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 استهالل
 
 
 

 " تعّلموا العربية فإّّنا جزء من دينكم "

 ) عمر بن اخلطاب (
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 جمرة أمي احملبوبة : 

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

 و
 معروف رؤوفأيب الكرمي :

 (يعلي درجاته واغفرله وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واوسع مدخله  أن)عسى اهلل
 

 

وإىل أعضاء أسريت احملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألستاذ الكرماء، ومن قد 
 باجلهد والصرب  علمتين

 )عسى اهلل أن يعطيهم الدرجة العليا يف الدنيا واآلخرة(
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 كلمة الشكر والتقدير

  الرمحن الرحيمبسم اهلل

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهلل املبعوث  
رمحة للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد.

بة أشكر شكرا اهلل عز وجل على نعم القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت كتا 
تعليم مهارة الكالم في معهد  األنشطة اللغوية فيلبحث اجلامعي باملوضوع "هذا ا

وقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن   "اإلصالح اإلسالمي بوندووسو
 إمتامها بدون مساعدة اآلخر، ولذلك قدم الباحث الشكر إىل:

مالك إبراهيم  فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  .6
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية  .1
 والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.علوم الرتبية 

، املشرف الذي بذل جهده يف رعاية الباحث ة احلاجة أمي حممودةالدكتور فضيلة  .1
يف تكميل هذا البحث، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطواهتا يف كل 

نها، فلها من مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت اإلنتهاء م
 اهلل أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان.

، املعلم األول يف حياة مجرةو األم  معروف رؤوففضيلة الوالدين احملبوبني، األب  .0
الباحث منذ والدته حىت يصل إىل عمره اآلن. وال ميكن أن يقود الباحث يف 

 سلوك الطريق السديد.
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م تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم مجيع األساتذ واألساتذات يف قس .2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مجيع إخواين وأخويت، طالب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  .7
الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. عسى اهلل 

طي علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحث أن يع
أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير 
انتقادات واقتالحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون 

جزاكم اهلل خريا كثريا  البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني يارب العاملني.
 أحسن اجلزاء.

  
 

 6561يناير  65، ماالنج

 الباحث،

 أندي فوزي رينتيمون
 12105161رقم اجلامعي : 

  



 ه    

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ةتقرير المشرف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقدم إىل حضرتكم هذ البحث اجلامعي الذي قدمه الباحث :

 أندي فوزي رينتيمون:   االسم

 12105161:  رقم القيد

تعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالمي األنشطة اللغوية يف :  املوضوع
 بوندووسو

وقد نظرنا وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعيالت واإلصالحات 
زمة ليكون على الشكل املطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراس واحلصول الال

( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية والتعليم جامعة 1Sعلى درجة سرجانا )
م. وتقبل 6565/6561موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 شكر.من فائق اإلحرتام وجزيل ال

 6565ديسمرب  65ماالنج، 
 ةاملشرف

 
 الماجستير ة الحاجة أمي محمودةالدكتور 
192115511998586558: رقم التوضيف  
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم
 هلل الرحمن الرحيمبسم ا

 تقدم إىل حضرتكم هذ البحث اجلامعي الذي قدمه الباحث :

 أندي فوزي رينتيمون:   االسم

 12105111:  رقم القيد

تعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالمي األنشطة اللغوية يف :  املوضوع
 بوندووسو

ت واإلصالحات وقد نظرنا وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعيال
الالزمة ليكون على الشكل املطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراس واحلصول 

( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية والتعليم جامعة 1Sعلى درجة سرجانا )
م. وتقبل 6518/6565موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 اإلحرتام وجزيل الشكر.من فائق 

 6561فرباير  1 ماالنج،
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 

 

 الدكتور الحاج أغوس ميمون  الماجستير
192051191991581558رقم التوضيف:   



 ز    

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 قرير لجنة المناقشةت
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمها:

 أندي فوزي رينتيمون:   االسم

 12105161 :  رقم القيد
 املاجستري أمي حممودة ة احلاجة: الدكتور   ةاملشرف

 مي بوندووسوتعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالاألنشطة اللغوية يف :  املوضوع

( يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالنا S1وقررت اللجنة بنجاحها على درجة سرجانا )
 م. وتتكون جلنة املناقشة من: 6518/6565مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام  الدراسي 

 املاجستري احلاج توفيق الرمحانالدكتور  .1
 (…………………)…   187751116551161556رقم التوظيف : 

 
  املاجستري أمحد مبليغالدكتور  .6

 ( …………………)…  187657116555511551 رقم التوظيف :
 

 املاجستري أمي حممودة ة احلاجةالدكتور  .1
 (…………………)…   182115511881516551رقم التوظيف : 

 

 6561فرباير  1 ماالنج،
 والتعليمعميد كلية علوم الرتبية 

 

 

 الدكتور الحاج أغوس ميمون  الماجستير
 192051191991581558رقم التوضيف: 



 ح    

 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم التربية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ل قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك قد استم

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبته الباحث:

 أندي فوزي رينتيمون:   االسم

 12105161:  رقم القيد

مي تعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالاألنشطة اللغوية يف :  املوضوع
 بوندووسو

وقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
الشكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول  على درجة سرجانا 

(1S لقسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم )
وتقبل من فائق االحرتام  6518/6565االنج للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية م

 وجزيل الشكر.

  6561يناير  11 ماالنج،
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير
 199816506555586551رقم التوظيف: 



 ط    

  



 ي    

 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم التربية والتعليم

  مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا 
ةمواعد اإلشراف  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أندي فوزي رينتيمون:   االسم

 12105161:  رقم القيد
 ة احلاجة أمي حممودة املاجستري: الدكتور   ةاملشرف

 وسوتعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالمي بوندو األنشطة اللغوية يف :  املوضوع
 يعالتوق الوصف التاريخ الرقم
  تقدمي موضوع البحث 6565يناير 8 1
  تقدمي الفصل األول 6565 يناير 16 6
  الفصل الثالث –تقدمي الفصل األول  6565 فرباير 0 1
  الثالث –تصحيح بعض حمتويات الفصل األول  6565 مارس 11 1
  والفصل اخلامس توجيهات عن الفصل الرابع 6565 أكتوبر 68 0
  الفصل السادس -تقدمي الفصل الرابع  6565 أكتوبر 15 2
  2 – 1تصحيح بعض حمتويات الفصل  6565 نوفمرب 8 7
  تقدمي نص البحث اجلامعي  6565 ديسامرب 15 1

 6561يناير  11تقرير مباالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير
 199816506555586551رقم التوظيف: 
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 مستخلص البحث

، األنشطة اللغوية يف تعليم مهارة الكالم يف معهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو. 6565 أندي فوزي رينتيمون.
(. قسم التعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبرهيم S1حبث اجلامعي)
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستريكومية مباالنج. املشرفة: اإلسالمية احل

 : األنشطة اللغوية، مهارة الكالمكلمة مفتاحية

تعترب مهارة الكالم العربية إحدى املهارات امللحة للغاية من العديد من املهارات األخرى، ألن الكالم 
مراجعة جناح أو فشل تعلو مهارات اللغة العربية من تطبيق يف اللغة وهو اهلدف األوىل لشخص يتعلم اللغة. جيب 

خالل األنشطة اللغوية املختلفة اليت يتم تنفيذها يف الوكاالت ذات الصلة. اخلروج من املشاكل املذكور أعاله، 
حتاول الباحث الكشف عن العديد من األنشطة اللغوية يف مهارة الكالم اليت تنفيذها معهد اإلصالح اإلسالمي 

 سو.بوندوو 
 من الطالب يتمكن حىت الفصل خارج تتم األنشطة هذه ألن ، رمسية غري نشاط هي  اللغوية األنشطة

 حتسني على الطالب تشجيع أيًضا اللغوية لألنشطة ميكن ، ذلك إىل باإلضافة. امللدة وفهمها املواد استيعاب
 .لديهم التحدث مهارات

 مهارة حتسني من تتمكن حىت اإلصالح معهد نفذهات اليت اللغوية األنشطة حتديد إىل البحث أهداف
 اإلسالمي اإلصالح معهد جهود ومعرفة العربية باللغة التحدث على الطالب قدرة ومعرفة الطالب، لدى الكالم
 ال احملتاجة البيانات ألن الكيفي املدخل الباحث هذا يستخدم. اللغوية األنشطة يف الطالب مشاركة زيادة يف

 معهد يف البحث هذا مكان. للغاية مفصلة بيانات معلومات شكل يف ولكن  وكمية، يدةالعد صورة تكون
 طريقة. والتوثيق واملالحظة املقابالت هي املستخدمة البيانات مجع طرق كانت. بوندووسو اإلسالمي اإلصالح
 البيانات وعرض البيانات تقليل: وهي واحد، وقت يف حتدث أنشطة ثالثة هي املستخدمة البيانات حتليل

 .التحقق/  واالستنتاج
 التحدث يف الطالب مهارات لتحسني اللغوية األنشطة من أنواع ثالثة هناك( 1: هو البحث هذ نتائج

 يستخدم( 6. العربية واخلطابة العربية واحملادثة املفردات تقسم: اإلسالموهي اإلصالح معهد يف العربية باللغة
 األصالح معهد حماولةإن (  1. تلخيصيال وتقومي التكويين تقومي يعين اإلسالمي اإلصالح معهد يفومي التق

 .وأداء بيئة اللغوية الطالب حضور يف تتمثل الطالب مشاركة زيادة يف  اإلسالمي



 ل    

ABSTRACT 

Andi Fauzi Riantimun. 2020, Language Learning Activity of Speaking Skill at 

Pondok Pesantren Al-Ishlah Al-Islami - Bondowoso, Thesis, 
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Arabic speaking skill is one of the essential skills since speaking is a 

practical matter in language. By the extent, mastering speaking skill is the initial 

goal of someone who learns a language. The success of learning Arabic speaking 

skill, whether it is successful or not, is determined on several language activities 

carried out in the relevant agencies. Depart from that issue; the researcher 

attempts to reveal several language learning activities of the Arabic language in 

Pondok Pesantren Al-Ishlah. 

Language activity is a non-formal activity, as it is carried out outside of 

the class, so students are more comfortable to grasp and understand the material 

given. Besides, that activity is also able to encourage students in improving their 

speaking skill. 

This research aims to determine what language activities are 

implemented by Pondok Pesantren Al-Ishlah. Accordingly, it can improve 

students’ Arabic speaking skill, know students’ Arabic speaking skill, and 

recognize what endeavours of Pondok Pesantren Al-Ishlah in improving students’ 

participation in language activity are. The researcher utilizes a qualitative 

approach, and the type of this research is descriptive phenomenology as the 

existing data are not in the form of various models and quantitative, but in the 

form of very detailed information. In addition, the place of this research is Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Bondwoso. The data collection technique used is an 

interview, observation, and documentation. The analysis method used is Miles & 

Huberman’ data analysis, which consist of three activity flows that co-occurred: 

data reduction, data presentation, and conclusion/verification.  

The results of this research show that 1) There are three kinds of 

language activity in improving students’ Arabic speaking skill in Ponpes Al-

Ishlah: division of vocabulary, Arabic conversation, and Arabic speech. 2) The 

evaluation applied by Ponpes Al-Ishlah are formative and summative. 3) The 

endeavours of Ponpes Al-Ishlah in improving students’ participation are by 

holding students attendance and Arabic area. 
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ABSTRAK 

Andi Fauzi Riantimun. 2020, Kegiatan Berbahasa Dalam Pembelajaran 

Maharoh Kalam di Pondok Pesantren Al-Ishlah Al-Islami - 

Bondowoso, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Machmudah M.Pd 

 

Kata Kunci : Kegiatan Berbahasa, Pembelajaran Keterampilan Bahasa 

 

Maharoh kalam merupakan salah satu maharoh yang sangat urgent dari 

beberapa maharoh yang lain, karena kalam merupakan suatu yang aplikatif dalam 

bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang yang belajar suatu bahasa. Berhasil 

atau tidaknya pembelajaran maharoh kalam yaitu harus ditinjau dari berbagai 

kegiatan kebahasaan yang dilaksanakan di instansi terkait. Berangkat dari 

permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengungkap berbagai kegiatan 

kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren Al-Ishlah. 

Kegiatan berbahasa merupakan kegiatan bersifat non formal, karena 

kegiatan ini dilakukan di luar kelas sehingga siswa lebih mudah menangkap 

materi dan memahami materi yang diberikan. Selain itu kegiatan berbahasa juga 

mampu mendorong siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kegiatan bahasa yang 

diterapkan oleh pondok pesantren Al-Ishlah sehingga dapat meningkatkan 

maharoh kalam siswa dalam bahasa Arab, mengetahui kemampuan siswa dalam 

maharoh kalam serta mengetahui apa saja upaya pondok pesantren Al-Ishlah 

dalam meningkatkan partisipasi siswa atau keikutsertaan santri dalam kegiatan 

bahasa. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

fenomenologi bersifat deskriptif, 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 Al-

Ishlah Bondowoso. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis data Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Macam-macam kegiatan 

berbahasa dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab 

di ponpes Al-Ishlah ada tiga macam yaitu: pembagian kosakata, percakapan 

bahasa arab dan pidato bahasa arab. 2) Evaluasi yang diterapkan oleh ponpes Al-

Ishlah menggunakan penilaian formatif dan sumatif. 3) Upaya ponpes Al-Ishlah 

dalam meningkatkan partisipasi siswa adalah dengan mengadakan presensi siswa 

dan lingkungan berbahasa. 
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 فصل األولال
 اإلطار العام

 مقدمة . أ
تسةةتخدم خلةةروج الةةرأي تسةةتخدم لتعامةةل مةةع اآلخةةرين و  اتصةةالاللغةةة هةةي أداة 

 املهمةة عنةد حيةاة اإلنسةان، اتصةالغةة هةي أداة لال ،1م كتابتةا كانةتأكالمةا عند العقل  
، وأداة اتصةالأداة بةري الةنفس، تعهةي اعتنةاق لغة لرقيب أن تدبري وضيفة ال عالوة على
املةرء يعمةل التواصةل، غةة لتكييةف إجتمةاعي وأداة ملراقبةة إجتمةاعي، وبالتكامل و جلودة 

 اتصةالأداة غة هي لالو  6يستويف خرب من اآلخرين. مأسوف يقول شيئا الذي يف ذهنه 
سةةتعمل النةةاس ملهةةاورة مةةع اآلخةةرين، الغةةة ميلةةك صةةفة الةةذي عةةاملي حةةىت ميكةةن تالةةذي 

، حةةىت يف عةةداد رية، قبائةةل، إجتمةةاعيبشةة ةإسةةتحدامها مةةن قبةةل أي شةةخص بةةال النظةةر 
   قارة.بالد و ال

. وجبانةب اتصةاللعلةوم اللغةة املعلومةات و  اللغة العربية هي اللغة الذي تسةتخدم
ىل اللغةةةة الةةةدوو و تكةةةون اللغةةةة الرمسيةةةة يف األمةةةم املتحةةةدة إدخل تةةةذالةةةك، لغةةةة العربيةةةة 

(PBB)   احلةةديث، واللغةةة لعبةةادة واكثةر مةةن ذالةةك أّن اللغةةة العربيةة هةةي اللغةةة القةرآن، و
و تسةةةتخدم لكتابةةةةة أي مطبوعةةةات علةةةوم املعلومةةةات  اإلسةةةةالمية.  املسةةةلمني يف الةةةدنيا
م وعمةةق أي علةةوم املعلومةةات هةةالعربيةةة جلميةةع املسةةلمني مطلقةةا لفلةةذالك، تةةتعلم اللغةةة 

 املعجةةةةزة ال ميكةةةةنعنةةةةد اإلسةةةةالم كانةةةةت الةةةةذي مبصةةةةدر مةةةةن القةةةةرآن واحلةةةةديث كلهةةةةا. 
الغةة العربيةة، كمةا قةال اهلل يف كتةاب  رآن وعيشةة بةدون معرفةة والفهةمواحملتويات مةن القة

 العزيز : 
                     1 

                                                           
1
 Saiful musthofa,2011.Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki 

Press) hal: 3 
2
 Raqib. M,2004. Bahasa Arab Dalam Perspektif Gender Malang: (Jurnal Bahasa Arab dan 

Pengajarannya) hal:2 
3
 Departemen Agama, 2010. Mushaf Al-Azhar Al-qur’an dan Terjemah. (Jabal) Hal 489 
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 باللغةة العربيةة لكةي نعلةم كتاب القةرآن جعل اهللمن آية القرآن التاو عرفنا أن 
جةةب علةةني نعلمةةه، تعلةةيم نعمةةق اللغةةة العربيةةة فو إذا نريةةد أن اللغةةة العربيةةة عنةةد حياتنةةا، 

اللغة العربية سهل يف الواقع، مادام البيئة ضنني بالتعلم، فإن البيئة املعنية هنا هي البيئة 
 اللغوية.

