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 استهالل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ـ ًٔا َأن يـَُقوَل َلُه، ُكن فـََيُكونُ  َٓا َأْمُرُهۥٓ ِإَذٓا َأرَاَد َشْي  ِإَّنم

 82سورة يس اآلية 

 

 
Do The Right Thing First, Then Do The Thing Right 

 افعل أصح الشيء أوال وافعله صحيحا
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 هداءا
حلمد هلل الذي بِِنْعَمِتِه تتم الصاحلات وبشكره تدوم النعم ، تتعدد الكلمات محد هللا ا

وشكره، والكلمات اليت فيها يشكر العبد ربه على كل شيء انعمه واكرمه هبا، احلمد هلل 
على كل شيء ويف كل وقت ويف كل حال دائما وابدا، ان احلمد هلل محدا كثريا طيبا 

بلغ احلمد منتهاه نعمة كبرية يكافأ هللا املسلمني بزايدة النعم وزايدة مباركا ِفيِه حىت ي
 اخلريات على احلامد هلل عز وجل

 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل:

 أمي احملبوبة سيت ميسرة

 أيب احملبوب إمام مستوجب

 أخيت الصغرية دوي منرية الصائمة

 )عسي هللا أن  حيفظهم ويبارك كل أمورهم... آمني( 
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى ءاله وصحبه الطيبني 
 . أما بعدالطاهرين

احلمد هلل أشكر هللا عز وجل على مجيع نعمه حيت أستطيع أن أمت كتابة هذا البحث 
الكالم ملناظرات قطر لدى الطلبة يف قسم  اسرتاتيجية تعليم مهارة اجلامعي ابملوضوع "

ولو " تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالمج 
 فيها النقائص.

. عرفنا، أن هذا الصالة والسالم على احلبيب املصطفى أاب القاسم حممد وآل حممد
جزيل الشكر وعظيم التقدير إىل البحث اجلامعي بعيد من الكمال ولكن تسرين أن أقدم 

 مجيع الناس الذي قد ساعدين يف كتابة هذا البحث  وهم:

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  ،كتور احلاج زين الدين املاجستريفضيلة األستاذ الد  .1
 .اإلسالمية احلكومية ماالئج

التعليم و  ية علوم الرتبيةعميد كل ،لدكتور احلاج نور علي املاجستريضيلة األستاذ اف .2
 .اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان مالك إبر 

لغة العربية رئيس قسم تعليم ال ،ريجستسري مصطفى املابتور احلاج فضيلة األستاذ الدك .3
 .التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجكلية علوم الرتبية و 

الذي تفصل إبشراف البحث ي املاجستري قامي أكيد جوهر فضيلة األستاذ احلاج  .4
 .ثرية يف إكمال هذا البحث اجلامعيوتقدمي والتوجهات املفيدة اليت ساعدين م



 

 د
 

 العاليةالدرجة ، عسى هللا أن يعطيهم بوبني شكرا كثريا إبعانة املعطيفضيلة الوالدين احمل .5
 .يف الدنيا واآلخرة

التعليم جامعة موالان لية علوم الرتبية و لغة العربية كيف قسم تعليم ال ذةو مجيع األساتي .6
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

التعليم جامعة موالان لغة العربية كلية علوم الرتبية و يف قسم تعليم ال األصدقاءمجيع  .7
 .راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إب

 .وساعدوين امعيالكتابة يف هذا البحث اجليف  الذين قد شجعوين األطرافمجيع  .8
9. Last but not least, I wanna thank me for believing in me,  I wanna thank me for 

doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna 

thank me  for never quitting,  for just being me at all times. 

 ترجو، . لذلكبعيو العن الكمال وهناك  بعيد بحثهذا الأبن  ةالباحث عرفت
، أنمل أن واآلخرجتربة اإلصالحات التالية.  يف نصيحةوال قرتاحاتد واإلاقتنابإل ةالباحث
تستعى الباحثة . عليمالت ات، خاصة للباحثني والباحثهذا البحث اجلامعي ألي شخص ينفع

 .د يف كتابة البحث اجلامعيقصد أو غري قص على خالف وذنوب تعاىل إىل املغفرة هلل

 2022مايو  30ماالنج، 

 الباحثة،

 

 حريرة الطاهرة

18150068 
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 مناظرات قطر، مهارة الكالم اسرتاتيجية الكلمات املفتاحية:

. من أجل حتقيق يرغبون يف تعلم اللغة العربية من مجيع أحناء العاملمعظم الطلبة 
الكالم من املهارة أهداف التعليم، من الضروري إتقان املهارات اللغوية األربعة. تكون مهارة 

 سرتاتيجيةاللغوية اليت تعترب صعبة على الطالب. هلذلك، يتطلب تعلم مهارات الكالم اال
املناظرات قطر وقد مت  اسرتاتيجيةاملناسبة لتطوير مهارات الكالم، واحدة منها ابستخدم 

إذا تطبق  تنفيذها يف بعض املدارس واملعاهد اإلسالمية ومجعيات العربية. فسيكون من املثري
يف تعليم مهارة الكالم قسم تعليم تعليم اللغة العربية، وخاصة فصل  سرتاتيجيةهذه اال

برانمج الفصل الدويل. ألن طالب يف هذا الفصل ال يزالون يواجهون الصعوبة يف الكالم. 
مناظرات قطريف تعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجيةنظاميات لذلك تريد الباحثة أن تعرف كيفية 

 العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اللغةى الطلبة قسم تعليم لد

مناظرات قطريف  اسرتاتيجية( نظاميات 1األهداف هلذا البحث هي لوفص  
(  األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق 2تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية. 

( العوامل 3طر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية. مناظرات ق اسرتاتيجية
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة  اسرتاتيجيةالداعمة يف تطبيق 

 العربية. األساليب اليت استخدمتها الباحثة جلمع البياانت هي املقابلة واملالحظة والواثئق. 

يف تعليم مهارة الكالم   مناظرات قطر( 1نوعي هي، )النتائج من هذا البحث ال
لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية ميكن تطبيقها بطرق التعليم األيت: طريقة السمعية 
الشفهية، طريقة احملاضرة ابستخدام املنهج التواصلي، طريقة مشاهدة فيديو، طريقة تطبيق 

( األمور اليت حتتاج 2(، طريقة التقييم. )البئة اللغوية، طريقة املباشرة )طريقة التقدمي
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مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة  اسرتاتيجيةاستعدادها لتطبيق 
العربية هي اإلجتماع بني رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة مهارة الكالم، وطالب 

مناظرات  اسرتاتيجيةمل الداعمة يف تطبيق ( العوا3املتناظرين وإعداد املرافق والبنية التحتية. )
قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية هي اإلمكانيات األساسة وهي 
املهارات اللغوية األساسية والذهين وشحذ املهارات وهي التعود على الكالم واإلستماع 

 وتوسيع املعارف.



ABSTRACT 

Tohiroh, Charirotut. 2022. Systematics of Qatar debate strategy in teaching 
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Keywords: Debate strategy systematics, Speaking Skills 

Arabic is in great demand by students from all over the world. In order to 

achieve the objectives of learning Arabic, it is necessary to master the four language 

skills. One of the language skills that are considered difficult for students is 

speaking skill. For this reason, learning speaking skills requires a suitable strategy 

to develop speaking skills, one of which is using the Qatar debate strategy. This 

strategy has been implemented in several schools, Islamic boarding schools, and 

Arabic communities. Then, it would be interesting if this strategy was also applied 

to Speaking skills in Arabic Education, especially the International Class Program. 

Because the students of that class still have difficulty in speaking skills. Therefore, 

the researcher wanted to know how the Qatar Debate strategy systematic in 

speaking skills learning in Arabic Education Students at UIN Malang. 

The purpose of this study is to describe 1) Qatar Debate strategy systematics 

in learning Speaking skills in Arabic Education. 2) Things that need to be prepared 

by lecturers and students of Arabic Education to implement the Qatar Debate 

strategy. 3) Factors that support the implementation of the Qatar Debate strategy in 

learning Speaking skills in Arabic Education. The type of research used by the 

researcher is descriptive qualitative. The techniques used by researchers to collect 

data are interview, observation, and documentation. 

The results of this qualitative research are, (1) The Qatar Debate strategy 

systematics in Speaking skills Arabic Education learning can be applied using the 

audiolingual method, the lecture method using a communicative approach, the 

video watching method, the method of applying the language environment, the 

direct method (show method), and evaluation methods. (2) The things that need to 

be prepared by lecturers and students of Arabic education to implement the Qatar 

Debate strategy are associations between the Head of the Department, the Secretary 

of the Department, the Speaking skills lecturer, the debater students and the 

preparation of infrastructure. (3) Factors that support the implementation of the 

Qatar Debate strategy in learning Speaking skills Arabic Language Education are 

the basic potential, namely basic language and mental skills and the second is to 

hone skills by familiarizing Kalam and Istima 'and also broadening their horizons. 
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Kata Kunci: Sistematika strategi debat, Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab sangat diminati para pelajar dari berbagai belahan dunia. Agar 

tujuan pembelajaran bahasa Arab tercapai, maka diperlukan penguasaan empat 

keterampilan bahas. Salah satu keterampilan bahasa yang dianggap sulit bagi 

mahasiswa adalah keterampilan  berbicara. Untuk itu pembelajaran pada 

keterampilan berbicara memerlukan strategi yang cocok untuk mengembangkan 

keterampilan berbicara, salah satunya adalah menggunakan strategi debat Qatar.  

Strategi ini telah diterapkan di beberapa madrasah, pondok pesantren, dan 

komunitas bahasa Arab. maka alangkah menarik jika strategi tersebut juga 

diterapkan pada pembelajaran Maharoh kalam Pendidikan Bahasa Arab khususnya 

kelas ICP (International Class Program). Karena mahasiswa kelas tersebut masih 

mengalami kesulitan dalam kemampuan berbicara. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana Sistematika Strategi Qatar Debate dalam Pembelajaran 

Maharoh Kalam bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) Sistematika 

strategi Qatar Debate pada pembelajaran Maharoh Kalam Pendidikan Bahasa Arab. 

2) Hal yang perlu dipersiapkan Dosen dan mahasiswa Pendidikan bahasa Arab 

untuk menerapkan strategi Qatar Debate. 3) Faktor yang mendukung penerapan 

strategi Qatar Debate pada pembelajaran Maharoh Kalam Pendidikan Bahasa Arab. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskripstif. 

Teknis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah, (1) Sistematika strategi Qatar 

Debate pada pembelajaran Maharoh Kalam Pendidikan Bahasa Arab dapat 

diterapkan menggunakan metode audiolingual, metode ceramah menggunakan 

pendekatan komunikatif, metode menonton video, metode  penerapan lingkungan 

bahasa, metode langsung (metode tampil), dan metode evaluasi. (2) Hal yang perlu 

dipersiapkan Dosen dan mahasiswa Pendidikan bahasa Arab untuk menerapkan 

strategi Qatar Debate adalah perkumpulan antara Kajur, Sekjur, dosen maharoh 

kalam, Mahasiswa debater dan persiapan sarana prasarana. (3) Faktor yang 

mendukung penerapan strategi Qatar Debate pada pembelajaran Maharoh Kalam 

Pendidikan Bahasa Arab adalah potensi dasar yaitu keterampilan dasar berbahasa 

dan mental dan yang kedua adalah mengasah kemampuan dengan membiasakan 

Kalam dan Istima’ dan juga memperluas wawasan.
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
يف سياق اكتساب اللغة. األول هو اكتساب هناك نوعان من النظرايت  

اللغة اليت يتم احلصول عليها بشكل طبيعي، ويعرف املصطلح ابسم اللغة األوىل. 
اثنًيا، يتم اكتساب اللغة من قبل شخص ما من خالل عملية التعلم، ويعرف 

غة ابإلشارة إىل النظرية الثانية، ميكن تلخيصه أن تعلم الل 1املصطلح كاللغة الثانية.
العربية يتطلب عملية تعليم. ويف عمليته، جيب على املعلم تعليم كيفية التواصل 

 بشكل جيد ابستخدام اللغة العربية.
معظم الطلبة يف العامل يرغبون يف تعلم اللغة العربية ألن اللغة العربية هي  

نزل ابلعربية.  اللغة العاملية أو الدولية. اللغة العربية هي أيضا اللغة الدينية ألن القرآن
( إتقان العناصر اللغوية اليت متتلكها اللغة 1أما أهداف تعلم اللغة العربية هي: 

( استخدام اللغة 2العربية: أي جوانب الصوت، واملفردات والتعبريات، والرتاكب. 
( فهم ثقافة العربية سواء يف صورة أفكار أو قيم أو 3العربية يف التواصل الفعال. 

لتحقيق هذا اهلدف، من الضروري إتقان أربع  2ق وال الفن.عادات أو أخال
 املهارات اللغوية، وهي القدرة على االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

تعترب مهارة الكالم من املهارات اللغوية اليت تعترب صعبة على الطلبة. ألن  
أن متر يف  القدرة على الكالم هي القدرة النشيطة يف اللغة العربية، لذلك جيب

                                                           
1 Muhammad Peri Syaprizal, “Proses Pemerolehan Bahasa Pada Anak,” AL-HIKMAH Vol 1, No 2 

1, no. 2 (2019): 75–86. 
2 Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia,” Al-Maqoyis 1, no. 1 

(2013): 128–137, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/maqoyis/article/viewFile/182/123. 
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تطبيقها ابسرتاتيجيات أكثر إبداًعا وخالقا حىت ميكن حتقيق املهارات اللغوية 
 3بشكل حقيقي، وخاصة القدرات يف جمال االتصال ابللغة العربية.

هناك ثالث كفاءات سيتم حتقيقها يف تعلم اللغة العربية، وهي الكفاءة 
والصرفية، ووظيفة املفردات(، اللغوية )البنية اللغوية، وجوانب النظرية النحوية 

وكفاءة االتصالية )القدرة على التعبري عن األفكار واستيعاب ما مت إتقانه(، 
 4والكفاءة الثقافية )فهم ما وارد يف النص اللغة العربية من الناحية الثقافية(.

لتحقيق األهداف والكفاءات يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف إتقان 
املناظرة العربية. املناظرة وفًقا يف  اسرتاتيجيةم طريقته ابستخدام مهارات الكالم، يت

( هي املبحث أو تبادل اآلراء حول مشكلة 242: 2002القاموس اإلندونيسيا)
من خالل إعطاء أسباب أخرى للدفاع عن آراء بعضهم البعض. يعرف ديفوجوجو 

عنها يف اللغة ( أن املناظرة هي عملية اتصال اللفظي يتم التعبري 59: 1982)
للدفاع عن اآلراء. يقول كل طرف إبعطاء احلجج، ويوضح األسباب بطريقة معينة 
حبيث يقتنع فريق اخلصم أو الطرف اآلخر الذي يستمع إىل املناظرة يتيقن إىل 

 5جانبه أو آرئه.
يف العديد من املدارس الدينية واملدارس  سرتاتيجيةمت تنفيذ هذه اال

وجمتمعات اللغة العربية. أحد األمثلة يف جمتمع الكندي، وهو اإلسالمية أو املعهد 
يف التدريب، استخدمت  6شكل من أشكال التحفيز لتحسني مهارات االكالم.

تلك اجلمعية نظام مناظرات قطر حىت يتمكنوا من الفوز ابلبطوالت الوطنية والدولية 

                                                           
3 Muspika Hendri, “Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui Pendekatan 

Komunkatif,” POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 3, no. 2 (2017): 196. 
4 Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia.” 
5 “Pembelajaran Bahasa Arab_ DEBAT,” n.d. 

دوافع الطلبة في المناظرة العلمية لترقية مهارة الكالم )دراسة الحالة في نادي الكندي بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  “6

 .n.d ”,الحكومية ماالنج(
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الدولية أو مناظرة  وحىت يصبحوا إحدى الوكاالت اليت متثل إندونيسيا يف املناظرة
 قطر.

إذا جنحت تلك اجلمعية يف تنفيذ املناظرة العلمية العربية ابستخدام نظام 
أيًضا يف تعليم مهارة  سرتاتيجيةمناظرات قطر، فسيكون من املثري إذا مت تطبيق اال

. ألن (ICP)الكالم عند عمعلية التعليم، وخاصة يف فصل برانمج الفصل الدويل 
لئك الذين حيملون تصنيف برانمج الفصل الدويل اليزالون الطلبة وخاصة أو 

استنادا من هذه اخللفية، ترغب  الكالم. لذلك يواجهون الصعوابت يف مهارات
ناظرات قطر لدى ملتعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجيةالباحثة يف كتابة البحث بعنوان "

راهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالان مالك إبيف العربية  اللغةقسم تعليم يف الطلبة 
 ماالنج".

