفي مهارة الكالم  االبتكارية أنواع األنشطة اللغويةالمبحث األول: 

 باب الخيرات

، تبحث ميف مهارة الكَل االبتكارية قبل أن تبحث الباحثة عن أنواع األنشطة اللغوية
سمى باحملاضرة يف هذا املعهد ت األنشطة اللغويةالباحثة أوال عن األنشطة اللغوية يف هذا املعهد. 

عة. هي النشط الذي عقد يف كل أسبوع مرة يعين يف ليلة اجلم يف مهارة الكَلمواألنشطة اللغوية 
 وهذا النشط نفذ يف قاعة املعهد. كما قالت األستاذة فارة:

 لديهم سلي( اجلمعة) التايل اليوم يف الطالبات ألن الوقت هذا ارخنت"
 عم تتداخل فَل هذه األنشطة تأخرت إذا لذلك. درسيةامل ساعاتال

  37"املدرسية األنشطة

 دولج، لكن مت باب اخلريات الطالباتمن  نيف هذا النشاط مجيعه ركاتكان املشا
بعرض أو ملء  اتمكلف ةً طالب 98إىل  90تكون كل غرفة من الربنامج وفًقا لرتتيب الغرفة. ت
 . قالت األستاذة فارة:هذا النشاط والباقي متفرج

 َل إذا ألن. الورقحامل  كان حىت قدًمة الطالبات مجيع على جيب"
 36".والثقة الشجاعة تنشأ فلن األمر، يكن

                                                           
 صباحا( 01.11، في الساعة: 2121مارس -4انطالقا بالمقابلة مع األستاذة فارة ) 37
 صباحا( 01.11لساعة: ، في ا2121مارس -4انطالقا بالمقابلة مع األستاذة فارة ) 38
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 يئةه باعتباره النشاط هذا ملشاهدة أيًضا حاضرةً  ةعلمامل كان ذلك، إىل باإلضافة
 يف احلدث ذاه يكون حبيث األداء فناين إىل دخَلتمل وتقدمي لتصحيح( املعلقني) ُملفني
 .فائدة وأكثر أفضل املستقبل

 أهداف األنشطة اللغوية )احملاضرة( .0

 هو اطالنش هذا. الطالبات مجيع اضرهُت أن جيبالذي  نشاطال هي هذه احملاضرة
د األستاذة من رئيسة املعه تنقل قد هذاو . روتيين بشكل الطالبات اضرهُت أسبوعي نشاط
 نور:

 أجل نم نشطةهذه األ يف املشاركة الطالبات مجيع على جيب"
صلى  لنِبا تعاليم لنقل تدريب منتدى مبثابة النشاط هذا جعل

 32اهلل عليه وسلم"

 من طالباتال كنمت حىت تدريبال نتدىهي األنشطة امل ضرةااحمل أن البيان يوضح
 الطالبات علجت النشاط هذاألن  النشاط هذا واختيار. املستقبل يف اإلسَلمية التعاليم نقل
ا قالت إحدى . هذاجملتمع إىل الدخول بشأن قلًقا وليس يف تكلم اللغة العربية ثقة أكثر

 الطالبات:

 بيةتكلم اللغة العر  ثقة أكثر الطالبات علجت األنشطة "هذه
 01"اجملتمع إىل الدخول بشأن قلًقا وليس

 ، هذه األنشطة ترقي االبتكار لدىثقة يف تكلم اللغة العربية أكثروجبانب 
الطالبات زيادة املفردات اجلديدة. كما نقلت من إحدى  جيعل النشاط هذاالطالبات، ألن 

 الطالبات معهد باب اخلريات:

                                                           
 (نهارا 03.11، في الساعة: 2121مارس -05) طالقا بالمقابلة مع األستاذة نوران 32
 (مساء 06.11، في الساعة: 2121مارس -05) الثناوية 3طالقا بالمقابلة مع نجوى فصل ان 41
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 00"أحب هذه األنشطة ألن نزيد كثري من املفردات اجلديدة"

فقط، هذه األنشطة أيضا زيادة اللغة اجلديدة. وهذا كما  وغري زيادة املفردات اجلديدة
 نقلت من إحدى الطالبة يف هذا املعهد:

"جعلت األنشطة ترقي االبتكار لد الطالبات ألن هذه   
 09األنشطة زيادة اللغة اجلديدة"

ن ، واآلن نبحث علدى الطالباتبعد نعريف أن هذه األنشطة ترقي االبتكار 
 نماالبتكار لدى الطالبات. الطريقة املستخدمة كثرية وخمتلفة، أحدها هي  طريقة ترقية
 قبل. كما قالت الطالبة: من ديداجل نصال الطالبات إنشاء خَلل

 االبتكار يف مهارة الكَلم لدى "الطريقة املستخدمة لرتقية
 03قبل" من ديداجل نصال إنشاء َللالطالبات خب

 شيءال أو ديداجل شيءال عن البحث خَلل منوغريها هناك الطريقة األخرى، وهي 
 الذي حيدث. هذا كما قالت الطالبة: خراآل

االبتكار يف مهارة الكَلم لدى  "صنعت األنشطة ترقية
 ءشيال أو ديداجل شيءال عن البحث الطالبات بطريقة

 00الذي حيدث" خراآل

 استعداد قبل األنشطة اللغوية .9
 اإلعداد،: وهي مراحل ثَلث إىل نشطةهذه األ من منهجية جمموعة تنقسم

 نشطةألا جدول عناملسكان  ةرئيس علنست الشهر بداية يفنشط. ال وبعد والتنفيذ،
                                                           

 (مساء 06.11، في الساعة: 2121مارس -05) الثناوية 3طالقا بالمقابلة مع نجوى فصل ان 40
 (نهارا 04.11، في الساعة 2121مارس -05) الثناوية 3طالقا بالمقابلة مع فاطمة رزكا فصل ان 42
 (نهارا 04.11، في الساعة 2121مارس -04) الثناوية 0طالقا بالمقابلة مع فائزة فصل ان 43
 (مساء 06.11، في الساعة: 2121مارس -04) االتداءية 2طالقا بالمقابلة نورة فصل ان 44



30 

 

 اللغوية نشطةألا متأل أن املقرر من اليت الغرفة اسم مث. غرفة كل اسم حسب مرتبة (ضرةااحمل)
، كما يقالدق التحضري مع احلدث عرض من تتمكن حىت الفور على تستعد (ضرةااحمل)

 قالت رئيسة املسكان:
 من دءًاب ،الربنامج اجملدولة الغرفة تعد الفور على"

 نسلمه الذي املنهجي واحلدث املوضوع اختيار
 00"حدثهم هو هذا ألن للطَلب

 جبمع رفةالغ رئيسة قومت اجلدول، األنشطة ملء عن املسؤولة الغرفة تعرف أن بعد
 لتحديد ماعجتاال عقد مت. الغرفة ةمشرف ضرهُت الذي جتماعاال عن لإلبَلغ الغرفة أعضاء
 واالتفاق ،مللئها األعضاء واختيار احلدث، وصياغة ،عرضها املراد احملمدية عنوان أو موضوع
 النشط. كما قالت مشرفة الغرفة: منسق واختيار ،النشط رسوم مقدار على

 نشطةاأل استعداد يف ة الغرفة شرفم مشاركة إن"
 لطالباتا توجيه يتم حبيث للغاية مهم أمر )احملاضرة(

 للطَلبيزيد الدافع  أن وميكن ،النشط إقامة يف
 08"لألداء تواقًا أكثر يكونون حبيث

 وتصور ةالزخرف وعمل واملمارسة النشط بإعداد الطالبات يقوم جتماع،اال انتهاء بعد
 نم طلبت احلدث إعداد منذ. احملمدية احلدث عقد قبل أسبوع ملدة يتم الذي النشط
ة ، إستعداد هنا مثل صنعت الطالبة املسؤولاملسندة املهام عن املسؤولية لتحمل الطالبات

 نص اخلطابة ونص رئيسة اجللسة ونص احملادثة املسرحية. هذه كما قالت رئيسة الغرفة:

                                                           
 صباحا( 01.11، في الساعة: 2121مارس -4قا بالمقابلة مع األستاذة فارة )انطال 45
 صباحا( 1112.، في الساعة: 2121مارس -4طالقا بالمقابلة مع األستاذة ستي زبيدة )مشرفة سيدة سودة( )ان 46
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 اكتشاف فيه ميكننا الذي سنعريف من هو هذا" 
 خاصة نصوص عمل خَلل من ،الطالبات ابتكار
 07"هبم

ة شرفم ومقت. هلذه األنشطة اإلشراف يف نشطًا دورًا أيًضا ة الغرفةشرفم لعبت
 اليت رحيةرئيسة اجللسة واملسو  والتَلوات بةاخلطا تقدمي على الطالبات بتدريب الغرفة
 تمكنت ىتح واحلماس دافعمشرفة الغرفة لل وفرت ذلك، إىل باإلضافة. اتبالللط أعطيت
 واحملتوى ملوادا حيث من باإلشراف ة الغرفةشرفم قومت كما. والثقة اجليد األداء من الطالبات
 لذا .حىت جتعل األنشطة اللغوية أكرت ابتكارا من الغرفة قبلها املنهجية والعربية واللطف

 06.نشطًا يكون أن أيًضا على ة الغرفةشرفم بجت

 عند التنفيذ )األنشطة اللغوية( .3

 ؤولنياملس الطالبات على جيب ،(ضرةااحمل) ألنشطة للجدول وفًقا اخلميس، يوم
 واليشهد القاعة أو املصلى يف املشاهد اجتمع 91:11 الساعة يف. النشط لتقدمي االستعداد

 ةالباحث رفعت حىت النشط هذا يف ةحاضر  ةالباحث تكان كما. (ضرةااحمل) اللغوية نشطةاأل
 02(.ضرةااحملاللغوية ) نشطةاأل سلسلة حقا

 شعار ُتت (ضرةا)احمل اللغوية نشطةاأل" سودة سيدة" الغرفة ستعرض الوقت هذا يف
 جتميعو  واحلديث النبوي القرآن قراءة مثالنشط برئيسة اجللسة  بدأ". السكوت سَلمة"

تليها و  وسيقيةاملسرحية امل قصة مولودية ت رئيسة اجللسةقرأ مث. املعهد بغناء الغرفة أعضاء
 01.لغات ثَلثاخلطابة ب على ُتتوي

                                                           
 صباحا( 01.11، في الساعة: 2121مارس -0طالقا بالمقابلة مع ليلة النصفية )رئيسة الغرفة سيدة جويرية( )ان 47
 ليال( 20.11، في الساعة 2121-مارس-8مالحظة في المعهد باب الخيرات )انطالقا بال 48
 ليال( 1121.، في الساعة 2121-مارس-02مالحظة في المعهد باب الخيرات )انطالقا بال 42
 ليال( 1121.، في الساعة 2121-مارس-02مالحظة في المعهد باب الخيرات )انطالقا بال 51



33 

 

 يف. دائًما لعربيةا باللغة التحدث على لكي الطالبات العربية باللغة الربنامج حيفز
 من ليس. َلهتمامل ومثرية فريدة بطريقة العربية اللغة واقرتاحات مزايا تقدمي يتم ،املسرحية
 هذا شاهدةم يف بأيديهم ويصفقون ويبتسمون يضحكون طَلب هناك كان إذا املستغرب
 تسليمها مت اليت بةااخلط كانت. بالنعاس يشعرون الطالبات بعض أن من الرغم على النشاط
 اهتمام مدى ملعرفة للمشاهد طرحه يتم اختبار هناك ،النشط هناية يف. وجيدة صاخبة
 على جابأ الذي املشاهد على جوائز مخس توزيع مت. عرضه يتم الذي بالربنامج املشاهد
 00.صحيح بشكل األسئلة