علةةةوم أربةةةع مهةةةارات: االسةةةتماع والكةةةالم والقةةةراة املأن يف التعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة 
، مبةةةةا أّن الكةةةةالم يف حةةةةالل اللغويةةةةة أهةةةةم ة ومةةةةن أربةةةةع مهةةةةارات، مهةةةةارة الكةةةةالموالكتابةةةة

اتقةةان  الكةةالم حتتةةاج إىل، اسةةتطاعة ةومثمةةر  يةةةللغةةة فعالتقولةةب بعةةض مةةن احتصةةا  ا
رب الكةةالم عتةةي. لةةذالك جيةةب علةةي مضسسةةة حتضةةر مةةنهج التعلةةيم بةةالوايف 1،القوائةةد اللغةةة

العلمةي  جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ألنه مهةارة إجيابيةة فهةو ميثةل اجلةزء
والتطبيقي لتعليم اللغة، وكثريا ما جند أن متعلم اللغة يهدف إىل التمكن من التحةديث 

معةةةةا احمللةةةةة هبةةةذه اللغةةةةة، فةةةةالكالم هةةةةو املهةةةةارة الثانيةةةةة بعةةةد مهةةةةارة اإلسةةةةتماع ويشةةةةكالن 
 وبغريمها ال تقوم مهارة القراءة والكتابة على دعائم راسخة. ،الشفهية

لتحويةةةل إبتكةةةار الطةةةالب م لةةةه الطريقةةةة املناسةةةبة البةةةد علةةةى تعلةةةيم مهةةةارة الكةةةال
ترفيةة كفةاءة هةي  ناسةبةاملطريقةة ومةن الكفاءة الطالب يف الكالم باللغةة العربيةة.   يةقولرت 

جممةةوع العمليةةات   الطةةالب يف مهةةارة الكةةالم باألنشةةطة اللغويةةة. األنشةةطة اللغويةةة هةةي
اتصةةةةاال مباشةةةةرا، وهةةةةذه  الةةةةيت يقةةةةوم هبةةةةا املتعةةةةل يف إطةةةةار جمةةةةالت معينةةةةة. تتصةةةةل حبياتةةةةه

 0.العمليات من شأّنا أن تكسبة القررة على ممارسة التواصل الشفوي والتعبري الكتايب
 يف بوندووسةةو جةةاوى الشةةرقيمعهةةد اإلصةةالح اإلسةةالمي  وهبةةاذا، اهتمةةام أيضةةا

طبةق األنشةطة اللغويةة،  عاهةد الةذي تاحةد امل بتدريس اللغة العربية باهتمةام شةديد، وهةو
بةةةرامج الةةةيت  يف معهةةةد اإلصةةةالحو "يكةةةون رئةةةيس مةةةدير لطةةةالب جماهةةةد  كقةةةال األسةةةتاذ

ويف هةةذه املضسسةةة اخلةةا  هلةةا أنشةةطة اللغويةةة املتنوعةةة منهةةا:  تتعلةةق برتقيةةة اللغةةة العربيةةة،
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جةةب علةةى كةةل و اضةةرة، ويف هةةذا املعهةةد فمهةةاورة اليوميةةة، واحملو حتسةةني اللغةةة، و مهةةاورة، 
دف هةةذه األنشةةطة إو تةةدريب الطةةالب وهتةة ،الطةةالب تسةةتعمل اللغةةة العربيةةة كةةل يةةوم

نظةر الباحةث أن معهةد  األسةتاذ جماهةد بيةانومةن " علي التحةدث والتعبةري اللغةة العربيةة
، مث وتطبيقها فاعلية باملهارة الكةالماإلصالح يف بندووسو تطبق اللغة العربية وتطبيقها 

" كةل يةوم  وجةب علةى كةل الطةالب تسةتعمل اللغةة العربيةة"جند أن يف املعهد اإلصةالح 
دون فمةةةةن هةةةةذا البيةةةةان عرفنةةةةا الميكةةةةن املضسسةةةةة تطبةةةةق اللغةةةةة العربيةةةةة باملهةةةةارة الكةةةةالم 

بةةأن الطةةالب باألنشةةطة اللغويةةة جعةةل معهةةد اإلصةةالح مشةةهور  بيعةةة اللغويةةةاسةةتعمال 
 لديهم الكفاءة اجليدة يف الكالم باللغة العربية.

للغويةةةةة يف تطبيةةةةق األنشةةةةطة ا، أراد الباحةةةةث أن يعقةةةةد البحةةةةث لوصةةةةف لةةةةذالك
بتسةةجيل  يةةدلل مهةةارة الكةةالم الةةذي جمةةال ذالةةك املعهةةد، ولوصةةف كفةةاءة الطةةالب يف 

الباحةةةةث أن يبحةةةةث عةةةةن هةةةةذه  . فةةةةذالك، اهةةةةتم واجنةةةةذبالطةةةةالب  يف مهةةةةارة الكةةةةالم
القضايا حتةت املوضةوع "األنشةطة اللغويةة يف التعلةيم املهةارة الكةالم يف معهةد اإلصةالح 

 .اإلسالم بوندووسو"

 أسئلة البحث . ب
 وأسئلة البحث يف هذا املوضوع :

تطبيق األنشطة اللغوية يف تعليم مهارة الكالم لدى طةالب معهةد عملية  ما هي .1
 ؟ اإلصالح اإلسالمي

يف معهةةةةةد اإلصةةةةةالح  تقةةةةةومي األنشةةةةةطة اللغويةةةةةة يف تعلةةةةةيم مهةةةةةارة الكةةةةةالمكيةةةةةف  .6
 ؟ ياإلسالم

طة حماولةةةة معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي لرتقيةةةة الطةةةالب يف مشةةةارك األنشةةةكيةةةف  .1
 ؟ اللغوية 
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 أهداف البحث . ج
 : املوضوع هذا يف البحث أهداف أما
األنشةطة اللغويةة يف تعلةيم مهةارة الكةالم لةدى طةالب معهةد عملية تطبيق  ملعرفة .1

 اإلصالح اإلسالمي
تقةةةةةومي األنشةةةةةطة اللغويةةةةةة يف تعلةةةةةيم مهةةةةةارة الكةةةةةالم يف معهةةةةةد اإلصةةةةةالح  ملعرفةةةةةة .6

 اإلسالمي
الب يف مشةةةارك األنشةةةطة المي لرتقيةةةة الطةةةملعرفةةةة حماولةةةة معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةة .1

 اللغوية.
 البحث  أهمية . د

 يرجى يف هذا البحث سيستفيد من الناحية النظرية والتطبيقية كما يلي:
 الناحية النظرية .1

  األنشطة اللغوية يف مهارة الكالمتتعلق ب لفهم الباحثالزيادة  (1
شةةطة األن كةةان اهلةةذا البحةةث سةةيكون مرجعةةا ملعاهةةد األخةةري الةةذي سةةتطبق (6

 اللغوية يف مهارة الكالم
 الناهية التطبيقية .6

 للباحث (1
 بتشكيل دقيق األنشطة اللغوية يف مهارة الكالممعرفة أمهية 

   للقراء (6
ة يف األنشةةةةطة اللغويةةةةة و لزيةةةةادة املعرفةةةةة ومسةةةةاعدة يف زيةةةةادة املراجةةةةع حاصةةةة

  املهارة الكالم
 حدود البحث . ه

 على ثالثة حدود، منها: إىل املشكالت املرتبطة بالبحث فتقتصر الباحث نظر
 احلد املوضوعي .1
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األنشةطة اللغويةة يف مهةارة الكةالم لةدى الطةالب موضةوع البحةث  حتدد الباحث
 بوندووسو – اإلصالح اإلسالميمبعهد 

 احلد املكاين .6
 بوندووسو –اإلصالح اإلسالمي يف معهد  تنفذ الباحث ( أ
 أن هذا البحث تنفد يف خارج الفصل ( ب

 الزماين احلد .1
 . م 6565السنة  السهر سبتمبري إىل اكتوبر يف عهدامل اهذ يعقد البحث يف

 المصطلحات تحديد . و
: يقصةةد هبةةا الباحةةث هةةي املمارسةةة العمليةةة للغةةة وتتعلةةق  األنشطة اللغوية  .1

أواحملادثة، وتقسيم املفردات  اورةاحملاضرة، واخلطابة، وحم:  مبهارة الكالم مثل
 وتقدميها.

واملةراد  ،مهةارة – ميهةر –ر من مهر " مصدمهارةلفظ ":   مهارة الكالم .6
الكةةةةالم يف أصةةةةل اللغةةةةة عبةةةةارة عةةةةن األصةةةةوات املفيةةةةدة، وعنةةةةد  ،2هبةةةةا االسةةةةتطاعة

املتكلمةةةةني هةةةةو املعةةةةن القةةةةائم بةةةةالنفس الةةةةذي يعةةةةرب عنةةةةه بألفةةةةا . ويف اصةةةةطالح 
النحةةاة: اجلملةةة املركبةةة املفيةةد. وأمةةا العريةةف االصةةطالحي للكةةالم فهةةو: الكةةالم 

بةةه املةةتكلم عمةةةا يف نفسةةه مةةن : هاجسةةةه، أو خةةاطره، ومةةةا  املنطةةوق الةةذي يعةةةرب
يزخربةة عقلةه مةن: رأي أو فكةره، ومةا  جيول خيطره من مشاعر وإحساسات، وما

يريةةد أن يةةزود بةةه غةةريه مةةن معلومةةات، أو الةةو ذالةةك، يف طالقةةة وانسةةياب، مةةع 
 7صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.
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 السابقة دراسة . ز
 )اجلدوال(

 النمرة
اسم 

 لباحثا
 ائجالنت المنهج األهداف الموضوع

أمحد سيف  1
 الدين

األنشطة اللغوية 
ملهارة الكالم يف 
ة مركز ترقية اللغ
العربية مبعهد 
-منبع العلوم بتا

بتا باميكاسان 
 مادورا

معرفة تتم  .1
أنشطة اللغوية 
لتدريس مهارة 
الكالم يف 
مركز ترقية 
اللغة العربية 
مبعهد منبع 

العلوم 
بتا_بتا 

ميكاسان با
 .مادورا

معرفة املزايا   .2
يف األنشطة 

اللغوية 
لتدريس مهارة 

الكالم 
 ومشكالهتا

يف مركز ترقية 
اللغة العربية 

إن مدخل 
البحث 

املستخدم 
يف 

هذالباحث 
هو املدخل 

وأما الكيفي 
نوع البحث 
هو دراسة 

الوصفية 
 وحتليلية

فروض هذا 
بحث يف ال

هذا البحث 
أن  األنشطة 
اللغوية ملهارة 

 فعال الكالم
يف مركز ترقية 
اللغة العربية 
مبعهد منبع 

بتا -بتاالعلوم 
باميكاسان 

 مادورا
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مبعهد منبع 
العلوم 
بتا_بتا 

باميكاسان 
 مادورا.

استخدام  عفة اخلريية 6
األنشطة اللغوية 
لتطوير البيئة 
العربية بالتطبيق 
على معهد دار 

االستقامة 
اإلسالمي 
 بوندووسو

معرفة حال  .1
لعربية البيئة ا

يف معهد "دار 
االستقامة" 
 اإلسالمي
 بندووسو

طة معرفة األنش .6
اللغوية املناسبة 
عند املدرسة 
والطالبات 

لتطوير البيئة 
العربية يف 
معهد "دار 

" االستقامة
اإلسالمي 
 بوندووسو.

معرفة فعالية   .1
هذه األنشطة 

ومنهج هذا 
البحث هو 

املنهج 
التجريب، 

وجمتمع هذا 
البحث 

وعينته هي 
مجيع 

الطالبات 
املعهد يف 
املعهد دار 
اإلستقامة 
اإلسالمية 
 بوندووسو.

فروض هذا 
البحث يف 
هذا البحث 

استخدام أن 
األنشطة 

اللغوية فعال 
لتطوير البيئة 

العربية 
بالتطبيق على 

هد دار مع
االستقامة 
اإلسالمي 
 بوندووسو
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اللعربية عند 
املدارسات 
والطالبات 

لتطوير البيئة 
العربية يف 
دا معهد "
االستقامة" 
اإلسالمي 
 بوندووسو

إصالح  1
 األمم

األنشطة اللغوية 
يف تعليم مهارة 
الكالم لدى 
الطالب معهد 
النقاية اإلسالمي 
بدائرة لوبنجسا 
 –ودائرة اليت 

 مادورا

ملعرفة وحتليل  .1
أنواع 

االنشطة 
اللغوية يف 
تعليم مهارة 
الكالم لدى 

الطالب 
معهد النقاية 
اإلسالمي 
بدائرة 

وبنجسا ل
ودائرة اليت 

 مادورا –
ملعرفة   .6

ستخدم ي
 الباحث
املدخل 
الكيفي 
باملنهج 
الوصفي 
 التحليلي

فروض هذا 
البحث يف 
هذا البحث 
أن استخدام 

األنشطة 
يف  اللغوية

تعليم مهارة 
الكالم فعال 
لرتقية كفاءة 
الطالب معهد 

النقاية 
اإلسالمي 
بدائرة 

لوبنجسا 
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وحتليل 
األنشطة 

اللغوية يف 
تعليم مهارة 
الكالم لدى 

الطالب 
معهد النقاية 
اإلسالمي 
بدائرة 

لوبنجسا 
ودائرة اليت 

 مادورا –

 –ودائرة اليت 
 مادورا

 عةين األنشةطة الةيت سةتطبقها الباحثةةل هةذا البحةث والدراسةة السةابقة يوأما متاث
 خمتلةةف مةةع البحةةث لتنميةةة رغبةةة الطالبةةات يف التخاتةةب باللغةةة العربيةةة التمثيةةل املسةةرحي

حث تتم األنشطة اللغوية الةذي يعين هذه الباحثة ستطبق األنشطة اللغوية وأما هذا الب
ومعرفةةة املزايةةا يف ، والثةةاين ملعرفةةة تةةتم األنشةةطة اللغويةةة ملهةةارة الكةةالم ول يف املعهةةدقةةد جةة

هةذا البحةث سةواء مةع البحةث السةابق  وأمةاهةارة الكةالم ومشةكالهتا األنشطة اللغوية مل
لتحليل أنواع األنشطة اللغوية يف املعهد وأما هةذا  ي مكانه، والثالثيعين علاختالف و 

 البحث تتم األنشطة اللغوية الذي قد جول يف املعهد.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  مهارات اللغة وعناصرها وتنميتها البحث األول :
 مهارات اللغويةمفهوم  . أ

بةع مهةارات أساسةية، هةي : يتفق املختصون يف تعليم اللغة على أّنا تتضمن أر 
، االسةةةةتماع، والتحةةةةدث، والقةةةةةراة، والكتابةةةةة. وهنةةةةةاك مةةةةن يصةةةةةيف مهةةةةارات التفكةةةةةري

 وآخرون يضيفون البعد الثقايف، خياصة يف التعليم اللغة األجنبية/الثانية.
ويةةةةةرتب  هبةةةةةذه املهةةةةةارات أربعةةةةةة عناصةةةةةر لغويةةةةةة، هةةةةةي: األصةةةةةوات، واملفةةةةةردات، 

زنةةةة مةةةع مهةةةارات ر تعمةةةل يف صةةةورة متكاملةةةة ومتواوالرتكيةةةب، والداللةةةة. وهةةةذه العناصةةة
 اللغة.

وهنةةةةاك مةةةةن يقسةةةةم تعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة إىل فةةةةروع، مثةةةةل: القةةةةراءة، النصةةةةو ، 
الفروع من دروس يف العلوم الشرعية التعبري، القواعد النحوية،...إخل، وما يرتب  هباذه 

ة لدافعيةةة عةةدد كبةةري اإلسةةالمية، بوصةةفها مكمةةال ثقافيةةا للغةةة العربيةةة مةةن ناهيةةة، وتلبيةة
يتعلمون اللغة العربية ألغرض من متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، الذين 

 1دينه.
 

 وعناصرها مهارات اللغويةال تعليمراحل م . ب
هةةةةو الرتكةةةةز علةةةةى  -أيةةةا كانةةةةت –جةةةدير بالةةةةذكر أن األصةةةةل يف تعلةةةةيم اللغةةةةات 
ى مةةةن خةةةالل املراحةةةل الرئيسةةةة املهةةةارات اللغويةةةة وعناصةةةرها الفرعيةةةة، وهةةةو تركيةةةز يتجلةةة

 8الثالث اآلتية:
                                                           

8
)الريةةاض: دار وجةةوه النززنةةد  دليةةل معلةةم العربيةةة النةةاطقني بغريهةةا. 6510احملسةةن احلةةدي ،  د. علةةي عبةةد  

 60والتوزيع(   
 62نفس املراجع      8
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التخطةةةةي : حيةةةةث حيةةةةدد املعلةةةةم املهةةةةارات اللغويةةةةة، الةةةةيت يريةةةةد تنميتهةةةةا وتعليمهةةةةا  .1
للمتعلمني، ويهتم يف هذه املرحلة بتحديةد خمرجةات الةتعلم املسةتحدفة، والواسةائل 

 .اللغوي اليت تعينه، وأساليب التقومي
لةةم مةةا خطةة  لةةه علةةى املتعلمةةني، وميةةارس اللغةةة يطبةةق املعالتنفيةذ: ويف هةةذه املرحلةةة  .2

 العربية معهم، ويدرهبم على مهاراهتا.
يف هذه املرحلة بالتعريف على نقاط القوة والضعف يف تعليمه  التقومي: يقوم املعلم .3

 .املهارات اللغوية، ليعاجل نقاط الصعف، ويعزز نقاط القوة
امةة تتعلةق بةبعض جوانبهةا، مقرتحةات ع أما لتنمية املهارات اللغوية فهناك عةدة

 15أمهها:
قةةةةةراءة نصةةةةةو  أصةةةةةيلة باللغةةةةةة العربيةةةةةة، مثةةةةةل: الصةةةةةحف، ولوجةةةةةات اإلعالنةةةةةات،  .1

 والقصص العربية امليسرة...إخل
 -مثال-اإلستماع إىل نصو  عربية أصيلة، كما يف األفالم العربية القصرية  .6
 تسةحيل مواقةةف حتةةدث عةةرب إحةةدى وسةةائل التسةةجيل، واإلسةةتماع إليهةةا، وحتسةةني .1

 التحدث بصفة مستمرة.
 التدريب على كتابة موضوعات باللغة العربية، ومراجعتها وحتسينها. .1
اإللكرتونيةة املتاحةة علةى الشةةبكة  اإلفةادة مةن برجميةات تعلةيم اللغةة العربيةة، واملواقةع .0

 العاملية.
احلر  على ممارسة اللغة العربية )استماعا، وحتدثا، وقراءة، وكتابة( خارج الصةف  .2

 الدراسي
 11اآلتية: تحدث: ميكن اتباع الوسائللووسائل تنمية مهارات ا

 االستماع إىل متحدثني لبقني.  .1
                                                           

)الريةةاض: دار وجةةوه النززنةةد  دليةةل معلةةم العربيةةة النةاطقني بغريهةةا. 6510د. علةةي عبةةد احملسةةن احلةدي ،   15
 62والتوزيع(   

 61-67نفس املراجع     11
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 تنمية املفردات العربية، وما يرتب  هبا من معرفة قواعد النحو.  .6
 التدريب املستمر على مهارات التحدث، وممارسته باللغة العربية.  .1
قبةةةل أن ة حتةةةاور: تفكةةةر اسةةةتخدام اسةةةترياتيجيات حتةةةدث فاعلةةةة )مثةةةل إسةةةترياتيجي  .1

تتحدث، حدد هدفك من التحدث، ابدأ حديثك بثقةة، وظةف األدلةة والشةواهد 
 (أثناء حتدثك، راجع حديثك وقومه

سةةجيل املةةتعلم حديثةةة باللغةةة العربيةةة، ليعةةرف نقةةاط القةةوة فيةةه فيةةدعمها، ونقةةاط ت .0
 الضعف فيتجنبها.

 
 أنواع األنشطة اللغوية . ج

 16كثر تنفد يف املضسسات التعليمية ما يلى:األاللغوية  األنشطة أما أنواع
 احملادثة العربية .1

حمادثةة، بةوزن فاعةل  –حيادث  –إن كلمة احملادثة أصله من كلمة حادث 
ء اإلشةباع حاجاتةه وتنفيةد متطلبةة فاحملادثةة هةي وسةيلة املةر  11مفاعلة. –يفاعل  –

ماال يف حيةةاة يف اجملتمةةع الةةذي حييةةا فيةةه، وهةةي األدة األكثةةر تكةةرارا وممارسةةة واسةةتع
عةةةةن شةةةةيء معةةةةني.  11النةةةةاس وأكثةةةةر قيمةةةةة يف االتصةةةةال اإلجتمةةةةاعي مةةةةن الكتابةةةةة.