 
 أسئلة البحث .ب

 بناًء على هذه اخللفية، حددت الباحثة هذه املشكالت على النحو التايل:
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم  اسرتاتيجية. كيف نظاميات 1

 اللغة العربية؟
اظرات قطر يف تعليم من اسرتاتيجية. ما األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق 2

 مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية؟
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجية. ما العوامل الداعمة يف تطبيق 3

 يف قسم تعليم اللغة العربية؟
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 أهداف البحث .ج
 أهداف البحث هي كما يلي:

الكالم يف قسم تعليم  مناظرات قطريف تعليم مهارة اسرتاتيجية. معرفة نظاميات 1
 اللغة العربية. 

مناظرات قطر يف تعليم  اسرتاتيجية. معرفة األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق 2
 مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية.

مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجية. معرفة العوامل الداعمة يف تطبيق 3
 بية.الكالم يف قسم تعليم اللغة العر 

 أمهية البحث .د
 اجلانب النظري .1

 .مناظرات قطرأ. إلضافة معرفة 
 مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم. اسرتاتيجيةب. إلضافة معرفة 

 اجلانب التطبيقي .2
أ. حماضر تعليم مهارة الكالم: من املتوقع أن يساعد هذا البحث احملاضرين 

 اسرتاتيجيةملنهجيات  يف إضافة البصرية واخلربة التدريسية يف مناظرات قطر
 مناظرات قطر على وجه اخلصوص لتحسني جودة تعليم مهارة الكالم.

ب. طلبة قسم تعليم اللغة العربية: من املتوقع أن حيفز هذا البحث الطلبة 
 ويساعد على حتسني جودة الكالم ابللغة العربية أو مهارة الكالم.

حث املعرفة والبصرية وأن ج. ابلنسبة للباحثة: من املأمول أن يضيف هذا الب
 يكون مفيًدا ألنفسهم ولعامة الناس.

د. للباحث املستقبل: من املأمول أن يساعد هذا البحث يف عملية تعليم 
اللغة العربية، وخاصة مهارة الكالم أو يف ختطيط لسرتاتيجية مناظرات 
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قطر. وأتيت نتائج هذه الدراسة ابإلضافة إىل نتائج الدراسات السابقة 
 شروح املفيدةوال

ه. ابلنسبة للمجتمع العام: من املأمول أن يكون هذا البحث مصدرًا إلضافة 
 مناظرات قطر. اسرتاتيجيةمعرفة نظاميات 

 حدود البحث .ه
 . حد املوضوع1

اسرتاتيجية تعليم مهارة حددت الباحثة عنوان البحث اخلاص ببحوث 
لعربية يف جامعة موالان الكالم ملناظرات قطر لدى الطلبة يف قسم تعليم اللغة ا

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 . حد املكان2

مجعية الكندى يف قسم اختارت الباحثة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجتعليم اللغة العربية يف 

 .قطر اجلامعات ناظاتويف ورشات البطولة الدولية السادسة مل
 . حد الزمان3

 2022 يف شهر ينايري إىل شهر أبريل سنةالوقت املستخدم هلذا البحث هو  
 م.

 حتديد املصطالحات .و
 حددت الباحثة املصطالحات املتعلقة ابملوضوع كما اآليت:

 املناظرة العلمية العربية .1
ة بني املناظرة هي شكل من أشكال اخلطاب العام وهي املواجهة اخلطابي

اثنني أو أكثر من املتحدثني حول قضية معينة يف أي وقت من األوقات. ووفقا 
للتعريف الوارد يف القاموس عموما، فإن املناظرة هي املبحث الرمسية بشأن 
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مشكلة معينة وجتري يف جلسة عامة تقدم فيها احلجج املواالة أو ماملتعارضة، 
أو هيئة التحكيم، مما يؤدي إىل  وتنتهي يف كثري من األحيان بتصويت اجلمهور

 ترجيح إحدى حجج احلزب.
نستنبط أن املناظرة هي املنافسة رالسمية حتكمها ضوابط معينة يتم عقدها 
يف إطار معني ويديرها احلكم أو رئيس هيئة التحكيم. قد تشمل املناظرات 
متحدثني فرديني أو فرق من عدة متحدثني، وختضع املناظرة ألصول وقواعد 

ددة، مع تقدمي مشكلة املناظرة إىل الفريق املناسب وإعطاء كلتا اجملموعتني حم
وقًتا حمدًدا لتقدمي حججهم وأدلتهم. وهكذا، جرت املبحث يف جو منظم 

 7حيث قدم املتحدثون من كال اجملموعتني حججهم ودافعوا عنها.
 مناظرات قطر .2

تنفيذ املناظرة مت تطبيق تظاميات مالناظرة اليت تستخدمها دولة قطر يف 
العلمية يف خمتلف دول العامل. ألن علم الالهوت النظامي عملي جدا وحل 
جيب تطبيقه. هذه املنهجية معروفة يف النطاق الدويل ألهنا تعترب فعالة وجيدة. 
يف الواقع، هذا االنظام  املنتشر قد انتشرت يف بالدان. ألنه مدعوم من مؤسسة 

 مناظرة قطر وبدعم من احلكومة.
 مجعية الكندي .3

 العربية اللغة تعليم قسم يف املتخصصني الطالب مهارات يستوعب جمتمع
 هو اجملتمع هذا. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف

جامعة موالان مالك  العربية اللغة تعليم الحتاد الطلبة لقسمل املستقلة الفنية اهليئة
 اجملتمع هذا يف اجملاالت من العديد هناك. ماالنج إبراهيم اإلسالمية احلكومية

                                                           
7 www.qatardebate.org  

http://www.qatardebate.org/
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ة وقراءة الشعر وقراءة الكتب والغناء عربيال ةطابواخل عربيةال ناظرةامل ،ذلك يف مبا
 8العريب وفن اخلط.

 ورشات البطولة الدولية السادسة ملناظات اجلامعات قطر .4
ادسة املشرتكني البطولة الدولية السات هتدف لتبيني مفاهيم الورشهي 

ملناظات اجلامعات قطر. مت إجراء هذا الربامج من قبل مؤسس مناظرات قطر. 
 جرت هذه الورشة منذ أول شهو ينايري إىل آخر شهر أبريل.

 الدراسات السابقة   .ز

بناء على هذه الدراسة، وجدت الباحثة الدراسات السابقة تناسب هذا 
 :املوضوع، مبا يف ذلك

املناظرة العلمية العربية يف البطولة الدولية يف  تدريب اسرتاتيجيةفطرة اجلنة " .1
 .2019معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج". 

أهداف البحث: اسرتاتيجيات تدريب املناظرة املناسبة يف املناظرة العلمية  -
يف البطولة الدولية مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، العوامل املساعدة 

ية العربية يف البطولة الدولية مبعهد تزكية اإلسالمي يف تدريب املناظرة العلم
العاملي ماالنج، الصعوابت تدريب املناظرة العلمية العربية الدولية يف البطولة 

 الدولية مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.
 منهج البحث: مدخل النوعي أو الكيفي والوصفي التحليلي -
املناظرة العلمية العربية تتكون من تدريب  اسرتاتيجية( 1نتائج البحث: ) -

قبل البطولة  اسرتاتيجيةنوعني، منها قبل البطولة وبعد البطولة الدولية . أما 
ابستخدام طريقة  (teacher-centered)املرتكز على املدرب  اسرتاتيجيةهي 

                                                           
8 http://alkindyy.blogspot.com/p/sejarah-al-kindy.html  

http://alkindyy.blogspot.com/p/sejarah-al-kindy.html
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 اسرتاتيجيةمهارة الكالم و  اسرتاتيجيةالسمعية السفهية وطريقة احملاضرة و 
ب الذي يشتمل على انكعاس الذت وتقومي حممال مث واحدا تقومي التدري

املرتكز على  اسرتاتيجيةبعد البطولة هي من  اسرتاتيجيةفواحدا . أما 
ابستخدام طريقة احملاضرة التعاملية والطريقة  (student centered)املتدرب 

مهارة الكالم ابستخدام احلوار والسؤال  اسرتاتيجيةاملعتمدة على القضية و 
تقومي  اسرتاتيجيةمهارة الكتابة بشكل التلخيص و  اسرتاتيجيةاجلواب، و و 

العوامل املساعدة ( 2التدريبات وهي وتقومي حممال مث واحدا فواحدا . )
قبل وبعد البطولة هي العوامل الداخلية منهاكفاءة اخلطابة، وكفاءة الذاكرة، 

ملدرب املخرب والتشجيع . وأما العوامل اخلارجية املساعدة هي وجود ا
واملؤهل الذي ميتلك على كفاءة اللغوية وكفاءة األكادميية وكفاءة إدارة 

( فالصعوابت يف التدريب من انحية 3التدريبات، والوسائل التعليمية . )
الداخلية هي كفاءة مهارة اللغوية يف حد األقصى، الوقت احملدد، التعب 

دول التدريب بنظام املعهد . أما من انحية اخلارجية قبل البطولة تصادم ج
. و من انحية الداخلية بعد البطولة هي امللل وأما اخلارجية بعد البطولة 
هي عدم الكتاب دليل املناظرة العلمية العربية الدولية وخطة التدريبات ويف 

 املعهد التزال البيئة اللغوية يف حد هي األقصى.
ب املناظرة العلمية العربية أديتيا موالان "تطبيق نظام مناظرات قطر يف تدري .2

جبمعية الكندى جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج". 
2020. 

أهداف البحث: معرفة تطبيق نظام مناظرات قطر يف تدريب املناظرة   -
العلمية العربية يف مجعية الكندي، والعوامل املساعدة والصعبات يف تدريبه، 

حث النوعي بدراسة حالة . مجع البياانت ومنهج هذا البحث هي الب



9 
 

 
 

بوسيلة املالحظة واملقابلة والواثئق، وحتليل حبثه ابستخدام منهج ميلس 
ومنها مجع البياانت وتقليل البياانت وعرض  (Mile Huberman)وهوابرمان 

 البياانت وتلخيص.
 منهج البحث: مدخل النوعي أو الكيفي والوصفي -
مناظرات قطر من نوعني، منها للمبتدئني  ( تطبيق نظام1نتائج البحث: ) -

وللمتقدمني . وأما تطبيق نظام مناظرات قطر للمبتدئني يف السمعية 
السفهية و احملاضرة و تكوين البيئة اللغوية و التخصص حسب املتكلم 
والتقسسم وأما تطبيق نظام مناظرات قطر للمتقدم هي مشاهدة فيديو 

العوامل املساعدة ( 2ة تقدمي فجأة، )مناظرات قطر وحتليلها وكتابة احلج
هي التشجيع و وجود املدرب املتأهل و كفاءة الطلبة اليت استحقوا من 
قبل دخوهلم إىل اجلامعة ووسائل التعليمية ووجود االدريب اإلضايف 

( الصعوابت والعوائق هي ضعفة كفاءة بعض الطلبة 3للمتقدمني . )
بني جدول التدريب وأنشطة ووجود امللل الذي يزين أنفسهم وتصادم 

 اخلارجية الذي جيعل التدريب غري فعالة.
إقبال جمامل محدان "كفاءة املناظرة العلمية لتالميذ املدرسة يف املسابقة جبامعة   .3

 . 2020موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق". 
داب يف واآل سرتاتيجيةأهداف البحث: ملعرفة كفاءة احملتوى واإللقاء واال -

 املناظرة العلمية لتالمية املدرسة يف املسابقة.
 منهج البحث: مدخل النوعي أو الكيفي والوصفي -
نتائج البحث: الكفاءة احملتاجة للحصول على الفوز يف مسابقة املناظرة  -

واآلداب، وكفاءة احملتوى  سرتاتيجيةالعلمية تتعلق أكثر ابحملتوى واإللقاء واال
ية وتكثري األدلة والرباهني وبنية احلحج وتفنيد احلجج هي تعليق احلجج القو 
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النطقيا، وأما كفاءة اإللقاء هي استخدام األساليب اجلميلة والصحيحة 
واإللقاء ابلطالقة والوضوح والفصاحة وتنظيم األجهزة والنربة التلون الصويت 
 يف اإللقاء واالتصال البصري مع اجلمهور وتكوين مناسبة القضية واإلشارة

هي متسك حجج الفريق  سرتاتيجيةاجلسمية مع الكالم، وأما كفاءة اال
وحتديد هدفهم وتسلسل احلجج من الفريق املدعم على اهلدف املرجو 
واضطالع املتحدث بدور املتحدث ومسؤولياته وتكميل احلجج بني 
املتحدث واآلخر حىت أتيت بشكل واحد كالفريق وقبول املداخالت مداخلة 

وأما كفاءة اآلداب هي االحرتام بفريق اخلصم وهيئة التحكيم على األقل، 
واحلضور الكرماء وجتنب االستهزاء والسخرية، والضحك، والغمز، واللمز، 

 وكل ما يشري إىل ازدراء املتناظر خلصمه أو وصمه ابجلهل أو قلة الفهم.

الباحث،  الرقم
موضوع 
البحث، 
وسنة 
 البحث

 نتائج البحث اإلختالف التشابه

فطرة اجلنة  1
 اسرتاتيجية"

تدريب 
املناظرة 
العلمية 

العربية يف 
البطولة 

تركيز يف  -
املناظرة 
 العلمية

مدخل  -
النوعي 

أو 

موضوع  -
الدراسة 

السابقة هو 
 اسرتاتيجية

تدريب 
املناظرة 
العلمية 

 اسرتاتيجية( 1)
تدريب املناظرة 
العلمية العربية 
تتكون من نوعني، 
منها قبل البطولة 
وبعد البطولة الدولية 

قبل  اسرتاتيجية. أما 
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الدولية يف 
معهد تزكية 

اإلسالمي 
العاملي 

ماالنج". 
2019. 

الكيفي 
 والوصفي 

العربية يف 
 البطولة

الدولية يف 
معهد تزكية 

اإلسالمي 
العاملي 

ماالنج، وأما 
موضوع 
الدراسة 

اجلديدة هو 
نظاميات 
 اسرتاتيجية
مناظرات 

قطريف تعليم 
مهارة الكالم 
لدى الطلبة 
قسم تعليم 

العربية  اللغة
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 

ي البطولة ه
املرتكز  اسرتاتيجية

على املدرب 
(teacher-

centered) 
ابستخدام طريقة 
السمعية السفهية 
وطريقة احملاضرة 

مهارة  اسرتاتيجيةو 
 اسرتاتيجيةالكالم و 

تقومي التدريب الذي 
يشتمل على 
انكعاس الذت 
وتقومي حممال مث 
واحدا فواحدا . أما 

بعد  اسرتاتيجية
البطولة هي من 

كز املرت اسرتاتيجية
على املتدرب 

(student centered) 
ابستخدام طريقة 
احملاضرة التعاملية 
والطريقة املعتمدة 
على القضية 

مهارة  اسرتاتيجيةو 
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احلكومية 
 ماالنج.

موقع البحث  -
يف معهد 

تزكية 
اإلسالمي 

ملي العا
ماالنج وأما 
موقع البحث 
يف الدراسة 
اجلديدة يف 
قسم تعليم 

العربية  اللغة
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

الكالم ابستخدام 
احلوار والسؤال 
واجلواب، و 

مهارة  اسرتاتيجية
الكتابة بشكل 
التلخيص و 

تقومي  اسرتاتيجية
التدريبات وهي 
وتقومي حممال مث 

.  واحدا فواحدا
العوامل ( 2)

املساعدة قبل وبعد 
البطولة هي العوامل 
الداخلية منهاكفاءة 
اخلطابة، وكفاءة 
الذاكرة، والتشجيع 
. وأما العوامل 
اخلارجية املساعدة 
هي وجود املدرب 
املخرب واملؤهل الذي 
ميتلك على كفاءة 
اللغوية وكفاءة 
األكادميية وكفاءة 



13 
 

 
 

إدارة التدريبات، 
ة . والوسائل التعليمي

( فالصعوابت يف 3)
التدريب من انحية 
الداخلية هي كفاءة 
مهارة اللغوية يف حد 
األقصى، الوقت 
احملدد، التعب . أما 
من انحية اخلارجية 
قبل البطولة تصادم 
جدول التدريب 
بنظام املعهد . و من 
انحية الداخلية بعد 
البطولة هي امللل 
وأما اخلارجية بعد 
البطولة هي عدم 

ليل الكتاب د
املناظرة العلمية 
العربية الدولية وخطة 
التدريبات ويف 
املعهد التزال البيئة 
اللغوية يف حد هي 

 األقصى.
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أديتيا موالان  2
"تطبيق نظام 

مناظرات 
قطر يف 

تدريب 
املناظرة 
العلمية 
العربية 
جبمعية 

الكندى 
جبامعة موالان 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
ماالنج". 