 على علقت اليت املعلمة ىحدإ من ممثل هناك كان ،األنشطة اللغوية انتهاء بعد
 واليت الطبعب واقرتاحات انتقادات على املقدمة التعليقات ُتتوي. املرة هذه ضرةااحمل أداء
 وعاد النشط انتهى 99:11 الساعة يف. النشاط هذا يف أكثر ابتكارا ميكن حبيث تبين

 .همتغرف إىل الطالبات

 بعد األنشطة اللغوية )احملاضرة( .0

 التايل سبوعاأل يف سيظهرون الذين الطالبات اجتمع ،(ضرةااحمل) نشاطال انتهاء بعد
 املزيد صورت مثل. السابقة الغرفة من إبتكارا أكثر وسيكون عرضه سيتم وما موضوع إلعداد
 كما قالت رئيسة الغرفة:  .جديدة لغةلب النص امأل اإلبداعية، الربامج من

 لتحديد الفور على اجتمعنا النشاط بعد"
 09".إبداًعا أكثر ليكون املوضوع

                                                           
 ليال( 1121.، في الساعة 2121-مارس-02مالحظة في المعهد باب الخيرات )انطالقا بال 50
 (ليال 22.11، في الساعة: 2121ارس م-20( )رئيسة الغرفة سيدة ميمونة)أوفي انطالقا بالمقابلة مع  52
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 من التصحيح انتهاء مع. النشط انتهاء بعد الطالبات بتصحيح أيًضا ةاملشرف قومت
 كل ملنتظمةا (ضرةااحملاللغوية ) نشطةاأل أيضا هذا ومثل. ضرةااحمل نشاطال انتهى ،ةاملشرف
 .أسبوع

: وهي مراحل ثَلث إىل هذه األنشطة من منهجية جمموعة تنقسمبعد نعريف 
برامج   3أنواع األنشطة اللغوية يف هذا املعهد  . واآلن نعرفالنشط والتنفيذ، وبعد اإلعداد،

 كما قالت األستاذة فاطمة شاهد:

برامج فقط وهي  3"مجلة األنشطة اللغوية اآلن 
 03اخلطابة ورئيسة اجللسة واملسرحية"

 اخلطابة .0
ي لغة: اخلطابة هبداية، نوع من أنواع األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلم هي اخلطابة، 

علم البَلغة والبيان، وفّن اخلطابة هو فّن يُعين بإقناع الناس وإدهاشهم إما بالكَلم إما 
بالكتابة، وميكن تعريف اخلطابة أيضا بأهنا كل ما يشتمل على كَلم أو كتابة يتّم التفّنن 

وتعريف اخلطابة اصطَلحا: اخلطابة هي نوع من أنواع  54مر وجدان السامع.هبا لتغ
احملادثات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باجلمهور الذي يسمعها، فاخلطابة هي فّن يقوم بشكل 
 55أساسي على التحدث بشكل شفهي مع املستمعني إلقناعهم واستمالتهم ملا يقال.

 على عامة رةنظ تقدمي أو، آرائهم عن للتعبري اخلطب إلقاءواخلطابة يف ذالك املعهد هي 
وهذا متساويا مع ذالك البيان، وجيعل بأن اخلطابة نوع من أنواع األنشطة  08 .املسألة
 اللغوية.
 

                                                           
 نهارا( 02.11، في الساعة: 2121-فبريير-20انطالقا بالمقابلة مع األستاذة فاطمة شاهد ) 53

 بتصّرف 10/09/02، اطّلع عليه بتاريخ www.almaany.com"تعريف ومعىن خطابة يف معجم املعاين اجلامع"، 00 
 . بتصّرف10/09/02، اطلع عليه بتاريخ www.alukah.netاخلصائص"،  –األركان  –(، "فن اخلطابة التعريف 00-01-9116الشيخ عطية ُممد ساَل )00
 ليال( 20.11، في الساعة 2121-مارس-02انطالقا بالمالحظة في المعهد باب الخيرات ) 56

http://www.almaany.com/
http://www.alukah.net/
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 اجللسة ةرئيس .9

يف وحدث يف مض أو عمل كقائدت يتال يعيناجللسة  ةرئيساألنشطة اللغوية الثاين هي 
 رئيس اجللسةو  .وهي أيضا الشخص الذي يبدأ برنامج احملاضرة فَلتاحلو العروض املسرحية 
 07الرتتيب الربنامج. إلقاءهنا شخصان الذي 

 ،غةالل وإتقان اإللقاء، وجودة األداء، حسن على الطالبات تدريباإلذاعة املدرسية هي 
شخصان الذي . ورئيس اجللسة يف هذا املعهد ةطبيع يةح مواقف مهل وهتيئ األساليب،دقة و 

 رئيس اجللسة، وهذا الدليل بأن األداء حسن على . متساويا يف اإللقاءإلقاء الرتتيب الربنامج
 يف هذا املعهد نوع من أنواع األنشطة اللغوية.

 املسرحية .3

 الشخصيةو  احلياة واقع صورجعلت املسرحية األنشطة اللغوية الثالث، املسرحية ت
نوان . واملسرحية هنا ُتت العتنظيمه يتم الذي واحلوار الدور خَلل من البشري والسلوك
  06.النشاط هذا تنفيذ مت الشهر مع

على  لطالباتامبكوناهتا املسرح، والعمل املسرحي، وتسجيع  الطالباتالتمثيل هو 
القراءة، واإللقاء، والتعبري عن أنفسهم، وكتابة الروايات، واألنشطة اجلدوالية، والتفكري 

ل أنفا هو . البيان من التمثيأما يف هذا املعهد تسمى باملسرحية املنطقي السليم والناقد.
 املسرح وهذا الدليل بأن املسرحية يف هذا املعهد نوع من أنواع األنشطة اللغوية.

 

                                                           
 ليال( 20.11، في الساعة 2121-مارس-02انطالقا بالمالحظة في المعهد باب الخيرات ) 57
 ليال( 20.11، في الساعة 2121-رسما-02انطالقا بالمالحظة في المعهد باب الخيرات ) 58
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معهد  لطالباتافي مهارة الكالم لدى  االبتكارية تطبيق األنشطة اللغويةالمبحث الثاني: 
 باب الخيرات

، القرآن الكرمي قراءة آيات يبدأ برئيسة اجللسة مث هناك اللغويةهذه األنشطة اخلطوات يف 
، مث ه وسلمقراءة الصلوات النِب صلى اهلل علي، مث قراءة احلديث النِب صلى اهلل عليه وسلممث 

 . كما قال قسم اللغة هذا املعهد:املسرحيةاآلخري  اخلطابة العربية، و

، مث لكرميقراءة آيات القرآن ا مث"ترتيب الربنامج هنا يبدأ برئيسة اجللسة   
 صلى اهلل قراءة الصلوات النِب، مث قراءة احلديث النِب صلى اهلل عليه وسلم

 02"املسرحيةاآلخري  اخلطابة العربية، و، مث عليه وسلم

 اخلطابة  .0
 األنشطة اللغوية األوىل هي اخلطابة العربية. تطبيق هذه النشاط مثل:

 cultura22كلترا = 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 وياأيها اإلخوان واألخوات ىف اإلسَلم

حنمده ونستعينه وستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهلل فَل 
مضل له ومن يضلله فَل هادي له. أللهم صلى وسلم على سيدنا ُممد وعلى اله وصحبه أمجعني. 

 دأمابع

                                                           
 نهارا( 02.11، في الساعة: 2121-مارس-5) بالمقابلة مع قسم اللغةانطالقا  52
 (نص الخطابة سيدة ميمونة) انطالقا بالتوثيق 61
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 قيدةتأثري الثقافة الغربية يف تطّور العياأيها اإلخوان أقوم أمامكم إللقاء كلمة ُتت عنوان " 
 " فإن شاءاهلل ينفعين وينفعكم مجيعا .. آمنياإلسَلمية

 اخواين املسلمون وامليحرتمون رمحكم اهلل ...

كلرتا =   نيةقبل كل شيئ أريد أن أخربكم عن الثقافة، وهي كلمة مشتقة من الكلمة الَلتي
cultura واليت تعىن "يزرع األرض" وهو مصطلح خمتلف املعاىن. فإنه ميكن استخدام كلمة "ثقافة" يف ،

التعبري عن هذا املعىن وهو "جمموعة من االجتاهات املشرتكة, والقيم, واألهداف، واملمارسات اليت متيز 
 مؤسسة أو منظمة أو مجاعة ما".

 مأخوذ من الفعل عقد، نقول عقد البيع واليمني والعهد أّكده ووثّقه.مث أصل العقيدة يف اللغة 
وعقد حكمه على شيء لزمه. ومنه الفعل اعتقد مبعىن صّدق. يقال اعتقد فَلن األمر إذا صّدقه وعقد 
عليه قلبه أي آمن به. ويفهم من هذا أن العقيدة يف اللغة تأيت مبعنيني : ""األول:"" العقيدة مبعىن 

، فهي التصديق دون شك، أي اإلميان ""الثاين:"" العقيدة مبعىن ما جيب االعتقاد به. ومن االعتقاد
 هنا يقولون اإلميان باملَلئكة من العقيدة، أي مما جيب االعتقاد به.

يطلق على ما يؤمن به مسلمو أهل السنة واجلماعة من أمور التوحيد وأصول اإلميان. وأن تعلم 
ْن قَيْبِلَك مسلم فقد قال اهلل يف سورة الزمر ﴿َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن مِ العقيدة فرض عني على كل 

 80لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن( اآلية 

ون كأما ""العقيدة اصطَلحاً: فهي التصور اإلسَلمي الكلي اليقيين عن اهلل اخلالق، وعن ال
واإلنسان واحلياة، وعما قبل احلياة الدنيا وّعما بعدها، وعن العَلقة بني ما قبلها وما بعدها. و تشمل 

 العقيدة على أركان اإلميان الستة و أركان اإلسَلم.

 أيها اإلخوان ، يف اهلل ...
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ا رأينا يف أيامنا ميف هذه الينيُّْهَزِة املناسبة أريد أن أكشف املفهوم من التأثري الغربية هنا، وهو ك
هنا كثري من أصحابنا ال يبالون ما قد اعتقد والدهم، وهم حيبون الثقافة الغربية وينسى العقيدة 
اإلسَلمية. يشاهدون التلفاز وهناك أفَلم غربية ُتكي قصة خيالية كانت يف البَلد الغربية مثل 

Cinderella, Transformer, Rapunzel  ال ن قصة األنبياء واملرسلني، ويف املثوغريها حيث كانوا ال يفهمو
ويقرئون ما كان فيه مث ينسون بقراءة القرآن الكرمي واحلديث  Internetاألخر أن أصحابنا يستعملون 

 النبوي.

وهبذا كيف يستطيعون أن يعبدوا إىل اهلل إذ َل يكن يف قلوهبم اعتقاد اإلميان باهلل وباملَلئكة 
يوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه وشره، وكذلك يف أركان اإلسَلم وهي وبالكتب السماوية وبالرسل وبال

شهادة أّن ال إله إال اهلل وأّن ُممداً عبده ورسوله وإقامة الصَلة وإيتاءالزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
احلرام ملن استطاع إليه سبيًَل، مث مبرور الزمان سوف تزول املعرفة بالعقيدة وأساس اإلسَلم وكانوا  
كاحليوانات ألهنم ال يكونون هلم اإلميان حىت يفعلوا كل الشيئ بشهوهتم ونفوسهم وإذا يكونون مثل 

 هذا فكأهنم البهيمة، كما قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :

أَْعنُيٌ ال يُيْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم  ٌب ال يَيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُمْ ِمَن اجلِْنِّ َواإلْنِس هَلُْم قُيُلو  َوَلَقْد َذرَْأنَا جلََِهنََّم َكِثريًا))
 األية. ((أُولَِئَك َكاألنْيَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن. آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن هِبَا

 اخواين األحباء والسعدآء ...