وتعةةدى احملادثةةة مةةن أهةةم نشةةاط للصةةغار والكبةةار، وتعةةد اخلطةةواة األول يف معرفةةة 
وجةدنا حملادثةة ضيه احليةاة احلديثةة مةن اهتمةام بااللغة العربية. فإذا أضفن إو ما تقت

بةةد أن يةةتعلم الطالةةب أن كبةةرية يف املدرسةةة فال  كانةةهمبطةةي أن احملادثةةة ينبغةةي أن خ
تكةةون لديةةه قةةدرة علةةى جماملةةة غةةريه يف أثنةةاء احملادثةةة، وأن يكةةون قةةادرا علةةى تغيةةري 

                                                           
. )القاهرة: الدار املصريه اللببانني(  . تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.  1881حسن شحاته،   16

68 
)الفةالح أوف سةةيت(  . الطريقةة البسةةي  يف فهةم قواعةةد الصةرف واإلعةةالل. . 6550توفيةق حةةاكم،   11

11 
 680دمشق(  .  )دمشق:  جامعة طرائق تدريس اللغة العربيةه.  1111حممد أمحد السيد،   11
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الةةيت ال ينبغةةي الكةةالم فيهةةا، والبةةد أن  جمةةرى احلةةديث، ومعةةرف األمكةةن واألوقةةات
 10يكون قدرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض.

 املناظرة العربية .2
زن إىل معةةاجم اللغةةة العةةريب، جنةةد أن لفةةظ املنةةاظرة مصةةدر علةةى و  بةةالرجوع

الظاء والنون والراء ووزنه مفاعلة.  –مفاعلة، فعله ناظر، وهم أصل ثالثة، ومادته 
ويف الغالةةب فةةإن صةةيغة املفاعلةةة يف اللغةةة العربيةةة تةةدل علةةى املشةةاركة بةةني اثنةةني أو 

ا املعةين اصةطالحيا املنةاظرة يف الغةة وأمةأكثر، كما يف املقاتلة واملشامتة والو ذلةك. 
حيث لقةد العربية هي لفظظ ذو دالل حمدده ومعينة يف اصطالح العلوم والفنون، 

 ذهةةةب مةةةن عرفةةةوا املنةةةاظرة اصةةةطالحا إىل القةةةول: إّنةةةا  تعةةةين يف احلةةةوار، أو النظةةةر
بالبصةةرية والفكةةر املنطقةةي مةةن اجلةةانبني حةةول موضةةوع قابةةل للجةةدل واملناقشةةة مةةن 

ول إىل رؤية متوافق بعد تقدمي احلجج املقنعة، وهي يف النهاية فن قصد أجل الوص
 12باحلجج الدامغة والرباهني الساطعة.به الدفاع عن الرأي 

 القصة العربية  .3
وهبةةذا تتبةةع  17لفةةضاد أفةةرام البسةةتاين. جةةاءت لفةةظ القصةةة يف دائةةرة املعةةارف

ثةةة ويف املعجةةام وتقصةةى اخبةةار النةةاس وفعةةاهلم شةةيئا بعةةد شةةيء أو حادثةةة بعةةد حاد
العزيةةز وقالةةت ألخنةةه قصةةية ويقةةال  الوسةةي  قةةص الشةةيء تتبةةع أثةةره ومنةةه يف التنزيةةل

قص أثر قصا وقصصا. وخرج قص وقصصا يف أثر فالن، ويقةال قةص غليةه الرؤيةا 
واالقصوصةةةة تعةةةين القصةةةة . هبةةةا، وقةةةص عليةةةه خةةةربه أو رده عليةةةه علةةةى وجةةةه أخةةةربه

ة علةةى وجههةةا والةةذي يصةةنع القصةةة. الصةةغري، أمةةا القةةا  فهةةو الةةذي يةةروي القصةة
 أما اخلطيب فهو الذي يعتمد يف وعظه على القصةص يف أغلةب األحيةان. وأخةريا

                                                           
 15)الرياض: مكتبة التوبة(  .  طرائق تعليم اللغة العربية. 1887حممد بن إبراهيم اخلطيب،   10
 يوسف الشبيلي، مناظرة آدب اجلدال  12 

)ببةةريوت: دار اجليةةل(  .  سةةنن ابةةن ماجةةة. 1111ابةةن ماجةةة أبةةو عبةةد اهلل حممةةد بةةن يزيةةد القةةزويين،  17
1610 
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نفهةةم ممةةا جةةاء أن كلمةةة القصةةة هلةةا عةةدة معةةاين مثةةل: القصةةص روايةةة اخلةةرب واخلةةرب 
املقصةةةو : األثةةةر أي أن القصةةةة: هةةةي األحةةةداث الةةةذي تكتةةةب، هةةةي مجلةةةة مةةةن 

شةأن، طويلةة كانةت أم قصةرية وهةي تسةتمد مةن رب والالكةالم واحلةديث واألمةر واخلة
 اخليال أو الواقع أو منها معا وتبن على قواعد معينة من الفن الكتايب.

 العربية اخلطابة .4
اخلطابة يف اللغة : مصدر كاخلطاب، توجيه الكالم الو اآلخرين لإلفهام. 

نةةةةةةاع يف االصةةةةةةطالح: فةةةةةةن اخلطابةةةةةةة اجلمةةةةةةاهر بطريقةةةةةةة إلقائيةةةةةةة تشةةةةةةتمل علةةةةةةى اإلق
التسةليم بصةحة القةول، وصةواب الفاعةل واإلسةتمالة. واإلقنةاع: مجةل السةامع علةى 

 أو الرتك.
وقد عرفنا اخلطابة بتعاريف أخرى ال يتباعد بعضها عن بعةد كثةريا، ولكةن 

 من أوضح ماعرفت به اخلطابة مايلى:
 جمموع القوانني يقتدر هبا على اإلقناع املمكن يف أي موضوع يراد . (1
مةةن فةةرد علةةى مجاعةةة بقصةةد التةةأثري يف نفوسةةهم وإقنةةاعهم بةةأمر  خطابةةة يلقةةي (6

 11.من األمور
 فصاحة الكالم العربية .5

وأما فصاحة الكالم: فهي خلوصة من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، 
وأما الكالم الفصيح: فهو عند العلماء البالغةة ماكةان  18والتعفيد، مع فصاحتها.

، فصةةيح املفةةردات، مةةتالئم الكلمةةات ، جيةةد السةةبك،سةةهل اللفةةظ، واصةةح املعةةن
العةةةةةةرب يف الوهةةةةةةا  اعةةةةةةدو وال متكلةةةةةةف، وال خمةةةةةةالف لقغةةةةةةري مسةةةةةةتكره وال ممجةةةةةةوج 

                                                           
 .1(   Malang: UIN Maliki Pressاخلطابة املربية. ) ، فن6511إمام مسلمني،   11
)القاهرة: مكتبة اآلدب( يعية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة . 6550عبد املتعال الصعيدي،  18

 .12،  1ج
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وصةةةرفها، وغةةةري خةةةارج عةةةن الوضةةةع العةةةريب يف مفرداتةةةه وتراكيبةةةه، ولةةةيس يف كلماتةةةه 
  65.تنافر، وليس فيه تعقيد لفظي، وال تعقيد معنويّ 
 61وتتحق فصاحته خبلوه من ستة عيوب:

 كلمات جمتمعةتنافر ال  (1
 ضعف التأليف (6
 التعقيد اللفظي (1
 التعقيد املعنوي (1
 كثرة التكرار (0
 ضافاتتتابع اإل (2

 يرتكز يف طرائق نطق السليم فق .ولكن من املهم يف هذه البحث 
 املناقشة العربية .6

يقصد بطريقةة املناقشةة )احلةوار( تلةك الطريقةة يعتمةد علةى احلةوار الشةفوي 
عةةةني للطةةةالب مث حيتةةةار علةةةم بتوجيةةةة سةةةضال مبةةةني املعلةةةم والطةةةالب حيةةةث يبةةةدأ امل

احةةةدهم إلجابةةةة عةةةن هةةةذه السةةةضال، مث يعلةةةق املعلةةةم علةةةى اإلجابةةةة ويلقةةةي السةةةضال 
آخةةرة. وقةةد يوجةةه طالةةب مةةا سةةضال ألحةةد االلةةب الةةذين كةةانوا مصةةابني بالبلهارسةةيا 

اإلصةابة وسةضال عةن يشةعر هبةا اثنةاء  ومتت معةاجلتهم عةن أعةراض املةرض الةيت كةان
ج ووصةةةةف العةةةةالج، وسةةةةضال ثالةةةةث عةةةةن تغةةةةريات الةةةةيت احةةةةس هبةةةةا خطةةةةوات العةةةةال

 66الطالب بعد العالج.

                                                           

،  1)دمشةق: دار القلةم( جالبالغةة العربيةة . 1882عبد الرمحان بن حسن  حبنكة امليةداين الدمشةقي،  65 
112. 

. جواهر البالغة يف املعااين والبيان والبديع )بريوت: املكتبة 6550محد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشي،أ  61
  61،   1العصرية( ج

 106)الرياض: مكتبة الرشيد(  : طرق تدريس العلوم . 6552الدكتور حممد جنيب مصطفى عطيو،   66
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وملةةن ينبغةةي أن يوجةةد لةةدى الطةةالب احلةةد األدت مةةن املعلومةةات واخلةةربات 
التةدريس املعلةوم،  اليت تتصل مبوضوع الدرس حىت يستخدم املعلم هذه الطريقةة يف

 61:ة تبعا الختالف أهدافها كالتاووختلف املناقش
قشة مقيدة تدور حول املوضوعات املقررات العلميةة الدراسةية باملدرسةة او منا (1

 اجلامعات
مناقشة حرة تةدور حةول املوضةوعات او مشةكالت عمليةة ذات أمهيةة حبيةات  (6

 البيئي، الغداء، والطاقة، زراعة األعضاء البشرية اإلنسان مثل التلوث
 

 البحث الثاني : مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم . أ

 ،61واملةةةراد هبةةةا االسةةةتطاعة ،مهةةةارة – ميهةةةر –" مصةةةدر مةةةن مهةةةر مهةةةارة"لفةةةظ 
الكالم يف أصل اللغة عبةارة عةن األصةوات املفيةدة، وعنةد املتكلمةني هةو املعةن القةائم 
بةةةالنفس الةةةذي يعةةةرب عنةةةه بألفةةةا . ويف اصةةةطالح النحةةةاة: اجلملةةةة املركبةةةة املفيةةةد. وأمةةةا 

ق الةةذي يعةةرب بةةه املةةتكلم عمةةا يف العريةةف االصةةطالحي للكةةالم فهةةو: الكةةالم املنطةةو 
 نفسةةه مةةةن : هاجسةةةه، أو خةةةاطره، ومةةةا جيةةةول خيطةةةره مةةةن مشةةةاعر وإحساسةةةات، ومةةةا
يزخربةةة عقلةةه مةةن: رأي أو فكةةره، ومةةا يريةةد أن يةةزود بةةه غةةريه مةةن معلومةةات، أو الةةو 

 60.يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداءذالك، 
ى اسةةتخدام انتاجيةةة تتطلةب مةةن املةةتعلم القةةدرة علةةوقااللناقةة الكةةالم هةةو مهةةارة 

األصةةوات بدقةةة، والةةتمكن مةةن الضةةيغ النحويةةة ونظةةام ترتيةةب الكلمةةات الةةيت تسةةاعده 

                                                           
 106نفس املرجع،     61
 ۱121( :كيسمفزسورباياز)فوستاكا فرو  إندونيسي-ر عريبقاموس املنو . 1887أمحد منورور سنو، 61

)الريةةاض: دار املسةةلم  اللغويةةة وأمهيتهةةا وطرائةةق تدريسةةها املهةةاراته ،  1111أمحةةد فةةضاد حممةةود عليةةان  60
 1النشر والوزيع(   
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. وأضةةافة مةةن إبةةراهيم اللبةةودي 62علةةى التعبةةري عمةةا يريةةد أن يقةةول يف مواقةةف احلةةديث
عر املعتقةةةةةدات واملشةةةةةا األربةةةةةع، هةةةةةو فةةةةةن نقةةةةةل اللغويةةةةةةالكةةةةةالم مهةةةةةارة مةةةةةن املهةةةةةارات 

واألحاسيس واملعلومةات واملعةارف واخلةربات واألفكةار واألراء مةن شةخص إىل آخةرين 
نقةةةةال يقةةةةع مةةةةن املسةةةةتمع أو املسةةةةتقبل أو املخاطةةةةب اوقةةةةع القبةةةةول والفهةةةةم والتفاعةةةةل 

 .67واالستجابة
يتتضةةح مةةن هةةةذه التعريقةةات، أن الكةةةالم وسةةيلة االتصةةةال الشةةفهي أي وسةةةيلة 

رين لريسةل الرسةالة عمةا يريةد، ويعتةرب الكةالم يف التعبري الشفهية من شةحص إىل اآلخة
التعليم اللغة الثانية من املهارات األساسية يف اللغة اليت متثل غابة من غايات الدراسة 

 اللغوية.
 

 أهمية تعليم مهارة الكالم . ب
 مةةن أهةةم ألةةوان النشةةاط الللغةةوي للصةةغار والكبةةار، فالنةةاس الشةةك أن الكةةالم

كتابة، أي أّنم يتكلمةون أكثةر ممةا يكتبةون، ومةن مث يستخدمون الكالم أكثر من ال
نسةةتطيع أن نعتةةرب أن الكةةالم هةةو الشةةكل الرئيسةةي لالتصةةال بالنسةةبة ومةةن هنةةا فهةةو 

 .61يعترب أهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها
الكةةةالم مةةةن املهةةةارات األساسةةةية، الةةةيت يسةةةعى الطالةةةب إىل اتقاّنةةةا يف اللغةةةات 

يةةة الكةةالم ذاتةةه يف م الكةةالم يف اللغةةة األجنبيةةة مةةن أمه.  تظهةةر أمهيةةة تعلةةي68األجنبيةةة
                                                           

 )مكةة: جااعةة أم القةرى(  للنةاطقني بلغةات أخةرى  العربيةةتعلةيم اللغةة ه ،  1810حممود كامل الناقة  62
101 

)القةاهرة: مكتبةة وهبةة(  -تعليميةةفنياتةه واسةرتاتيجياته وأسةاليب  -احلةواره،  6551مةن إبةراهيم البةودى  67
  15 

)القاهرة: دار الثقافة  تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية أساسياتفتحى على يونس وأخرون، دون السنة.   61
 111-111للطباعة والنشر(   

الطبعةةة األوىل ملعلةةي اللغةةة العربيةةة لغةةري الناطقيةةة هبةةا،  إضةةاءات. 6511هيم الفةةوازن،عبةةد الةةرمحن بةةن إبةةرا 68
 110)الرياض: مكتبة امللك فهد(   
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اللغةةةةة. مهةةةةارة الكةةةةالم تعتةةةةرب جةةةةزا رئيسةةةةا يف مةةةةنهج تعلةةةةيم اللغةةةةة األجنبيةةةةة، ويعتةةةةربه 
القةةائمون علةةى هةةذا امليةةدان مةةن أهةةم أهةةداف تعلةةيم لغةةة اجنبيةةة، ذالةةك أنةةه ميثةةل يف 

 .15الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة
لقةةةدرة علةةةى امةةةتالك الكلمةةةة الدقيقةةةة الوضةةةحة ذات أثةةةر يف قةةةال طعيمةةةة أن ا

حيةةةةاة اإلنسةةةةان. ففيهةةةةا تعبةةةةري عةةةةن نفسةةةةه، وقضةةةةا احلاجتةةةةه، وتةةةةدعيم املكانتةةةةه بةةةةني 
. وأضةةاف طعيمةةة قةةائال أن الكةةالم يف اللغةةة العربيةةة مةةن املهةةارات األساسةةية 11النةةاس

تصةال مةن الاليت متثل غاية من غايةات الدراسةة اللغويةة. وإن كةان هةو نفسةه وسةيلة 
 .16اآلخرين

الكةالم مةن املهةارات اللغويةة األساسةية، ولةيس الكةالم فرعةا لغويةا معةزوال عةةن 
باقى فروع اللغة العربية، بل هو الغاية مةن دراسةة كةل فةروع اللغةة العربيةة لألجانةب. 

 شرع أمحد فضاد حممد عليان من أمهية الكالم هي : 
 فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب. الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتاب يف الوجود، .1
ره، والقةدرة علة  التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكا .6

 املبادأة ومواجهة اجلماهري.
احليةةاة املعاصةةرة مبةةا فيهةةا مةةن حريةةة وثقافةةة، يف حاجةةة ماسةةة إو املناقشةةة وابةةداء  .1

علةةى التحةةدث الةةذي  بالتةةدريب الواسةةعالةةرأي وإلقنةةاع، وال سةةبيل إىل ذالةةك إال 
 سيضدي إىل التعبري الواضع عما يف النفس

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربيةة لغةري النةاطقني م.  6551\ه 1161حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 15

 162-160م والثقافة(   )ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلو  هبا
مصةةدر:  -)ايسيسةةكو تعلةةيم العربيةةة لغةةري النةةاطقني هبةةا: مناهجةةة وأسةةالية. 1818رشةةدي أمحةةد طعيمةةة،  11

 125منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة(   
 125طعمية، مرجع سابق.     16
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الكةةالم لةةيس وسةةيلة لطمأنةةة النةةاس املتنقلةةني فقةة ، بةةل طمأنةةة أهلةةيهم وذويهةةم،  .1
فةةةةاملغرتب واملسةةةةافر عنةةةةدما يكلةةةةم أهلةةةةه ألن يف انقطةةةةاع االتصةةةةال بدايةةةةة اخلظةةةةر. 

 ه.باهلاتف يطمئنهم ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون علي
للحكةةةم علةةةى املةةةتكلم، ومعرفةةةة مسةةةتواه  -مةةةاإىل حةةةد  –الكةةةالم مضشةةةر صةةةادق  .0

الثقةةةةايف، وطبقتةةةةه االجتماعيةةةةة، ومهنتةةةةه أو حرفتةةةةه، ذالةةةةك ألن املتكلمةةةةني علةةةةى 
تنة ء عةن عملهةم، ومةن  اختالف أنواعهم، إاةا يسةتخدمون اصةطالحات لغويةة

إن اإلنسةةان هنةةا فةةإن الكةةالم وهةةو اإلنسةةان، ولةةذالك قةةال بعةةض علمةةاء املنطةةق: 
 حيوان ناطق.