2020. 

ز يف تركي -
املناظرات 

 قطر
مدخل  -

النوعي 
أو 

الكيفي 
 والوصفي

موضوع  -
الدراسة 

السابقة هو 
تطبيق نظام 

مناظرات 
قطر يف 

تدريب 
املناظرة 
العلمية 
العربية 
جبمعية 

الكندى 
جبامعة موالان 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
ماالنج،  

وأما موضوع 
الدراسة 

اجلديدة هو 
نظاميات 
 اسرتاتيجية
 مناظرات

( تطبيق نظام 1)
مناظرات قطر من 
نوعني، منها 

للمبتدئني 
وللمتقدمني . وأما 
تطبيق نظام 
مناظرات قطر 
للمبتدئني يف 
السمعية السفهية و 
احملاضرة و تكوين 

للغوية و البيئة ا
التخصص حسب 
املتكلم والتقسسم 
وأما تطبيق نظام 
مناظرات قطر 
للمتقدم هي 
مشاهدة فيديو 
مناظرات قطر 
وحتليلها وكتابة 
احلجة تقدمي فجأة، 

العوامل ( 2)
املساعدة هي 
التشجيع و وجود 
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قطريف تعليم 
مهارة الكالم 
لدى الطلبة 
قسم تعليم 

العربية  اللغة
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

تركيز يف  -
تدريب 
خارج 

 الفصل.
موقع البحث  -

يف  جبمعية 
الكندى 

جبامعة موالان 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 

ماالنج، وأما 

املدرب املتأهل و 
كفاءة الطلبة اليت 
استحقوا من قبل 
دخوهلم إىل اجلامعة 

مية ووسائل التعلي
ووجود االدريب 
اإلضايف للمتقدمني 

( الصعوابت 3. )
والعوائق هي ضعفة 
كفاءة بعض الطلبة 
ووجود امللل الذي 
يزين أنفسهم 
وتصادم بني جدول 
التدريب وأنشطة 
اخلارجية الذي جيعل 
 التدريب غري فعالة.
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موقع البحث 
يف الدراسة 

دة يف اجلدي
فصل برانمج 

الفصل 
الدويل قسم 

 اللغةتعليم 
العربية 
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

إقبال جمامل  3
محدان 

"كفاءة 
املناظرة 
العلمية 
لتالميذ 

املدرسة يف 
املسابقة 
جبامعة  

تركيز يف  -
املناظرة 
 العلمية

مدخل  -
النوعي 

أو 
الكيفي 
 والوصفي

موضوع  -
الدراسة 

السابقة هو 
كفاءة 
املناظرة 
العلمية 
لتالميذ 

املدرسة يف 
املسابقة 

الكفاءة احملتاجة 
للحصول على الفوز 
يف مسابقة املناظرة 
العلمية تتعلق أكثر 
ابحملتوى واإللقاء 

 سرتاتيجيةواال
واآلداب، وكفاءة 
احملتوى هي تعليق 
احلجج القوية 
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موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
مباالنق". 

2020. 

جبامعة  
موالان مالك 

إبراهيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
مباالنق،  

موضوع  وأما
الدراسة 

اجلديدة هو 
نظاميات 
 اسرتاتيجية
مناظرات 

قطريف تعليم 
مهارة الكالم 
لدى الطلبة 
قسم تعليم 

العربية  اللغة
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

وتكثري األدلة 
والرباهني وبنية 
احلحج وتفنيد 
احلجج النطقيا، وأما 

اإللقاء هي  كفاءة
استخدام األساليب 
اجلميلة والصحيحة 
واإللقاء ابلطالقة 
والوضوح والفصاحة 
وتنظيم األجهزة 
والنربة التلون الصويت 
يف اإللقاء واالتصال 
البصري مع اجلمهور 
وتكوين مناسبة 
القضية واإلشارة 
اجلسمية مع 
الكالم، وأما كفاءة 

هي  سرتاتيجيةاال
متسك حجج الفريق 

دفهم وحتديد ه
وتسلسل احلجج 
من الفريق املدعم 
على اهلدف املرجو 
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الدراسة  -
السابقة 

تركزت يف 
كفاءة 

املناظرة يف 
املسابقة وأما 

الدراسة 
اجلديددة 

ترتكز يف 
 نظاميات

 اسرتاتيجية
املناظرات 

قطر يف 
 التعليم.

واضطالع املتحدث 
بدور املتحدث 
ومسؤولياته وتكميل 
احلجج بني 
املتحدث واآلخر 
حىت أتيت بشكل 
واحد كالفريق 
وقبول املداخالت 
مداخلة على األقل، 
وأما كفاءة اآلداب 
هي االحرتام بفريق 
اخلصم وهيئة 
التحكيم واحلضور 

وجتنب  الكرماء
االستهزاء 

والسخرية، 
والضحك، والغمز، 
واللمز، وكل ما 
يشري إىل ازدراء 
املتناظر خلصمه أو 
وصمه ابجلهل أو 

 قلة الفهم.
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مل تتم دراسة األحباث اليت أجراها الباحثون من قبل. هناك العديد من الدراسات  
لذلك هذا  .العربيةالسابقة ولكن مل يستخدم أي منها مكان البحث يف قسم تعليم اللغة 

 .البحث أصلي من الباحثة
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املناظرة العلمية اسرتاتيجيةاملبحث األول: 
 اسرتاتيجيةمفهوم   .1

واليت تعين العام. لذا  "Strategos"من الكلمة اليواننية هي  سرتاتيجيةاال
( 2018". يف القاموس اإلندونيسيا )حرفياً تعين "الفن والعام اسرتاتيجيةفإن كلمة 

هي  سرتاتيجيةاال 9هي خطة أنشطة دقيقة لتحقيق أهداف حمددة. سرتاتيجيةاال
التقرب الشامل للتعامل مع األفكار والتخطيط والتنفيذ واألنشطة يف فرتة الزمان. 

هي حتديد موقع بعثة لشخص أو مؤسسة. من  سرتاتيجيةعلى وجه اخلصوص، اال
ني نقاط القوة اخلارجية والداخلية، وضع سياسات واسرتاتيجيات خالل اجلمع ب

معينة لتحقيق األهداف وضمان األهداف حبيث ميكن تنفيذ املهمة بشكل صحيح 
 Alferd) من أجل حتقيق األهداف والغاايت الرئيسية. ابلنسبة أللفريد تشاندلر

Chandler)  صيص املوارد هي حتديد األهداف ومسارات العمل وخت سرتاتيجيةاال
هي  سرتاتيجية، اال(Kenneth Andrew)الالزمة لتحقيقها؛ ابلنسبة إىل كينيث أندرو 

يف جمال التعليم، تُعرَّف  10منط من األهداف والغاايت والسياسات والربامج.
أبهنا خطة أو طريقة أو سلسلة من األنشطة اليت هتدف إىل حتقيق  سرتاتيجيةاال

 (.Sanjaya ،2011:294أهداف تربوية معينة )

 سرتاتيجية، ميكن أن نستنتج أن االسرتاتيجيةمن عدة آراء تتعلق مبفهوم اال
 سرتاتيجيةختطط للتعامل مع مهمة من أجل حتقيق اهلدف املنشود. من خالل اال

                                                           
9 Halim Simatupang. Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21: (Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi, 

2019), hal. 2 
10 R Adumayanti Siregar, “Pengertian Strategi,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, 

no. 9 (2020): 1689–1699. 
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هي أيًضا طريقة ميكن  سرتاتيجيةميكن للمرء أن حيقق األهداف املراد حتقيقها. اال
 ًقا لألهداف.من خالهلا حتقيق األهداف وف

 التعليم اسرتاتيجيةمفهوم  .2
أن اسرتاتيجيات التعلم هي  )Wina Senjaya) ،2008كيم  يكشف

أنشطة تعليمية جيب أن يقوم هبا املعلمون والطلبة مًعا حىت ميكن حتقيق التعلم 
 Wina، يقرتح JR Davidبفعالية وكفاءة. ابإلضافة إىل ذلك، نقاًل عن 

Senjaya) 2008جيات التعلم تعين التخطيط. هذا يعين أن معظم ( أن اسرتاتي
االسرتاتيجيات ال تزال مفاهيمية فيما يتعلق ابلقرارات اليت جيب اختاذها أثناء 

( 1عملية التعلم. ميكن أيًضا تقسيم اسرتاتيجيات التعلم إىل جزأين، مها: )
 Winaيف  Rowntree( التعلم اجلماعي الفردي )2شرح التعلم ابالكتشاف و )

Senjaya ،2008 ميكن متييز اسرتاتيجيات التعلم من حيث العرض .)
 11واملعاجلة. من بينها اسرتاتيجيات التعلم االستقرائي واالستنباطي.

التعلم هي خطة حتتوي على سلسلة من األنشطة املصممة  اسرتاتيجية
لتحقيق األهداف التعليمية. إن اجلهود املبذولة لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادها 
يف أنشطة حقيقية من أجل حتقيق األهداف اليت مت وضعها قدر اإلمكان 

التعلم هي اخلطوة التالية بعد عملية تصميم  اسرتاتيجيةتسمى االسرتاتيجيات. 
التعلم أو كيفية الدخول يف عملية التعلم. عملية التعلم املعنية عبارة عن سلسلة 

اخلية. ذكر ديك وكاري خارجية للطالب هتدف إىل حتسني عملية التعلم الد
التعلم هي جمموعة من املواد  اسرتاتيجية( أن 294: 2011)ساجنااي،  1985

 12واإلجراءات التعليمية اليت يتم استخدامها مًعا إلنتاج نتائج التعلم للطالب.
                                                           
11 Sri Anitah, “Strategi Pembelajaran” (n.d.): 1–30. 
12 Rosali Br Sembiring and . Mukhtar, “Strategi Pembelajaran Dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika,” Jurnal Teknologi Pendidikan (JTP) 6, no. 2 (2013): 34–44. 
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من خالل العديد من اآلراء املتعلقة ابسرتاتيجيات التعلم، ميكن االستنتاج 
خطة حبيث ميكن تنفيذ التعلم ابلفعالية والكفاءة.  أن اسرتاتيجيات التعلم هي

 اسرتاتيجيةالتعلم، ستزيد نتائج التعلم أكثر من عدم استخدام  اسرتاتيجيةمع 
التعلم. ابإلضافة إىل ذلك، سيكون حتقيق أهداف التعلم أسهل وفًقا للهدف 

 املنشود.
 املناظرة العلمية اسرتاتيجيةمفهوم   .3

 مفهوم املناظرة العلمية (أ
ملناظرة العلمية هي شكل من أشكال اخلطاب العام وهو مواجهة ا

بالغية بني متحدثني أو أكثر حول قضية معينة يف وقت معني. وفًقا 
للتعريف الوارد يف القاموس بشكل عام، فإن املناظرة العلمية هي املبحث 
الرمسية تدور حول موضوع معني وجتري يف جلسة عامة حيث يتم تقدمي 

اقضة أو املتعارضة، وغالًبا ما تنتهي بتصويت اجلمهور أو احلجج املتن
التحكيم احملكمة، حيث يؤدي هذا التصويت إىل ترجيح حجج أحد 
األطراف. و املناظرة العلمية هي املنافسة الرمسية حتكمها بشروط معينة، 

 تعقد يف إطار معني ويديرها قاض أو رئيس هيئة التحكيم.
مية ابملتحدثني فرديني أو فريق من ميكن أن تشمل املناظرة العل

عدة متحدثني. خيضع املناظرة العلمية أيًضا للقواعد واملبادئ املعينة، 
حيث يتم تقدمي موضوع املناظرة العلمية إىل فريقني متعارضني، ويتم منح 
كال الفريقني قدرًا معيًنا من الوقت لتقدمي حججهم وأدلتهم. بناًء على 

لعلمية يف جو منظم حيث قدم املتحدثون من ما سبق، جرت املناظرة ا
 13كال الفريقني حججهم ودافعوا عنها.

                                                           
13 www.qatardebate.org 

http://www.qatardebate.org/
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لتعلم اللغة  اسرتاتيجيةميكن أيًضا استخدام املناظرة العلمية العربية ك
ألنه يف تطبيقه، يُطلب من  14العربية، خاصًة لتنمية مهارات مهارة كالم.

بنشاط حىت تتطور  الطلبة تعلم كيفية التواصل ابستخدام اللغة العربية
 القدرة على الكالم ابللغة العربية فعالية وكفاءة.

 املناظرة العلمية اسرتاتيجيةفوائد   (ب
هناك العديد من الفوائد يف استخدام املناظرة العلمية. ألن املناظرة 

 15العلمية العربية هي شكل من أشكال تعليم التواصل والتبادل اآلراء.
ري عن احلجج وفهم احلجج املتعارضة وحىت سيتم تدريب الطلبة على التعب

ترفض احلجج املعارضة. لذلك، ال يتم تدريب الطلبة على الكالم ابللغة 
العربية بشكل جيد فحسب، بل يتم تدريبهم أيًضا على تطوير مهارات 

 التفكري النقدي واملنطقي.

، فإن فوائد املناظرة العلمية هي كما (Simon Quin)وفًقا لسيمون كوين
 16ي:يل

 كأداة تعليمية فعالة (1
 حتسني مهارات االتصال (2
 حتسني مهارات التفكري النقدي (3
 حتفيز السرعة لبداية الكالم (4
 زايدة عدد الكالم أمام اجلمهور (5

                                                           
 .2019” نج,اسرتاتيجيات تدريب املناظرة العلمية العربية يف البطولة الدولية يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماال“فطرة اجلنة,  14
” كفاءة املناظرة العلمية لتالميذ املدرسة يف املسابقة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق,“إقبال جمامل محدان,  15

2020. 
تطبيق نظام مناظرات قطر يف تدريب املناظرة العلمية العربية جبمعية الكندي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية “ا موالان, أديتي 16

 .2020” احلكومية ماالنج,
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 زايدة الثقة ابلنفس (6
 حتسني مهارات القيادة األساسية (7

 17فالفوائد املناظرة العلمية يف عامل الرتبية، ومنها ما يلي:
 ة العربية بطالقةممارسة الكالم ابللغ (1
 حتسني القدرة اللغوية (2
تقوية عملية التعلم، وخاصة اجلانب اللغوي، من خالل عملية املناظرة  (3

ميكن للطالب معرفة نقصان أو أوجه القصور اللغوي لديهم مث تدعيم  
 هلم لتحسني نقصان أو أوجه القصور والضعف اللغوي لديهم.

ألنه يف عملية املناظرة تطوير أربع مهارات اللغوية يف وقت واحد.  (4
هناك الكالم واإلستماع والكتابة والقراءة والتفكري النقدي واملبتكر 

 والقدرة على خطاب احلجج.
ميكن أن يؤدي استخدام األدلة واحلجج إىل تطوير مهاراهتم اللغوية  (5

يف التدقيق اللغوي، ومساعدهتم على جتنب نقاط الضعف اليت تؤدي 
 إىل ضعف أدائهم.

نهج يفتح الباب للطالب لتطبيق املهارات اللغوية اليت توفري م (6
 يتعلموهنا.

 حتسني مهارات التعبري شفهيا وخطيا. (7
من الفوائد العديدة إلجراء املناظرة العلمية، ميكن اإلستنباط أن 
من خالل املناظرة العلمية سيكون الطلبة أكثر نشاطًا يف التواصل 

يطة. كما ستتحسن قدراهتم ابستخدام اللغة العربية بطرق رشيقة ونش
اللغوية عما كانت عليه من قبل. سيقل عدم الثقة واخلوف من الكالم 
                                                           

 ”اسرتاتيجيات تدريب املناظرة العلمية العربية يف البطولة الدولية يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.“فطرة اجلنة,  17
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ابللغة العربية. وليس ذلك فحسب، بل يتعلمون أيًضا أربع مهارات يف 
 وقت واحد يف نشاط واحد.