فسدنا وتفسد ة الغربية اليت تستطيع أن توعلى هذا احلال حي بنا حنفظ أخَلقنا وجنتنب الثقاف
من بعدنا ونقدر أن ننبه من حولنا حينما يفعل ويستعمل أو يشاهد الثقافة املفسدة، وأخريا نستغفر 

 اهلل تعاىل من ضر ما قد فعلنا. أستغفر اهلل من قول بَل عمل، أستعفو منكم مث ...

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 80"بناء األمة القويةدورالوطنية في "

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مسو الفضيلة هيئة التحكيم العادلني العارفني وياأيها اجلمهور الكرام

 قال اهلل تعاىل : ))"وإذا حيّتم بتحية فحّيوا بأحسن منها أو رّدها"((

 ،بالليلا وَصّلو  ،األرحاموِصّلوا  ،الطعاموأطعموا  ،: ))ياأيها الناس أفسوا السَلم وقال رسول اهلل )ص(
 تدخل اجلنة بالسَلم (( ،و الناس نيام

 وماقال : إال ما أمر ربنا و خالقنا أوحبيب األعظام 

 السَلم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وباركاته

 مانال حب اهلل إال باتباع هذا املصطفى 
 مانال سعادة األبد إال حبب هذا اجملتىب 

  بفعل سنة املرتضى مانال سَلمة الدنيا واآلخرة إال
 ومانال نصر من اهلل إال مبَلزمة َهّدى رسوِل املرتضى

احلمدهلل، احلمدهلل الذي وّده يف عاَل البق ، بإرسال حبيبه و صفييه سيد القونني وأشرف اخلَلئق على 
قائه لاإلطَلق ، ونصل ونسلم على من سار بالرباق ، حبيبنا ُممد من ُِتّبه يف قلِب الق ، وفؤاده على 
 يف الشتياق ، وغيابه يف ذكرواهلل ال يطاق ، وعلى آله وأصحابه أهل احلمام والسباق. أمابعد ....

ن شاءاهلل " فإ دورالوطنية يف بناء األمة القويةياأيها اإلخوان أقوم أمامكم إللقاء كلمة ُتت عنوان " 
 ينفعين وينفعكم مجيعا .. آمني 

                                                           
 )نص الخطابة سيدة سودة( انطالقا بالتوثيق  60
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أن للوطن على أبنائه حقوقا فكما اليكون اإلبن إبنا إن من أهم ما ينسب إليه اإلطَلع 
حقيقيا حىت يقوم بواجب األبوة فكذلك اليكون إبن الوطن إبنا بارا حىت ينهض بإعباء خدمته حنو 
الوطن احلكمة املشهورة" حب الوطن من اإلميان " بالرغم من أن الوطنية  ال تنبت ىف قلوب أبناء 

يف  منذ الصغر وال تنفذ ىف نواحى احلياة إال مبصاحل األمة وإفراغ الوسع ةيالوطن إال بتعليم أمهية الوطن
 تشييد املدارس الىت تنفث ىف روع النابتة روح الوطنية وتنبت ىف نفوسهم غراس الفضل والعمل الصاحل.

 إخواين وأخوايت يف العقيدة. 

األمة  ن الوطنية منوإذا أمعنا النظر على مسرية التاريخ جند أن استقَلل إندونسياالخيلو ع
اإلسَلمية الىت صارت شعارة حلركة الكفاح واجلهاد لطرد املستعمرين الذين أرادوا إهجاع بلدتنا إندونيسيا 
واصبحت  يف عصر التقدم واحلضارة نعجة للتنمية والتطوير ومَلئمة ألحوال اجملتمع وظروفهم النامية 

 تهدون اإلحنراف واإلنعزال عن مبادئ اإلسَلم وإرشاد

وعلى إثر ذلك أن الوطنية هلا يد فعالة لتقدم البلدة وتطورها فعلى أبناء الوطن أن يستحقوا 
 وعي الوطين إىل أن يصبحوا أمة قوية وصارت بلدة إندونيسيا بلدة متطورة .

 أيها احلاضرون واحلاضرات أسعدكم اهلل

بعض دينية  الفرق بعضهم بولتنفيذها فَل بد ان يكون اإلُتاد مبدأ يف مجيع وجوه حياة األمة 
كانت أم مادية وثقافة أوحضارة , حيث قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي " يأيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اهلل أتقاكم ان اهلل عليم خبري )احلجرات 

 :03) 

 أنواع الناس وأجناسهم خمتلفة كي يتعارف بعضهم ومن هذه األية عرفنا أن اهلل تعاىل خلق
ببعض, كي يتعارف الرجال والنساء, كي يتعارف الصغار والكبار, كي يتعارف األغنياء والفقراء, كي 
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يتعارف املسلم والكافر, ويعيشون يف املودة  واحملبة, وتفشو بينهم  الرفقة والرمحة إىل أن تصري احلياة 
 على أحسن ما يرام.

 َها اْلُمْسِلُمْوَن َواْلُمْسِلَماِت َرمِحَُكُم اهللُ أَييُّ 

َعِة َأنَّ ُكلَّ َعَمٍل َلُه َغايٌَة   َمَع َأنَّ َهِذِه اخْلُْطَبَة هَلَا هِنَايٌَة.  َوِمَن اْلَعاَدِة َوالطَِّبييْ

ًعا َعَلى ُحْسِن اْهِتَماِمُكْم َواْسِتَماِعُكْم. ِإْن تَيَلقَّْيُتمُ  ييْ َها فهىال َأْشُكرُُكْم مجَِ من  زَّالَِّت َواْلَغَلطَاِت ِفييْ
 ْفوِْيِضى َواْسِتَناِدى. َأْستَيْعِفى ِمْنُكْم. َواهللُ ُمَواِفٌق َعَلى َما نَيْفَعُل اْليَيْوَم ,َوإِلَْيِه تيَ  ،ُقُصْورِى َوُضْعِف َمْوِقفِ 

 َوالسَََّلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهلِل َوبَيرََكاتُهُ 
 

 رئيس اجللسة .9
هنا شخصان الذي إلقاء  ورئيس اجللسة .الذي يبدأ برنامج احملاضرةالشخص 
 . مثل تطبييق رئيس اجللسة:الرتتيب الربنامج

 89رئيسة الجلسة

 ...كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم فهو اقطع 

 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

 حبضوركم أيها الضيوف الكرام ومرحبا أهَل وسهَل

املريب أرواحنا مؤسس هذا املعهد احلبيب ُمسن بن عمر العطاس وزوجته أمنا احلنونة احلاجة فضيلة 
 زينب بنت داود عسى اهلل أن يوسخ مقربمها ... آمني

                                                           
 انطالقا بالتوثيق )نص رئيسة الجلسة سيدة سودة( 62
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لى دار أهل عحّييكم ُتّية إسَلمّية , ُتّية ويا أيها األستاذات الكرميات والصديقات احملبوبات أ
 "ة اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورحمالسَلم على وهي "

ستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهلل فَل مضل نحنمده ونستعينه و 
 للهم صلى وسلم على سيدنا ُممد وعلى اله وصحبه أمجعني. أمابعداله ومن يضلله فَل هادي له. 

 حنن كرائيسة الربنامج سنقرأ ترتيب الربنامج هذه الليل

 : االفتتاح ألول الربنامج ا 
 : قراءة من ذكر الكرمي واحلديث النبوي الربنامج الثاين 
 : نشيط املعهد الربنامج الثالث 
 : املسرحية الربنامج الرابع 
 ختتام: اال الربنامج اآلخري 

واآلن هيا بنا نبدأ هذه الربنامج بقرآءة أم الكتاب "على هذه النية وكل نية صاحلة وإىل  -
 صلى اهلل عليه وسلم" ... الفاُتة حضرة النِب ُممد

يها قراءة من ذكر الكرمي واحلديث النبوي )تلقاحلمد هلل قد وصلنا إىل الربنامج الثاين وهي :  -
 بعض االخوات من فريق سيدة سودة فتتفضل مشكورات معجورات(

تلقيها بعض االخوات من فريق سيدة سودة فتتفضل والربنامج الثالث : نشيط املعهد ) -
 (اتمشكور 

 وصلنا يف الربنامج الرابع : املسرحية  -

 احلمد هلل اآلن قد وصلنا إىل آخر الربنامج وهي اإلختتام والدعاء -

حنن كرئيسة الربنامج نطلب العفو إذا وجدتّن اخلطيئات والنقصان ألن الكمال والنقصان من عباده مث 
 .عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسَلم 
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 83رئيسة الجلسة

 ت داودمنا احلنونة احلاجة زينب بناحلبيب ُمسن بن عمر العطاس وزوجته أ ريب روحناسيادة الكرام م

 أيّها ااحلاضرون الكراميا و  باب اخلريات مجيعااملكرم األساتذة معهد و 

ُتّية من خلوصي  ،باب اخلريات  معهد باتطالُتّية من  ،ُتّية من أهل اجلنان  ،حّييكم ُتّية إسَلمّية أ
 ... ُتّيةإال هبذه  ُتّيةال  ُتّية،  صدري و من عميق قلِب

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

احلمد هلل رّب العاملني وبه نستعني وعلى أُمور الّدنيا والّدين والّصَلة والّسَلم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني وعلى أله وصحبه أمجعني .  أّمابعدُ 

باركِ َنْشُكُر اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اّلِذي َقْد َوَهَبنَا نَِعمًا َكِثريًَة َحىّتَ َنْسَتِطيَع َأْن جَنَْتِمَع ىف َهّيا بِناَ 
ُ
كَاِن امل

َ
  هذاامل

 مات إىلن الظلاهلل عليه و سّلم الذي قد محلنا م ىم علي سّيدنا و موالنا ُمّمد صلّ الصَلة و السَل
 صراط املستقيم النور وكذلك إىل

 هذه الليلةفي  بحضوركم أيها الضيوف الكرام ومرحبا أهال وسهالقول لكم : سن

 الِلقاءِ  هذا اِمِج ىففَامْسَُحولَنَا َأْن نَيْقرََأ تَيْرتِيَب الربَ  ي.....مسإي..... و مسإُكّناَُهنا باسمِ رَئِْيس اجلَْلَسِة 
 : الّسِعيد

 االربنامج األّول اإلفتتاح

 تيسر من ذكر الكرمي واحلديث النبوي قراءة ماالربنامج الثاين و 

 نشيط املعهد الربنامج الثالثو  

 اخلطابةالربنامج الرابع و 
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 الَتْمِثْيل الربنامج اخلامس و 

 الدعاء الربنامج السادس

 اإلختتاموالربنامج اآلخري و 

بقراءة  راجمنا هذهّيا نفتح بهيعين اإلفتتاح  البرنامج األولإيل  اآلن خنطوأيها احلاضرون األحباء  -
ية هذه الن ىأّم الكتاب عسى أن سهل اهلل هذه الربامج سهوال كامَل كما يرام، آمني . عل

 ... الفاُتة.. كّل نّية صاحلة  ىوعل
وي، وألختنا واحلديث النب ما تيسر من ذكر الكرمي قراءة البرنامج الثاني أيها املستمعون الكرام -

 مشكورا. سيادهتا تفضلتفل مرمي

 من الشاهدين ذلك ىعلحنن و  رميالك ىلهرس بلغ و العظيم اهلل صدق

ع الطالبات نشيط املعهد وجلميوهو  البرنامج الثالثاملستمعون وصلن اآلن إىل  أيها احلاضرون -
 مشكورا نَ لْ ضَّ فَ تيَ تَ لْ فيَ فريق سيدة ميمونة فعليِهنَّ 