، ويبةةدو ذالةةك الكةةالم وسةةيلة اإلقنةةاع، والفهةةم واإلفهةةام بةةني املةةتكلم واملخاطةةب .2
واضةةةةحأ مةةةةن تعةةةةد القضةةةةايا املطروحةةةةة للمناقشةةةةة بةةةةني املتكلمةةةةني، أو املشةةةةكالت 

 اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف.
ولةو كةان  -نفسةهالكالم وسيلة لتنفةيس الفةرد عمةا يعانيةة، ألن تعبةري الفريةد عةن  .7

عةةالج نفسةةي خيفةةف مةةن حةةدة األزمةةة الةةيت يعانيهةةا، أو املواقةةف  -حيةةدث نفسةةه
 اليت يتعرض هلا.

رئيسية يف العملية التعلةيم يف خمتلةف مراحلهةا، الميكةن أن يسةتغين الكالم وسيلة  .1
 عنها معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.

ار، واملةةةةتعلم واجلاهةةةةل، والةةةةذكر الكةةةةالم نشةةةةاط إنسةةةةاين يقةةةةوم بةةةةه الصةةةةغري والكبةةةة .8
، والتعبةةةةري عةةةةن واألنثةةةةى، حيةةةةث يتةةةةيح للفةةةةرد فرصةةةةة أكثةةةةر يف التعامةةةةل مةةةةع احليةةةةاة

 11مطالب الضرورية
  

                                                           
)اليةاض: دار املسةلم للنشةر  ائةق تدريسةهااملهارات اللغويةة وامهيةة وطر ه.  1111أمحد فضاد حممود عليان،  11

  11-17والوزيع(   
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 مهارة الكالم  تعليمطرق  . ج
هناك طرق عديدة متنوعة يف تعليم مهارة الكالم للناطقني بغري العربيةة، ومةن 

 11املمكن أن نوجز أهم الطرق املستخدمة فيما يلي:
 الطريقة املباشرة .1

بالطريقةة املباشةرة ألن التعلةيم فيهةا يةتم بةالرب  املباشةرة مسيت هذه الطريقة 
بةةني الكلمةةات األجنبيةةة والعبةةارات واألشةةياء، واألحاديةةث الةةىت تةةدل عليهةةا بةةدون 

جانةةةت الطلبةةةة. وإن هةةةذه اسةةةتخدام اللغةةةة القوميةةةة مةةةن جانةةةت املةةةدرس أو مةةةن 
بني الكلمة والشيء أو بني العبارة والفكةرة، الطريقة تفرتض وجود عالقة مباشرة 

إهتمامها  ومن إحدى أهدافها  .من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها
 10باجلوانب الشفهية من اللغة، وتأخري اجلوانب املكتوبة منها. كثريا

واحلةةةديث يف هةةةذه الطريقةةةة يسةةةبق القةةةراءة، وحةةةىت يف القةةةراة يشةةةجع الطلبةةةة 
املباشرة بني الكلمة املكتوبة وفهمهم هلا بدون املرور مبرحلة  صلةعلى أن يربزوا ال

متوسةةطة مثةةل الرتمجةةة إو اللغةةة القوميةةة، واهلةةدف النةةائي مةةن ذالةةك تنميةةة القةةدرة 
 أخذت شكل حمادثة أو قراءة أو كتابة.على التفكري يف اللغة األجنبية سواء 

ة النطةق الصةحيح وباستخدام هذه الطريقة كان التالميذ قادرين علةى تبمية
واللغةة القوميةة ويتعةودون  بدون تأثر بأوجه التشابة يف الكتابةة بةني اللغةة األجنبيةة

 يف التحدث العريب املباشر.
 طريقة السمعية الشفهية.ال .6

، إّن هةةةذه الطريقةةةة تنظةةةر إىل اللغةةةة علةةةى أّنةةةا جمموعةةةة مةةةن الرمةةةوز الصةةةوتية
، يتعةارف عليهةا بنيويةة شةكليةالةيت تربطهةا عالقةات  .واألنظمة الصرفية والنحوية

                                                           
مةن النظريةة إىل  –املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانةب . 6551فتح علي يونس وحممد عبد الرؤوف،   11
 76)قاهرة : مكتبة وهبة(  .   -التطبيق

)جامعةة  النةاطقني بلغةات أخةرىطرائق التةدريس اللغةة العربيةة م. 6556عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   10
 26اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(  . 



   61 

الناطقون باللغة، لتحقيق اإلتصال فيما بينهم. كما تنظةر هةذه الطريقةة إىل اللغةة 
مظهةةر ثةةانوي طةةارك، وتضكةةد أن اللغةةات  علةةى أّنةةا مظهةةر منطةةوق، وأن الكتابةةة

ختلةف فيمةةا بينهةةا، وأن لكةةل لغةةة مساهتةةا وخصوصةيتها الةةيت متيزهةةا مةةن غريهةةا مةةن 
 وجد لغات بدائية وأخرى متحضرة.اللغات، وأنه ال ت

هذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية، يتم  وتنظر
فاكتسةاب من خالل التقليةد واحملاكةاة، ويعتمةد علةى املثةري واالسةتجابة والتغزيةز. 

اللغةةةة وتعليمهةةةا وفقةةةا هلةةةذه النظةةةرة سلسةةةلة مةةةن املثةةةريات الةةةيت تعقبهةةةا اسةةةتجابات 
 12الستجابات اخلاطئة.أو ينسى ما عدا ذالك من اصحيحة، وينطفئ 

تركز هذه الطريقةة علةى ممارسةة االسةتماع والكةالم كشةريا، يتعةود الطةالب  
ب الكةةةالم مةةةن النةةةاطق األصةةةلى حةةةىت يتقةةةنهم علةةةى متييةةةز األصةةةوات أو يف تةةةدري

 بالنطق واملخرج ومبا يسمى التنغيم صحيحا.
 طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة .1

لنشةةةاط البةةةدين مباشةةةرة باسةةةتيعاب اللغةةةة وفهمهةةةا. وتقةةةوم هةةةذه هةةةي تةةةرب  ا
املشةةاهد.  الطريقةةة علةةى اتبةةاع وإرشةةادات املةةدرس، وذالةةك باالسةةتجاب اجلسةةدي

 مبادك هذه الطريقة: ومن
تعلةةيم احملادثةةة املباشةةرة، حةةىت يةةتمكن الطةةالب مةةن فهةةم اللغةةة  تأجيةةل (1

 املتحدث هبا.
املةةدرس بصةةيغة األمةةر. يتحقةةق فهةةم اللغةةة هبةةا عةةن طريةةق مجةةل يقوهلةةا  (6

سةةةيبدون اسةةةتعدادهم للتحةةةدث بعةةةد أن ميكةةةن التوقةةةع بةةةأن الطةةةالب 
 17حيسوا بفهمهم للغة.

                                                           
)جامعةة  طرائق التةدريس اللغةة العربيةة النةاطقني بلغةات أخةرىم. 6556عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   12

 156اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(  . 
)جةدة: دار خضةر(  .  التطبيقةيمقدمةة يف علةم اللغةة . 1886عرييةف وأنةور نقشةبندي،  حممد خضةر  17

08 
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 هبةذه الطريقةةة كةةان الطةةالب فةةامهني احملتةةوى قبةةل ممارسةةة الكةةالم، والطةةالب
 قادرين على التعبري املناسب يف املوقف املختلفة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه  . أ
منهجيةةة البحةةث هةةي طريقةةة العمليةةة للحصةةول علةةى بينةةات ألخةةذ فائةةدة  إنّ 
يف هةةذا البحةةث املةةدخل الكيفةةي. ألّن ترّكةةز فيهةةا علةةى  الباحةةث. تسةةتخدم 11معّينةةة
متامةةةةةا عميقةةةةةا، كمثةةةةةل يف السةةةةةلوك،  الظةةةةةواهر والفهةةةةةم عةةةةةن ميةةةةةدان البحةةةةةث وصةةةةةف

 /هج الوصةةفاملةةن ك. وأّمةةا يف منهجةه تسةةتخدم الباحةثالطبيعيةة، الدافعيةةة والةو ذالةة
التعليم األنشطة اللغوية يف تشكيل أن تعرف كيف  دراسة احلالة. ألّن تريد الباحث

 ااجليّةةةد وتطبيقهةةةالطةةةالب  التعلةةةيم تشةةةكيال دقيقةةةا حةةةىّت حتصةةةل علةةةىمهةةةارة الكةةةالم 
 .جاوي الشرقي -عهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسوومراقبتها يف م

 طريقة جمع البيانات  . ب
 ع البيانات يف هذا البحث كما يلي :مج طريقدم الباحث ختست
 املالحظة .1

أو  عةةةةنّي مةةةةن خةةةةالل اتصةةةةالة مةةةةع األشةةةةخا يف سةةةةلوك م تقةةةةوم الباحةةةةث
يف  . وتقةةةةوم الباحةةةةث18األشةةةةياء الةةةةيت يدرسةةةةوّنا، مثّ تسةةةةجيل الباحثةةةةة البيانةةةةات
األنشةةةةطة تشةةةةكيل يةةةةق يف باملالحظةةةةة للحصةةةةول علةةةةى البيانةةةةات املهّمةةةةة عةةةةن تط

ومراقبتهةةةةا. قامةةةةت الباحثةةةةةة  تشةةةةكيال دقيقةةةةاكةةةةالم مهةةةةارة الالتعلةةةةيم  اللغويةةةةة يف
 يف املعهد. اللغويةباملالحظة أثناء األنشطة 
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 املقابلة .6
املقابلةةة. وهةةي طريقةةة مجةةع املعلومةةات الةةيت  بطريقةةةتعتمةةد الباحةةث أيضةةا 

متكةةن الباحةةث للبحةةث وجهةةا بوجةةوه بغةةرض طةةرح عةةدد مةةن األسةةئلة مةةن فبةةل 
ل إّّنةةةةا طريقةةةة يف طلةةةب البينةةةةات الباحةةةث واإلجابةةةة مةةةن قبةةةةل البحةةةوث. أ نقةةةو 

 .15.بطريقة احلوار أو التساؤل بني الباحثة والفاعل أو املخرب
 الوثائق .1

يف مجةةةةع البيانةةةةات وامتةةةةام حصةةةةول املقابلةةةةة  لتسةةةةهيلتسةةةةتخدم الباحةةةةث التوثيةةةةق 
 واملالحظة لتكون البيانات أعمق هبا وزيادة املعلومات، وهي:

 قائمة أمساء املدرسات (1
 بقائمة أمساء الطال (6
 الصور اليت تتعلق بعملية األنشطة اللغوية  (1

 مصادر البيانات . ج
الكيفيةةةةة الوصةةةةفية. وحتتةةةةاج  البيانةةةةات وهةةةة الباحةةةةث جا مةةةةن البيانةةةةات الةةةةيت حتتةةةة

مبصدران، أّوال مصدر من جّهة معّلم حلصةول البيانةات عةن كيفيةة تشةكيل  الباحث
البيانةةات الثنةةوي  مثّ مراقبةةةهتم. مصةةدراألنشةةطة اللغويةةة يف مهةةارة الكةةالم وتطبيةةق يف 

هةةةو الطلبةةةة الوثةةةائق كالبيانةةةات التكملةةةة مةةةن البيانةةةات احملصةةةولة يف مصةةةدر البيانةةةات 
 األّول.

 تحليل البيانات . د
بتحليةةةل وتفسةةةري البيانةةةات كمةةةا املوجةةةودة يف  البحةةةثتقةةةوم الباحةةةث يف هةةةذا 

اإلصةالح يف املعهةد  مهةارة الكةالمالتعلةيم األنشةطة اللغويةة يف ميدان البحةث حةول 
بتحليةةةل البينةةةات علةةةي الشةةةكل التفةةةاعلي  . وتقةةةوم الباحةةةثالمي يف بوندووسةةةواإلسةةة
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 تقليةةةةل( 1ميلةةةةيس وهربمةةةةان. قةةةةيال أّن يف عمليةةةةة حتليةةةةل البيانةةةةات ثالثةةةةة مراحةةةةل : )
 .11( استنتاج1البينات، ) تقدمي( 6البيانات، )

 تقليل البيانات .1
 تبسةةةةةي ، علةةةةةى االهتمةةةةةام وتركيةةةةةز اختيةةةةةار، عمليةةةةةة هةةةةةو البيانةةةةةات تقليةةةةةل

 امليةدان يف املكتوبةة املالحظةات مةن تنشةأ الةيت اخلام البيانات وحتويل خص،مل
 عةن حبةث ترميةز، تلخةيص، (التخفةيض مةن التاليةة املرحلةة فيهةا حتةدث حبيةث

 عمليةةةة تسةةةتمر. (املفكةةةرة كتابةةةة أقسةةةام، إنشةةةاء جمموعةةةات، إنشةةةاء املواضةةةيع،
 النهةةائي لتقريةةرا حةةىت امليةةداين البحةةث بعةةد مسةةتمرا حتويلهةةا أو البيانةةات تقليةةل
 16.مرتب

 تقدمي البيانات .6
 ميلي حيّدد .البيانات مي تقد هي التالية اخلطوة فإن البيانات، تقليل بعد

 إمكانيةة يعطةي الةيت املنظمةة املعلومةات مةن كمجموعةةدمي  التقة برمةان وهةو
 احملصةولة البيانةات تقةدمي أن أي 11ت.اإلجةراءا واخةاذ النتةائج اسةتخال 

 مطلةوب ما هةو بني مقّسم البحث مشكالت جبميع ذيال امليدان من عليها
 تقةدمي هةذا مةن .املشةكلة حةدود وتعطةي جتّمةع مث ب،و مطلة غةري هةو ومةا

 البيانةات أي وضةوحا تاالبيانة يعطةي أن يسةتطيع مةن املتوقةع البيانةات،
 يستطيع ، الكيفي املدخل البحث باستخدام يف مة.الداع والبيانات اجلوهرية

 وغةري ت، خمطة ،االفئة بةني العالقةة سةطّر، خبالصة، ناتالبيا تقدمي يطّبق أن
 .11ذلك
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 استنتاج .1
 يزال وال منها، اإلثبات و االستنتاج هو البيانات حتليل يف التالية اخلطوة

 املرحلةة يف تةدعم قويةة أدلةة وجةدت إذا وسةيتغري مبةدئي مضقتًةا اسةتنتاج كةل
 حينمةا احملصةولة اخلالصةة اإلثبةاط عةن حيتةاج لذلك .البيانات مجع من التالية
 التفكةري الةيت إعةادة مثةل قصةريًا اإلثبةات هةذا يكةون قةد .أيضةا البحث عملية
 أو امليدانيةة، املالحظةات علةى مراجعةة أو الكتابةة، أثنةاء احمللل ذهن عن تعرب
 اتفاقيةات لتطةوير األقةران بةني األفكةار وتبةادل مبراجعةة يصةبح دقيًقةا قد ميكن
 جمموعةة يف النتيجةة مةن نسةخة سةع لوضةعالوا اجلهةود أو األهةداف متعةددة
 . األخرى البيانات

البيانةةات احملتاجةةة باعتمةةاد علةةى أهةةداف  يف خفةةيض البيانةةات خيتةةار الباحةةث
البيانات املختارة.  تقدميب  حتتاجها. مثّ تقوم الباحثال اليتالبحث، وترتك البيانات 

تصةةنيف، والتنظةةيم البيانةةات الةةذي يتضةةّمن مةةن: التعريةةف، وال تقةةدميب ثتقةةوم الباحةة
 تقةةةوم الباحةةةث والتفسةةةري. وآخةةةر اخلطةةةوة يف حتليةةةل البيانةةةات هةةةي االسةةةتنتاج، حيةةةث

 البيانات. تقدميو  قليلباستنتاج بعد ت
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

المبحث األول: عملية التطبيق األنشطة اللغوية في تعليم مهارة الكالم لدي طالالب 
 وندووسومعهد اإلصالح اإلسالمي ب

رح الباحةةث عةةن عمليةةة التطبيةةق األنشةةطة اللغويةةة يف تعلةةيم مهةةارة الكةةالم قبةةل أن شةة
لةدي طةالب معهةد اإلصةالح اإلسةالمي بوندووسةو، بةدأ الباحةث يف ذكةر أنةواع األنشةةطة 

معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي بوندووسةةةو. كمةةةا وجةةةد الباحةةةث بعةةةد قةةةام  اللغويةةةة املعقةةةدة يف
 :إلصالح اإلسالمي بوندووسو، أنه قالاملقابلة بأحد األستاذ معهد ا

"يف معهةةةةد اإلصةةةةالح لديةةةةه بعةةةةض األنشةةةةطة الةةةةيت تةةةةدعم الطةةةةالب باللغةةةةة 
العربية وهي تقسيم املفردات، مهاورة أوحمادثة العربية واحلطابة. مةن بعةض 

 10هذه األنشطة ميكن لرتقية من حتدث الطالب باللغة العربية "
عمليةةة التطبيةةق األنشةةطة اللغويةةة يف تعلةةيم عةةرف مةةن نتةةائج املالحظةةة أعةةاله أن أنةةواع 

مهارة الكالم لدي طالب معهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو هناك ثالثةة، هةي تقسةيم 
 املفردات، املهاورة، واخلطابة العربية.