  املناظرة العلمية ومهارة الكالم (ج
رة العلمية، فإن ابإلشارة إىل الفوائد العديدة الواردة يف عملية املناظ

مناسبة للغاية لتحسني قدرة مهارة الكالم.  اسرتاتيجيةاملناظرة العلمية هي 
من خالل املناظرة العلمية العربية، ميكن للطالب أيًضا زايدة قدرهتم على 
تعلم مهارة الكالم بشكل نشيط، سواء على املستوى الفوقي املعريف أو 

لطلبة ما وراء املعريف كيفية التنظيم التحفيزي أو السلوكي. ميكن أن يتعلم ا
الذايت يف كل من التخطيط والتنظيم وتوجيه أنفسهم ومراقبة وتقييم أنفسهم 
يف عملية التعليم. من الناحية التحفيزية، يشعر الطلبة الذين يتعلمون 
املناظرة ابلكفاءة والثقة ابلنفس واالستقاللية. ويف الوقت نفسه، من الناحية 

كن للطالب اختيار البيئة وترتيبها وتنظيمها لتكون أكثر مثالية السلوكية، مي
يف التعلمي. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن للطالب أيًضا زايدة ثقتهم يف 

 18قدراهتم على حتقيق األهداف املرجوة.
وهكذا يكون املناظرة العلمية العربية أثر يف زايدة املهارة الكالم. 

ديدة املتعلقة بتأثري التبادل اآلراء وميكن مالحظة ذلك من الدراسات الع
 اسرتاتيجيةابلعربية يف ترقية مهارة الكالم اليت ميتلكها الطلبة. إذا كان تنفيذ 

املناظرة العلمية ابلعربية بشكل مناسب وجيد، فسيشعر الطلبة ابلفوائد 
املكتسبة من تعليم املناظرة ابللغة العربية وسيكونون أكثر محاًسا ودوافًعا 

 م بشكل أعمق.للتعل

                                                           
18 Nuril Mufidah and Warisma Riski Nuryani, “Self Regulated Learning Dan Self Efficacy 

Mahasiswa Tim Debat Bahasa Arab Al-Kindy,” Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab 3, no. 1 

(2019): 13. 
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 مناظرات قطراملبحث الثاين: 
 مفهوم مناظرات قطر .1

أساسا يف إندونيسيا هناك ثالث أنظمة املناظرة؛ املناظرة الربيطانية، املناظرة 
الربملاين اآلسيوي، املناظرة قطر. يكمن االختالف بني الثالثة يف عدد 

ربملان اآلسيوي املتحدثني. استخدم الربيطانيون متحدثني فقط بينما استخدم ال
 ومناظرة قطر ثالثة متحدثني. كل متحدث له وظيفة مهمة خمتلفة.

من األنظمة الثالثة ابلطبع لديهن املنهجية املختلفة اخلاصة. ومع ذلك، 
يف الوقت احلاضر، يتم استخدام نظام املناظرات القطر بشكل أكرب يف 

يستخدم . 2017إندونيسيا على الرغم مظهر هذا النظام فقط يف عام 
املتناظرون اإلندونيسيون هذا النظام يف كثري من األحيان ألنه يعترب أكثر 

، دعت وكالة 2022و  2019و  2017منهجية. عالوة على ذلك، يف سنة 
مناظرات قطر إندونيسيا إلرسال مندوبني إىل مسابقة املناظرات الدولية يف 

 19قطر.
العلوم وتنمية اجملتمع، مركز مناظرات قطر، عضو يف مؤسسة قطر للرتبية و 

لنشر  2008هو منظمة املناظرات الوطنية الوحيدة يف قطر، اليت أتسست عام 
ثقافة ا املناظرة يف قطر والعامل العريب وحول العامل. العامل، وتطوير ودعم احلوار 
املعياري و املبحث املفتوحة يف قطر والعامل من خالل حتقيق الرؤية اتملناسب 

 يسي للقطر: "إثراء احلوار، وتعزيز األفكار".مع الشعار الرئ
جيري تطوير جهود مركز مناظرات قطر لنشر ثقافة احلوار املفتوح ونشرها 
من خالل بناء جسور التعاون مع العديد من املؤسسات لدعم ونشر فن 

                                                           
19 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, (Malang: MyLitera),  

hlm.3. 
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املناظرة واحلوار يف دول مثل الكويت وعمان والسودان واألردن ودول املغرب 
 20ا وأورواب والوالايت املتحدة. جيلبون املعلومات من املركز.العريب. وشرق آسي

حيظى نظام مناظرات قطر ابهتمام املناظرين اإلندونيسيني ألنه يف تنفيذه 
يعطي األولوية لتطوير األفكار واألفكار بدالً من األدلة املكتوبة. من هذا، فإن 

ربة بشكل قدرة الشخص على التعبري عن احلجج وتطوير العقلة ستكون مد
 أفضل. لذلك ستتطور أيًضا مهارات التفكري النقدي واملنطقي.

 مناظرات قطركيف جترى  .2
املناظرة اجليدة هي الذي تتم وفًق ابلنظام. إذا مل تتم إجراء املناظرة العلمية 
وفًقا ابلنظام، فلن يتم توجيه املناظرة وستكون أقل منهجية. لكي يفهم 

القصد والغرض واهلدف من املناظرة، جيب أن  املعارضون واملشاركون اآلخرون
يتم إجراؤها وفًقا لإلجراءات اليت مت تطويرها. يف املناظرات قطر، هناك عدة 

 أنظمة جيب إتقاهنا قبل تنفيذها، منها:
 بناء املوقف (أ

أبسط ما جيب تعلمه هو حتديد املوقف. املوقف هو نقطة البداية 
ضية أم يرفضها. املوقف هو النقطة اليت حتدد ما إذا كان الفريق يدعم الق

األساسية اليت تقوم عليها حجة الفريق. ويطلق على "املوقف" عادة "مبدء 
العام". املوقف هو أساس عام حبيث ميكن تقدمي احلجج بشكل 

 21منهجي.
هناك نوعان من حتليل املوقف. مها اإلجيابية والسلبية. إذا حصلت 

لى املشاكل الواردة يف املناظرة لكنه على جانب اإلجيابية، يوافق الفريق ع

                                                           
20 www.qatardebate.org  
21 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.17. 

http://www.qatardebate.org/
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يرفض وجود احلل للمشكلة، سواء كلًيا أو جزئًيا. يف جانب السلبية 
ستكون خمتلفة عن اخلصم فيما يتعلق ابملشكالت اليت مت حتديدها. لذلك 

 يوجد نقطة التصدم.
 22خصائص نقطة التصدم:

 التعامل املباشر ابلقضية (1
 لواقع اليت حتدث ومنطقيةمناسبا ابألحداث أو احلقائق أو ا (2
 مقبولة للمناظرة (3

من البيان أعاله، ميكن االستنباط أن املوقف هو الشيء الرئيسي الذي 
جيب نقله يف بداية املبحث. ملاذا الفريق توافق أو ترد القضية. يؤثر موقف 
على سالمة الفريق ألنه إذا مل يتم نقل املوقف، فإن اخلصم سوف يضعف 

 حجة الفريق بسهولة.
 القضية  (ب

االقضية هي عبارة عن موضوع أو عنوان سيتم مناقشته. بشكل 
عام، احلركات منطقية وليست عرجاء. أي لن يستفيد فريق واحد أو 
يضعف. يف للمناظرة العربية، هناك العديد من املوضوعات اليت سيتم 
استخدامها كحقضيات، مبا يف ذلك: التعليم، والرايضة، واالجتماعية، 

وحقوق اإلنسان، واإلرهاب، واالقتصاد، والسياسة،  والقانون،
والدبلوماسية، واألحداث اإلقليمية، واألمم املتحدة، ومنظمة الصحة 

 العاملية، واليونيسف، والصحة، وما إىل ذلك.

                                                           
  ,n.d.أرضية املناظرة ونقاط التصادم 22
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القضية اجليدة هي القضية املثالية. هناك العديد من املعايري 
ء للمناظرة، مبا يف لاللقضيةات اليت جيب أخذها يف االعتبار عند إجرا

 23ذلك:
 ( التعليقات على السياسة.1
 ( حل مشكلة.2
 ( معقول.3
 ( متوازن ومناسب للمناظرة.4

يوجد يف مناظرة قطر ثالثة أنواع من القضية، وهي: القضية 
املبدئية، والقضية املقرانية، وقضية السياسية. القدالقضية املبدية هي حركة 

فإن القضية املبدئية تعرتض على األشياء أساسية ومعروفة جملتمع العام، 
اليت حدثت أو مت تنفيذها. القضية املقرانية هي القضية اليت تقارن شيئني، 
وعادة ما تقارن هذه القضية بشكل الفعالية أو السياسة أو الواقعة. يف 
حني أن القضية السياسية عبارة عن القضية يناقش خطة، عادة مل يتم 

 24بًدا حىت يستجيب املتناظرون للخطاب.تنفيذ هذا االلقضية أ
ستعتمد احلجج اليت سيتم تقدميها لكل متحدث على نوع القضية 
اليت مت تعيينها. إذا كان أحد الفريقني مل تستويل إىل السيطرة أو كان خمطًئا 
يف حتديد أو فهم نوع القضية، فسيعارض الفريق اخلصم ابلسهولة وجيد 

ذلك جيب أن يكون املتناظر ماهرا يف ثغرات يف نقاط ضعف الفريق. ل
 حتديد أنواع القضااي، سواء كانت القضية املبدئية أو املقرانية أو السياسية.

 
                                                           
23 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.18. 

 
 ) ”2017.(2017دورة تدريب الدربني للمناظرات  “24
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 التعريف  (ج
التعريف هو تفصيل الكلمات الرئيسية الواردة يف القضية. سوف 
يتم تبشري التعريف بواسطة املتحدث األول من فريق املواالة. إذا كان الشرح 

األول املواالة ال يتطابق مع احلقائق أو الواقع، فإن املتحدث من املتحدث 
األول من فريق املعارضة جيب بتقدمي تعريف أكثر دقة، فيسمى التعريف 

 "تعريف تشكيك".
وظيفة إعطاء التعريف حبيث ميكن تركيز املناظرة وال جتري خارج 

لتعريف البحث. هناك نوعان من معايري التعريف. أواًل، جيب أن يتطابق ا
مع الواقع الفعلي. اثنيا، جيب أن يتعلق كل التعريف ابلقضية. والغرض من 
التعريف الواقعي هو تعريف يطابق مع الواقع، أي ما ميكن أن يفهمه العقل 
البشري بشكل عام. ويف الوقت نفسه، فإن الغرض من االرتباط ابلقضية 

 25ها يف النص.هو أنه جيب أن يكون متسًقا مع املصطلحات اليت مت ذكر 
خيتلف تقدمي تعريف كل نوع من أنواع القضية. إذا كانت القضية 
القضية السياسية، فيجب أن تقدم املتحدث األول املواالة أبدوات 

. إذا كانت القضية مبدئية أو املقرانية فهذا يكفي (5w+1h)اإلستفهام 
 يتم لتوضيح املقصود ابلكلمات املفتاحية الواردة يف القضية. وذلك حىت

 تسليم التعاريف ابلتفصيل والتكامل.
الشيء املهم اآلخر الذي جيب أن يكون موجودا عند تقدمي 
التعريف هو احلد من املناظرة. املقصود من حتديد املناظرة هو أن املناظرة 
اليت ستتم مناقشتها ال تذهب بعيًدا وتتجاوز جوهر االلقضية. من وظيفة 

ة أن يعطي حًدا للمناظرة أيًضا، ولكن إذا املتحدث األول من فريق املواال
                                                           

 .أرضية املناظرة ونقاط التصادم 25
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مل يكن ذلك التحديد صحيًحا أو ختتلف الواقع، فيجب على املتحدث 
األول من املعارضة أن ينكر التحديد ويرفضها. وطبعا الرفض جيب أن 

 يقوم ابحلجج واألدلة املنطقية والواضحة وأقوى.
املتحدث  تلخيصه، فإن تقدمي التعريف وحتديد القضية هي وظيفة

األول من فريق املواالة. إذا مت تقدميهما من قبل املتحدث الثاين أو الثالث، 
فهذا خطأ كبري يف الفريق حبيث ميكن للخصم أن يلوم ويعارض. يعتمد 
تقدمي تعريف القضية أيًضا على نوع القضية املستخدمة. إذا كانت القضية 

أبدوات اإلستفهام  هي القضية السياسية ولكن املتحدث األول ال يقدم
(5w+1h)  بشكل واضح وكامل ويعارض الواقع، ميكن للمتحدث األول

 من فريق املعارضة أن يرد ذلك ابألدلة امللموسة.
 حتليل القضااي  (د

حتليل القضااي هو أسلوب املناظرة. هناك حبثان يف حتليل القضااي، 
لتقوية احلجة. هذان الشيئان مها طريقتان  26ومها بناء القضّية وبناء احلجة.

 لذلك فإن لكل متحدث الوظيفة اخلاصة إللقاء خطابه.
 بناء القضية (1

يف حتديد اجتاه حجة الفريق، فإن أهم شيء جيب نقله هو بناء 
القضية. يوجد يف نظام املناظرات القطر ثالثة أمور جيب نقلها يف بناء 

 27القضية، منها:
 
 

                                                           
26 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.23. 
27 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.25. 
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 املشكلة (أ)
ة اليت تسبب املشكلة بشكل عام هي املشكلة األساسي

ظهور القضية. تُعرف املشكلة أيًضا ابسم خلفية البحث. هناك عدة 
أمور جيب مراعاهتا يف تقدمي الشكلة. أواًل، جيب أن تكون املشكلة 
مناسبا ابلظروف أو املشاكل املوجودة يف وسط اجملتمع. اثنياً: جيب 

ن أن تكون املشكلة مرتبطة ابلقضية. اثلثًا، يتم تقدمي املشكلة م
املناقشات العامة إىل املناقشااتخلاصة حبيث تكون أكثر تنظيماً 

 وأسهل يف االستماع والفهم.
 احلل (ب)

تقدمي حل املشكلة اليت يطرحها فريق املواالة. عادة قد 
تكتب احلال يف القضية. ولكن، جيب على الفريق املعارضة إعداد 

تم طرحه، فال احلل التبديل إذا مت السؤال من فريق املواالة، إذا مل ي
يقدمه. لذا فإن الفريق ااملعارضة ليس ملزًما بتقدمي حل جديد ألنه 
ال حتتاج كل القضية حاًل جديًدا. جيب أن يكون احلل املطروح 
أيًضا مناسبا مع القضية املطروحة حىت تكون املناظرة متماسكة 
ومنهجية. عند تقدمي املشكلة، جيب أيًضا أن تكون مفصلة 

مىت، وأين، وملاذا، وكيف، وما هي الضماانت وكاملة: من، و 
 28الفعالة.

 )ج( اهلدف
اهلدف هو الغرض من املوقف عن القضية. حيدد اهلدف 
االجتاه الذي ستؤخذ فيه األدلة. النتائج املراد حتقيقها تعتمد على 
                                                           
28 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.25. 
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اهلدف الذي مت تقدميه. اختلف اهلدف من فريق املواالة واملعارضة، 
احلجة اليت تريد تقدميها. ببساطة،  وهي يعتمد على الغرض من

أن اهلدف هو النقطة احملددة لسبب دعم الفريق أو رفضه 
 لاللقضيةات على نطاق أوسع.

 بناء احلجة (2
احلجة رأي أو فكر سينقل يف املناظرة. وعادة ما يتم تقدمي احلجة 

 اسرتاتيجيةعلى شكل حموار. احملور هم جاالنب أو جمال. احملور هو 
تخدامها حبيث يتم ترتيب اآلراء اليت يتم نقلها بدقة، فريق يتم اس

ويسهل فهمها وليست واسعة النطاق. ابإلضافة إىل ذلك، فإن وجود 
احملوار مفيد أيًضا حبيث ال يتم نقل اجلوانب اليت مت نقلها مرة أخرى 
يف النقطة الثانية. هناك عدة أنواع من احملاور. على سبيل املثال احملوار 

لفعلي، الرفاحي، االستريوتيجي، اإلقتصودي، الرتبوي، املبدئي، ا
 اإلجتمعي، السياسي، احلكمي، التكنولوجيا، وما أشبها ذلك.