 اخلطابة بثَلثة اللغاتهو  لرابعالبرنامج احضورنا الكرام  -

 ، مشكورا سيادهتا تفضلتفلخدجية فعليها  ِمن اللغة اإلجنليزية وللمكرمة أخيت األوىل اخلطابة

 ،مشكورا سيادهتا ضلتفتفلمن اللغة العربية وألخيت احملبوبة صفية فعليها اخلطابة الثانية و 

 ،مشكورا سيادهتا فضلتتفلاللغة اإلندونيسية وألخيت احملبوبة فؤدة فعليها  من اخلطابة الثالثةو 

 الَتْمِثْيل  وهو خامسالبرنامج الأيها احلاضرون املستمعون خنطو اآلن إىل  -

 مشكورا  نَ لْ ضَّ فَ تيَ تَ لْ فيَ فعليِهنَّ فريق سيدة ميمونة غناء املفردات من بعض الطالبات  التمثيل األول

 مشكورا نَ لْ ضَّ فَ تيَ تَ لْ فيَ  فعليِهنَّ فريق سيدة ميمونة تقدمي خط العريب من البنات  وهوالتمثيل الثاين 
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 وهو املسرحية التمثيل الثالث 

فعليها  اساس الدعاء وأِلخيت وهو البرنامج السادسأيها املستمعون احملبوبون َوَصْلَن اآلن إىل  -
  مشكورا سيادهتا تفضلتفل

و  عيدةيف هذه اليلة الس اإلختتام. هكذا برنامج اآلخيرالبرنامج  هذا هو احملرتموناملشاهدون أيها 
م اأقو  ق إىللف استعفاف. واهلل املوافأحنن كرئيس اجللسة إذا وجدمتونا األخطاء و الغلطات نستعفيكم 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته الطريق
 

 املسرحية .3
 واحلوار الدور خَلل من البشري والسلوك والشخصية احلياة واقع تصوراملسرحية هنا 

 . مثل:تنظيمه يتم الذي

 80نص املسرحية

 طَيُِّب الصََّحابَةِ 

 ُأْسرَُة َمْرَوه تْ َصيييفيَا َوَمْرَوه مُهَا َصِديَقتيَاِن َجيييييَِّدتيَاِن. َكانَا ُتَصاِحَباِن ُمْنُذ الِصَغاِر. َولَيِكْن ِعْنَد َما َأَصابَ 
َرةً. تيَْرَغُب صفا َأن َتُكوَن َصِديَقةً َمَع َمْرَوه.  فيَِقييْ

 َذاَت نَيَهاٍر َكاَن َصَفا 
َ
ْدَرَسِة. َوقَاَلْت َمْرَوه َوَمْرَوه َوَفْخرِى َوَعْيىِن َوتيَزَا الَفْصَل لِيُنيَظَُّفْوا قَيْبَل الِتَهاِب ِمَن امل

ِكْن يف الَواِقِع ِلصفا ثِقْيَلً لِْلَقْلِب لُِتَساِعَدَها أِلَنَّ يف رَأِْيَها. َكاَنْت صفا َأْن ُتَساِعَدَها َوِهَي َصاِحَبتُيَها. َولَ 
َها.  أََهاَنْت إِلَييْ

 : صفا , َهْل مُيِْكْن َأْن ُتَساِعِدْيىِن ؟ مروه

                                                           
 انطالقا بالتوثيق )نص المسرحية سيدة ميمونة( 64
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 : ماذا ؟ ُأَساِعُدِك ؟ َما رَأُْيِك َعينِّ يَا ُأْخيِت ؟  َصَفا 

 ياصفا ؟ أََلْسَتا َصَحَبةً ؟ َهْل َنِسْيَت َعْن تِْلَك ؟ ،:َما َذِبكِ  مروه 

َا ُأَصاِحَب بِاأَلْغِنيَ َما عِ  ،ِديْيَقةً ؟ َعْفًوا يَا ُأْخيِت : صَ  صفا َرٌة. َوإمنَّ َفِقييْ  اِء.ْنِدى َصِديْيَقة ٌ

 : َما َذا َلُكَما ؟ َكأَنَُّكَما يف اإِلْقرتََضاتِ  َفْخرِي

 : ما ِفيِه ُمْشِكَلٍة. حَنُْن يف اخَلرْيِ. أَلَْيَس َكَذِلَك يَا صفا ؟ مروه

َساَعَدِة يل : َما ُهَو َما ِفيِه ُمْشِكَلٍة؟ َهَكاَذا يا أخِ  صفا
ُ
َرِة امل    َبْل ال أُرِْيُد أن  ،ي َسأَْلْت َهِذِه الَفِقييْ

 ُأَساِعَدَها. َوال أُرِْيُد أن ُأَصاِحبَيَها. )َذَهَبْت مروه ِلِسَماِع َكَلِم صفا ِمْن قَيْبُل(

َرًة مروه َسَبًبا بِأَتْرَغُب  نِ : ال تَيْفَعْل َكَذاِلَكَيا صفا. أََلْسُتَما َصِديْيَقُة ُمْنُذ الِصَغاِر ؟ َهل ِبَكوْ  فخري َفِقييْ
َجيَِّدةً.َصِديقَ   يف َعن َصبََّحِتَها. َمَع َأن يَيْبِغى َلِك َأن خُتْربََها بِأَنَِّك ة ٌ

 : َكَلُم فخري َصِحيٌح يا ُأخيِت يَيْنَبِغي َلِك َأن ُتَساِعَدَها َوال تيُِهْينيًا. تَيزَا 

 يَا ُأخيِت ؟ ،ْن َصَحَبِتكِ نَيْوِع َما مِ  َعَلى، : َصِحْيحٌ  عيين 

 : َمارَأَْيُكْم َعْن أَنْيُفِسُكْم بَِنِصْيَحِتُكْم ؟ َما َأمْجََل أنْيُفِسُكْم َحرُِّصْوا أَنْيُفِسُكْم..........!!!   صفا 

ْسأََلِة.ذِ َوَلِكْن ال نُرِْيُد أن تَيْنَتِهي ُصْحبيَتيََك َو مروه بيَِكْوِن هَ  ،: َلْسيييَنا بِِتْلَك يا أخيت    تزا 
َ
 ِه امل

 َهيَذا لَيْيَس َمْسُؤْوليَِييِت َوَمْسُؤْولِييَِتُكْم. )َذَهَب صفا ُمَعاَجاًة(   : هوش........   صفا 

َها َحىتَّ تَيْفَعِلي ؟ َكَذِلَك ِلمروه ؟ ألَْيَسْت َأن ُتَساِعَد عِ  عيين  ْنَد : َما ِمَن الَشْيطَاِن. الَّييِتْ َوَقَع َعَلييْ
ْسأََلُة ؟َوقيَ   َما

َ
 َعْت امل

 : ِهَي أَْعَلُم مبَا َكاَن َوَلِكْن تَيْعيِرُف َأأَلْن, صفا ِلَصاِحِب األْغِنَياِء فَيَقْط. فخري

 : َهِذِه ِهيَ     تزا 
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ْقُصوُد ِبَكَلِمِك ؟ عيين 
َ
 : َما امل

 : نَيْنييَتِهي ِمَن الَكَلِم َحيَّا نَيْرِجيْع ِإىَل البَيْيتَ     تزا 

 طَْبييييًعا.:  فخري

ْدَرَسِة، الَتِقَيا َعنْ 
َ
 َغرْيِ َقْصَد مروة يف ُأَسابِيَع ُمَتَتالَِيٌة. يف النيَِّهايَِة ِعْنَدَما اأْلَْربَيَعِة َكانُيْوا يف طَرِيِقِهْم ِإىَل امل

 الشَّارَِع الَِّذْيَن يَيْبَحثُيْوَن َعِن السَِّلِع اْلُمْستَيْعِمَلِة.

 َمْرَوه؟لَْيَسِت   : فخري

ُتوِسطَُة ُهَو؟ َبَداًل ِمَن الذََّهاِب ِإىَل اْلَمدْ   : تاَزَا
َ
  َيِهيُموَن َعَلىَرَسِة َبَداًل نَيَعْم, تِْلَك مروه . امل

 ِمْن َهَذا اْلِقِبيِل.  ُوُجوِهِهمْ 

. )َوَجَذابَُة َعَلى الُفوِر الطَرِيِق َورَاَءُه وََكانَ  فخري   واًل َمَع اي فون وسلم(َمْشغُ  : اِنَُّه َكاَن َعَلى احَلقِّ
 َذِلَك؟ َماَذا تَيْفَعُل َصِديَقِك؟

 : هاها ... يَيْبَحُث بِالتَّْأِكيِد َعَلى َكَنِس الَقَماَمِة. ِامْسُُه ُهَو أَْيًضا اْلُفَقرَاِء.   صفا

 : مروة، َماَذا تَيْفَعُل؟ ِلَماَذا اَل َتْذَهْب ااِلثْينَينْيِ َهَذا اأْلُْسُبوِع؟ فخري
 : )َأْصِدَمة(اَنَا ؟ نَيَعْم َكَما َكَنِت الطِّنِي.  وةمر 

 رَاِء.ِمْن َكَنِس اْلَقَماَمِة. َكَما َكَنْت اَل تَيْعِرْف َأْي َعَمَل َذِلَك. اَل َبَد َل اْلُفقَ : َلَقْد قُيْلَت َلُكْم  صفا

 : اَل بََأْس صفا َلِكْن مروة أَْفَضُل َصِديٌق. تزا

 ِحيِم. ِلَماَذا اَل َتْذَهْب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة بَيْعَد اآْلَن مروة؟: َماَذا حِبَقِّ اجلَْ  فخري 



06 

 

َنَما َأِخي َكاَن َعلَ  مروه ى : َحَسًنا، َوالِذي َلَْ َيُكْن ِلَدْيَك اْلَماِل ِلَدْفِع يل َوُأْخيِت ِإىَل اْلَمْدَرَسِة. بَيييْ
نَا َساَعَدْت َوالََّدْي ْط َرَضَخْت أِلَِخي. ِامْسَُحوا اْلَمْدَرَسِة َأِخيوأَ َوَشَك اْلُعوَدِة ِإىَل اْلَمْدَرَسِة، ِلَذِلَك أَنَا فَيقَ 

 لِتَيْغِطَيِة نَيَفَقاهِتِْم.

 .ِه.: هاها.ماذا َتْكرمُِي؟ اَنَُّه يُرِيُد فَيَقْط لِْلُعُثوِر َعَلى َوْجِهِه! َويَيْنَخدَُع ِبُسُهوَلٍة َكَنْت َعَليْ  صفا

َذا َكَنْت ََلْ تَيُقوَل يلْ تلك. أَنَا اْلَفِقريَُة اآْلَن، َوَلِكْن اَل يَيزَاُل َلَدْي ُمَشاِعُر. إِ  : َكْيَف مَيِْكُنِك َأنْ  مروه
ْحِتَقاَر تَيُعْد تَيْرَغُب يف اَْن َتُكوَن َصِديٍق َمِعَي َفََل َماِنَع ِمْن َذِلَك! اَل يَيَهمُّ بِالنِّْسَبِة يل، َوَلِكْن اَل ميُْ  ِكُنَك ااْلِ

. أَ  ْسَبِة يل. ُشْكرًا ْكثَيُر َشْيٍء َواِحٍد، أَنَا َلَْ يَْأَسْف أََبًدا اْلَتِقى َلِك. َوَلِكْن َكاَنْت التَّْجرِبَُة التيَّْعِلَم بِالنِّ يلِ
 صفا.
ًضا َما َتْشِعُر يْ : ِإَعاَدةُ رَاٍض َكَنْت َقْد َيْضَر ْبُه؟ صفا َتْذِكْر، يف يَيْوِم ِمَن اأْلَيَّاِم َسْوَف َتْشِعِر أَْنِت أَ  فخري

 ِبِه اآْلَن مروه.