 تقسيم املفردات . أ
يف البدايةةة، نةةوع مةةن أنةةواع األنشةةطة اللغويةةة يف التعلةةيم املهةةارة الكةةالم هةةي تقسةةيم 

م املفةةةردات هةةةي تقسةةةيم إىل الطةةةالب عديةةةد مةةةن املفةةةردات يف وقةةةت املفةةةردات. تقسةةةي
واحد. وهذه النش  ينفد يف كل التعليم أي كل يوم بعد صالة الصةبح إال يةوم الثلثةاء 

 ويوم اجلمعة. كما قال األستاذ يف معهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو:
يةةوم "عقةةد األنشةةطة اللغويةةة تقسةةيم املفةةردات كةةل يةةوم إال يةةوم الثلثةةاء و 

اجلمعيةةة بعةةد صةةالة الصةةبح متامةةا، وعقةةد هةةذه األنشةةطة أمةةام مسةةكن 
 الطالب"
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ا وجد الباحث يف نتائج املالحظة مطابقا بنتائج املقابلة أعاله مويف املالحظة،  ك
يعةين  تنفةد تقسةيم املفةةردات يف يةوم األحةد، بةوم االثنةةني، يةوم األربعةاء، يةوم اخلمةةيس، 

 12.ويوم السبت بعد صالة الصبح متاما
كبةةاب األول للطةةالب السةةتطاعة كةةالم اللغةةة العربيةةة. إذا نشةةطة   هةةدف هةةذه األي

حسةةب يف اليةةوم واحةةد، اعطةةاء الطةةالب ثةةالث مفةةردات ويف أسةةبوع واحةةد مةةن هةةذه 
األنشةةةطة يعمةةةل ملةةةدة لةةةس مةةةرات، لةةةذالك يف سةةةهر واحةةةد حيصةةةل الطةةةالب علةةةى مةةةا 

ات الطالب يستطعون ( كلمة من املفردات، وميكن بستون املفرد25يقرب من ستون)
أن يتكلم باللغة العربية. هذه كما قال األستاذ )كما قال األستاذ يف معهد اإلصةالح 

 اإلسالمي بوندووسو(:
"تقسةةةةيم ثةةةةالث املفةةةةردات أربعةةةةة أيةةةةام يف األسةةةةبوع يهةةةةدف إىل حفةةةةظ 
املفةةردات واسةةتخدامها يف احملادثةةة اليوميةةة  بةةني الطةةالب حةةىت متعةةودا 

 17ربية"على التحدث باللغة الع
هنةةاك اخلطةةوات املعقةةدة  اخلاصةةة يف عمليةةة األنشةةطة اللغويةةة تقسةةيم املفةةردات 
يف معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي بوندووسةةةو. كانةةةت خطةةةوات عمليتهةةةا كمةةةا وجةةةد 

 11الباحث بعد قام املالحظة كما يلي:
 التحضري (1

قبل بداية األنشطة، هناك العمل التحضري لدي الطةالب واملةريب. جلةس 
سةةةةكن حسةةةةةب املرحلةةةةة. الفصةةةةةل األول يكةةةةون جمموعةةةةةا الطةةةةالب أمةةةةةام امل

واحد، الفصل الثاين يكون جمموعا واحدا، والفصل الثالث يكون جمموعا 
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واحدا أيضا. والفصل الرابةع كمربيةا يف هةذه األنشةطة. أعةد املةريب السةبورة 
 18أمام اجملموعة قبل البداية.

 تنظيم اجللوس واملقدمة  (6
فةةةردات، نظةةةم جلةةةوس الطةةةالب وتفتةةةي   قبةةةل أن يبةةةدأ املةةةريب يف تقسةةةيم امل

كراسة املفرذات ألن قبل أداء التقسيم املفردات وجةب علةى كةل الطةالب 
أن حتمل كرسة لكتابة املفردات وبعةد ذلةك قةراءة كشةف الغيةاب. مث يبةدأ 

 05بإلقاء السالم وكليمة املقدمة.
 اعطاء املفردات (1

ابقةا حسةب يف يوم واحد، أعطع املريب ثالث مفةردات وقةدم املفةردات مط
فصل الطالب. طريقة اعطاء املفردات يعين بطريقة السمعية شةفهية. بعةد 
القةةاء املةةريب فكةةرر الطةةالب تكةةرار. بعةةد ذلةةك كتةةب املةةريب املفةةردات علةةى 
السبورة مث تكوين اجلملةة بتلةك املفةردات. علةى سةبيل املثةال مةن املفةردات 

 01يسافر.-هي سافر
 التقومي (1

ملفردات فأمر املريب على مجيةع الطةالب أن بعد انتهاء من تقسيم وتكرير ا
حيفةةةظ مفةةةردات الةةةيت قةةةد وجةةةد يف ذالةةةك الوقةةةت،   يكفةةةي علةةةي حفةةةظ 

 06املفردات ولكن الطالب يضرب باجلملة.
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 االختتام (0
يف أواخةةةةر اللقةةةةاء، يشةةةةجع املةةةةريب علةةةةةى الطةةةةالب علةةةةى احلفةةةةظ املفةةةةةردات 

 01واستخدامها يف أعمال اليومية.
عةرف أن خطةوات املالحظة أعاله، صل من نتائج إىل البيانات اليت حت اعو جر 

عملية األنشطة اللغوية تقسةيم املفةردات يف معهةد اإلصةالح اإلسةالمي بوندووسةو 
لةةةس خطةةةوات: التحضةةةري، تنظةةةيم اجللةةةوس واملقدمةةةة، اعطةةةاء املفةةةردات، التقةةةومي، 

 االختتام.
 املهاورة أو احملادثة العربية . ب

الطةةةالب يف معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي النةةةوع الثةةةاين مةةةن األنشةةةطة اللغويةةةة لةةةدي 
بوندووسةةةو يعةةةين املهةةةاورة أو احملادثةةةة العربيةةةة. املهةةةاورة أو احملادثةةةة العربيةةةة هةةةي األنشةةةطة 
اللغويةةة فيهةةا التواصةةل أو التحةةدث بةةني الطلبةةني عةةن املوضةةوع املعني.كمةةا قةةال األسةةتاذ 

 يف معهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو:
احملادثة العربية فيها الطالب يتحةدث مةع  اللغوية املهاورة أو األنشطة"

شريكهم عن املوضوع املعني باللغة العربية. عقد هذه األنشطة يف يوم 
الثالثةةاء ويةةوم اجلمعةةة بعةةد صةةالة الصةةبح متامةةا، وعقةةد هةةذه األنشةةطة 
مطابعةةةةةة مةةةةةن األنشةةةةةطة التقسةةةةةيم املفةةةةةردات الةةةةةيت سةةةةةتكون يف املعهةةةةةد 

 01لتعليم عند الفصل "اإلصالح ومطابعة يف األنشطة التدريس وا
ويف املالحظة،  ما وجد الباحةث يف نتةائج املالحظةة مطابقةا بنتةائج املقابلةة أعةاله 
يعةةين  تنفةةد املهةةاورة أو احملادثةةة العربيةةة يف يةةوم الثالثةةاء ويةةوم اجلمعةةة بعةةد صةةالة الصةةبح 

خرج الطالب من املسجد و املريب تدير الطالب لتباع نشاط مهاورة يف جانب  متاما.
 00سجد ويقومون مثين مثين وحياورون عن املوضوع املعني.امل
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هدف هذه األنشطة  يعين حماولة الستخدام املفردات اليت قسم املريب كل يوم يف  ي
كةةةل الصةةةباح، كةةةيال يةةةنس الطةةةالب عةةةن املفةةةرادات، وحماولةةةة لرتقيةةةة كفةةةاءة الطةةةالب يف 

 دوووسو:مهارة الكالم. كما قال األستاذ يف معهد اإلصالح اإلسالمي بون
"تنفد املهاورة أو احملادثة العربية ليحةاول الطةالب باسةتخدام املفةردات 
الةةيت قةةد قسةةمها املةةريب كةةل يةةوم حةةىت يرتقةةي كفةةاءهتم يف الكةةالم باللغةةة 

 02العربية"
هنةةةاك اخلطةةةوات املعقةةةدة  اخلاصةةةة يف عمليةةةة األنشةةةطة اللغويةةةة املهةةةاورة أو احملادثةةةة 

بوندووسةةو. كانةةت خطةةوات عمليتهةةا كمةةا وجةةد العربيةةة يف معهةةد اإلصةةالح اإلسةةالمي 
 07الباحث بعد قام املالحظة كما يلي:

 التحضري (1
قبل بداية األنشطة، هناك العمل التحضري لدي الطالب واملةريب. بعةد خةرج 
الطالب من املسجد و املريب تدير الطالب لتباع نشاط مهاورة يف جانب املسةجد 

 ملوضوع املعني. ويقومون مثين مثين ويستعيد باملهاورة عن ا
 العمل األساسي (6

مةةةن الطةةةالبني وحيةةةاورون عةةةن املوضةةةوع املعةةةني يعةةةين: "عماليةةةة اليوميةةةة" حمادثةةةة 
 وهذه احملادثة بني طالبني مها أكيل رمدندي و أتر سعيد:

 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أكيل رمدندي 
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته أتر سعيد 

 : كيف هالك ياأخي؟ أكيل رمدندي
 :  احلمدهلل أنا خبري وعافية، وأنت؟ أتر سعيد
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: احلمدهلل رب العاملني حاو كحالةك. طيةب يةاأخي واآلن الةن  أكيل رمدندي
 سنتحدث عن العمالية اليومية، ماذا ستعمل يف هذا اليوم؟

: طيةةب يةةاأخي، بعةةد هةةذا نشةةاط سةةأتبع عةةن الربنةةامج التةةاو يف  أتر سعيد 
 مجةةةبس اليوميةةةة. وبعةةةد ذالةةةك، سةةةأذهب إىل املطةةةبح املعهةةةد يعةةةين

لتناول الفطور وبعد إنتهاء من ذالك سأغسل الباس يف احلمةام. 
وبعةةد ذالةةك سةةأجفف لباسةةي يف جمفةةف. وبعةةد ذالةةك سأسةةتحم 
لستعاد الصالة اجلمعة مجاعة يف املسجد. وماذا ستعمل يف هذا 

 اليوم يا أكيل؟
الكةةةةن قةةةةد غسةةةةلت لباسةةةةي أمةةةةس، : ال ختلةةةةف عنةةةةك يةةةةاأتر، و  أكيل رمدندي

وميكن سأذهب إىل املدينة البوندووسو وسأشرتي قموس ولبةاس 
 التقوى األبيض.

 01: ماشا اهلل مربوك ياأخي. أتر سعيد 
الوقت للمحادثة يعين سعة واحدة حينما ذالك الوقت وجةب علةى الطةالب 
 أن يتحةةةدث باللغةةةة العربيةةةة كاملوضةةةوع الةةةذي قةةةد سةةةرح املةةةدبر اللغةةةة، والوقةةةت
للمحادثة اليومية يين كل يوم مند يستيقضون الطالب من النوم حةىت ينةامون 
حينمةةةا ذالةةةك الوقةةةت وجةةةب علةةةى الطةةةالب أن يتحةةةدث باللغةةةة العربيةةةة. ألن 

ل الطالب ومسةاع علةى مةا حتةدث عدد الطالب كثري فتفتس املدبر ومريب حو 
الطةةةالب، ومةةةن مةةةن الطةةةالب الةةةذي ال يعةةةرف عةةةن املفةةةردات يسةةةتطيعون أن 

 08يسعل إىل املريب أو املدبر.
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 االختتام (1
خيتم املريب هذه األنشةطة بقةراءة كشةف احلضةور ويشةجع املةريب الطةالب علةى 
ل أن يسةةتخدم دائمةةا اللغةةة الربيةةة يف التواصةةل بةةزميلهم اآلخةةرين كةةل وقةةت وكةة

 يوم.
وكةةان العليةةق أن جنةةد مةةن هةةذا النشةةاط ميكةةن أن يطةةور الطةةالب يف اللغةةة العربيةةة، 
بةةةداء مةةةن بدايةةةة اليةةةوم الةةةذي يةةةتم فيةةةه إعطةةةاء الطةةةالب مفةةةردات، مث يةةةتم متابعةةةة هةةةذا 
النشاط مبهاورة حيث ال يتلقى الطالب املفردات فحسب. بل،ميكن للطالب أيا مةن 

ل عليهةةا مةةن خةةالل نشةةاط احملةةاور هةةذا. ميكةةن خةةالل ممارسةةة املفةةردات الةةيت   احلصةةو 
الطةةةالب التحةةةدث وفقةةةا للموضةةةوع اجملةةةدد، وهةةةذا املوضةةةوع   يةةةتم التخلةةةي عنةةةه فقةةة  
ولكةن   اعتبةةاره مةةن  قبةل اإلدارة، وهةةذا االعتبةةار يةتم تعديلةةة وفقةةا للمفةردات الةةيت قةةد 

الب وجد لطالب، مث يف هذا النشاط ال حيتاج الطالب اخلوف من خطةا، حيتةاج الطة
فقةة  إىل التعةةود غلةةى اسةةتخدام اللغةةة العربيةةة، إذا كةةان موجةةود املفةةردات الةةيت ال يعةةرف 

 أو   يفهم ميكنهم أيضا أن يسألوا إىل املدبر أو املريب.
 ج. اخلطابة العربية

األنشةةطة اللغويةةة التةةاو يعةةين اخلطابةةة العربيةةة. خطابةةة العربيةةة يف هةةذا العهةةد تنقسةةم اىل 
ابةةة العربيةةة، خطابةةة اإلجنليزيةةة وخطابةةة اإلندونيسةةي. ولكةةن الباحةةث ثالثةةة األقسةةام : خط

فقد خصص إىل اخلطابة العربية فحسب. خطابة العربية هي خيطب الطالب باللغة العربية 
أمةةام الطةةالب اآلخةةرين. وهةةذا النشةة  عقةةد يف يةةوم اخلمةةيس ّنةةارا بعةةد صةةالة الظهةةر متامةةا.  

 كما  قال األستاذ رجال رملي :
شةةطة اللغويةةة اخلطابةةة العربيةةة مةةرة يف األسةةبوع، وعقةةد هةةذه "عقةةد األن

األنشةةطة حسةةب اجملموعةةة كمةةا قةةد قسةةم مةةع قسةةم اللغةةة وأمةةا املكةةان 
 25هلذه األنشطة يف الفصل"
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ويف املالحظة، كا وجد الباحث يف نتةائج املالحظةة مطابقةا بنتةائج املقابلةة أعةاله يعةين 
م اخلميس بعد صالة الظهر متاما. وعقد هةذه تنفيد خطابة العربية مرة يف األسبوع يعين يو 

األنشةةةةطة حسةةةةب اجملموعةةةةة كمةةةةا قةةةةد قسةةةةم مةةةةع قسةةةةم اللغةةةةة، ينقسةةةةم جمموعةةةةة إىل ثالثةةةةة 
اجملموعةةات، كةةل جمموعةةة متلةةك الفرقةةة اخلطابةةة، وأمةةا هةةذه الفرقةةة اخلطابةةة تنقسةةم اىل أربةةع 

 21الفروق، كل فرقة متلك الواجبة ليخطب مرة يف األسبوع.
طة يعةين جعةل الطةالب يتعةود باللغةة العربيةة كاللغةة اليوميةة ولوسةيلة هدف هذه األنشي

الةةةدعوة. وميكةةةن تةةةدرب ذهةةةين لةةةدعوة وترقيةةةة شةةةجاع علةةةى أمةةةر معةةةروف باللغةةةة األجنبيةةةة. 
وجتهةةد الطةةالب علةةى حفةةظ الةةنص العةةريب باللغةةة الةةيت قةةد صةةنعه. قبةةل أداء اخلطابةةة يتعةةني 

ضةةري قبةةل ثالثةةة أيةةام مةةن يةةوم احلةةدث. علةةى الطالةةب إعةةداد الةةنص الةةذي سةةينقله، يةةتم التح
ليس ذالك فحسب، بل يطلب الطالب أيصا طلب توقيع مةن األسةتاذ مةن قسةم اللغةة و 
املةةدبر مةةن قسةةم اللغةةة للتأكيةةد ممةةا إذا كانةةت هنةةاك كتابةةة غةةري صةةحيحة كمةةا قةةال األسةةتاذ 

 رجال رملي :
"هةةةدف األنشةةةطة اخلطابةةةة العربيةةةة يعةةةين جعةةةل الطةةةالب يتعةةةود باللغةةةة 

بيةةةة كاللغةةةة اليوميةةةة ولوسةةةيلة الةةةدعوة. وميكةةةن تةةةدرب ذهةةةين لةةةدعوة العر 
وترقية شجاع على أمر معروف باللغة األجنبية. ووجب علةى الطالةب 
أن يطلةةةب التوقيةةةع إىل األسةةةاتيذ و املةةةدبر مةةةن القسةةةم اللغةةةة لتصةةةحيح 

 26النا  إذا وجد اخلطاء من الكتابة النا  اخلطابة"
ملية األنشطة اخلطابة العربية يف معهد اإلصالح اخلطوات املعقدة اخلاصة يف ع كانت

اإلسالمي بوندووسو. كانت خطوات عمليتها كما وجةد الباحةث بعةد قةام املالحظةة كمةا 
 21يلي:
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 االفتتاح (1
الربنةةةامج األوىل يعةةةين اإلفتتةةةاح مةةةن رئةةةيس اجللسةةةة بالسةةةالم "السةةةالم علةةةيكم 

نبةدأ هةذا الربنةامج بقةراءة  ورمحة اهلل وبركاتة" مث يستمر بقةراءة البسةملة مجاعةة "حيةا
السةةةملة مجاعةةةة: بسةةةم اهلل الةةةرمحن الةةةرحيم" مث يسةةةتمر الربنةةةامج بعةةةده بقةةةراءة القةةةرآن 

 الكرمي من أحد الطالب. 
 اخلطابة (6

الربنةةةامج الثةةةاين يعةةةين اخلطابةةةة، فأشةةةار إىل اخلاطةةةب سةةةتقوم يف ذالةةةك الوقةةةت 
ل عليةةةه مشةةةكورا" "الربنةةةامج الثةةةاين يعةةةين اخلطابةةةة سةةةيكون هبةةةا أمحةةةد فةةةوزي فاليتفضةةة

 21يتقدم أمحد فوزي أمام اجلماعة مث خيطب. وهذا النا  من اخلاطب:
 أهمية اللغة العربية

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
احلمةةةدهلل الةةةذي جعةةةل اللغةةةة العربيةةةة أفضةةةل اللغةةةات. والصةةةالة والسةةةالم علةةةى 

 تعةةاىل يف  سةيدنا حممةد سةيد السةادات، وعلةى ألةه وصةحبه إىل يةوم امليعةاد. قةال اهلل
كتةةاب الكةةرمي: "إنةةا أنزلنةةاه قرآنةةا عربيةةا لعلكةةم تعقلةةون." قةةال رسةةول اهلل صةةلى اهلل 
عليةةةه وسةةةلم: تعلمةةةوا العربيةةةة وعلموهةةةا النةةةاس. صةةةدق اهلل العظةةةيم وصةةةدق رسةةةول 

 الكرمي.
 أيها الساداة رمحكم اهلل.......