جيب تقدمي احلجة بشكل واضح ومنظم ومنطقي وسهول الفهم. 
يتم استخدام احلجة حبيث ال يتم رفض اآلراء اليت يعرب عنها الفريق  

هور. بشكل عام، تنقسم احلجة اخلصم ابلسهولة وميكن أن يقبلها اجلم
إىل قسمني، ومها احلجة اهلجومية واحلجة التفنيدية. الفروق بينهما 

 هي:
 احلجة اهلجومية  (أ)

احلجة اهلجمية هي الرأي يستخدم يف تقوية املوقف واهلدف. هذه 
احلجة تكون سالح الفريق حىت ميكن قبول رأي الفريق من قبل 
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اخلصم رفضها. يتم استخدام  اجلمهور وليس من السهول على الفريق
 هذه احلجة أيًضا لتمكن الفريق من الدفاع عن رأي الفريق.

 احلجة التفنيدية (ب)
ضايف يتم تقدميه لرفض حجج فريق اإلدليل الاحلجة التفنيدية هو 

اخلصم. جيب أن يكون هذا الدليل أقوى من رأي الفريق. جيب أن 
مللموسة. إذا مل يتم يكون هذا اإلثبات مصحواًب ابألدلة املنطقية وا

تقدمي هذه احلجة إذا كان هناك رفض أو رد من اخلصم خبصوص 
حجة الفريق فال ميكن قبول احلجة املقدمة وخيسر الفريق يف مباراة 

 29املناظرة.

لذا فباإلضافة إىل جتهيز احلجة اهلجومية، جيب على الفريق أن 
صم يف املباراة. حيضر احلجة التفنيدية عندما يكون هناك رد أرفض من اخل

اهلدف هو أنه ميكن قبول اآلراء املعرب عنها حىت ال يكون هناك مزيد من 
اعرتاضات اخلصم. مث إذا كان طرح الفريق ابلتفنيد املستمر فال بد  أن 
يقوم ابحلجة التفنيدية مرة أخري لتمكن ولسالمة حجج الفريقز وابملثل، 

امت ومل يرد على إذا رفض فريق اخلصم مرة أخرى ولكن الفريق ص
 االعرتاض، يعترب الرأي املقدم من الفريق ضعيفا وابطال.

يف نظام املناظرات قطر، هناك الطريقة املنهجية إليصال احملوار. 
جيب أن يكون تقدمي احملور متسلساًل ومنهجًيا، بدًءا من التوكيد والعليل 

 ها هو البيان: 30والتدليل. تسمى هذه الصيغة ابلتاء الثالث.

                                                           
29 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.27. 
30 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.28. 
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 وكيدت (أ)

التوكيد هو منطوق احلجة وهو جوهر رأي الفريق. التوكيد هو 
 الرأي العام. هذا املنطق سيظهر السؤال "ملاذا كذلك؟".

 التعليل (ب)

التعليل هو السبب لتقدمي الرأي أو املنطوق. جيب أن يكون 
التعليل مرتبطًا ومستمرًا مع التوكيد. التعليل هو اجلواب من التوكيد. 

 شكل مجلة واحدة فقط، بل يستمر حىت تنتهي ال يكون تعليل يف
السؤال عن سبب تقدمي الرأي. كلما كان بيان التوكيد أكثر تفصيالً، 

 زاد قبول حجة الفريق.

 )ج( التدليل

التدليل دليل على التوكيد والتأليل. يعمل التدليل على تعزيز 
حجة الفريق. مصادر التدليل متنوعة للغاية؛ من األحداث احلقيقية 
وبياانت واإلحصائيات والقوانني وتصرحيات شخص ما، وما إىل 
ذلك. ومع ذلك، يف النظاميات قطر، تفضل املاظرات قطر بلألدلة 

 من األحداث احلقيقية. ألن مناظرات قطر تؤول اآلراء املنطقية.

جيب أن تكون احلجة اليت يتم تقدميها متسلسلة، بدًءا من تقدمي 
التوكيد والتأليل والتدليل. بعد تقدمي كل احلجة،  )احملوار( مث سرتاتيجيةاال

ينصح أن يقوم بربط املوقف واهلدف برأي الفريق املقدم يف بداية املناظرة. 
 املقدمة ميكن أن  تقنع اجلمهور. واملقصود هو أن األدلة
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 التفنيد (ه
التفنيد هو رفض رأي اخلصم أبسباب أكثر املنطقية. وتكون التفنيد 

ابألدلة. يطلق التفنيد أيًضا بنقد أو حتليل رأي اخلصم.  أقوى إذا اقرتنت
إعطاء التفنيد واجب لكل املتحدث إال املتحدث األول والتلخيص. إذا 
مل تقدم التفنيد، فسوف يضعف الفريق ويقوي اخلصم. هناك ثالثة أنواع 

 من التفنيد، وهي تفنيد املبدأ، وتفنيد احلجة، وتفنيد التفنيد.
 تفنيد املبدأ (1

تستخدم لرفض ثالث  نيد املبدأ هو أبسط التفنيد. تفنيد املبدأتف
النقاط املهمة من اخلصم ؛ أي املشكلة واهلدف. إذا مت تقدمي هذا 

 التفنيد، فسوف يسقط موقف اخلصم.
 تفنيد احلجة (2

التفنيد احلجة هو تفنيد يستخدم لرفض حجة اخلصم. إذا كان 
فيه الكفاية، فيمكن تفنيده.  احملوار املنقول غري منطقي أو غري قوي مبا

ابإلضافة إىل ذلك، إذا كانت األدلة غري مقبولة، فيمكن رفضها هبذا 
 التفنيد.

 تفنيد التفنيد (3
تفنيد التفنيد هو رفض التفنيد الذي قدمه اخلصم. هذا التفنيد 
هو سالح الفريق األخري. إذا حصل الفريق على التفنيد املبدأ أو 

م إعادة تفنيده، فسيضعف هذا أدلة الفريق التفنيد احلجة ولكن مل يت
ولن يقنع اجلمهور. يعمل هذا التفنيد حبيث يكون املوقف سليًما وال 

 31يرفض من قبل اخلصم.
                                                           
31 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.33. 
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تفنيد التفنيد هي وظيفة املتحدث الثالث الذي تتمثل مهمته 
الرئيسية يف توفري تفنيد مجيع حجج اخلصم وتكرار حجج الفريق. إذا 

د التفنيد، فسيكون ذلك قاتاًل ويضعف حجة الفريق. مل يتم تقدمي تفني
 السماح ابلتفنيد من اخلصم هو نفس االعرتاف أبخطاء الفريق.

من أجل أن يتم فهم التفنيد وقبوله منطقًيا، جيب تقدمي التفنيد من 
خالل حتليل حجج اخلصم بعناية. ال يتم تقدمي التفنيد ابحلجج اجلديدة 

ام العبارة املنطقية )أانلوجيا(. إذا كان العبارة فحسب، بل ميكن أيًضا استخد
عقالنًيا فسيقوي الفريق ويضعف اخلصم. وليس ذلك فحسب، إن العبارة 

 املنطقية سيقنع اجلمهور أيًضا.

 التلخيص (و
التلخيص هو استنباط املناظرة كلها. التلخيص هي من وظيفة 

م التلخيص. املتحدث األول أو الثاين. املتحدث الثالث ال جيوز أن يقد
هناك نوعان من التلخيص، تلخيص احلجة وتلخيص املقارنة. ما الفرق 

 بينهما؟
 تلخيص احلجة (1

تلخيص احلجة هو تقدمي استنباط رأي العام للفريق. يبدأ هذا 
واحملور واملنطوق  سرتاتيجيةاحلديث بذكر أسس املشكلة واهلدف واال

إلقناع  احلجة. يوظف هذا التلخيص على تكرار وإعادة احلجج
 اجلمهور.
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 تلخيص املقارنة (2
تلخيص املقارنة هو مقارنة آراء الفريق واخلصم. فائدة هذا 
التلخيص لتقوية حجج الفريق وكسر حجج اخلصوم. حىت يتمكن من 

 إقناع اجلمهور أبن فريقنا يستحق الفوز ابملناظرة.
 املداخلة (ز

ناء املداخلة هي الرد على آراء اخلصم، واملداخلة تتقدم يف أث
خطاب املتحدث. عادة يكون وقت املداخلة بعد الدقيقة األوىل إىل ما 

 15قبل الدقيقة األخرية من وقت خطاب املتحدث. مدة إعطاء املداخلة 
دخلة هي كسر حجة اخلصم. واملداخلة عادة بشكل 

ُ
اثنية. وظيفة امل

السؤال أو البيان ينفي احلجة. وذلك مناسبا أبحوال املناظرة. ميكن أن 
دا خلةسالًحا إذا استطاع املتحدث الرد أو جوابه. لكن ميكن أن 

ُ
تكون امل

يكون األمر اخلطري أيًضا إذا مل تستطع اإلجابة أو رفضها ألن هذا 
سيضعف األدلة املقدمة. لذلك جيب أن يقابل كل املتحدث املداخلة 

 الواحدة على األقل.
ريًا ما جيب أن تكون املداخلة على أساس بيان املتحدث. وكث

حيدث أن املداخلة ال تتطابق حبديث املتحدث. غالًبا ما يكون انتباه 
اخلصم حملادثة املتحدث أقل مما يؤدي إىل تقليل النقطة والتوسوس مسار 

 املناظرة. ابلطبع، هذا ال ينبغي تقليده.
دخلة تعني وحتدد اتقان مادة املتحدث. إذا أتقن املادة، 

ُ
أن امل

ة على مجيع أنواع املداخلة. من انحية أخرى، إذا مل ابلطبع ميكنه اإلجاب
يتقن املتحدث املادة، فسيكون من الصعب اإلجابة على املداخلة. إذا 
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استطاع املتحدث اإلجابة على املداخلة بشكل صحيح، فإنه يزيد نقاطًا 
 ويقنع اجلمهور.

 املبحث الثالث: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم .1

رة عن الصوت هلا الفوائد. يرى اخلرباء أنه املعىن الكالم لغوي هو عبا
القائم بذاته يشبه الكلمات. واملصطلح النحوية هو اجلملة املركبة املفيدة. 

 32وهناك من يقول أن الكالم هو احملاور األساسي للمهارات اللغوية األربع.

مهارة كالم هو القدرة على التعبري عن صوت الكلمات أو اجلمل للتعبري 
مبعىن أوسع، الكالم هو  33اآلراء والرغبات واألفكار واملشاعر لآلخرين.عن 

نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من 
العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية 

 34احتياجاهتم.
ىت تكون قادرًا على إذن، مهارة الكالم هي مهارة التعبري عن األفكار ح

التواصل بشكل جيد والقبول من قبل اآلخرين أو املستمع. مبعىن آخر، تعين 
كلمة "مهارة الكالم" هي القدرة على إيصال الرسائل لآلخرين شفهياً. ولكي 
يتم فهم هذه القدرة وقبوهلا من قبل اآلخرين، فمن الضروري أن يقوم بدراسة 

                                                           
سة احلالة يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية دوافع الطلبة يف املناظرة العلمية لرتقية مهارة الكالم )درا “32

 ”.ماالنج(
الكالم  أتثري تطبيق منوذج التعليمالتغاعلي ابستخدام اسرتاتيجية املناظرة النشيطة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة“رحيان عامل جاز,  33

 .n.d ”,لدى الطلبة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو
  ” :(.n.d)123–137.لغري الناطقني ابلعربية تعليم مهارة الكالم“فضال مشكورا سيتييادي,  34
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ا ومناسًبا وفًقا للبنية النحوية للغة مهارة كالم حىت يكون الغرض صحيحً 
 العربية.

 مقومات مهارة الكالم .2
هناك عدة شروط جيب أن يستوفيها املتعلم عندما يريد إتقان مهارات 

 35الكالم حىت يكون كالمه كاماًل، منها:
توازن مستوى الصوت. أي من خالل إعطاء االنطباع األول للمستمع عن  (أ

لنفس بتقنية الكالم. حىت ال يشعر املستمع احملادثة، يطلق عليه يف علم ا
 ابمللل ومينع عدم الرغبة يف االستمرار.

استخدام الكلمات الواضحة. عند الكالم، من املهم استخدام الكلمات   (ب
الواضحة وعبارات بطالقة والكلمات اليت يتم التعبري عنها ميكن أن يفهمها 

ألداء والتعبري عن الشخص اآلخر. ألنه يوضح جودة مستوى املهارة يف ا
الثقة. كما أنه حيفز املستمعني على املتابعة واإلستماع. إن استخدام 
الكلمات الضعيفة والعبارات غري الواضحة سيشري إىل املعرفة القليلة ونقص 
الوعي مبوضوع احملادثة، فضالً أن يعكس اخلمول والكسل والتوتر والعاطفة 

 واإلحجام عن االستمرار.
 الكالم. يوصي اإلسالم ابلتواضع واللطف يف الكالم. هناك مهذبة يف  (ج

كما يدعو اإلسالم إىل استخدام الكلمات املألوفة والشائعة والعبارات 
 املفهومة، ومينع التذمر يف الكالم ابستخدام كلمات غريبة وعبارات معقدة.

اترك ما ليس من اختصاصه. ال ينبغي للمتحدث أن يتحدث عن األمور  (د
 رين اليت ال ختصه.الشخصية لآلخ

                                                           
35 https://mawdoo3.com/ 

https://mawdoo3.com/


41 
 

 
 

يف الكالم أو التعبري عن اآلراء ليس ابألمر السهل. بل جيب أن يكون 
نظامًيا وفًقا للقواعد القائمة حبيث يكون مقبواًل وال يسيء إىل اآلخرين. 

 الشروط املذكورة أعاله هي مفتاح فن الكالم.

 د مهارة الكالمئفوا (ذ
هم يف رأي حممود هناك األهداف الكثرية لتعليم مهارة كالم. أحد

كامل الناقة ورشدي أمحد طاعمة أن األهداف من تعليم مهارة كالم 
  36هو:
ميكن للطالب تعليم كيفية نطق األصوات العربية، وميكنهم نطق  (1

 اللكنات والنغمات بطريقة مقبولة للعرب.
 ميكنه نطق األصوات القريبة واملتشاهبة. (2
 ميكن أن تدرك النطق بني القصري والطويل. (3
 كنه التعبري عن اآلراء بطريقة حنوية مناسبة.مي (4
يستطيع أن يعرب عن أفكاره وفق قواعد الرتتيب النحوي الصحيح،  (5

 وخاصة يف الكالم.
ميكن استخدام بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل  (6

التذكري والتأنيث والتمييز والعدد واملصطلحات والقواعد احملتاجة 
 حيتاجها الناطقون ابللغة العربية. وغريها من األمور اليت

ميكن أن يكتسب الثروة اللفظية حسب مستوى نضجه أو حسب  (7
عمره مبا يتناسب مع قدراته. واستخدام األشكال الثقافية العربية 

 للتعرف على أشكال الثقافة والرتاث العريب واإلسالمي.

                                                           
 ”.تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني ابلعربية“سيتييادي,  36
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 ميكن أن يعرب عن نفسه بفهم بسيط ولكن مفهوم.  (8
كري والكالم ابللغة العربية بشكل مستمر ومرتابط القدرة على التف (9

 خالل فرتة زمنية مقبولة.
من أجل حتقيق أهداف التعلم ملهارة الكالم، جيب على املتعلم 
استخدام االسرتاتيجيات واألساليب املناسبة الحتياجات وقدرات املتعلم. 
طبعا حسب مستوى املتعلم. مبتدى، متوسط، ومتقدم. هبذه الطريقة، 

 كن للمتعلمني التواصل بشكل جيد وميكن للمحاور قبوهلم.مي
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
، ألن البياانت اليت حصلت عليها كانت متوفرة املدخل الكيفياستخدمت الباحثة 

ة والتحليل. ييف شكل الكتابة والرسوم والبيان وليس الكمي. وهي كيفييف الشكل ال
 حني أن املنهج الذي استخدمته الباحثة هو الوصفي، ألن الباحثة تريد أن تصف يف

للمساعدة يف ترقية قدرة مهارة الكالم لدى الطلبة. وتتم  مناظرات قطراسرتاتيجية 
عملية البحث وفق الدراسات املوجودة وتشمل الكتابة والتحليل ووصف احلقائق اليت 

 حدثت.
 البياانت ومصادرها .ب

اليت حصلت عليها الباحثة هي البياانت األولية والثانوية. البياانت األولية  البياانت
 هي البياانت اليت يتم مجعها مباشرة يف امليدان. هنا تستخدم الباحثة بياانت املالحظة

والبياانت الثانوية هي البياانت اليت مت احلصول عليها من املصادر املوجودة.  .واملقابلة
ة الواثئق كالرسوم البيانية واجلداول وكتاابت الباحثني السابقني وهنا تستخدم الباحث

مثل الكتب واملواد املكتبية وغريها. ُتستخدم هذه البياانت لتقوية البياانت األولية اليت 
تستخدمها الباحثة. ابإلضافة إىل ذلك، استخدمت الباحثة أيًضا البياانت من مقاطع 

 دره املباشرة.فيديو الذي مت احلصول عليها من مصا

 أسلوب مجع البياانت .ج
 استخدمت الباحثة ثالث األساليب جلمع البياانت املطلوبة، منها:

 املالحظة .1
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املالحظة هي تقنية تستخدم جلمع بياانت البحث من خالل املالحظة 
واالستشعار. مث قامت الباحثة إبعداد تقرير بناًء على ما مت رؤيته ومساعه وشعور 

يتم إجراء املالحظات للحصول على صورة أكثر واقعية وتفصيالً  به أثناء املالحظة.
حلدث أو واقع. ميكن للباحثني مراقبة جمتمعات معينة لفهم عاداهتم أو طرق 

ورشات البطولة عملهم. هنا استخدمت الباحثة املالحظة غري املنظمة من خالل 
 الدولية السادسة ملناظات اجلامعات قطر.