اَ َقْد تَيَقْع. بَيْعَد ُكلُّ َشْيٍء، َعائِ  صفا َرٍة وََكَأهنَّ ُر ممُِْكْن. َعائَِليِت لَْيَسْت َفِقييْ َليِت َلَديْيَها : هاها. َذِلَك َغييْ
 َسَة َأْجَياِل. هاهاَتْشِغيَل ِلُمدَِّة مخَْ اْلَكِثرِي ِمَن اأْلَْعَماِل الَّيِت جَتَْعُل اْلَكِثرِي ِمَن اْلَماِل. َوَلْن 

 : َمْغُروٌر َمرَُّة َواِحَدٍة َهِذِه الطِّْفِل. نَْأَمُل احْلََياِة َعَلى َما يَيرَاِم.        'العيين

َنا َأْن َنْدَرَك َأْن هاَُنَك بيَ  فخري َض النَّاِس اَّلِذيَن عْ : اأْلََصاِبُع ِعبَيَرٍت. يف اْلَواِقِع، يف بَيْعِض اأْلَْحَياِن َعَلييْ
 مُيِْكُن َأْن يَِعيَ  قُيُلوبُيَنا، َوَلِكْن لَْيَس يف َحَياتِنَا

 : نَيَعْم َتْصِحيُحَها. َونَْأُمُل يف يَيْوِم ِمَن اأْلَّيَّاِم مُيِْكُن َأْن نَيْلَتِقي َمرًَّة ُأْخَرى َمَع مروه. تزا
ُهْم ِلُمَواَصَلِة الرَّْحَلِة ِإىَل   ). اْلَمْدَرَسةِ )َثََلثَُة ِمنيْ

 80نص املسرحية
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 األسد والفأر

َتَكلُِّمة
ُ
َرٍة َمَع اْلَكِثرْيِ ِمَن احْلَيَيَوانَاِت ،وََكاَن ييُ :  امل ْوَجُد َحَجٌر لَِفْأٍر َكاَن يَِعْيُ  ْااَلَسُد ىِف َغابٍَة َكِبييْ

ىف احدى االيام قام َواْلَفْأَر َكانُيْوا َأْصِدقَاًء ، و َصِغرْيٍ بِاْلُقْرِب ِمَن  ْااَلَسِد ،َوِلَذِلَك فَِإنَّ ْااَلَسَد 
 ا.الفار باللعب، ىف نفس الوقت كان االسد نائما، مما اثار غضب االسد كثري 

َتَكلُِّمة
ُ
وعندما اقرتب الفار الصغري من االسد وهو يتحرك كثريا ، واستيقظ األسد غاضبا، : امل

ك من االسد ، فقال الفار لَلسد ، ياأسد ياملفخاف الفار كثريا ، ولكنه َل يستطيع اهلرب 
الغابة لومسحت ال تؤذيىن ، وال تاكلىن وَل اكرر مرة اخرى ، يا ملك الغابة من فضلك اتركىن 

 فرتك الفأر . .عسى جتد مىن املساعدة ىف االيام املقبلة

َتَكلُِّمة
ُ
طادون الكثري يص وىف احدى االيام كان يوجد بالغابة جمموعة من الصيادين، وكانوا: امل

من احليوانات ، وفجاءة ظهر احدى الصيادين بالقرب من االسد مث رمى عليه الشبك الكبري 
، وىف تلك االثناء شاهد الفار االسد، فاقرتب الفار من االسد ، وقال له ال ُتزن يا صديقى 
ها يسوف اخلصك من تلك الشبكة ،وبالفعل بدا الفار الصغري بقرقصة الشبكة حىت احدث ف

 ، يهرب مع الفار الصغري فتحة كبرية ، استطاع االسد ان

َتَكلُِّمة
ُ
ن هذه القصة توضح لنا انه جيب علينا التحلى باالخَلق الكرمية والنبيلة واالبتعاد ع: امل

 وعلينا أن ال حنتقر من دونك فلكل شيء مزية.. االخَلق السيئة

َتَكلُِّمة
ُ
َرةً : امل اُم يفْ َهِذِه اْلُفْرَصِة النَِّفْيَسِة أِلُوِل ْاألَْلَباِب، أَييَُّها اْلُمْسَتِمُعْوَن اْلِكرَ  ِإنَّ يفْ اْلَقَصِص َلِعبيْ

َوانِ  ابًَة َومُمِْتَعًة َُتَْت اْلُعنيْ ُم َلُكْم ِقصًَّة َجيَِّدًة َوَجذَّ  َسنُيَقدِّ

 األسد والفأر( :كل المتكلمة)

 )أدخل صوت األسد(
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 َسأَنَاُم ُمدًَّة.: نَِعْسُت ِجدَّا،  اأَلَسدُ 

 : أَنَا َأُجْوُع ِجدًّا، َسَأحْبَُث الطََّعامَ  الَفْأرُ 

 )أدخل صوت الفأر(

َتَكلُِّمة
ُ
 : يَيْلَعُب اْلَفْأُر َجاِنَب اأْلََسِد َوُهَو يَيَتَحرَُّك َكِثييْرًا َحىتَّ َيْستَيْيِقَظ ْاأَلَسدُ  امل

 : َمْن َهَذا؟ األسد 

رًا :فَيُيْمِسُك ْاأَلَسدُ  املتكلمة  اْلَفْأُر  َوخَيَاُف َكِثييْ

 : َعْفًوا يَا َأَسُد، أُتْيرُْكيِنْ َوالَ تَْأُكْليِنْ َواَل ُأَكرُِّر َمرًَّة ُأْخَرى، َوَسُأَساِعُدَك يفْ ْاألَيَّامِ  الفأر

 : فَيتَيَرَك ْاأَلَسدُ  ةاملتكلم

 اتِ : َويفْ ْاألَيَّاِم َكاَن الصَّيَّاُد أَرَاَد احْلَيَيَوانَ  ةاملتكلم

 )أدخل املوسقى(

َرِة ُهَنا الصياد  : َهيَّا نَيْبَحُث احْلَيَيَوانَاِت اْلَكِثييْ

 : نَيَعْم َهيَّا، َهِذِه َغابٌَة َكِبييْرٌَة ِجدَّا الصياد

 : فَيرََأى َأَحَد الصَّيَّاُد اأْلََسدَ  ةاملتكلم

 : يَاَصاِحِبْ َذِلَك ْاأَلَسُد َكِبريٌَة  الصياد

 ُذُه : َهيَّا نَْأخُ  الصياد

َرةً  ةاملتكلم  : فَيَرَمى الصَّيَّاُد الشََّبَكًة اْلَكِبييْ

  3: َساِعْدينْ  األسد 
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 : َفَسِمَع اْلَفْأُر َصْوَت ْاأَلَسدِ  ةاملتكلم

 : َذِلَك َصْوُت ْاأَلَسِد   الفأر

 : فَيَفرَّ اْلَفْأُر  ِإىَل ْاأَلَسِد َسرِيْيًعا املتكلمة

  خَتَْف َسُأَساِعُدكَ : الَ َُتَْزْن َواَل  األسد 

 : فَيَقَرَص اْلَفْأَر  بَِأْسَنانِِه َحىتَّ خَيْرَُج اأْلََسُد ِبَسََلٍم.  املتكلمة

ٌر  َوَلِكْن َتْسَتِطْيُع َأْن ُتَساِعِدينْ... هَ  األسد يَّا : ُشْكرًا يَاَصاِحِبْ... أَْنَت َحيَيَواٌن َضِعْيٌف َوَصِغييْ
 نَيْلَعُب...

ُ لََنا بَِأْن اَل حَنَْتِقْر َمْن ُدْوَنَك فَِلُكلِّ َشْيٍء َمزِ  َهِذهِ : كل املمثلة (0)  يٌَّة.ِقصٌَّة تُيبَينيِّ

 

 مناقشة نتائج البحث .ب
معهد  تالطالبافي مهارة الكالم لدى  االبتكارية أنواع األنشطة اللغويةالمبحث األول: 

 باب الخيرات

األنشطة اللغوية يف مهارة الكَلم هي شيء مهم لرتقية االبتكار الطالبات مبعهد باب 
اخلريات، ألهنا النشاط الذي يعمل خارج املادة الدراسية. كما أن التعريف من األنشطة، 

 :الدراسة حصصاملدرسة لتَلمذها يف غري  تنظمها اليت لمااألع هي املدرسية األنشطة
واهلويات, وما إىل ذالك. ومعىن ذالك املهتمني  الرياضية، أللعاباو  حفلبت،و  ت،كالرحَل
 بذاهتا، قائمة نشطةولكنه أ ميذ،التَل شخصية كوينيف ت األنشطة يةمهأ نيدركو  بالتعليم
 88 .الدراسيةاملواد  تعليم عن منفصل

                                                           
 39(، ص.0210)قاهرة: التحضة،  الرتبية عن طرق النشط،إمساعل القباين،  88
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 الطالباتيدرب كما كتب أيضا، هناك األهداف من األنشطة اللغوية إحدى هم "
وهذا الدليل بأن األنشطة اللغوية جتعل  87"على استخدام اللغة استخداما صحيحا ناجها

الطالبات يستخدم اللغة استخداما صحيحا خاصة يف مهارة الكَلم. واألهداف األخرى هي 
الشخصية الطالبات هي الدليل بأن هذه األنشطة ترقية  86الطالبات" الشخصية يقوي"

 ابتكار اللغة )مهارة الكَلم( لدى الطالبات مبعهد باب اخلريات.الطالبات خاصة يف  الشخصية

( رئيس 9( اخلطابة، )0يف هذا املعهد ثَلثة، وهي: ) االبتكارية أنواع األنشطة اللغوية
" كالتطبيق النظريةة و العربي اللغة تعليم( املسرحية. وهذا األنواع قد حبث يف الكتاب "3اجللسة، )

( 3( اإلذاعة املدرسية )9( اخلطابة )0) 82كما يف ذالك املعهد هي:األنواع الذي متساويا  
 التمثيل.

 اخلطابة .0
تعريف من اخلطابة هي لغة: اخلطابة لغة هي علم البَلغة والبيان، وفّن اخلطابة هو ال

فّن يُعين بإقناع الناس وإدهاشهم إما بالكَلم إما بالكتابة، وميكن تعريف اخلطابة أيضا بأهنا  
وتعريف اخلطابة  71يشتمل على كَلم أو كتابة يتّم التفّنن هبا لتغمر وجدان السامع.كل ما 

اصطَلحا: اخلطابة هي نوع من أنواع احملادثات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باجلمهور الذي 
يسمعها، فاخلطابة هي فّن يقوم بشكل أساسي على التحدث بشكل شفهي مع املستمعني 

، آرائهم نع للتعبري اخلطب إلقاءواخلطابة يف ذالك املعهد هي  70يقال. إلقناعهم واستمالتهم ملا
. وهذا متساويا مع ذالك البيان، وجيعل بأن اخلطابة نوع من املسألة على عامة نظرة تقدمي أو

 أنواع األنشطة اللغوية.