قمةةةت بةةةني يةةةديكم ألقةةةدم علةةةى حضةةةرتكم كلمةةةة أو كلمتةةةني يف "أمهيةةةة اللغةةةة 
لعربيةة". قبةل كةل شةيء أيهةا السةادة أريةد أن أتقةدم إىل حضةرتكم ببيةت مةن سةعر ا

أمةةري الشةةعرا أمحةةد شةةةوقي بةةك املرحةةوم: إن الةةذي مةةةأل اللغةةة حماسةةنا جعةةل اجلمةةةال 
 وسره يف الضاد

                                                           
 ، وقت اإلندونيسي الغرب 51.55سبتمبري  17ئق. . وثا 21
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أيها الساداة كما الخيفى عليكم أن اللغةة العربيةة هةي أفصةح اللغةات وأغناهةا 
ل وحته هبا. كما قال اهلل سبحانه وتعاىل يف غري وهي لغة القرآن ولغة اهلل الذي أنز 

قليل من األيات البينات "قرأنا عربيا" "بلسان العةريب" إىل أخةره. وال خيفةى علةيكم 
أيةةةا أن اللغةةةة العربيةةةة هةةةي مفتةةةاح العلةةةوم الدينيةةةة واليتسةةةن ألي طالةةةب أن يتجةةةر يف 

للغةةة املسةةلمني يف أّنةةاء العلةةوم الدينيةةة بغةةري إتقةةان اللغةةة العربيةةة فاللغةةة العربيةةة هةةي ا
 العا 

هبةةذه اللغةةة تقةةرأ كتةةاب اهلل وهبةةا أيضةةا نتعبةةد إىل اهلل سةةبحانه وتعةةاىل. فيجةةب 
علةةى كةةل طالةةب أن جيتحةةد يف تعلةةم اللغةةة العربيةةة بكةةل جهةةده وطاقتةةه ليصةةل  إىل  
كةل مايتمنةه مةةن العلةوم الدينيةةة أيهةا اإلخةةوةغ كانةت اللغةةة العربيةة تتسةةع لكةل زمةةان 

لعربيةةة كلمةةات يف العلةةوم واألالت والصةةناعات احلديثةةة ممةةا الحيتةةاج إىل ففةةي اللغةةة ا
التعبةةري عنهةةا باللغةةة األجنبيةةة كمةةا قةةال شةةاعر النيةةل حةةافظ إبةةراهيم يةةوم يقةةول علةةى 
لسةان اللغةة العربيةة. وسةعت كتةاب اهلل لفظةا وغايةة و  أضةق عةن أي بةه وعظةةات. 

ات. فهمتم أيها الساداة وكيف أضيق اليوم عن وصف أالت وتنسيق أمساء ملخرتع
أن اللغة العربية قد وسعت كتاب اهلل لفظةا وغايتةه كمةا قةال احلةافظ فكيةف يةدعي 
مدع أن اللغة العربية ليست لغة العلوم وليست لغة العصر. فإّنا كانت يتفةاهم هبةا 

 مليون عرىب يف البالد العربية املختلفة. 15أكثر من 
نةا القةدما جتتهةدون يف أن خيرجةوا أوالدهةم أيها السادة األعزاءغ كان العلما أبا

عربةةا يتكلمةةون ويتحةةدثون باللغةةة العربيةةة. فبهةةذا ألفةةوا كتةةب اللغةةة كةةالنحو والصةةرف 
وغةةري ذالةةك. هةةذا، لتسةةهل علةةى الطالةةب تعلةةم اللغةةة العربيةةة ليكةةون آداة هلةةم يعةةين 
للطالب، فيجب علينا مجيعا أن تةتكلم باللغةة الفصةحى الصةحيحة ونتجنبةت عةن 

ة العامة الةيت وقةع فيهةا كثةري مةن النةاس والنسةتعمل الكلمةات يف حمةدثتنا إال مةا اللغ
صةةحت كتابتهةةا ألنةةه مةةن واجباتنةةا أن ننشةةر هةةذه اللغةةة الشةةريفة مةةع احملافظةةة علةةى 
رقتها ولطفها وصحاحتها إىل مجيع طبقات املسلمني يف أي مكان كانوا حصوصا 
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لدينيةةةة يف الكتةةةاب العربيةةةة. هةةةذا طةةةالب املعاهةةةد واملةةةدارس الةةةذين يدرسةةةون العلةةةوم ا
فةةةةةأرجو مةةةةةن اهلل سةةةةةبحانه وتعةةةةةاىل أن تسةةةةةهل أمورنةةةةةا ويفةةةةةتح قلوبنةةةةةا وجيعلنةةةةةا مجيعةةةةةا 
متكلمةةني باللغةةة العربيةةة جبةةاه سةةيد الربيةةة سةةيدنا حممةةد بةةن عبةةد اهلل صةةلى اهلل عليةةه 

 وسلم.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

 اخلالصة (1
شةةةار رئةةةيس اجللسةةةة أحةةةد مةةةن املسةةةتمعني الربنةةةامج الثالةةةث يعةةةين اخلالصةةةة، أ

لتخصةةةةيص اخلطابةةةةة "الربنةةةةامج الثالةةةةث يعةةةةين اخلالصةةةةة، علةةةةي أخينةةةةا الكةةةةرمي أمةةةةراهلل 
 الوقت إياه" يتقدم أمر اهلل أمام اجلماعة مث خيالص اخلطابة.

 االختتام (1
الربنامج األخري يعين اإلختتةام مةن رئةيس اجللسةة بقةراءة احلمدلةة مجاعةة "حيةا 

 امج بقراءة احلمدلة مجاعة: احلمدهلل رب العاملني" خنتم هذا الربن
نراجع إىل البيانات اليت حتصل من نتائج املالحظة أعاله، نعةرف أن خطةوات 
عمليةةة األنشةةطة اللغويةةة خطابةةة العربيةةة يف معهةةد اإلصةةالح اإلسةةالمي بوندووسةةو 

 أربع خطوات: االفتتاح، اخلطابة، اخلالصة، واالختتام.

يم األنشطة اللغوية في تعلاليم مهالارة الكالالم فالي معهالد اإلصالالح تقو المبحث الثاني: 
 اإلسالمي

عةةرف أن األنشةةطة اللغويةةة يف تعلةةيم مهةةارة الكةةالم لةةدى طةةالب كمةةا وجةةد الباحةةث 
معهد اإلصةالح اإلسةالمي بوندووسةو هنةاك ثةالث أنشةطة هةي تقسةيم املفةردات، املهةاورة 

مي اخلا  ملعرفةة كفةاءة األنشطة له التقو  ابة. كل واحد منأو احملادثة العربية، وكذلك اخلط
 الطالب تتعلق باألنشطة اللغوية. كما  قال األستاذ رجال رملي :
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عرف كفاءة الطالب تتعلق عمل بالتقومي على األنشطة اللغوية كي  "
 20بتلك األنشطة اللغوية "

 مي على تقسيم املفردات واملهاورة أو احملادثة العربيةتقو  . أ
الح اإلسةالمي بوندووسةو يعةين التقةومي التكةويين قام معهةد اإلصةمي الذي نوع التقو 

مي كةةل يةةوم قبةةل النةةوم يف والتقةةومي التلخيصةةي. يسةةمى بةةالتقومي التكةةويين ألن عقةةد التقةةو 
مي مةرة واحةدة يف الشةهر. كمةا  قةال تلخيصةي ألن عقةد التقةو مي البةالتقو  الليل. ويسةمى

 األستاذ رجال رملي :
مي على تقسةيم املفةردات املهةاورة مي بتقو " قام معهد اإلصالح اإلسال

عقةةةد االمتحةةةان يف مةةةادة العربيةةةة يف الليةةةل كةةةل يةةةوم وأيضةةةا  أو احملادثةةةة
 22املفردات املهاورة لكل الشهر مرة واحدة"

ويف املالحظة، كما وجد الباحث يف نتائج املالحظةة مطابقةا بنتةائج املقابلةة أعةاله 
بةد علةى الطةالب أن حيفةظ املفةردات أمةام يعين رأى الباحث أن كةل اليةل قبةل النةوم ال

  27املريب.
مي على تقسيم املفردات واملهاورة أو احملادثةة العربيةة ليعةرف املةدبر   ف هذا التقو هدي

كفةةةاءة الطةةةالب يف اسةةةتعاب املفةةةردات واسةةةتخدامها يف األنشةةةطة اليوميةةةة. كمةةةا قةةةال 
 األستاذ رجال رملي :

عةةةةرف  ومي كةةةةي ا التقةةةة" بعةةةةد أن قسةةةةمنا املفةةةةردات إىل الطةةةةالب عقةةةةدن
كفةةةةةةاءة الطةةةةةةالب يف اسةةةةةةتعاب املفةةةةةةردات واسةةةةةةتخدامها يف األنشةةةةةةطة 

 21اليومية."

                                                           
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.55. 6565سبتمبري  15مقابلة الشخصية،  20
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.55. 6565سبتمبري  15مقابلة الشخصية، .  22
 . وقت اإلندونيسي الغرب58.55. 6565سبتمبري  18. مالحضة،  27
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565بري سبتم 15. مقابلة الشخصية.  21
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مي يف  األنشةةطة اللغويةةة اله، عةةرف أن هنةةاك نوعةةان مةةن التقةةو البيانةةات أعةة كانةةت
طةةوات املعقةةدة اخلاصةةة يف كةةل تقسةةيم املفةةردات واملهةةاورة أو احملادثةةة العربيةةة. هنةةاك اخل

ات واملهاورة أو احملادثة العربية يف معهةد اإلصةالح اإلسةالمي مي على تقسيم املفردالتقو 
 بوندووسو. كانت خطوات عمليتها كما وجد الباحث بعد قام املالحظة كما يلي:

 مراجعة عن املفردات واملهاورة أو احملادثة العربية .1
 يف الساعة العشرة ليال الطالب خيرجون من احلجرة ( أ
 الب واحد فواحداقام املريب أمام الباب و يدعون الط ( ب
من دعي امسه فليحفظ املفرات أمام املريب ويكون اجلملة ترتكب مةن تلةك  ( ج

 28املفردات
 جواز الدخول إىل احلجرة ملن حفظ املفردات ( د
 االمتحان عن املفردات واملهاورة أو احملادثة العربية .6

 تشجيل املفردات اليت قسمتها املريب يف املاضي ( أ
 كتابة األسئلة لالمتحان ( ب
ام املسةةكن جييبةةون أسةةئلة االمتحةةان االمتحةةان، جلةةس الطةةالب أمةةيف يةةوم  ( ج

 املفردات واملهاورة أو احملادثة العربية
 يفط  املريب قرطاس األجوبة للطالب  ( د

اخلطةةوات أعةةاله حيصةةل مةةةن نتةةائج املقابلةةة مةةع أحةةةد األسةةتاذ يف معهةةد اإلصةةةالح 
 اإلسالمية بونودووسو، األستاذ رجال رملي. أنه قال :

عقةةةةةد االمتحةةةةةان يف مةةةةةادة املفةةةةةردات واحملةةةةةاورة أو احملادثةةةةةة " قبةةةةةل أن ن
د عقةةاضةةي، مث كتابةةة األسةةئلة، بعةةد ذلةةك العربيةةة، نشةةجل املفةةردات امل

 75فت  األجوبة من الطالب."االمتحان أمام املسكن، وأخريا 

                                                           
 . وقت اإلندونيسي الغرب58.55. 6565سبتمبري  18. مالحضة،  28
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565سبتمبري  15. مقابلة الشخصية. 75
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 مي على اخلطابة العربيةتقو  . ب
غويةةةة لمي الةةةذي قةةةام معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي بوندووسةةةو لألنشةةةطة النةةةوع التقةةةو 

مي كةةةةل إنتهةةةةاء مةةةةن الربنةةةةامج اخلطابةةةةة العربيةةةةة يعةةةةين التقةةةةومي التكةةةةويين. ألن عقةةةةد التقةةةةو 
مي يعةين ناحيةة اللغةة، ناحيةة التعبةري وناحيةة هناك ثالث نواحي اليت قام بالتقو  اخلطابة،

 حركة اجلسم . كما قال األستاذ رجال رملى:
مج اخلطابةةةة، إنتهةةةاء الربنةةةا مي للربنةةةامج اخلطابةةةة كلمةةةا بعةةةدعقةةةد التقةةةو "

مي للخطابةة هةي مةن ناحيةة اللغةةة، مةن ناحيةة التعبةري ومةن ناحيةةة والتقةو 
 71حركة اجلسم حينما تقدمي اخلطابة"

ويف املالحظة، كما وجد الباحث يف نتائج املالحظةة مطابقةا بنتةائج املقابلةة أعةاله 
اللغةةة يعةةين رأى الباحةةث أن حينمةةا الربنةةامج اخلطابةةة تقةةوم املةةدبر مةةن القسةةم اللغةةة عةةن 

 76اخلاطب، التعبري اخلاطب وحركة اجلسم اخلاطب.
مي علةةةةى اخلطابةةةةة العربيةةةةة يعةةةةين ليعةةةةرف حصةةةةول علةةةةى اسةةةةتعاب هةةةةذا التقةةةةو  فديهةةةة

املفةةةردات اللغةةةة العربيةةةة وكةةةالم اللغةةةة العربيةةةة خصوصةةةا يف التقةةةدمي اخلطابةةةة. كمةةةا قةةةةال 
 األستاذ رجال رملي:
صةةةةول علةةةةةى مي علةةةةى اخلطابةةةةة العربيةةةةة يعةةةةين ليعةةةةرف حو "يهةةةةدف التقةةةة

استعاب املفردات اللغة العربية وكالم اللغة العربية خصوصا يف التقةدمي 
 71اخلطابة"

مي عةةن اخلطابةةة يف معهةةد و يف املالحظةة وجةةد الباحةةث هنةةاك اخلطةةوات اخلاصةة للتقةة
اإلصالح اإلسالمي بوندووسو. كانةت خطةوات عمليتهةا كمةا وجةد الباحةث بعةد قةام 

 71املالحظة كما يلي:
                                                           

 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565سبتمبري  15. مقابلة الشخصية.  71
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.55. 6565سبتمبري  11. مالحضة،  76
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565سبتمبري  15. مقابلة الشخصية.  71
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.55. 6565سبتمبري  11. مالحظة،  71



   11 

 ص اخلطابة الذي كتبه يومني قبل تقدمي اخلطابة الطالب جيمع ن .1
 يم املدبر على نص اخلطابة الطالبتصحيح وتقي .6
يم املةةةريب عةةةةن اللغةةةة، التعبةةةري وحركةةةةة الحةةةة  وتقيةةةحينمةةةا تقةةةدمي اخلطابةةةة ي .1

 اجلسم
 تسليم النتيجة من املريب إىل قسم اللغة. .1

صةةةةةةالح وهةةةةةةذه املعلومةةةةةةات أو البيانةةةةةةات أن عمليةةةةةةة أنشةةةةةةطة اللغويةةةةةةة يف معهةةةةةةد اإل
اإلسالمي بوندووسو. هلا تقسيم املفردات، مهاورة أو حمادثة العربيةة، وخطابةة العربيةة. 
ومةةن أنشةةطة تقسةةيم املفةةردات يعةةين قسةةم املةةريب املفةةردات إىل الطةةالب ثةةالث مفةةردات  
كةةل يةةوم، مث أنشةةطة مهةةاورة أو حمادثةةة العربيةةة يعةةين يتحةةدث بةةني طةةالبني عةةن املوضةةوع 

 عربية يعين خيطب الطالب باللغة العربية أمام الطالب اآلخرين.املعني. مث اخلطابة ال

المبحالالالث الثالالالالث: محاولالالالة معهالالالد اإلصالالالالح اإلسالالالالمي لترقيالالالة الطالالالالب فالالالي مشالالالار  
 األنشطة اللغوية
أنواع من األنشطة اللغوية يف معهد اإلصالح اإلسالمي يف بوندووسةو فهةو  بعد عرف

وآلن سةةةبحث . الطةةةالب تقةةةوميبيةةةة وكةةةذالك تقسةةةيم املفةةةردات، حمادثةةةة عربيةةةة وخطابةةةة العر 
الباحةةةةث عةةةةن حماولةةةةة معهةةةةد اإلصةةةةالح اإلسةةةةالمي لرتقيةةةةة الطةةةةالب يف مشةةةةارك األنشةةةةطة 
اللغويةةةةة، معهةةةةد اإلصةةةةالح اإلسةةةةالمي لديةةةةه أنوعةةةةان لرتقيةةةةة الطةةةةالب يف مشةةةةارك األنشةةةةطة 

 .بيئة اللغويةاللغوية فهي وجود كشف احلدور وأداء 
 

 كشف احلضور . أ
رف أن األنشطة اللغوية يف تعليم مهارة الكالم لدى طالب كما وجد الباحث نع

معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي بوندووسةةةو هنةةةاك حماولةةةة مةةةن معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي 
 لرتقية الطالب يف مشاركة األنشطة اللغوية. كما قال األستاذ رجال رملي:
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 70"لدينا كشف احلضور يف كل األنشطة اللغوية"
احث يف نتائج املالحظة مطابقا بنتائج املقابلة أعاله يعين ويف املالحظة، كما وجد الب

 72قبل تنفيذ األنشطة اللغوية محل املدبر اللغة كشف احلضور ويقرأ امساء من الطالب.
هدف من قراءة كشف احلضور، وهدف من قراءة الكشف احلضور يعةين هةدف مةن ي

للطةةةالب الدراسةةةة وجةةةود كشةةةف احلضةةةور يعةةةين ألداء بيئةةةة التعليميةةةة جيةةةدة حبيةةةث ميكةةةن 
بطريقةةة منظمةةة التحقيةةق أهةةداف تعليميةةة فعالةةة وفّعةةال يف إتبةةاع أنشةةطة اللغويةةة يف معهةةد 

 اإلصالح اإلسالمي، كما قال األستاذ رجال رملي:
"أهةةداف مةةن وجةةود كشةةف احلضةةور يعةةين ألداء بيئةةة التعليميةةة جيةةدة 
حبيث ميكن للطالب الدراسة بطريقة منظمة التحقيق أهداف تعليمية 

 77"  ةفعالة وفّعال
 كانت خطوات عمليتها كما وجد الباحث بعد قام املالحظة كما يلي:

أوال: قبل تنفيذ األنشطة اللغوية قرأ املدبر اللغة كشةف احلضةور، قةال املةدبر اللغةة  (1
 "من دعيا امسه فاليقول احلاضر: أندي، أمحد، ذكي......إخل"

اللغة كشف احلضور، قال املةدبر اللغةة ثانيا: بعد تنفيذ األنشطة اللغوية قرأ املدبر  (6
 "من دعيا امسه فاليقول احلاضر: أندي، أمحد، ذكي......إخل"

عةةةرف أن حماولةةةة معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي بالكشةةةف احلضةةةور مةةةن البيانةةةات أعةةةاله 
 ملعرفة على حضور الطالب يف إتباع األنشطة ولرتقية دؤوب يف إتباع أنشطة اللغوية.