 الواثئق .2
وثيقة هو األسلوب يستخدم من خالل مراجعة أو حتليل مجع بياانت ال

الواثئق املتعلقة مبوضوع البحث. عادة تكون هذه االواثئق بشكل اجملالت، 
والكتب، والرسائل، واحملاضر اإلجتماعات، وما إىل ذلك. كما تستخدم الباحثة 

 اليت قدمتها الباحثة من مؤسسة مناظرات قطر. أو املادة هنا البياانت
 ابلةاملق .3

املقابلة هي األسلوب جلمع البياانت من خالل طرح أسئلة على املخربين 
املتعلقة مبوضوع البحث بشكل مباشر. ميكن أيًضا إجراء هذه املقابلة املتزايدة 
افرتاضًيا ابستخدام تطبيق واتسأب، والزوم، وجوجل ميت، وما إىل ذلك. تستخدم 

إلثبات املعلومات اليت مت احلصول عليها الباحثة املقابلة ملعرفة املعلومات بعمق و 
 .مدربني ومتناظر مجعية الكندى من قبل

 أسلوب حتليل البياانت .د
 كي تتمكن الباحثة احلصول على استنتباط مجيع بياانت البحث اليت مت مجعها، 
. حتليل البياانت هو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع البياانت اليت مت احلصول 

قنيات مجع البياانت املختلفة مثل املقابلة واالستبياانت واملالحظات عليها ابستخدام ت
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والواثئق مثل تسجيالت الفيديو / الصوت بطريقة تنظيم البياانت واختيارها، وكذلك 
 تقدمي اإلستنباط املفيدة ويسهل فهمه عند اآلخرين.

 
ها تتكون أسلوب حتليل البياانت املستخدمة يف التحليل النوعي كما أفصح عن

( من أربع خطوات، وهي مجع البياانت وتقليل البياانت 70: 2003برهان بوعني )
 وعرض البياانت واخلطوة األخرية هي اإلستنباط ابلنتائج والتحقق.

 مجع البياانت .1
يعد مجع البياانت جزًءا ال يتجزأ وأهم جزء من عملية حتليل البياانت. مت تنفيذ 

 ابستخدام الواثئق واملقابلة واملالحظة. أنشطة مجع البياانت يف هذه الدراسة
 تقليل البياانت .2

يعد تقليل البياانت إحدى اخلطوة يف أسلوب التحليل النوعي. تقليل البياانت 
هو تبسيط وتصنيف وإزالة البياانت غري الضرورية بغية توليد املعلومات املفيدة 

ب أن يقوم بتحليل وتسهل اإلستنباط. كمية البياانت كبرية والبياانت املعقدة جي
البياانت بطريقة تقليل البياانت. ويتم هذه اخلطوة من أسلوب الختيار البياانت 

 الصلة إىل اهلدف النهائي.
 عرض البياانت .3

يعد عرض البياانت إحدى اخلطوة يف أسلوب التحليل النوعي أيضا. أن عرض 
يم جمموعة بياانت البياانت هو النشاط يتيح إمكانية استنباط النتائج عندما يتم تنظ

بصورة منهجية وسهلة الفهم. ميكن تقدمي البياانت النوعية يف شكل النص السردي 
)يف شكل املالحظات امليدانية( أو املصفوفات أو الرسوم البيانية. ومن خالل 

 عرض البياانت، يتم تنظيم البياانت يف أمناط عالئقية، مما يسهل فهمها.
 اإلستنباط .4
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تائج والتحقق من صحة البياانت يف اخلطوة األخرية من أداء يعد اإلستنباط ابلن
تقنيات حتليل البياانت النوعية، وال تزال رؤية نتائج تقليل البياانت تشري إىل أهداف 
التحليل اليت يتعني حتقيقها. هتدف هذه املرحلة إىل معرفة معىن البياانت اليت مت 

شابه أو االختالفات مجعها من خالل البحث عن العالقات أو أوجه الت
 37الستخالص النتائج كإجاابت على األسئلة املوجودة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data  

https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

تصف الباحثة عرض البياانت أو املعلومات اليت حصلت عليها يف الفصل الرابع من 
الباحثة نتائج  جمال البحث مع مناقشتها وحتليلها للحصول على نتائج البحث، وتنقسم

 املعلومات اليت حصلت عليها إىل ثالثة أجزاء وهي كالتايل:
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم  اسرتاتيجيةاملبحث األوىل: نظاميات  .1

 تعليم اللغة العربية
مناظرات قطر يف تعليم  اسرتاتيجيةاملبحث الثانية: األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق  .2

 كالم يف قسم تعليم اللغة العربيةمهارة ال
مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةاملبحث الثالثة: العوامل الداعمة يف تطبيق  .3

 الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم  اسرتاتيجيةاملبحث األوىل: نظاميات 
 تعليم اللغة العربية

املقابلة واملالحظة والواثئق للحصول على نتائج اليت تتعلق استخدمت الباحثة 
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم لتعليم اللغة العربية، وكانت  اسرتاتيجيةبنظاميات 

 املعلومات اليت حصلت عليها الباحثة على النحو التايل:

 طريقة السمعية الشفهية .1
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، جيب على احملاضر استخدام مناظرات قطر اسرتاتيجيةقبل الشرح حول نظاميات 
طريقة السمعية الشفهية أوالً ملعرفة املعايري األساسية عن قدرات الطلبة.و  ذلك  ألن 
ليس مجيع الطلبة يف نفس اخللفية، ومل يشارك مجيع الطلبة يف املسابقات أو التدريب 
 املناظرة ابللغة العربية من قبل، ولتسهيل تقسيم أو تصنيف الفرق وحتديد عدد

املتحدثني لديهم. ابإلضافة إىل ذلك، ُتستخدم هذه الطريقة أيًضا لتسهيل احملاضرين 
املناظرات قطر. وذلك يطلب احملاضر  اسرتاتيجيةيف ممارسة مهاراة الكالم ابستخدام 

الطلبة للتحدث ابللغة العربية عن موضوع خاص. عادًة ما يتعلق العنوان املستخدم 
 وغري الصعبة للطلبة.ابملشكالت اليومية السهلة 

قال مدرب املناظرة "قبل تطبيق املناظرة من األفضل معرفة قدرات الطلبة يف جمال 
 38مهارة الكالم أوالً، ميكنهم استخدام طريقة السمعية الشفهية "

 39قال املتناظر "يف املاضي اختربان قدرة مهارة الكالم قبل تعلم نظاميات املناظرة"
 ةطريقة احملاضرة التفاعلي .2

بعد استخدام طريقة السمعية الشفهية، فإن الطريقة التالية هي طريقة احملاضرة  
التفاعلية. هذه الطريقة مناسبة جًدا الستخدامها عندما يقدم احملاضرون بياانت أو 
معلومات حول مناظرات قطر. قام احملاضر هذه الطريقة احملاضرة التفاعلية كي يفهموا 

ة الطالب هي االستماع إىل شرح احملاضر وكتابة وظيف 40الطلبة أبكثر الفهم.
األمور اليت جيب  41املالحظات حول النقاط املهمة وإجابة أسئلة احملاضر أثناء البيان.

 أن يشرحها احملاضر هي:

                                                           
 (2022مارس  24املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، إمام الدين خمتار )  38
 (2022مارس  27املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي ) 39
تطبيق نظام مناظرات قطر يف تدريب املناظرة العلمية العربية جبمعية الكندي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية “موالان,  40

 ”.احلكومية ماالنج
 ”.اسرتاتيجيات تدريب املناظرة العلمية العربية يف البطولة الدولية يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج“فطرة اجلنة,  41
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 الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة  1. 4الصورة 

 الفهم عن املناظرة .أ
النقطة األوىل اليت جيب حماضرهتا للطالب هي شرح عن مبادئ املناظرة، 

ما فوائد إتقان املناظرة. بعد ذلك قدم احملاضر  ما هي املناظرة؟ ما أنواعها؟
مناظرات قطر والفرق بني مناظرات قطر  اسرتاتيجيةشرحا عاما عن نظاميات 

مبناظرات األخرى، يتم ذلك حىت ال جيد الطلبة الصعوبة يف معرفة املناظرة وحىت 
 يستطوا الطلبة يف تفريق بني املناظرات املسموح هبا وغري املسموح هبا.

وكيفية تنفيذه،  مناظرات قطرا قال مدرب مناظرات قطر "قبل شرح كم
 42جيب أن يعرفوا معلومات عامة عن املناظرة"

قال مدرب مناظرات آخر أيًضا، "جيب إعطاء الطلبة فهًما عن املناظرة 
 43وفوائد تعلم املناظرة"

 
 
 
 

  
 
 

  
 

 املناظرة (1

                                                           
 (2022مارس  24خمتار )املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، إمام الدين  42
 (2022مارس  28املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، فريسا أفرا ) 43
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ا يتبادر إىل للوهلة األوىل عندما نسمع كلمة "املناظرة"، فإن م
أذهاننا هو عن اجلدال أو شيء سليب. هناك من جيادل أبن املناظرة 
هي احلوار ببحث عن أمور أو عنوان معني. تقصد املناظرة هنا عبارة 
عن منتدى يستخدم لتحسني مهارات التفكري النقدي عند حتليل 

 44مشكلة وتقوية العقلية وحتسني مهارات الكالم.
عبري عن آراء أو حجج ملاذا جيب أن يتفق مع يُطلب املتناظرين الت 

القضية وملاذا جيب أن يرفض احلجة. لذلك، يُطلب املناظرين إتقان 
املوضوع أو القضية اليت تتم مناقشتها. لذلك، ميكن االستنتاج أن 

 املناظرة ليس شيًئا سلبًيا ولكنه فيها قيمة إجيابية.
 أنواع املناظرة (2

ناظرة. يقال ذلك ألن اإلنسان ال ميكن اإلنسان معدوم عن امل
لديهم سبب النتقاد ما حيدث ألنفسهم أو بشأن شيء يتعلق حبياة 
اإلنسان. لكل إنسان وجهة نظر خمتلفة يف التعامل مع األشياء. يف 

 45هذه احلالة، تصنف مناظرة قطر أنواع املناظرات إىل نوعني، مها:
 املناظرة التنافسية (أ)

يف احلياة اليومية. يتم إجراء  غالًبا ما نواجه هذا املناظرة
هذا املناظرة بني شخصني أو أكثر. ما يتم مناقشته االختالف 
يف وجهة نظر بشأن مسألة ما. لذلك فإن كل من جيادل 
سيدافع عن رأيه ويتجادل مع بعضه البعض. اهلدف من هذا 

                                                           
 (2022مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة  44
 (2022مارس  20اركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )للطالب املشاملالحظة مع القطر يف الورشة  45
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املناظرة هو االفوز. مثال على ذلك شخصان يتجادالن مع 
 سيختاران تناوله.البعض حول ما بعضهما 

 
 

 املناظرة احلقيقية (ب)
املناظرة احلقيقية هي املناظرة اليت تستخدم عادة 
للمسابقات أو إلحياء أي برامج. عادة ما يتم استخدام املناظرة 

التعليم إلتقان مهارات الكالم. منهمم  اسرتاتيجيةأيًضا ك
ومناظرة املناظرة العلمية، واملناظرة الرتبوية، واملناظرة القانونية، 

يف هذة املناظرة، فإن ما  46القرآن، ومناقظرة اللغات األجنبية.
يتم تناوله هو إثبات احلقيقة. لذلك، يُطلب من املتناظرين تقدمي 

 أفضل حجة لديهم وكسر حجة اخلصم.
 فوائد اثقان املناظرة (3

ميكن أن توفر املناظرة جتربة مواتية ملهارات احلياة املتغرية واإلدراكية 
رة التقدميية. ابإلضافة إىل ذلك، من خالل املناظرة، سوف واملها

يكتسب املرء فوائد تعليمية فريدة حيث يتعلم ويصقل مهارات تتجاوز 
أبكثر ما ميكن تعلمه يف أي وجهة نظر أخرى. على األقل، يساعد 
املناظرة الطلبة على رؤية القوة النشر العقالين واحلجج املنطقية واألدلة 

 عمل.القوية يف ال
هذا يسمح هلم بشرح وجهة نظرهم من خالل االستفادة من الطالقة 
اخلطابية. كما أنه يغرس الشعور ابهلدوء والثقة ابلنفس. البحث عن 
                                                           
46 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.3 
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املعلومات وتنظيمها وتقدميها بطريقة ممتعة. من بني فوائد إتقان املناظرة 
 47ما يلي:

 
 زايدة ثقة الطالب (أ)
 حول الطالب تقدمي أنشطة ممتعة ونشطة وترتكز على (ب)
 زايدة دقة الرتتيب ومهارات التفكري النقدي العالية  (ج)
 حتسني القدرة على تنظيم األفكار وتنظيمها (د)
 حتسني البحث التحليلي والبحث وحفظ السجالت (ه)
حتسني قدرة الطلبة على تشكيل احلجج واملعلومات  (و)

 واالستخدام املتوازن واالستدالل واألدلة
 كل فعالتطوير تكوين الكالم وإلقاءه بش (ز)
 تشجيع تعامل الفرقة (ح)

ابإلضافة إىل ذلك، فإن أهم فائدة من إتقان املناظرة هي حتسني 
ألن النشاط الرئيسي الذي مت خالل  48القدرة يف مهارات مهارة كالم.

املناظرة هو نقل املوضوع شفهًيا ابستخدام اللغة العربية. بشكل غري 
األحيان، فستزيد قدرة  مباشر، إذا قام شخص ما هبذا النشاط يف كثري من

 مهارات الكالم لدى الشخص.

 واجبات وأدوار كل املتحدث .ب
الشيء التايل الذي حيتاج احملاضر شرحه هو واجبات وأدوار كل املتحدث. 
يف مناظرة قطر، ختتلف واجبات وأدوار كل متحدث، وهذا يهدف إىل تسهيل 

                                                           
47 www.qatardebate.org 
48 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.6. 

http://www.qatardebate.org/
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 ديم المتحدثين في الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسةترتيب تق 2. 4الصورة 

يف مناظرة قطر،  49.مساع وتقييم احلجج اليت يقدمها الفريق على هيئة التحكيم
هناك ثالثة متحدثني هلم مهام وأدوار خمتلفة. بعد أن قدم مجيع املتحدثني 
حججهم، هناك جلسة خطاب الرد أو التلخيص. خطاب الرد هو تلخيص 
املناظرة بني الفريقني. النقطة املوضحة يف خطاب الرد هي النقطة اليت جتعل 

القاتلة للفريق. املدة اليت يستخدمها  الفريق يفوز مبقارنة نقاط الضعفة واألخطاء
دقائق، يف حني أن جلسة خطاب الرد هي نصف  7-5كل متحدث هي 

 50تلك املدة.
 51قال املتناظر الكندي "مث علمنا أدةار وواجبات لكل املتحدث"

 

 

  

  
 

  

 

 

 

                                                           
49 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.7. 