                                                           
)قاهرة: الهيئة العامة لشؤون  ربية في المرحلة اإلعدادية العامة،مشروع النشط المدراسي لمادة اللغة العوزاة التربية والتعليم المركوية،  67

 .5-2(، ص. 0270المطابع االميرية، 
)قاهرة: الهيئة العامة لشؤون  مشروع النشط المدراسي لمادة اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية العامة،وزاة التربية والتعليم المركوية،  68

 .5-2(، ص. 0270المطابع االميرية، 
 22(، ص.0223القاهرة: الدار المصرية اللبانية،  (كالتطبيق، النظرية بت   العربية اللغة تعليم شحاتو، حسن 62

 بتصّرف 10/09/02، اطّلع عليه بتاريخ any.comwww.alma"تعريف ومعىن خطابة يف معجم املعاين اجلامع"، 71 
 . بتصّرف10/09/02، اطلع عليه بتاريخ www.alukah.netاخلصائص"،  –األركان  –(، "فن اخلطابة التعريف 00-01-9116الشيخ عطية ُممد ساَل )70

http://www.almaany.com/
http://www.alukah.net/
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  رئيس اجللسة .9

رئيس اجللسة هنا متساويا مع اإلذاعة املدرسية ملاذا؟، ألن التعريف من اإلذاعة املدرسية 
 وهتيئ األساليب،دقة و  ،غةالل وإتقان اإللقاء، وجودة األداء، حسن على الطالبات تدريبهي 
. شخصان الذي إلقاء الرتتيب الربنامج. ورئيس اجللسة يف هذا املعهد ةطبيع يةح مواقف مهل

يف هذا املعهد نوع من  رئيس اجللسة، وهذا الدليل بأن األداء حسن على متساويا يف اإللقاء
 أنواع األنشطة اللغوية.

 املسرحية .3

مبكوناهتا املسرح، والعمل املسرحي، وتسجيع  الطالباتالتعريف من التمثيل هو 
على القراءة، واإللقاء، والتعبري عن أنفسهم، وكتابة الروايات، واألنشطة اجلدوالية،  الطالبات

 احلياة واقع ورتصأما يف هذا املعهد تسمى باملسرحية وهي  والتفكري املنطقي السليم والناقد.
مثيل أنفا . البيان من التتنظيمه يتم الذي واحلوار الدور خَلل من البشري والسلوك والشخصية

 املسرح وهذا الدليل بأن املسرحية يف هذا املعهد نوع من أنواع األنشطة اللغوية. هو

من البيان السابق، أنواع األنشطة اللغوية يف هذا املعهد متساويا مع البيان يف الفصل 
 . الثاين عن أنواع األنشطة اللغوية

لثاين( أن االبتكار ا االبتكار يف تعليم اللغة )مهارة الكَلم(، قد حُبث يف السابق )الفصل
استخدام اخلطاب الشفوي يف إلقاء األرآء، واخلطاب يف يف تعليم اللغة )مهارة الكَلم( هي 
األنشطة اللغوية بأنواعها يف هذا . وهذا الدليل أيضا بأن 79التعرف، واملناقشة، وغري ذالك

 املعهد ترّقي ابتكار الطالبات يف مهارة الكَلم.

                                                           
72 Andoyo Sastromiharjo, 2004, membangun kreatifitas dalam pembelajaran, Bandung: Jaya Pustaka, Hal: 45 
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معهد  لطالباتافي مهارة الكالم لدى  االبتكارية األنشطة اللغويةتطبيق المبحث الثاني: 
 باب الخيرات

 لسة مثيبدأ برئيسة اجل هناكهذه األنشطة اللغوية اخلطوات يف كما نعريف ونعلم أن 
ة الصلوات النِب قراء، مث قراءة احلديث النِب صلى اهلل عليه وسلم، مث قراءة آيات القرآن الكرمي

 ألنشطة اللغويةا. ونعلم أيضا أن املسرحيةاآلخري  اخلطابة العربية، و، مث سلمصلى اهلل عليه و 
يف هذا املعهد تسمى باحملاضرة واألنشطة اللغوية هي النشط الذي عقد يف كل أسبعني مرة يعين 

 يف ليلة اجلمعة. وهذا النشط نفذ يف قاعة املعهد.

 اخلطابة .0

ار مثل األول االبتك اليت تضيف اجلمل هناك أن ،يف عروض البيانات انالسابق ناالنص
يف االفتتاح، النص األول ليس فيه االفتتاح، مباشرة إىل املضمون لكن يف النص الثاين هناك 
االفتتاح قبل السَلم، وبعد السَلم زيادة قليَل من الشعر. الثاين يف كلمة التحميد، النص األول 

لغة اجلديدة. لنص الثاين التحميد أكثر واللغة بالالتحميد قليل واستعمل اللغة القدمية، ولكن يف ا
والثالث يف االختتام، النص األول بكلمة االختتام فقط، ولكن يف النص الثاين زيادة بالشعر. 
ومن البيان السابق أن هناك الشيء اجلديد من النص األول والنص الثاين، وهذا متساويا مع 

. 73جديد يءش بإنشاء وينتهي ما، شخص به يقوم نشاط أو عملية هواالبتكار و التعريف من 
 وهذا دليل بأن األنشطة اللغوية )اخلطابة( هناك ترقية من االبتكار يف مهارة الكَلم.

 رئيسة اجللسة .9

                                                           
73 Hasan Langgulung, kreatifitas dan pendidikan islam, (Jakarta:pustaka Al-husna, 1991) hlm. 174 
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مثل األول  اراالبتك اليت تضيف اجلمل هناك أن ،ان يف عروض البياناتالسابق ناالنص
، ولكن ابةاملعهد" مباشرة إىل املسرحية وفيها اخلطبعد "نشيط ، النص األول ترتيب الربنامجيف 

خر يعين ترتيب الربنامج أوال اخلطابة بثَلثة اللغات مث زيادة بالربنامج التمثيل اآل يف النص الثاين
 تعاونأن هناك اختَلف يف ترتيب الربنامج و  النصني. ومن غناء املفردات وتقدمي خط العريب

 تعكس قدرة هو كاراالبت أن ن االبتكار يف الفصل الثاين يعين ، هذا متساويا مع البياالفكريف 
وهذا دليَل بأن األنشطة اللغوية  70.للتعاون الفكرة والقدرة التفكري، يف واألصالة واملرونة الطَلقة

 االبتكار يف مهارة الكَلم.ترقي  )رئيسة اجللسة(

 املسرحية .3

مثل األول ار االبتك اليت تضيف اجلمل هناك أن ،ان يف عروض البياناتالسابق ناالنص
س فقط احملادثة لكن لي ، ولكن يف النص الثاينفيها احملادثة فقط، النص األول فكرة الربنامجيف 

لنص األول وهناك املختلفة يف املوضوع، ا القصص. رواية يفاملتكلمة  تعبري هناك املوسيقى و
لثاين . وآخري من القصة، النص اخرافة قصةحبث عن حياة الصداقة، أما النص الثاين حبث عن 

يل هناك فكرة الربنامج اجلديد يف النص الثاين وهذا دل ومن البيان السابق زيادة باحملفوظات.
ريف ، متساويا مع البيان يف الفصل الثاين عن التعجديدة بأفكار غنيةبأن احملاضرة الثانية 

 قَللية،است أكثر بشكل التعلم، مثل عندهم الشخصيات املبدعني الطَلببأن  االبتكار
 والتسامح، ة،وثق كبري، فضول ولديهم والتفاؤل، الشديد، والدافع اجلاد، والعمل واملسؤولية،
ار يف قية من االبتكهناك تر  األنشطة اللغوية )املسرحية( دليل بأن . وهذا70التفكري يف وغنيون

 مهارة الكَلم.

                                                           
74 Koto Kenedi, Pengembangan Kreativitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas II Smp Negeri 3 Rokan 
IV. jurnal Suara Guru : Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, sains, dan Humaniora. Vol. 3 No. 2, 
75  
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صل يف هذا املعهد متساويا مع البيان يف الفمن البيان السابق، أنواع األنشطة اللغوية 
بق . االبتكار يف تعليم اللغة )مهارة الكَلم(، قد حُبث يف الساالثاين عن أنواع األنشطة اللغوية

)الفصل الثاين( أن االبتكار يف تعليم اللغة )مهارة الكَلم( هي استخدام اخلطاب الشفوي يف 
األنشطة . وهذا الدليل أيضا بأن 78قشة، وغري ذالكإلقاء األرآء، واخلطاب يف التعرف، واملنا

 اللغوية بأنواعها يف هذا املعهد ترّقي ابتكار الطالبات يف مهارة الكَلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Andoyo Sastromiharjo, 2004, membangun kreatifitas dalam pembelajaran, Bandung: Jaya Pustaka, Hal: 45 
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 الفصل الخامس

 االختتام

 الخالصة .أ
عهد باب م الطالباتمهارة الكَلم لدى الكَلم يف مهارة االبتكارية أنواع األنشطة اللغوية  .0

 يشتمل على الثَلثة: اخلطابة، رئيسة اجللسة، املسرحية اخلريات
 جيد شكلب الطالبات يف مهارة الكَلم لدى االبتكارية اللغوية نشطةاأل تطبيق لوحظ وقد .9

 األول األسبوع يف االبتكار زيادة مقارنة منو  ،األنشطة اللغوية أهداف ُتقيق خَلل من
د باب يف مهارة الكَلم لدى الطالبات يف معهاالبتكارية  اللغوية نشطة. األالثاين واألسبوع

اخلريات هي ابتداع الشيء اجلديد مثل يف استخدام اللغة اجلديدة أو املفرادات اجلديد 
واالبتكار الثاين يعين عندهن الفكرة اجلديدة يف تصور الربنامج واالبتكار الثالث يف تعاون 

 الفكر. 
 المقترحات .ب

كَلم يف مهارة الكَلم لرتقية االبتكار مهارة ال اللغوية نشطةاأل بتطبيق يتعلق فيما
 :وهي اقرتاحات عدة ةالباحث قرتحت ،معهد باب اخلرياتلدى الطالبات 

 دراسي، صلف ملدة (ضرةااحمل) ألنشطة دولاجل وضع بجت ،املسكان ةلرئيس بالنسبة .0
 .حد أقصى إىل االستعداد من الطالبات يتمكن حىت

للغوية ا نشطةاأل جناح النتيجة للتقيم داةاأل إعدادب املسكان ةرئيس على بجت .9
 .(ضرةااحمل)
 لتحدثا يف الطَلقة وكذلك جيدا للطَلب املادة بإتقان الغرفة ةمشرف يهتم أن .3

 .العربية باللغة
 تصحيح جلأ من األحيان من كثري يف األنشطةيف تدريب  الغرفة ةمشرف ضرُت أن .0

 .أمامهم األداء قبل الطالبات
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 يستفيدوا حىت األنشطة تقدمي يف جدية أكثر يكونوا أن جيب للطَلب، بالنسبة .0
 .النشاط هذا من حًقا

، واستعمال وميةالي احلياة يف العربية باللغة التحدث على يعتادوا أن الطالبات على .8
 .احملضرة أنشطة يف فقط ليس العربية اللغة يتقنون حبيث املسكان يف اللغة العربية
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 المراجعقائمة 

ايسيكو: ) تعليم اللغة التصايل بني املناهج واالسرتاتيجية،طعيمة وُممود كامل الناقة،  رشدي أمحد
 (9118بين إزنالن، 

رة: دار الشقافة اه)القأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، فتحى علي يونس واالخرون، 
 والنشر(
 (0210)قاهرة: التحضة،  لنشط،الرتبية عن طرق اإمساعل القباين، 

 امة،مشروع النشط املدراسي ملادة اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية العوزاة الرتبية والتعليم املركوية، 
 (0270)قاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية، 

، اطّلع عليه بتاريخ www.almaany.comتعريف ومعىن خطابة يف معجم املعاين اجلامع"، 
 بتصّرف 10/09/02

اخلصائص"،  –األركان  –(، "فن اخلطابة التعريف 00-01-9116الشيخ عطية ُممد ساَل )
www.alukah.net بتصّرف10/09/02، اطلع عليه بتاريخ . 