 بيئة اللغوية  . ب
اولةةة معهةةد اإلصةةالح اإلسةةالمي لرتقيةةة الطةةالب يف مشةةارك األنشةةطة اللغويةةة كةةان حم  

 ، كما قال أستاذ رجال رملي:كل يوم وكل وقت بيئة اللغويةالتاو يعين أداء 

                                                           
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565اكتوبر  15. مقابلة الشخصية.  70
 . وقت اإلندونيسي الغرب 51.55 -50.55 -5055. 6565اكتوبر  11-16-11. مالحضة،  72
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565اكتوبر  15. مقابلة الشخصية.  77
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اللغة العربية كل يوم  ى الطالب يف هذا املعهد أن يستخدمجيب عل" 
 71"ت يف اتصال مع غريهموكل وق
ب يف معهةد اإلصةالح اإلسةالمي يسةتخدمون اللغةةة الطةالى الباحةث أر يف املالحظةة، 

 78.يف كل يوم وكل وقت عند اتصال مع غريهم ومع أستاذهمالعربية 
يف اللغةةة الثانيةة وهةةي لكةةى ميهةر الطةالب يف معهةد اإلصةالح  بيئةة اللغويةةةأداء  يهةدف

 ملي: ، كما قال األستاذ رجال ر اللغة العربية ومشارك من األنشطة اللغوية ملمارسة الكالم
بيئة اللغوية كموضوع لتطبيق ما حصال الطالب من الةدروس  جعلنا"

اللغةةة العربيةةة يف الفصةةول الدراسةةية وممارسةةتهم يف الكةةالم بعةةد اتبةةاعهم 
 15" ةاألنشطة اللغوي

 كانت نظام عمليتها كما وجد الباحث بعد قام املالحظة كما يلي:
 مكان وكل وقتكل اللغة العربية يف   خدميونوجب على كل الطالب يست (1
 العقاب من قسم اللغة  دمي الغة العربية سوف لديهمن ال يستخ (6
 .ومن خارج على القانون ثالث مرة يف أسبوع سوف لديه العقاب شديد (1

أن الطةالب جيةب أن يسةتخدم الحظة اليت أقامها الباحث وجةد الباحةث من نتائج امل
ال يسةةتخدم اللغةةة العربيةةة  . ملةةن كةةانم أو أسةةتاذهماللغةةة العربيةةة حةةني التحةةدث مةةع غةةريه

 سوف لديهم العقاب من قسم اللغة املركزي. 

                                                           
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565اكتوبر  15. مقابلة الشخصية.  71
 . وقت اإلندونيسي الغرب5 1.51. 6565اكتوبر  15. مالحضة مبقابلة ااشخصية،  78
 . وقت اإلندونيسي الغرب51.51، 6565كتوبر ا  15. مقابلة الشخصية.  15
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

المبحث األول: عملية التطبيق األنشطة اللغوية في تعليم مهارة الكالم لدي طالالب 
 معهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو.

اللغويةةة، اسةةتنتاج الباحةةث انطلقةةا مةةن نتةةائج البحةةث واعتمةةاد علةةى النظريةةة يف أنشةةطة 
أن األنشةةطة اللغويةةة املتعلقةةة ملهةةارة الكةةالم يف معهةةد اإلصةةالح االسةةالمي يف بوندووسةةو، 

واخلطابةة العربيةة. وهةذه تناسةب إىل مةا ، أو احملادثة العربيةة هاورةمنها: تقسيم املفردات، امل
شةفهي وهةو احملادثةة أن حمتةوى برنةامج الكةالم أو التعبةري ال الةدكتور علةي أمحةد مةدكورقالةه 

واملناقشة ألن احملادثةة مةن أهةم ألةوان األنشةطة اللغويةة للصةغار والكبةار، وحكايةة لبقصةص 
 11والنوادر واخلطب والكلمات واألحاديث والتقارير.

البيانةةةات أو املعلومةةةات السةةةابق أن األنشةةةطة اللغويةةةة تسةةةاعد الطةةةالب معهةةةد  كانةةةت
ة الكةالم حةىت يتكلمةةون باللغةة العربيةة يف كةةل اإلصةالح االسةالمي لرتقيةة كفةةاءهتم يف مهةار 

وقةةةت كةةةل يةةةوم، ألن الطةةةالب يفرحةةةون علةةةى تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة بةةةدقيق وتعميةةةق. وهةةةذه 
تناسةب بأهةةداف تعلةيم اللغةةة العربيةةة وخاصةة يف أنشةةطة اللغويةةة. ولتحقيةق أهةةدافها العامةةة 

 16وهي مايلي:
 ية وشرعة.أن يكون الطالب فهما للقرآن واحلديث كمصادر اإلسالم .1
 أن يتكلم الطالب فهما للكتب الدينية والثقافة اإلسالمية اليت تكتب بالعربية. .6
 أن يكون الطالب ماهرا للتكلم واإلنشاء بالعربية .1
 تستخدم ملساعدة املهارة األخرى. .1

                                                           
  110 -118(  .6556. علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية )قاهرة: دار الفكري العريب،  11
. نور هادي، املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم  16

 00(  . 6511اإلسالمية احلكومية: 
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املعلومةةات أو البيانةةات السةةابق أن عمليةةة أنشةةطة اللغويةةة يف معهةةد اإلصةةالح  وكانةةت
ا التخطةةي  والتنفيةةةذ مث التقةةومي. ومةةن خطةةي  أنشةةطة اللغويةةةة يف اإلسةةالمي بوندووسةةو، هلةة

معهةةةةد اإلصةةةةالح يعةةةةن أن املةةةةدبر يعةةةةّد املةةةةواد لةةةةدي الطةةةةالب والطةةةةرق والوسةةةةائل وتقسةةةةيم 
فصةةوهلم حسةةب مسةةتويات ذكةةائهم. مث يسةةتمر املةةدبر إىل التنفيةةذ أنشةةطة اللغويةةة حسةةب 

وىل جيةةةةدون املفةةةردات عةةةةن فصةةةوهلم علةةةى سةةةةبيل املثةةةال يف تقسةةةةيم املفةةةردات أمةةةةا فصةةةل األ
العمليةةة اليوميةةة وأمةةا فصةةل الثالةةث جيةةدون املفةةردات فةةوق عمليةةة اليوميةةة، مث تةةضخر بةةالتقومي 
أنشةةطة تقسةةيم املفةةردات ومهةةاورة أو حمادثةةة العربيةةة كةةل يةةوم قبةةل نةةوم، وأمةةا التقةةومي أنشةةطة 

 اخلطابة بعد إنتهاء من الربنامج.
أنشةطة اللغويةة يف معهةد اإلصةالح اإلسةالمي ومن املعلومات أو البيانات السةابق أن 

بوندووسو هذه تناسب إىل ما قاله الةدكتور علةي أمحةد مةدكور: وهنةاك التخطةي  والتنفيةذ 
والتقةةومي للقةةةاءات املدرسةةةة واإلجتماعةةةات ومةةا يلقةةةي فيهةةةا مةةةن كلمةةات أو يةةةدور فيهةةةا مةةةن 

 مناقشات.

كالالم فالي معهالد اإلصالالح تقويم األنشطة اللغوية في تعلاليم مهالارة ال: المبحث الثاني
 اإلسالمي

 تقةةوميوقةةد دلةةت اسةةتنتاجات البيانةةات أو املعلومةةات الةةيت حصةةل عليهةةا الباحةةث عةةن 
الطةةالب يف تعلةةيم مهةةارة الكةةالم باألنشةةطة اللغويةةة يف معهةةد اإلصةةالح اإلسةةالمي. ملعرفةةة  

مهةةا مي يف األسةةاس جةةزء ال يتجةةرأ مةةن الةةتعلم، ألن كةةال ، وأمةةا تقةةو ميالتقو كفةةاءة الطةةالب بةة
الةتعلم،  مي "علةى"و شيئني ترتب  مع بعضها البعض. عالقة بني مها موضحة مةن موقةع التقة

 مي "ك" تعلم. كما قال الدكتور احلاج عبد املنف املاجستري :و مي "ل" تعلم والتقو التق
مي يف  علةى حصةول الةتعلم أي عمليةة التقةو مي على التعلم يعين أنشطة التقةوميالتقو  .1

فةةة هةةل عمليةةة الةةتعلم يةةنجح أم غةةري يةةنجح، لةةذالك هةةذا آخةةر الةةتعلم هبةةذف ملعر 
 مي التكويين. ومي يسمى بالتقو التق
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الةتعلم الةذي يةدور أي  مي جهةد علةى إصةلحشةطة التقةو مي للةتعلم يعةين هةذا أنالتقو  .6
متحةةةان وسةةة  السةةةنة، لةةةذالك هةةةذا التقةةةومي مي يف إمتحةةةان اليوميةةةة واإلعمليةةةة التقةةةو 
 مي التلخيصي. يسمي بالتقو 

مي كاسةةرتاجتية الةةتعلم إذا يسةةتطعة املعلةةم احتةةال التعلم يعةةين أنشةةطة التقةةو التقةةومي كةة .1
مي للعمةةل يسةةتطيع كاسةةرتاجتية ق التقةةو لةةى سةةبيل املثةةال تطبيةةق تقنيةةلألمةةر باجليةةد. ع

 11التعلم ألن حصل يف عملية التعلم.
صةةالح مي األنشةةطة اللغويةةة يف معهةةد اإلعلومةةات أو البيانةةات السةةابق أن تقةةو كانةةت امل

مي مي بوندووسةةةةةو. هلةةةةةا تقةةةةةةومي يف األنشةةةةةطة اللغويةةةةةة يعةةةةةةين تقةةةةةومي التكةةةةةويين والتقةةةةةةو اإلسةةةةةال
 التلخيصي.
تقةةةةومي التكةةةةويين  أنشةةةةطة األوىل يعةةةةين تقسةةةةيم املفةةةةردات. هةةةةذه نشةةةةاط باسةةةةتخدام .1

قبةةل النةةوم مي كةةل يةةوم والتقةةومي التلخيصةةي يسةةمى بةةالتقومي التكةةويين ألن عقةةد التقةةو 
 مي مرة واحدة يف الشهر.ألن عقد التقو يف الليل، ويسمى بالتقومي التلخيصي 

ين مي التكةوينشاط باستخدام تقةو  أنشطة الثاين يعين مهاورة أو حمادثة عربية. هذه .6
السةاعة مي كةل يةوم يف ي بةالتقومي التكةويين ألن عقةد التقةو مي التلخيصي يسموالتقو 

 .مي مرة واحدة يف الشهرتاسعة متاما، ويسمي بالتقومي التلخيصي ألن عقد التقو 
مي التكةويين يسةمي نشاط باستخدام تقةو  أنشطة الثالث يعين خطابة العربية. هذه .1

 مي كل إنتهاء من الربنامج اخلطابة.و مي التكويين ألن عقد التقو بالتق
مي األنشةةةطة اللغويةةةة يف معهةةةد اإلصةةةالح و ومةةةن املعلومةةةات أو البيانةةةات السةةةابق أن تقةةة

احلةةةاج عبةةةد املنةةةف املاجسةةةتري: هنةةةاك اإلسةةةالمي بوندووسةةةو تناسةةةب إىل مةةةا قالةةةه الةةةدكتور 
 مي "ك" تعلم.و مي "ل" تعلم والتقو مي "على" التعلم، التقو التق

المبحالالالث الثالالالالث: محاولالالالة معهالالالد اإلصالالالالح اإلسالالالالمي لترقيالالالة الطالالالالب فالالالي مشالالالار  
 األنشطة اللغوية

                                                           
83

 . Dr.H. Abdul Munip, M.Ag, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2017)  Hal: 18-21 
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معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةةالمي لرتقيةةةة الطةةةالب يف مشةةةارك األنشةةةةطة يف حماولةةةة كانةةةت 
معهةد  بيئةة اللغويةة يفن عةدة األنشةطة فهةي بوجةود كشةف احلضةور وأداء تتكون مة اللغوية

. كما قال الدكتور علي إمةران كةان حضةور الطةالب أحةدا مةن حماولةة اإلصالح اإلسالمي
 11تنظيم الطالب اليت قامت مبضسسة الرتبية 

ومةةةةن املعلومةةةةات أو البيانةةةةات السةةةةابق أن حماولةةةةة معهةةةةد اإلصةةةةالح اإلسةةةةالمي لرتقيةةةةة 
ف احلضةةةور يف كةةةل األنشةةةطة اللغويةةةة. يف مشةةةارك األنشةةةطة اللغويةةةة بوجةةةود كشةةةالطةةةالب 

وهةةةذه نظريةةةة تناسةةةيب مةةةةع مةةةا تفعلةةةة يف معهةةةد اإلصةةةةالح بةةةأداء كشةةةف احلضةةةور يف كةةةةل 
األنشةةطة اللغويةةةة الةةيت أسةةةفرت هةةةذه اجلهةةود عةةةن نتةةائج جيةةةدة متكةةةن الطةةالب مةةةن إتقاّنةةةا 

بيئة التعليمية جيدة حبيةث ميكةن جيدا، وأما أهداف من وجود كشف احلضور يعين ألداء 
 10للطالب الدراسة بطريقة منظمة التحقيق أهداف تعليمية فعالة وفّعال.

وكانةةةةةت حماولةةةةةة التةةةةةاو يف معهةةةةةد اإلصةةةةةالح اإلسةةةةةالمي لرتقيةةةةةة الطةةةةةالب يف مشةةةةةارك 
لطةالب معهةد اإلصةالح  بيئةة اللغويةةاألنشطة اللغوية تتكون من عدة األنشةطة فهةي أداء 

بيئةة اللغويةة البةد مةن املعلةم يف حمةل املدرسةة أو أمحةد هدايةة ال الةدكتور اإلسالمي. كمةا قة
 مكان اخلا  و الطالب ويسمى مبعهد، واهلدف من صناع بيئة اللغوية يعين:

ملمارسةةة الطةةالب يف اسةةتعمال اللغةةة العربيةةة بةةالتطبيق، مهةةاورة، مناقشةةة، نةةدوة،  (1)
 خطابة وكتابة اإلنشائية وما إو ذالك. 

 ال اللغة العربية الذي قد وجد الطالب عند الفضل للتأكيد تن (6)
تنةةوم ابتكةةار وعماليةةة اللغةةة العربيةةة متكاملةةة بةةني النظريةةة و التطبيةةق يف حمةةل عةةري  (1)

 .12رمسي
ومةةةةن املعلومةةةةات أو البيانةةةةات السةةةةابق أن حماولةةةةة معهةةةةد اإلصةةةةالح اإلسةةةةالمي لرتقيةةةةة 

األنشةةةطة اللغويةةةة. ف احلضةةةور يف كةةةل الطةةةالب يف مشةةةارك األنشةةةطة اللغويةةةة بوجةةةود كشةةة
                                                           

84
 . Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,2012) 

hal.18 
85

 . Ibid 
86

 A.Hidayat,2012. Bi’ah Lughowiyah dan Pemerolehan Bahasa.(Jurnal Pemikiran Islam) Hal 

38 
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. أن بيئةة اللغويةة البةد مةن املعلةم يف وهذه نظرية تناسيب مع ما تفعلةة يف معهةد اإلصةالح
وهةةةذه مضسسةةةة التعليميةةةة يف  حمةةةل املدرسةةةة أو مكةةةان اخلةةةا  و الطةةةالب ويسةةةمى مبعهةةةد

 بوندووسو يعين معهد اإلصالح اإلسالمي يستطيع ألداء بيئة اللغوية. 
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 خالصة نتاج البحث والتوصيات واالقتراحات
 خالصة نتائج البحث . أ

وفقةةةا لنتةةةائج البحةةةث امليدانيةةةة عةةةن األنشةةةطة اللغويةةةة يف تعلةةةيم مهةةةارة الكةةةالم يف 
 معهد اإلصالح اإلسالمي يف بوندووسو فيخلصها الباحث فيما يلي:

إن معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي يف بوندووسةةةو مةةةن إحةةةدى املعهةةةد الةةةيت هتةةةتم  .1
م اللغةةةةةة العربيةةةةةة باسةةةةةتخدام األنشةةةةةطة اللغويةةةةةة يف ترقيةةةةةة مهةةةةةارة الكةةةةةالم بتعلةةةةةي

 التفاعلية.
واألنشةةةةطة اللغويةةةةة لتعلةةةةيم مهةةةةارة الكةةةةالم يف معهةةةةد اإلصةةةةالح اإلسةةةةالمي يف 

 بوندووسو تتكون من ثالث مراحل كما يلي:
تقسيم املفردات وهي تقسيم إىل الطالب عديد من املفردات يف وقةت  أوال:

نشة  ينفةد يف كةل التعلةيم أي كةل يةوم بعةد صةالة الصةبح إال وهةذه الواحد، 
. وكلهةةا بإعةةداد املةةواد املقةةررة لةةدي الطةةالب وتقسةةيم يةةوم الثلثةةاء ويةةوم اجلمعةةة

 فصوهلم حسب مستويات.
أو احملادثةةةةة العربيةةةةة هةةةةي األنشةةةةطة اللغويةةةةة فيهةةةةا التواصةةةةل أو  هةةةةاورةامل ثانيالالالالا:

ت للمحادثةةةةة يعةةةةين سةةةةعة التحةةةةدث بةةةةني الطلبةةةةني عةةةةن املوضةةةةوع املعةةةةني، الوقةةةة
واحةةدة حينمةةا ذالةةك الوقةةت وجةةب علةةى الطةةالب أن يتحةةدث باللغةةة العربيةةة  
كاملوضةةوع الةةذي قةةد سةةرح املةةدبر اللغةةة، والوقةةت للمحادثةةة اليوميةةة يعةةين كةةل 
يةةةوم منةةةذ يستيقضةةةون الطةةةالب مةةةن النةةةوم حةةةىت ينةةةامون حينمةةةا ذالةةةك الوقةةةت 

د الطةةةالب كثةةةري وجةةةب علةةةى الطةةةالب أن يتحةةةدث باللغةةةة العربيةةةة. ألن عةةةد
فتفتس املدبر ومريب حول الطالب ومساع على ما حتةدث الطةالب، ومةن مةن 
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الطةةةالب الةةةذي ال يعةةةرف عةةةن املفةةةردات يسةةةتطيعون أن يسةةةعل إىل املةةةريب أو 
 املدبر.