 
 (2022مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة  50
 (2022مارس  27ع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي )املقابلة م 51
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 مادة الورشة لطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 3. 4الصورة 

 

  

                  

 

عارضة. يتم يف مناظرة قطر، يتم تقسيمها إىل فرقتني، ومها املواالة وامل
دور الفريق املواالة ابلدعم أو املوافقة على القضية القضية وجب على فريق 
املعارضة رفضها. ابلطبع، هناك حيتاخ كل الفرقة إىل حجج قوية ومنظمة جيًدا 
لتسهيل اتفاق املستمعني على حجج الفريق. يف هذا الصدد، لكل متحدث 

 52كل متحدث هي كما يلي:  دور مهمة خمتلفة. على وجه التحديد، واجبات

 املتحدث األول (1
املتحدث األول هو قائد الفرقة. إنه حيدد املكان الذي سيتم نقل 

الفريق  اسرتاتيجيةفريقه إليه. كيف يتم تسليم الفريق بشكل منهجي وما 
لشرح حجج الفريق. هذا ألن الدور املهم الرئيسي للمتحدث األول هي 

ه احلجج من فرقته. ابلتفصيل، فإن وصف القضية ابلتفصيل وحتديد اجتا
 واجبات املتحدث األول هي كما يلي:

 املواالة (أ)
 ( ارح تعريفات كلمات املفتاحية من القضية ابلتفصيل1)
 ( شرح أسس املشكلة2)
 ( توفري حدود البحث3)

                                                           
 (2022مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة    52
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 ادسةمادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية الس 4. 4الصورة 

 الفريق واألهداف اسرتاتيجية( نقل 4)
 ( تقدمي احلجج الداعمة5)
 
 
 

 املعارضة (ب)
لة والتعريف الذي مت تقدميه من قبل فريق ( تفنيد أسس املشك1)

املواالة إذا مل يكن ذلك مناسًبا مث أتكيد أو نقل أسس املشكلة 
 والتعريف الصحيحني

 ( تفنيد األخطاء املهمة من فرقة املواالة2)
 ( هتدئة موقف الفريق املعارضة3)
 ( نقل أهداف الفريق واسرتاتيجياته4)
 ( تقدمي احلجج الداعمة5)
 يم خالصة املادة اليت مت تسليمها( تسل6)

 
 
 
 

 
 
 

 املتحدث الثاين (2
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املتحدث الثاين يف الفريق يعترب كجدار القلعة. أصبح درًعا لفرقته 
من خالل إعطاء حجج الفريق لتقوية موقف الفريق. جيب أن تتوافق 
احلجج املقدمة مع اخلطاب اجليد. بشكل عام، فإن واجبات املتحدث 

 ملعارضة هي كما يلي:الثاين للمواالة وا
 

 )أ( التأكيد على املوقف ونقل اهلدف
 )ب( تفنيد احلجج اليت قدمها املتحدثون السابقون

 )ج( استمرار احلجج لدعم فرقته

 

   مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 5. 4الصورة           
 املتحدث الثالث (3

ور املتحدث الثالث هي األقل ولكنه األثقل. قيل ذلك ألن د
املتحدث الثالث كان السالح األخري للفريق. إذا كان قادرًا على تفنيدات 
مجيع حجج اخلصم والتعبري عن رأيه جيًدا، فهذا هو السالح األكثر قيمة 
يف الفريق. من انحية أخرى، إذا مل يكن قادرًا على إعطاء اآلراء بشكل 

ح أو ال يعطي التفنيد حلجج اخلصم، فإن هذا يصبح مبثابة ارتداد صحي
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للفريق. الدور الرئيسي للمتحدث الثالث هي نفتيد مجيع احلجج اخلصم. 
 الواجبات األخرى هي كما يلي:
 )أ( تذكري موقف وهدف الفرقة 

 )ب( انتقاد وتفنيد مجيع احلجج املقدمة من الفريق اخلصم
 حلجج اليت قدمها املتحداثن السابقان من الفريق)ج( إعادة التأكيد على ا

 )د( اختتام سري املباراة ابلنظر يف نقاط كل رأي مت تقدميه

 

 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 6. 4الصورة       
 خطاب الرد (4

شارة إىل التلخيص. خطاب الرد هو مصطلح يستخدمه مناظرةات قطر إب
يف هذه املرحلة، ميمنوع تقدمي حجج إضافية أو حجج جديدة. ركز 
املتحدث فقط على نقل نتيجة املباراة يف وقت سابق. هذا سيسهل على 
هيئة التحكيم. ميكن تسليم خطاب الرد من قبل املتحدث األول أو الثاين. 

لرد، طاملا أنه يف هذه احلالة، قد يقرر الفريق من الذي سيلقي خطاب ا
ليس املتحدث الثالث. ووقت تقدميه نصف وقت تقدمي احلجة. ممنوع 
 إعطاء املداخلة أو التفنيد  يف أثناء خطاب الرد. األشياء اليت نقلت هي:

 )أ( تلخيص املسار العام للمناظرة
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 )ب( تقدمي األخطاء لفريق اخلصم
 )ج( مقارنة نقاط قوة فريقه بنقاط ضعف الفريق اخلصم

 ( تلخيص األدلة املقدمة)د
)هـ( إقناع هيئة التحكيم أبن فريقه يستحق الفوز ابملباراة وأن الفريق اخلصم 

 ال يستحق الفوز ابملباراة.

 

    مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 7. 4الصورة       
 ناظرةوأمثلة أسلوب امل مناظرات قطر .ج

تفضل تفكري النقدي ابلنسبة اإلهتمام أبشياء أخرى.  مناظرات قطرإن 
خمتلف عن املناظرة الربملاين لدول اآلسيان الذي يهتم ابجلوانب اللغوية وآداب 
السلوك يف تقدمي احلجة، فإن مناظرات قطر أكثر اهتماًما جبوانب التفكري 

واملنطقية وسهلة الفهم. لذلك،  النقدي. املناظرة اجليدة هي املناظرة املنهجية
جيب على املتناظرين إتقان علم نظاميات تقدمي احلجة يف املناظرة. ومن األمور 

اليت جيب فهمها كيفية تقدمي املوقف، التعريف،  حتليل القضااي، التفنيد،   
 التلخيص،  املدخلة، وأن تكون قادرة على تعيني نوع القضية.
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" أن نظام مناظرات قطر يؤثر تفكري النقدي يف قال مدرب املناظرات القطري 
 53املناظرة"

كما قال املناظر الكندى "لقد تعلمنا كيفية تقدمي احلجة بشكل منهجي، 
 54بدًءا من بناء املوقف إىل كيفية تقدمي التلخيص"
 55ابلتفصيل، جيب أن يتقن املتحدثون ما يلي:

 بناء املوقف (1
ا مل يكن هلا أساس لن يتم تنظيم حجة الفريق بشكل منهجي إذ

أو مبدأ. واملوقف هو أساس ذلك. وهو األساس الذي يسببه الفريق 
لدعم القضية أو رفضها. على سبيل املثال القضية "سريفض هذا 
اجمللس الضرائب على األكياس البالستيكية". مث سيقدم فرقة املواالة 
موقفها "الضرائب على استخدام البالستيك مهم ضروري". من 

أخرى، سيقدم فرقة املعارضة موقففها "الضرائب على انحية 
 استخدام البالستيك غري فعال وجيعل الوضع سواء".

 القضية (2
االلقضية املطروح هو القضية قابل للتناظر. أنواع القضية خمتلفة هي 

 كما يلي:
 )أ( القض ية املبدائية:

 ( يؤمن هذا اجمللس حبق التملك بال حدود1)
 بإلغالق العام أثناء الوابء( يندم هذا اجمللس 2)

                                                           
 (2220مارس  23املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، أغونج متقني ) 53
 (2022مارس  27املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي ) 54
 (202مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة   55
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 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 8. 4الصورة 

 جلب اخلري للعامل 19-( يعتقد هذا اجمللس أن كوفيد 3)
( يعتقد هذا اجمللس أن التعليم عرب اإلنرتنت فأثناء جائحة  4)

 كوروان فعال
 )ب( القضية املقارنة / التقييم

يعتقد هذا اجمللس أن التعليم يف الفصل أكثر فاعلية من  (1)
 التعليم داخل يف الفصل

هذا اجمللس أن فوائد مواقع التواصل اإلجتماعي تفوق  يري (2)
 أضرارها

 يعتقد هذا اجمللس أن  لقاح أسرتازينيكا أفضل من سينوفاك (3)
 )ج( القضية الساسية

 21سيمنع هذا اجمللس القيادة ملن هم دون ال  (1)
 سريفض هذا اجمللس الضرائب على األكياس البالستيكية (2)
 يف السريك سيمنع هذا اجمللس استخدام احليواانت (3)
 سيمنع هذا اجمللس بيع السجائر (4)
 سيمنع هذا اجمللس الرايضيات العنيفة (5)
 سيشجع هذا اجمللس جتديد  النساء يف القوات املسلحة (6)
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 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 9. 4الصورة 

     
 
 
 

 

 

 
 

 
 التعريف (3

التعاريف هي صياغة تعريف الكلمة املفتاحية للقضية. جيب أن 
ل املثال، القضية تكون االتعريفات قصرية وموجزة وواضحة. على سبي

"يعتقد اجمللس أن الذكاء االصطناعي يضر الناس" لذا فإن تعريف 
الذكاء االصطناعي الذي جيب تقدميه هو الذكاء الذي يضاف إىل 

 نظام ميكن إدارته يف السياق العلمي.
 حتليل القضااي (4

 بناء القضية (أ)
جيب أن يكون تقدميبناء  القضية منهجًيا ألنه حتدد اجتاه 

إذا أخطأ الفريق يف توصيل بناء القضية فهذا خطأ الفريق. 
كبري وسيضعف الفريق. ابلتفصيل كيفية وأمثلة تقدمي بناء 

 القضية كما يلي:
 املشكلة (1)
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املشكلة موجودة منذ زمن ااملاضي 
وتستمر حىت يومنا هذا. املشكلة هي سبب ظهور 
القضية. جيب أن تكون تقدمي املشكلة واضحة 

اث وما يتصل هبا. وهل هذه وفق الوقائع أو األحد
املشكلة سلبية حقيقية؟ هل املشكلة واضحة وال 
أحد ينفيه؟ هل توفر القضية حاًل فوراًي؟ على 
سبيل املثال يف ا القضية " سريفض هذا اجمللس 
الضرائب على األكياس البالستيكية " فكان 
أسس املشكلة املقدم هو "انتشار استخدام 

 ة ابلبيئة".األكياس البالستيكية املضر 
 احلل (2)

عادة يتم احلل اليت يقدمها الفريق املواالة 
قد كتب يف القضية. لذلك، قام الفريق املواالة 
بنقل القضية كاحلل وقام الفريق املعارضة إبعداد 
احلل البديل إذا كان حمتاج. على سبيل املثال يف 
القضية "سريفض هذا اجمللس الضرائب على 

ن مت نقل  احلل بصوت األكياس البالستيكية". إذ
 القضية.

 اهلدف (3)
جيب تتقدمي األهداف واضحا. ملاذا يؤيد 
أو يرفض القضية. على سبيل املثال يف القضية 
"سريفض هذا اجمللس الضرائب على األكياس 
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 الب املشاركني يف البطولة الدولية السادسةمادة الورشة للط 10. 4الصورة 

 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 11. 4الصورة 

البالستيكية". لذلك كان اهلدف الذي قدمه 
الفريق املواالة هو "محاية البيئة من التلوث". فيما 

ريق املعارضة "إن القرار أبن قال اهلدف من الف
 الضرائب غري فعالة وال يغري األوضاع".
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 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة12. 4الصورة 

 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 13. 4الصورة 

 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 14. 4الصورة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بناء احلجة (ب)
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بعد تقدمي األمور أعاله، سيقدم املتحدثون حججهم. من 
أجل تقدميها بشكل متماسك ومنطقي ومنهجي، جيب 

من التوكيد والتعليل والتدليل. ال يلزم تسليمها منظما بدًءا 
أن يكون التقدمي طوياًل، املهم أن يكون قصريًا وواضًحا 
وخمتصرًا. كمثل القضية "سيشجع هذا اجمللس جتديد  النساء 

 56يف القوات املسلحة" فيكون تقدمي بناء  احلجة كما يلي:
 التوكيد (1)

: )احلجة األوىل( تشجيع جتديد  املواالة -
يف أعطائهن فرصة عادلة  النساء يساهم

لدخول القوات املسلحة، )احلجة الثانية( 
تشجيع جتديد النساء يساهم يف تنميط مبدأ 
مساواة الفرص بني الرجل واملرأة يف اجملتمع، 
)احلجة الثالثة( تشجيع جتديد النساء يساهم 
يف حصول املرأة على حقها يف حرية اختيار 

 املسار املهين. 
األوىل(  تشجيع جتديد   : )احلجة املعارضة -

النساء يؤثر سلبيا على تركيبه األسرة يف 
اجملتمع، )احلجة الثانية( تشجيع جتديد النساء 
يوجه املوأة حنو جمال غري متناسب مع طبيعتها 
البيولوجية، )احلجة الثالثة( تشجيع جتديد 

                                                           
 (202مارس  20ة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )للطالب املشاركني يف البطولاملالحظة مع القطر يف الورشة  56
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النساء يؤثر سلبيا على الرتكيبة الداخلة 
 ملسلحة.والتناسق الداخلي يف القوات ا

 التعليل (2)
: )احلجة األويل( للنساء حقوق  املواالة -

لدخول القوات املسلحة. للنساء  دور للدفاع 
البلدة. إذن ال فرق بني دور الرجال والنساء 

 لدخول القوات املسلحة.
: )احلجة األويل( للنساء دور  املعارضة -

أساسي يف رعاية وتكوين األسرة كأمهات. 
م غياهبا لفرتات دور األم غالبا يتطلب عد

طويلة جدا عن أبنائها. التجديد يف القوات 
املسلحة يتطلب من مجيع اجملندين واجملندات 
اإلقامة لفرتات طويلة تصل ألشهر يف 
معسكرات اجليش. ابلتايل، فإن ازدايد 
انضمان النساء للقوات املسلحة سوف 
مينعهن من أتدية واجبمن كأمهات بشكل 

النساء يؤثر  سلبا  فعال. إذن فتشجيع جتديد
 على تركيبة األسرة  يف اجملتمع.

 التدليل (3)
: )احلجة األوىل( بذكر إحصائية  املواالة -

توضح عدالة الناس بني الرجال والنساء يف 
 اجليش.
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 ة الدولية السادسةمادة الورشة للطالب املشاركني يف البطول 15. 4الصورة 

: )احلجة األوىل( بذكر إحصائية  املعارضة -
 توضح احلالة األسرية للمجندات يف اجليش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 التفنيد (5
 اء التفنيد هي كما يلي:خطوات جر  (أ)

 ( اإلستماع: االستماع وفهم حجة اخلصم جيًدا1)
( التلخيص: التكرار إبجياز النقاط الرئيسية عن حجة 2)

 اخلصم. على سبيل املثال، "قال..."
( اإلعرتاض: يشري إىل نقطة اإلختالف مع الفريق اخلصم يف 3)

 احلجة. على سبيل املثال "ولكن..."
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 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 16. 4الصورة 

 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 17. 4الصورة 

مي التربير مع االختالف. على سبيل املثال، ( التربير: تقد4)
 "وذلك ألن..."

( اخلامتة: تقدمي االستنتاج اجلديد. على سبيل املثال 5)
 "ولذلك، فإن/ إذن...."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 أمثلة على التسليم ابلتفصيل يف الصورة التالية:
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 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 18. 4الصورة 

 )ب( أتثري التفنيد:

حت أسئلة ترفضها، ( إذا ذكرت أن حجة اخلصم خاطئة وطر 1)
 فلن يكون حجة اخلصم أي أتثري

( إذا ركز التفنيد على التدليل ابلنسبة على تعليل احلجج، 2)
فإنه سيضعف حجة اخلصم ولكنه لن يربهن عدم دقة 

 حمتوايته.
( إذا ذكرت حجة اخلصم ووضحت رفض حمتوايهتا وانقشت 3)

 ضمان الرفض أو ربطت احلجة مبوقف الفريق، فإن التأثري
سيربهن عدم صحة حمتوى احلجة أو يربهن عدم صحة 

 اتصال ابملوقف.