  (9110دب العريب. )مطبعة دار السَلم يخ األتار 

 (۷۹۹۱إندونيسي)فوستاكا فرو كيسمفزسورباياز-أمحد منورور سنو.قاموس املنور عريب

 دليل املناشط الثقافية والرتبوية غري الصفية باملدارس الثانوية يف الوطن العريبُممود رشدي خاطرن، 
 (0267)تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة، 

 (0۹۹۹ع.)دار املسلم للنشر والتوزي املهارات اللغوية ما مهتها وطرائق تدريسهاالدكتور ُممد عليان. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kegiatan bahasa di mahad Babul Khairat 

2. Melihat kegiatan bahasa saat berlangsung 

3. Menyimak isi teks pidato, Menyimak isi teks syiir (puisi) arab dan teks-teks yang lain 

4. Memantau persiapan kegiatan Bahasa tersebut 

5. Keadaan guru dan siswa saat berlangsungnya kegiatan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Lembar Wawancara Guru 

 

Narasumber :  

Nama  : 

Kelas  :  

Hari/tanggal : 

 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Babul 

Khairat ? 

2. Kegiatan apa yang digunakan guru dalam meningkatkan kretatifitas pembelajaran 

Bahasa Arab ? 

3. Mengapa menggunakan kegitaan yang dipilih ? 

4. Apakah siswa aktif dalam kegiatan bahasa tersebut ? 

5. Apakah kegiatan bahasa tersebut meningkatkan kreatifitas siswa dalam berbahasa 

arab khususnya dalam maharoh kalam ? 

6. Bagaimana kemampuan siswa dalam menerapkan kegiatan bahasa tersebut ? 

7. Apakah dengan kegiatan bahasa tersebut siswa mampu menyampaikan bahasara 

arab khususnya maharah kalam dengan cara yang kreatif dan aktif ? 

8. Apakah siswa berantusias dalam kegiatan bahasa Arab tersebut ? 

9. Apakah siswa mampu menerima dan memahami sesuatu yang disampaikan saat 

kegiatan bahasa tersebut ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Lembar Wawancara Siswa 

 

Narasumber :  

Nama  : 

Kelas  :  

Hari/tanggal : 

 

10. Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Babul 

Khairat ? 

11. Kegiatan apa yang digunakan dalam meningkatkan kretatifitas pembelajaran 

Bahasa Arab ? 

12. Mengapa menggunakan kegitaan yang dipilih ? 

13. Bagaimana cara siswa aktif dalam kegiatan bahasa tersebut ? 

14. Apakah kegiatan bahasa tersebut meningkatkan kreatifitas kalian dalam berbahasa 

arab khususnya dalam maharoh kalam ? 

15. Bagaimana cara kalian mampu dalam menerapkan kegiatan bahasa tersebut 

menjadi lebih kreatif ? 

16. Apakah dengan kegiatan bahasa tersebut siswa mampu menyampaikan bahasa arab 

khususnya maharah kalam dengan cara yang kreatif dan aktif ? 

17. Apakah kegiatan ini memotivasi kalian dalam bahasa Arab khususnya dalam 

maharoh kalam ? 

18. Apakah kalian mampu menerima dan memahami sesuatu yang disampaikan saat 

kegiatan bahasa tersebut ? 
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 باسوروان بورووساري الخيرات باب معهد تأسيس

سه أسا قد. الشرقية جاوى باسوروان بورووساري كرتوساري شارع يف اخلريات باب معهد يقع
 يف حياته معضم وضع الذي العلماء . هو0283يف عام  املعهد هذا العطاس عمر بن ُمسني احلبيب
 وخمرتج الفقه علم درس الذي العطاس عمر السيد األستاذ ُتت قيادة  املعهد هذا وكان الديين. التعليم
 يف عمر العطاس بن ُمسني احلبيب وفاة بعد الشاطر ساَل احلبيب العَلمة باملريبّ  حضرموت ترمي من
 من متخرجون هم اخلريات معهد باب يف يعلمون املعلمني الذين أن على .م 9118ر فرباي شهر
 جريسيك، الصاحلني منبع معهد : مثل إندونسيا، العربية يف واللغة الديين التعليم ومؤسسات املعاهد
عبد  سورابايا، أمبيل سونن العربية اللغة تعليم مؤسسة كيديري، فلوسو بيسوك باسوروان، العلوم روضة
 بن زين ْتبيب اليمن وكذلك يف موت حضر ترمي الزهراء دار جاكرتا، LIPIA ماالنج، عوف بن الرمحن
 ة.السعودي يف مسيت

 اجلامعات من هم متخرجون والثانوية املتوسطة املدرسة يف يعلمون الذين املعلمني بنسبة أما
 ايرالجنا وجامعة ماالنج، احلكومية جامعة التدريب جاكرتا، كلية مثل .إندونسيا يف واألهلية احلكومية

  UNTAN و ماالنج IKIP PGRI ماالنج، STIKI سورابيا، يف
 

 باسوروان فورووساري الخيرات باب معهد في المنهج

 باندوغان سروغان، السلفي منوذج يسم مبنهج املعهد هذا بناء أوائل يف التعليم عملية جرت
 هذه إهتمت .م 0271السنة  يف الناشيات""باسم  الدينية املدرسة يف املعهد هذا يركز مث .وويطونان
 يف مث اإلبتدائية، 8الصف  إىل 0الصف  من التقليدي النظام مع الدينية، املعرفة تعليم الدينية املدرسة
 .الثانوية املدرسة بدأت 9112عام  يف وأخريا املتوسطة، املدرسة بدأتم، 0277م عا

 معهد يعتمد فاألول، .والعصري السلفي بني التكامل املعاهد من اخلريات باب معهد يعترب
 الرتاثية الكتب باستعمال الدينية املواد تعليم هي القدمية التعليمية واملناهج اخلطط على اخلريات باب
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 غري واحلديث والفقه، واملطالعة والصرف، النحو علم مثل جتديد.دون  الكَلسيكية تعليمها طرق مع
 .ذلك

 التعليم وطريقة الدرس مادة ناحية من جتديد على اخلريات باب معهد يعتمد الثاين وأما
 مثل العامة املواد بإضافة تتوسع بل فحسب، الدينية املواد على التقتصر الدراسية املواد املستخدمة،

 ألنّ  .الفصحة العربية اللغة باستخدام املعهد هذا يتميز .وغريها اإلجنليزية، اللغة الرياضيات، العلوم
 .فيه يسكنون الذين العرب سكان من الطلبة من كثري

 باسوروان فورووساري الخيرات باب لمعهد والبعثة الرؤية

 الرؤية .أ
 السلفية والرتبية العامة الرتبية باُتاد اإلسَلمية املؤسسة أصبحت .0
 البعثة  .ب

 كرمية، أخَلق ، ذي)واجلماعة السنة أهل( الصحيحة  بالعقيدة املسلمني أجيال تكوين .0
 .اإلسَلمية الدعوة ونشاط يف الواسعة، الفكرة عنده العبادة، يف ونشاط

 .اإلسَلمية باملبادئ مناسبته مبَلحظة العامة الرتبية مواد تدريس .9
 .كاللغة العاملية اإلجنليزية واللغة الدينية كاللغة العربية اللغة قدرة تزويد .3
 واحلياة العبادة احلياة عند يف إلرشادة كا عامقا فهما ه(الفق) اإلسَلمية األحكام تفهيم .0

 .اإلجتماعية
 للدعوة كالزاد الدين اجليد وفهم العامة العلوم قدرة بني يتكامل ألن الطلبة كل تسجيع .0

 العصري. اجملتمع يف

 الهيكل التنظيمي لمعهد باب الخيرات فورووساري باسوروان

 البنات لرتبية الطالبات باسوروان قسم فورووساري اخلريات باب ملعهد اإلداري التنظيم

 العطاس ُمسن بن عمر احلبيب األستاذ :   املعهد ناظر (0
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 زمزمي أبرار ُممد األستاذ :  العام املشرف (9
 العطاس علي بنت فاطمة األستاذة :  الصندوق أمينة (3
 العطاس ُمسن بنت نور األستاذة :  املدرسة مديرة (0
 شاهرة مارية األستاذة :  اإلدارة شؤون (0
 طيب بنت هناية األستاذة :  التعليم شؤون (8
 العطاس ُمسن بنت فاطمة الستاذة :  الطالبات شؤون (7
 ُممد بافقيه بنت علوية فرحانة األستاذة :  السكن شؤون (6

 فورووساري باسوروان الخيرات باب معهد في والمدرسون اليومية واألنشطة الوسائل

 باسوروان فورووساري اخلريات باب معهد يف الوسائل

 العدد أمساء الوسائل الرقم
 00 الفصل 0
 0 املكتبة 9
 9 غرفة رئيس املدرسة 3
 9 غرفة املدرسة 0
 0 غرفة املوظف 0
 0 شركة التَلميذ  8
 9 محام املرس 7
 91 محام املعهد  6
 0 غسيل 2
 0 املطبخ 01
 0 مصلى 00
 0 مقصف 09
 0 ُمل االتصاالت 03
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 0 الدكان 00
 

 باسوروان فورووساري اخلريات باب معهد يف املدرسون

 الوظيفة األمساء الرقم
 املعهد ناظر العطاس ُمسن بن عمر األستاذ 0
 املدرس أمني ُممد األستاذ 9
 العام املشريف زمزمي أبرار األستاذ 3
 املدرس دميايت ُممد األستاذ 0
 الطالبات شؤون العاطاس ُمسن فاطمة األستاذة 0
 الصندوق أمينة العاطاس على بنت فاطمة األستاذة 8
 املدرسة مصفوفة األستاذة 7
 املدرسة منفتحة األستاذة 6
 املدرسة زاكية ميَل األستاذة 2
 املدرسة اخلامتة حسن األستاذة 01
 املدرسة سكينة شفاء األستاذة 00
 املدرسة العديد جعفر علوية األستاذة 09
 املدرسة هانية شريفة األستاذة  03
 املدرسة سعيدة نور األستاذة 00
 املدرسة النساء خري األستاذة 00
 املسكان شؤون علوية فرحانة بافقيه األستاذة 08
 املدرسة األستاذة آمينة أبوفاطيم 07
 املدرسة األستاذة فاطمة السقاف 06
 املدرسة األستاذة سنية العطاس 02
 املدرسة أيو زينباألستاذة  91
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 املدرسة األستاذة عزيزة 90
 املدرسة األستاذة فاطمة شاهد 99
 املدرسة األستاذة مودة 93
 املدرسة األستاذة سيت زبيدة 90
 املدرسة األستاذة شيخة احلامد 90

 

 باسوروان فورووساري اخلريات باب معهد اجلدوال الدراسة يف

 اليوم األنشطة األوقات الرقم
وظيفة  وصَلة الضحى، الفطور، تناول 18:00 – 18:11 0

 إىل املدرسة واستعداد الصباح،
 السبت

 العربية باللغة املراسيم   17:11 - 18:00 9
 األوىل احلصة 17:00 – 17:11 3
 احلصة الثاين 16:31 – 17:00 0
 احلصة الثالث 12:00 – 16:31 0
 الراحة 12:31 – 12:00 8
 احلصة الرابعة 01:91 – 12:31 7
    
وظيفة  وصَلة الضحى، الفطور، تناول  18:00 - 18:11 0

 إىل املدرسة واستعداد الصباح،
 -األحد 
 اخلميس

 طابور 17:11 – 18:00 9
 األوىل احلصة 17:00 – 17:11 3
 احلصة الثاين 16:31 – 17:00 0
 احلصة الثالث 12:00 – 16:31 0
 الراحة 12:31 – 12:00 8
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 احلصة الرابعة 01:91 – 12:31 7
 

 باسوروان فورووساري اخلريات باب معهد يف اليومية األنشطة

 اليوم األنشطة األوقات الرقم
 األربعاء  –السبت  قيام الليل 10:31 - 10:11 0
 صَلة الصبح وقراءة األوراد 18:11 – 10:31 9
وظيفة  الضحى،وصَلة  الفطور، تناول 18:00 – 18:11 3