خطابة العربية هي خطابة العربية هةي خيطةب الطالةب باللغةة العربيةة الثالث: 
يةةوم اخلمةةيس ّنةةارا بعةةد صةةالة أمةةام الطةةالب اآلخةةرين. وهةةذا النشةة  عقةةد يف 

 الظهر متاما.
وبةةةةذالك، فاألنشةةةةطة اللغويةةةةة يف التعلةةةةيم مهةةةةارة الكةةةةالم يف معهةةةةد اإلصةةةةالح 
اإلسةةالمي بوندووسةةةو نةةةاجح، ملةةةاذا؟ ألن هةةةذا معهةةةد يرتكةةةز املكاملةةةة يف مجيةةةع 

 املستويات.
تقومي األنشطة اللغوية يف تعلةيم مهةارة الكةالم يف معهةد اإلصةالح اإلسةالمي  .6

 من : تتكون
نشةةةةةاط باسةةةةةتخدام تقةةةةةومي التكةةةةةويين والتقةةةةةومي  تقسةةةةةيم املفةةةةةردات وهةةةةةذه أوال:

قبةةل النةةوم يف مي كةةل يةةوم  التكةةويين ألن عقةةد التقةةو بةةالتقومي التلخيصةةي يسةةمى
 مي مرة واحدة يف الشهر.ومي التلخيصي ألن عقد التقو الليل، ويسمى بالتق

ومي التكةويين والتقةومي نشاط باسةتخدام تقة مهاورة أو حمادثة عربية وهذه ثانيا:
السةةةاعة مي كةةةل يةةةوم يف التلخيصةةةي يسةةةمي بةةةالتقومي التكةةةويين ألن عقةةةد التقةةةو 

مي مةةةرة واحةةةدة يف ة متامةةةا، ويسةةةمي بةةةالتقومي التلخيصةةةي ألن عقةةةد التقةةةو تاسةةةع
 الشهر.
نشةةاط باسةتخدام تقةةومي التكةةويين يسةةمي بةةالتقومي  خطابةة العربيةةة وهةةذه ثالثالالا:

 إنتهاء من الربنامج اخلطابة. مي كلالتكويين ألن عقد التقو 
مي أنشةةطة اللغويةةة يف التعلةةيم مهةةارة الكةةالم يف معهةةد اإلصةةالح وبةةذالك، تقةةو 

 مي التخليصي.تقومي التكويين وتقو اإلسالمي بوندووسو باستخدام 
 حماولة معهد اإلصالح اإلسالمي لرتقية الطالب يف مشارك األنشطة اللغوية .1
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لرتقيةةةة الطةةةالب يف مشةةةارك األنشةةةطة أن حماولةةةة معهةةةد اإلصةةةالح اإلسةةةالمي 
بيئةةة اللغويةةة كةةل يعةةين بوجةةود كشةةف احلضةةور يف كةةل األنشةةطة وأداء اللغويةةة 

 .يوم وكل وقت
 التوصيات  . ب

 وفيما يلي بعض التوصيات حول ما يتعلق بالبحث فهي:
إن األنشةةطة اللغويةةة يف تعلةةيم مهةةارة الكةةالم قةةد أجةةري جبيةةد، ولكةةن ينبغةةي  .1

 نشطة اللغوية يف هذا املعهد.ملعلمني احملافظة عن األ
وينبغةةي املعلمةةني توكيةةد اإلتصةةاالت بةةني املعلةةم وامللةةم األخةةر لتوكيةةد أنشةةطة  .6

 التعليم والتعليم جتري بفّعال
يف األنشةةطة اللغويةةة ينبغةةي ملعلمةةني أن يهةةتم حبالةةة الوقةةت لتكةةون األنشةةطة   .1

 كاملة.
 االقرتاحات . ج
يف هةةةةذا البحةةةةث نقصةةةةةانا  نتةةةةائج البحةةةةث السةةةةابق، أدرك الباحةةةةث أنبنةةةةاء علةةةةى  

 وتقصريا. فذالك تطي الباحث االقرتاحات كما يلي:
 ترجوا الباحث االستمرار والتطوير بشكل أحسن من هذا البحث .1
إذا كانةةت ترغةةب يف ملعهةةد األخةةرى ترجةةوا الباحةةث أن يكةةون هةةذا البحةةث أساسةةا  .6

 تطوير اللغة العربية للطالب.
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 سورة المؤسسة
 تاريخ كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح بوندووسو . أ

كلية املبغني اإلسالمية اإلصالح بوندووسو هي مضسسة تعليمية رمسية على 
مستوي مدرسة ثانوية ومدرسة عالية واليت تأسست ألول مرة يف معهد اإلصالح 

. بدأها مضسسة 1818وسو غروجغا يف عام اإلسالمية، قرية ددبان منطقة بوندو 
وقائد معهد اإلصالح اإلسالمي الشيخ احلاج حممد معصوم وكان مدعوما من قبل 

 جملس أساطري وجملس إدارة مضسسة اإلصالح يف ذالك الوقت.
يف بداية تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم احتلت مضقتا مبن مدرسة اإلبتدائية 

ا بعد واحد خرج كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح يف فرتة م 1احلكومية ددبان 
 1الدفعة األوىل واالمتحان النهائي الوطين عند انضمامه إىل مدرسة عالية بوندووسو 

توىل رعاية تصريح يف وزارة األديان يف بوندووسو  مث بعد ذالك بعام واحد بعد ذالك،
ما إىل ذالك، بينما رجينسي، وهي مدرسة عالية للتعليم الرمسي مع وضع مسجل و 

ظل حتت قيادة أول مدير األستاذ جنيدى يف ذالك الوقت. يف بداية، كان عدد 
معلمني وموظف إداري واحد مع امرافق  15طالبا فق  مع حواو  11الطالب 

والبنية التحتية للمكتبة واملسجد كمركز رئيسي للنشاط واآلن أصبح مبن متعدد 
 األغراض.

ولديهم بالفعل  1882طالًبا حىت عام  15ب حبواو كانت زيادة عدد الطال
مدرسة عالية ومدرسة ثانوية للمضسسات الرمسية اليت كان هلا وضع االعتماد)ب( 

على أرض تابعة ملعهد اإلصالح اإلسالمي بوندووسو. واآلن  6512حىت عام 
 أصبح التعليم النظامي معادلة مبكانة مساوية للمضسسات الرمسية بشكل عام برقم

ملستوى عاليه وحىت اآلن  1186ملستوى املدرسة الثانوية ورقم  1181مسجل 
. إن تطور اإلجنازات 6565/6561سنوات أي حىت العام الدراسي  1استمر ملدة 

األكادميية وغري األكادميية آخذ يف االزدياد ، وحيمل طالب كلية املبلغني اإلسالمية 
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سسة ، حملًيا وبعيًدا ، حبيث يبلغ عدد اإلصالح بوندووسو أيًضا االسم اجليد للمض 
 موظفني االدارة.  1معلًما و  25طالًبا وحواو  118طالهبا حالًيا حواو 

أما يف إجراء كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح بندووسو قد تبدل املدير ست 
 مرات فهي :

 1881-1818: السنة الدراسية   البكالوريوس . جنيدى1
 1880-1881: السنة الدراسية  البكالوريوس احلاج مشس الدين. 6
 6552-1882: السنة الدراسية  . الشيخ احلاج طه يوسف زكريا1
 6551-6552: السنة الدراسية    البكالوريوس . غفرا1
 6511-6551: السنة الدراسية   البكالوريوس . إرفني يودينطو0
 حىت اآلن-6510: السنة الدراسية   البكالوريوس . خملصني2
 
 حملة املدرسة ( أ

 : كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح بوندووسو    االسم
 : وحدة التعليمية معادلة  الطبقة التعليمية

 : وسطى وعليا   الطبقة
 666610115511:   وسطىNSPP النمرة 
 616610115565:   عليا NSPPالنمرة 

 ددبان غروجغا 11-17رايا النمرة  : الشارع  العنوان املدرسة
 5116167165:    املعهد تفااهل

 muadalah.mts@gmail.com:  وسطى اإلليكرتونيةالرسالة 
 muadalah.ma25@gmail.com:  عليا اإلليكرتونيةالرسالة 

 : األهلية  الوضعية املدرسة 
 : غري معتمد الوضع اإلعتماد املدرسة
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 م 6055:   املساحة األرض
 ندونسي الوقت إ 11:55حيت  57:15:    الوقت التعليم

 الغرب    
 16:    العدد الغرفة

 الرؤية والبعثة كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح بوندووسو . ب
 . الرؤية :1

خلق جيل حقيقي وذكي مع فهم حقيقي، وهم شوله ومشلح وعليم عامل 
 وأمة الالصقة.

 البعثة : .6
تعليم الطالب باملعرفة األكادميية وطرق التفكري الصحيحة وفًقا لسياسة  ( أ

 ناهج منهجية ومتكاملة.م
توجيه تكوين عقيدة الشحيحة والتوحيد واإلميان وأخالق الكرامة عند  ( ب

 الطالب وفقاً لقيم التعاليم اإلسالمية.
زيادة وعي الطالب ومسضوليتهم عن الدعوة وعمار معروف والي منكر  ( ج

 من خالل إعداد رؤى دعوية ومهارات حياتية اجتماعية وتنافسية.
رية بني مضسسات األسرة وكلية املبلغني اإلسالمية من تطوير عالقة تآز  ( د

 أجل تعظيم العمليات والنتائج التعليمية.
بناء تعاون مثمر بني كلية املبلغني اإلسالمية ووو الطالب واملضسسات  ( ه

 احلكومية وبيئة اجملتمع.
 األهداف املدرسة .1

 سليم العقيدة  ( أ
 صحيح العبادة  ( ب
 متني اخللق  ( ج
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 قوي اجلسم  ( د
 رمثقف الفك  ( ه
 قادر على الكسب  ( و
 منظم يف شضؤنه  ( ز
 جماهد لنفسه  ( ح
 نافع لغري  ( ط
 حريص على وقته  ( ي
 داعية إو اللة وآمر باملعروف وناه عن املنكر  ( ك
 موقع جغرايف .1

 الشارعكلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح اإلسالمي بوندووسو يقع  يف 
وقع غروجغا بوندووسو. يقع هذا امل 11-17بوندووسو النمرة  -رايا مجبري

يف مدرسة معهد اإلصالح اإلسالمي  ويتمتع مبوقع اسرتاتيجي على حافة 
بوندووسو السريع حبيث يسهل النقل على املشاة أو املركبات  -طريق مجبري 

اخلاصة أو وسائل النقل العام وميكن الوصول إليه بسهولة أو التعرف عليه 
إىل ذلك، يقع أيًضا من قبل جمتمع بوندووسو واملناطق احمليطة به. باإلضافة 

أمام مكتب مقاطعة غروجغا وهو قريب أيًضا من مستشفي غروجغا ومركز 
 ، مما يسهل على عامة الناس التعرف عليه. 5166اجلند غروجغا 

 املرافق والبنية التحتية .0
تعترب حالة املرافق والبنية التحتية من العوامل الداعمة للنجاح يف حتقيق 

فق والبنية التحتية يف كلية املبلغيني اإلسالمية األهداف التعليمية. املرا
 اإلصالح بوندووسو هي كما يلي:
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 بيانات املرافق والبنية التحتية
 كلّية املبليجني اإلسالمية واإلصالح بوندووسو

 6565/6561العام الدراسي 
 الشرط جبحم عدد نوع الغرفة النمرة
1 6 1 1 0 
 جيد x 1  7 11 غرفة الفصل 1
 جيد x 67 7 1 املدير و االدارة غرفة 6
 جيد x 67 7 1 غرفة املعلم 1
 جيد x 67 7 1 غرفة نائب رئيس املناهج 1
 جيد x 60 60 6 مسجيد 0
 جيد x 1 15 1 مكتبة 2
 جيد x 0 15 1 غرفة لقاء 7
 جيد x 60 15 1 قاعة املناسبة 1
 جيد x 05 05 1 ميدان 8
 جيد x 8 7 1 معمل احلاسب 15
 جيد x 15 15 1 وقع املركبم 11
 جيد x 0 10 1 مقصف 16
 كايف x 8 7 1 غرفة الضيوف 11
 كايف x 1 1 15 محام لطالب 11
 جيد  x 1 1 10 محام ملعلم 10
 

  



 

2 

 حالة احملاضر كلية املبلغني االسالمية االصالح بوندووسو .2
ة يكون املعلم أو املعلم مسضواًل أمام املدرسة ولديه مهمة تنفيذ أنشط
عملية التدريس والتعلم بفعالية وكفاءة.بيانات املعلمني يف كلية املبلغني 

 هي كما يلي: 6565/6561اإلسالمية للعام الدراسي 
 قائمة احملاضرين 

 كلية املبلغني اإلسالمية اإلسالمي بوندووسو
 6565/6561العام الدراسي 

 عمل اسم النمرة
اإلسالمية  مدير كلية املبلغني البكالوريوسخملصني  1

 للرجال
 مفتس العام البكالوريوساحلاج مشس الدين  6
 املعلم البكالوريوس ذول كفلى مفتاح 1
 مفتس العام حممد ميني 1
 املعلم مناسك أنصري 0
 نائب رئيس املناهج البكالوريوس مصلح 2
 نائب رئيس االتصالية البكالوريوس ّنروي 7
 لماملع البكالوريوس عبدول صماد علي 1
 املعلم البكالوريوس جنيدي 8
 نائب رئيس املرافق والبنية التحتية البكالوريوس مصباح املصليح 15
 املعلم املاجستري فربي سفرفتو 11
 املعلم البكالوريوس عبدول ويف 16
 املعلم حممد رشيد رضى 11
 إدارة  البكالوريوس حلمي سفيان 11
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 املعلم البكالوريوس حنيف رمضان 10
 املعلم البكالوريوس أمحد جماهدين 12
 املعلم فجرول حق 17
 املعلم أدي سوجبتو 11
 املعلم أمحد إصالح الدين دهى 18
 املعلم إهلام بيسرتى رمضين 65
 املعلم البكالوريوس وهيودي مطاليب 61
 إدارة فرمان هداية 66
 املعلم زهال فرتمحان 61
 املعلم مستغفري أسفي 61
 املعلم ليحبدروس ص 60
 املعلم دين خري بطين 62
 املعلم رجال رملي 67
 املعلم ذول فكار أملنسور 61
 املعلم ذول فكار 68
 املعلم فقا أغوس هدينتوا 15
 إدارة كلية املبلغني اإلسالمية أمحد علي فكري 11
 املعلم حممد صليح الدين 16
 إدارة نوفال إحسان زمان 11
 إدارة كلية املبلغني اإلسالمية فبهيوا رزقي غيوفاين 11
 املعلم فهز زهر إبن 10
 املعلم رمي أريا دنىت 12
 املعلم أمحد حنفي 17
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 املعلم نور قسيم 11
 املعلم رفقي 18
 املعلم لقمان هارون 15
 املعلم تفاين أزهار فري 11
 املعلم تفاين أكرب ورحردي 16
 املعلم تفاين درموان  11
 ملعلم تفاينا أيب رفحيل 11
 املعلم تفاين حممد ريسا 10
 املعلم تفاين مهزة شعبين 12
 املعلم تفاين أفندي فحلفي 17
 املعلم تفاين مذكر 11
 املعلم تفاين شفعي معارف 18
 املعلم تفاين أسامة أسد اللة جماهيد 05
 املعلم تفاين أغيل 01
 املعلم تفاين كتيب 06
 املعلم تفاين برهان 01
 املعلم رفيقي 01

 

 الطالب ةحال .7
 اإلسالمية اإلصالح بووندوسو لدرس املبلغنيكانت حالة طالب كلية 

 على النحو التاو: 6565/6561
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 بيانات عن حالة الطالب
 املبليغني اإلسالمية اإلصالح بوندوسو كلية

 6565/6561العام الدراسي 
 عدد الفصل النمرة
 60 أ 1 1
 60 ب 1 6
 61 د 1 1
 11 أ 6  1
 10 ب 6  0
 66 أ 1 2
 66 ب 1 7
 11 أ 1 1
 11 ب 1 8
 16 أ 0 15
 60 أ 2 11
 10 خصو  16

 111 عدد مجيع الطالب
 اهليكل التنظيمي لكلية املبليغني اإلسالمية اإلصالح بووندوسو .1

ميكن تفسري اهليكل التنظيمي على أنه إطار تنظيمي رمسي. مطلوب 
يكون هلا هيكل تنظيمي ألنه بدون هيكل، من كل مضسسة تعليمية أن 

ستنهار املضسسة بالطبع ولن يكون هلا اجتاه. اهليكل التنظيمي لكلية 
 6565/6561املبليغني اإلسالمية إلصالح بووندوسو للعام الدراسي 

 مرفق.
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PEDOMAN  WAWANCARA 

Lembar Wawancara Guru 

Narasumber  : 

Nama   : 

Hari/Tanggal  : 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab di Pondok Modern 

Al-Ishlah? 

2. Apa saja kegiatan berbahasa yang diadakan untuk  menunjang 

pembelajaran maharah kalam di pondok ai ishlah? 

3. Mengapa kegiatan tersebut dipilih untuk menunjang 

pembelajaran maharah kalam? 

4. Apa tujuan dari masing- masing kegiatan tersebut? 

5. Apa saja langkah-langkah dari masing-masing kegiatan? 

6. Apakah santri aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan tersebut? 

7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang dilakukan untuk 

mengukur kecakapan santri dalam setiap kegiatan tersebut? 

8. Apa upaya pesantren Al-Ishlah dalam meningkatkan 

keikutsertaan santri dalam mengikuti kegiatan? 

9. Apa saja kendala yang dialami oleh ustadz pada saat 

membimbing kegiatan tersebut? 

10. Apakah santri mampu menerima dan mengeksplor dirinya pada 

saat mengikuti kegiatan tersebut? 
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PEDOMAN  WAWANCARA 

 

Lembar Wawancara Murid 

Narasumber  : 

Nama   : 

Kelas    : 

Hari/Tanggal  : 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di pondok 

Modern Al-Ishlah? 

2. Apa saja kegiatan berbahasa yang diadakan untuk menunjang 

pembelajaran maharah kalam di pondok Al-Ishlah? 

3. Bagaimana proses kegiatan itu berlangsung (pra kegiatan – 

selama kegiatan – pasca kegiatan)? 

4. Apakan anda aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan tersebut? 

5. Apa saja yang anda siapkan untuk mempersiapkan dirimu 

sebelum mengikuti kegiatan berbahasa tersebut? 

6. Apa saja kendala yang anda alami pada saat mengikuti kegiatan 

tersebut? 

7. Apakah anda mampu menerima dan mengeksplor dirinya pada 

saat mengikuti kegiatan tersebut 
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 الصورة المباني
 ة المبلغين اإلسالمية اإلصالح بوندووسوكلي

 األنشطة اللغوية
 كلية املبلغني اإلسالمية اإلصالح بوندووسو
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 ألنشطة اللغويةالصورة ا
  كلية المبلغين اإلسالمية اإلصالح بوندووسو

 
 تقسيم املفردات
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 مهاورة العربية

 

 



 

12 

 خطابة العربية
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 السيرة الذاتية
 

 ت الشخصيةالمعلوما .1
  : أندي فوزي رينتيمون   االسم

 1888مارس  12: كوفنج/  املكان/ تاريخ الوالدة
 : إندونيسية   اجلنسية
 : معروف رأوف   الوالد
 د مدينة كوفنج: شارع عبدل الواح   العنوان

 andifauziriantimun@gmail.com:   الرسالة اإلليكرتوين
 المستوى الدراسي .6

 السنة مكان الدراسة النمرة
 6515-6551 كوفنج  1بتدائية حممدية املدرسة اال 1
 6511-6515 املدرسة املتوسطة اإلصالح اإلسالمي بوندووسو 6
 6512-6511 املدرسة الثانوية اإلحتاد اإلسالمية بنجيل  1
بكالوريوس )سرجانا( بقسم التعليم اللغة العربية   1

لك كلية علوم الرتبية التعليم جبامعة موالنا ما
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6512- 6565 

 
 