 إىل املدرسة واستعداد الصباح،
 يدرس يف املدرسة الدينية   00:11 – 18:00 0
 الغداء، اسرتاحة وصَلة الظهر 03:11 – 09:31 0
 يدرس يف املدرسة العامة 00:31 – 03:11 8
 اسرتاحة 00:31 – 00:31 7
 األوراد وقراءة العصر صَلة 08:11 – 00:31 6
 تعليم يف املساء 07:11 – 08:11 2
 املغرب لصَلة واستعداد وظيفة 06:11 – 07:11 01
 بني عشائني وإحياء املغرب صَلة 02:00 – 06:11 00
 العشاء صَلة 91:11 – 02:00 09
 تناول العشاء 91:31 – 91:11 03
 القرآن حَلقة 90:11 – 91:31 00
 تعلم 90:00 - 90:11 00
 النوم إستعداد 99:11 – 90:00 08
 النوم 10:11 – 99:11 07
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األنشطة اللغوية )احملاضرة أومشاهدة  90:00 – 91:31 0
 األفَلم(

 ليلة اجلمعة

 النوم إستعداد 99:11 – 90:00 9
 النوم 10:11 – 99:11 3

 

 المرحلة الدراسة

 :يليكما  يه باسوروان فورووساري اخلريات باب معهد يف موجودة مرحلة كانت
 املرحلة الدينية .0
 املرحلة التمهيدية الدينية .أ
 املرحلة اإلبتدائية الدينية .ب
 املرحلة الثانوية الدينية .ج

 
 املرحلة املؤسسة .9
 املدرسة املتوسطة العامة .أ
 املدرسة الثانوية العامة .ب
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Nama Kamar   : Sayyidah Saudah 

Guru Pembimbing  : Secha Alhamid 

No Nama 

1 Amira Aulia 

2 Asri Virginia 

3 Atira syechan 

4 Dea Maharani 

5 Fatimah binti Hasni 

6 Fatimah Salsabila Alaydrus 

7 Fatimatuz Zahro ( ketindan ) 

8 Helmania Putri 

9 Manal Assegaf 

10 Nadhira Alhaddad 

11 Nadila Bsa 

12 Nailul Izzah 

13 Nazwatus sakinah 

14 Nida Khofiyah 

15 Nor Aisyah 

16 Nova Aljufri 

17 Nova Aulia Bsa 

18 Nurul Izzatil 

19 Rahma Alvina 

20 Rinda Yunita 

21 Sayyidah Sayla 

22 Shofinatun Husna 

23 Siti Sarah Nurfajriyah 

24 Wulan Aulia 

25 Zahrani Abdullah Alhamid 

26 Zuhrotul Kamilah 
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Nama Kamar   : Sayyidah Khodijah 

Guru Pembimbing  : Nur Saidah 

No Nama 

1 Arida Nafisah 

2 Azizah Khusainiyah 

3 Dhiyaul Haq 

4 Dini Septia Wulandari 

5 Fadhila Alhasni 

6 Fatimah barakwan ( lama ) 

7 Filza Nur Iffah 

8 Husnun Syadza Rifa 

9 Kafa Syahida 

10 Kamelia Syamsuddin 

11 Maryam Baagil 

12 Mirza Nuria 

13 Nabilah Bandung 

14 Najwa Faizah 

15 Nasywa Fadhila 

16 Nisa Aminatur 

17 Nur Aini Nadia 

18 Nurmala Sukmawati 

19 Nurul Af'idah 

20 Ridha Aliyul Isya 

21 Ridha Alqadri 

22 Siti Latifah 

23 Zahra Assegaf  

24 Zaimah Qatrunnada 

25 Zainab Ba'abud 

26 Zalatifa Nazwa putri 
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Nama Kamar   : Sayyidah Aisyah 

Guru Pembimbing  : Nabila Bafagih 

No Nama 

1 Afifah Zahra 

2 Aisyah Alaydrus 

3 Clariva Ardelia 

4 Farah Nurul Azmi 

5 Fatimah bnt Makhrus 

6 Fatimah Zahra ( Jao ) 

7 Inayatul Jannah 

8 Isyfa Nafi'atul Manahil 

9 Khodijah Assegaf 

10 Maulidia Fitria 

11 Munayyah bin Yahya 

12 Mutiara Salsabila 

13 Najla Aljufri 

14 Najwa Abrar 

15 Nevin Nismah 

16 Nur Sabrina 

17 Nurul Hana 

18 Nurul Mahmuda 

19 Rosa Ardelia 

20 Roysida Amalia 

21 Salsabila Almuchdor 

22 Salsabila Nanda 

23 Siti Nuriatul Maulidia 

24 Ulfa Nuzulus Sofia 

25 Zainab  (samarinda ) 

26 Zuyyinah Khoirunnisa 
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Nama Kamar   : Sayyidah Juwairiyah 

Guru Pembimbing  : Azizatur Rahmah 

No Nama 

1 Aliyah Alaydrus 

2 Alwiyah Alhaddad 

3 Anisah Faradiba 

4 Anisatussofia 

5 Atikah Saharani 

6 Aulia Faza Nadhifa 

7 Fatimah Mahani Banahsan 

8 Fatimah Zahra Barakwan ( Baru ) 

9 Fenny Fadya Sari 

10 Halimah Sa'diyah 

11 Humairo Alattas 

12 Imelda Almuhdor 

13 Khodijah Baagil 

14 Mahbubah Putri Azizah 

15 Mysara Nur Adriana 

16 Najwa P.bun 

17 Nur Aliyah Alhaddad 

18 Sakinah Barakwan 

19 Salwa Ariessa 

20 Salwa Nabila 

21 Savety Arum 

22 Sayyidah Atikah 

23 Selly Tian 

24 Syerli Paramitha 

25 Vera Yuniarti 

26 Vina Aulia 
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Nama Kamar   : Sayyidah Ummu Habibah 

Guru Pembimbing  : Siti Zubaidah 

No Nama 

1 Abidah Nafisah 

2 Aisyah ( Mojokerto ) 

3 Aisyah Syahab 

4 Alwiyah Smith 

5 Annaziatul Fitri 

6 Arifah Dianti 

7 Azizah Alhabsyi 

8 Desi Amalia 

9 Fatimah Riska Utomo 

10 Hanifa Azzahra 

11 Jihan Syahab 

12 Jovita Rahma 

13 Khairunnisa 

14 Maymunah Abdun 

15 Nabilah Luthfi Basalamah 

16 Nadiva Aniswatun 

17 Najwatul Aliyah 

18 Nasywa Syahira 

19 Nur Hafiza Alaydrus 

20 Sayyidah Nafisah 

21 Selma Baktsir 

22 Siti Rozakia 

23 Syafna Alhasni 

24 Wahyu Agustin 

25 Zaenab Muchdor 

26 Zahra Nabawy 
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Nama Kamar   : Sayyidah Ummu Salamah 

Guru Pembimbing  : Hidayati 

1 Aisyah Al-Amri 

2 Atik Maulida 

3 Fadilah Bsa 

4 Farah Meylani 

5 Fasyali Ikhtiyatina 

6 Fatimah Assegaf 

7 Fatimah Ba'abud 

8 Fatimah Faradiba 

9 Husnia Sabila 

10 Izmiyatul Hasanah 

11 Jihan Habsyi 

12 Jihan Khumairo 

13 Jumatul Aliyah 

14 Kuni Dzakiyah 

15 Laila Ushulil 

16 Mirza Dwi Anggreini 

17 Nabila Azzahra 

18 Nasty Salsafiah 

19 Nurul Alfa Alfina 

20 Nurus Syifa Assegaf 

21 Pramitha Aulia 

22 Sabrina Naila Izzah 

23 Salsabila Bajrey 

24 Salsabila Bsa 

25 Siti As'adah 

26 Sukainah Alattas 
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Nama Kamar   : Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah 

Guru Pembimbing  : Ayu Zainab 

No Nama 

1 Alika Syechan 

2 Amelia Febriyanti 

3 Amirah Luthfi Bashori 

4 Famelia Alhasni 

5 Fatimah Al-amri 

6 Hani Oktavia 

7 Hanum Qudsiyah 

8 Icha Octavia 

9 Khuzaimah Meisya 

10 Laura Nuhaila 

11 Luluk Assegaf 

12 Maya Indah 

13 Meisya Nuril Maulita 

14 Nabila Zahra Bsa 

15 Nadila Alhaddad 

16 Najia bin Yahya 

17 Nurul Iwana 

18 Putri Syakila 

19 Radhiyah Alattas 

20 Radhiyah Baraqbah 

21 Safira Bsa 

22 Salwa Hasna Nabila 

23 Sana Bahiya 

24 Silvia Anggraini 

25 Zakia Arifa Billah 

26 Zulfia Alhadi 
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Nama Kamar   : Sayyidah Zainab bintu Jahsy 

Guru Pembimbing  : Nabila Baraqbah 

No Nama 

1 Abel Saharani 

2 Aminah Bafagih 

3 Annishfatun Nazila 

4 Atiatur Rafi'ah 

5 Aulia Fani Eka 

6 Aurel Cahya 

7 Fatimah Khairun nisa Assegaf 

8 Fatimah Zahra Bsa 

9 Haura Anjani 

10 Humairo Nj 

11 Ifa Ferial Maulahela 

12 Jihan ( banjar ) 

13 Maulida Rahima 

14 Muhtamilah 

15 Nadhifa Firyal 

16 Nadia Aulia 

17 Nadia Rahma Aljufri 

18 Nadia Salsabila 

19 Nadira Alaydrus 

20 Radhiyah Ariyani 

21 Risma Millatul Islamia 

22 Rizqi Aulia 

23 Safira Najibah 

24 Salma Alhabsyi 

25 Salsabila Masyhur 

26 Ummu Salamah 

27 Wardah Alaydrus 

28 Zahra Khoirala 
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Nama Kamar   : Sayyidah Maimunah 

Guru Pembimbing  : Nur Aini 

No Nama 

1 Aisyaturridho Alhaddad 

2 Deva Amalia Putri 

3 Diyana Safira 

4 Farha Zerindah M.S 

5 Frida Juwita Sari 

6 Mas'adah Khoirunnisa 

7 Maulida Nur A 

8 Muzenah Zaenab Asegaf 

9 Nabilah Boftem 

10 Najma Febriana Audah  

11 Najwa Helyana 

12 Rara Nur Ramadhani W 

13 Rifky Maharsyah Putri 

14 Siti Azizah Sofiatul M 

15 Siti Nur Syifa 

16 Siti Rofiqoh 

17 Siti Salmah Asiroh A 

18 Syfa Azkary 

19 Ufi Urwati 

20 Wafiroh Nakmasari 

21 Zainab Hania Alhabsyi 
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JADWAL KEGIATAN MUHADHARAH SETIAP BULAN 

JADWAL BULAN FEBRUARI 2020 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

      1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Penampilan 

dari Osis 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Menonton 

Film  

14 

 

15 

 

16 

 

17 

  

18 

 

19 

 

20 

Muhadloroh 

Sy. Aisyah 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

Menonton 

Film 

28 29 

 

JADWAL BULAN MARET 2020 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

1 2 3 4 5 

Muhadloroh 

Sy. Saudah 

6 7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Menonton 

Film 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

Kumpul 

Kamar 

(Sharing) 

20 

 

21 

 

22 

Isra' Mi'raj 

+ Haflah 

Akhir 

Sanah  

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 
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 الصورة عند األنشطة اللغوية

 املبىن معهد باب اخلريات

 املصلى أوالقاعة

 عند املسرحية        عند تَلوة القرآن     
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  عند إلقاء رئيسة اجللسة 

 املعهد عند نشيط          الطالبات عند مشاهدة االنشطة اللغوية    