 

 

 

 

 

 )ج( أنواع التفنيد 

: تفنيد مبدأ فريق اخلصم. على سبيل  تفنيد املبدأ (1)
املثال، "أن املشكلة/ احلل/ اهلدف الذي ألقاه اخلصم 

 غري مناسب".
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 مادة الورشة للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة 19. 4الصورة 

: تفنيد حجج اخلصم إما التوكيد والتعليل  تفنيد احلجة (2)
على سبيل املثال، "قال الفريق اخلصم أن... والتدليل. 

 لكن يف الواقع ... ألن ... إذن / لذلك ...".
: تفنيد التفنيد الذي ألقاه اخلصم على  تفنيد التفنيد (3)

الفريق. فائدته حلماية على حجج الفريق. يُعرف أيًضا 
ابسم تكرار بناء احلجة. مثاله متساواي بتقدمي تفنيد 

 احلجة.
 

 

 

 

  

 ص/ خطاب الردالتلخي (6
 األشياء اليت جيب تقدميها يف خطاب الرد هي:

 )أ( تلخيص جراء املناظرة
 )ب( مقارنة حجج الفريقني

 )ج( نتقدمي نقاط قوة الفريق ونقاط ضعف اخلصم
 )د( حتديد نقاط تقييم املناظرة

 )هـ( شرح كيف يستحق الفريق الفوز
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 مادة الورشة للطالب المشاركين في البطولة الدولية السادسة 20. 4الصورة 

 
 
 
 

 
 

 

 املداخلة (7
طة ابحلجج اليت يقدمها اخلصم. أن املداخلة جيب أن تكون مرتب

ميكن أن تكون املداخلة على شكل أسئلة أو تفنيدات مباشرة. ومن 
دخلة يف الرد 

ُ
أمثلة املداخلة سؤال "ما ضمانك إذا ...؟" ومثال امل

 املباشر: "قل أبن ... ولكن ...".
 طريقة مشاهدة فيديو مناظرات قطر .3

ديو. هذه الطريقة ضرورية حىت الطريقة التالية هي طريقة مشاهدة مقاطع الفي
بشكل أفضل وحىت ال يواجهوا صعوبة يف  مناظرات قطريتمكن الطلبة من فهم 

تطبيقها. هنا يعرض احملاضر فيديو مناظرة قطر للطلبة. مث يتم تشجيع الطلبة على 
كتابة أسس املشكلة واملوقف واهلدف واحلجج لكال الفريقني. مث طلب منهم حتليل 

لقوة بني الفريقني مث شرحها. بعد أن ينقل الطلبة ما حصلوا عليه من نقاط الضعف وا
 الفيديو، يقوم احملاضر بتقييم حمتوى املناظرة وإعادة شرحه.
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قال مدرب مناظرات قطر "من أجل أن يكون الشخص أكثر السيطرة على 
 57مناظرات قطر، من الضروري مشاهدة وحتليل مقاطع الفيديو"

لكندي "إهنم حيتاجون مشاهدة فيديو مناظرة قطر أوال قبل وقال مدرب املناظرات ا
 58التدرب املناظرة"

قال متناظر الكندي "مشاهدة فيديو مناظرة قطر ميكن أن يساعد يف فهم نظاميات 
 59مناظرات  قطر"

 
 طريقة تطبيق البيئة اللغوية .4

ىت يف ترقية قدرة مهارة الكالم، من الضروري تكوين البيئة اللغوية. يتم ذلك ح
يعتاد الطلبة على التعبري عن تركيب اجلملة وتذكر املرتادفات. ألنه عند تطبيق املناظرة 
سيعرب الطلبة عن آرائهم بشكل سريع ومتجاوب. لذلك، جيب أن يكون هناك اعتياد 
يف التعبري عما تريد أن تنقله. هذه الطريقة مفيدة جًدا للطالب يف ترقية قدرة مهارة 

 الكالم.
ملناظرة "لتنفيذ املناظرة يف الفصل، من الضروري تطبيق البيئة اللغوية قال مدرب ا

 60حىت ال يشعر الطلبة ابلصعوبة"
قالت متناظرة البطولة الدولية قطر "جيب أن يوافق احملاضرون والطلبة على تطبيق 

 61املناظرة" اسرتاتيجيةالبيئة اللغوية يف الفصل إذا كانوا يريدون استخدام 
 

                                                           
 (2022مارس  23املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، أغونج متقني ) 57
 (2022مارس  24املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، إمام الدين خمتار ) 58
 (2022مارس  27ت قطر، زهري ماواردي )املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرا 59

 (2022مارس  23املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، أغونج متقني ) 60
 (2022مارس  28املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، فريسا أفرا ) 61
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 رة )طريقة التقدمي(طريقة املباش .5
بعد فهم نظاميات املناظرات قطر، فإن اخلطوة التالية هي املمارسة أو التطبيق أو 
التقدمي. ابختالف من تنفيذ مناظرات قطر بشكل عام، حيث مت تقسيم  القضية قبل 

املناظرة  اسرتاتيجيةدقيقة من التقدمي، مت تنفيذ تقسيم الفريق والقضية يف تطبيق  20
مهارة الكالم على األقل قبل أسبوع من التقدمي. هذا ألنه ليس كل الطالب يف مادة 

لديهم نفس اخللفية والقدرات. جيب أن يكون تقسيم الفرق متساواًي لكل جمموعة 
حىت ال يكون هناك تفاوت بني الفرق. إلعطاء القضية، جيب أن تكون القضية سهلة 

 ا.أوالً وأن تكون راهنة عن مشكالت األواخر أيضً 
قال مدرب املناظرة "ابخالف ملناظرات قطر بشكل عام جيب أن تقسم القضية 

 62مقدما، ال تكن قريبا من يوم التقدمي"
املتناظرة قالت "تقسيم الفريق جيب أن يكون موزعًا ابلتساوي، ال ختالط الذاكي 

 63ابلذاكي يف نفس الفرقة"
 طريقة التقييم .6

ة تقييم. وهذه الطريقة الزمة إلجياد النواقص بعد تطبيق املناظرة، جيب أن تقوم بطريق
واألخطاء عند التقدمي. على أمل أن يتمكن الطلبة بعد التقدمي من تصحيح األخطاء 
اليت ارتكبوها أثناء املناظرة. بدءاً من تقييم نفسه، مث تقييم نقائص وأخطاء أصدقائه. 

النواحي إما من املادة  مث يقوم احملاضر بتقدمي كافة التقييمات واملداخالت من مجيع
 واللغة وطريقة التقدمي.

 64قال مدرب املناظرة "هناك التقييم بعد تدريب املناظرة"

                                                           
 (2022مارس  24املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، إمام الدين خمتار ) 62
 (2022مارس  28املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، فريسا أفرا ) 63
 (2022مارس  24املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، إمام الدين خمتار ) 64
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قال متناظر الكندى "جيب علينا أن نعطي التعليقات ألنفسنا وألصدقائنا واآلخر 
 65أعطي املدرب التعليقات جبميم األخطاء إما من املادة واللغة وطريقة التقدمي"

مناظرات قطر يف تعليم  اسرتاتيجيةاين: األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق املبحث الث
 مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية

األمور اليت جيب إعدادها من قبل احملاضرين وطالب قسم تعليم اللغة العربية لتطبيق 
عربية هي اإلعداد مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة ال اسرتاتيجية

مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةالكافية والتسهيالت الكافية اليت ستدعمها تنفيذ 
كالم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن اإلعداد الدقيق يسهل احملاضرين والطلبة يف تنفيذ هذه 

 . ابلتفصيل، تشمل هذه اإلستعدادات:سرتاتيجيةاال
 القسم، احملاضر مادة مهارة الكالم، وطالب اإلجتماع بني رئيس القسم، سكرتري .1

 املتناظرين
على النحو األمثل، جيب أن يكون هناك اإلجتماع  سرتاتيجيةلتحقيق هذه اال

. وحضر رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة سرتاتيجيةأوالً لدعم تطبيق هذه اال
جتماع لتصميم أو مهارة الكالم، وطالب املتناظرين يف هذا اإلجتماع. هتدف اإل

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية  اسرتاتيجيةختطيط 
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. تشمل األمور اليت جيب 
مناقشتها ما يلي: خطط التعليم وإتقان املواد املتعلقة مبناظرات قطر وحتديد االقضااي 

الفريق وحتديد املتكّلم. هذه األمور ضروري حىت يكون التنفيذ منهجًيا ووفًقا وتصنيف 
 لإلجراءات الصحيحة.

قال مدرب املناظرات يف قطر "األمور اليت جيب إعدادها هي اإلجتماع بني 
رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة مهارة الكالم، وطالب املتناظرين ملناقشة 
                                                           

 (2022مارس  27املقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي ) 65
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وإتقان املواد املتعلقة مبناظرات قطر، وحتديد القضية، وتصنيف خطة تنفيذ التعليم، 
 66الفريق، وحتديد املتكلم "

متناظرة البطولة الدولية قطر قالت "جيب على احملاضرين أيًضا مناقشة مادة 
 67مع  أو املتناظرين الكندي" مناظرات قطر

 
 

 إعداد املرافق والبنية التحتية .2
، هناك شيء آخر جيب إعداده وهو املرافق رمناظرات قطبعد إتقان املواد عن 

والبنية التحتية. املرافق والبنية التحتية ضروريىة لتمكن تنفيذ عملية التعلم ابلسهولة. 
تشمل املرافق اليت جيب إعدادها هي جهاز إسقاط والشاشة وأجهزة كمبيوتر/ 

تية املتوفرة هي احلاسوب  واجلراس والكراسة والقلم. ويف الوقت نفسه، فإن البنية التح
 املبىن والفصل املناسبة.

قال مدرب مناظرات قطر "لتطبيق التعلم ابستخدام ممارسة املناظرة، هناك 
حاجة إىل املرافق والبنية التحتية جهاز إسقاط والشاشة وأجهزة كمبيوتر واجلراس 

 68والكراسة والقلم"
ملرافق الكاملة حىت وقال متناظر الكندى "ابلنسبة ملمارسة املناظرة حنتاج إىل ا

 69يكون النشاط أسهل وأكثر إجنازا"
مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةاملبحث الثالث: العوامل الداعمة يف تطبيق 

 الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية
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 اإلمكاانت األساسية .1
ة، ليس من السهل أن تكون قادرًا على تطبيق املناظرة. لذلك، قبل التدرب املناظر   

جيب أن يبذل الطلبة مزيًدا من اجلهد لتسهيل املمارسة. ألن القدرة يف املناظرة حتتاج 
 70إىل مهارات خاصة. من بني األمور هي:

 املهارات اللغوية األساسية (أ
من املهم أن يعرف احملاضر املهارات اللغوية األساسية لدى الطلبة. على 

ة كما وصفت الباحثة أعاله. إذا سبيل املثال يف استخدام طريقة السمعية الشفهي
أراد الطلبة تطبيق املناظرة، فإن أول ما جيب امتالكه هو املهارات اللغوية األساسية. 
ألنه إذا مل يكن لدى الطالب القدرة يف الكالم، فسيواجه ابلصعوبة يف تطبيق 
املناظرة. كيف ميكن لشخص أن يعرب آراءه إذا كان ال يقدر أن يتكلم ابلعربية. 

املناظرة هذه خمصص فقط لفصول املتقدمي، على  اسرتاتيجيةذلك، فإن تطبيق ل
 .(International Class Program)سبيل املثال الفصل الربانمج الدويل 

ميكن تطوير جودة اللغة وتدريبها ما داما أراد الشخص يسري. على األقل 
رات أو املهارات اللغوية يكون املتناظر إمكاانت اللغوية األساسية أواًل. مث تزداد قد

 من تلقاء نفسها عندما ميارس املناظرة.
قال مدرب املناظرة "لتطبيق املناظرة، جيب أن يتمتع الطالب مبهارات 

 71اللغوية األساسية، وابلتايل فإن املناظرة مناسبة للفصل املتقدمي"
ساسية، قال املتناظر الكندى "قبل ممارسة املناظرة لدينا املهارات اللغوية األ

 72بعد ذلك تعلمنا كيفية املناظرة، منارس بعده"
 الذهين (ب
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إىل جانب اللغة، هناك جانب آخر حيتاج الشخص قي مواجهة املناظرة وهو 
اجلانب الذهين. ا الذهين يؤثر على القدرة يف املناظرة. إذا كانت الذهين الشخص 

ملواد الكاملة والروح تفكري ضعيف لو كان لديه مهارات اللغوية القوية واملعرفة الواسعة وا
النقدي العالية ولكنه يسقط ذهنيا ابلسهولة، فسيكون لذلك أتثري سيء على النتيجة. 
الذهين هو األساس الرئيسي إذا كان شخص يريد أن يتناظر. لذلك، جيب على احملاضر 

 توفري دافع خارجي للطالب ليكون لديهم الذهين القوي.
ذي يريد ممارسة املناظرة جيب أن يكون لديه قال مدرب املناظرة "الشخص ال

 73ذهين قوي"
 74يقول املناظر "حنن مدربون على أن يكون لدينا عقلية قوية"

 شحذ املهارات .2

تعد شحذ املهارات أيًضا مهمة جًدا لتطوير قدرة املناظرة. ابإلضافة إىل امتالكه 
راته يف املناظرة. إمكاانت أساسية، جيب على املتناظر تطوير قدراته حبيث تزيد مها

 تشمل هذه القدرات:

 التعود على الكالم واإلستماع.  (أ
وال ينكر أن يف املناظرة أربع مهارات ابلدفعة الواحدة، وهي مهارة الكالم، 
مهارة اإلستماع، مهارة الكتابة، ومهارة القراءة . ولكن أن أهم مهارة  املستخدمة 

يستهدف ترقية مهاراته يف املناظرة  هي مهارة الكالم واإلستماع. إذا أراد شخص أن
ابلسرعة، فعليه يف كثري من األحيان أن يعتاد على الكالم واإلستماع. التعود على 
مهارة الكالم من خالل تعود التحدث إىل الزمالء ابستخدام اللغة العربية أو تطبيق 
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هارة طريقة البيئة اللغوية اليت وصفتها الباحثة يف املبحث أعاله. وتعود على م
اإلستماع من خالل إستماع مقاطع فيديو مناظرات قطر أو بطريقة مشاهدة فيديو 

 اليت وصفتها الباحثة يف املبحث أعاله.
قال مدرب املناظرة "الستعداد تنفيذ املناظرة، جيب على الطلبة ممارسة 

 75مهارة الكالم واإلستماع "
ة الكالم قال متناظر الكندي "حنن أيضا نتعود على شحذ قدرة مهار 

 76واالستماع"
 توسيع املعارف (ب

املوضوعات املستخدمة يف املناظرة هي القضااي الراهنة. لذلك، جيب على 
املناظر أن يوسع معارفه من خالل قراءة األخبار األواخر بشكل متكرر أو من 
خالل مشاهدة األخبار على التلفاز أو اليوتوب. كلما اتسعت معارف املتناظر، 

 احلجة ونقلها وانتقادها. إذا كان لشخص القدرة على الكالم تيسر عليه تقدمي
فقط دون أن يكون لديه أي املعرفة، فسيواجه ابلصعوبة يف تركيب احلجة. فالعبارة 
مثل حيصد مبا يزرع. كلما زرعت أكثر فحصدت أكثر أيضا. وابملثل يف املناظرة، 

يف مناظرات قطر اليت  كلما اتسعت املعرفة، سيتم زايدة املزيد من احلجج. خاصة
 تفضل الدليل الواقعي أكثر.

قال مدرب املناظرة "م حيتاج الطلبة إىل معارف واسعة، خاصة فيما يتعلق 
 77ابلقضااي احلالية"
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وقال متناظر الكندي "نتعود برتقية مهارة الكالم واإلستماع كي تكون 
 78املمرسة ميسرة"

 املؤهل يف املناظرةاحملاضر  .3
اخلبري يف جمال املناظرة. حىت لو مل تكن من  املؤهل أو احملاضر يه ةالتالي ةالعامل

جراء كيفية املتبعة يف   النظامياتعرف ي فريجى أن، بل يف عامل املناظرات بشكل مباشرق
أو أي شيء آخر. يف قسم تعليم  املقرر أو كتاب املناظرةمن خالل مناظرات قطر 

، هناك العديد من ماالنج إلسالمية احلكوميةا موالان مالك إبراهيم جامعةاللغة العربية 
مدرب من ن يكون احملاضر احملاضرين اخلرباء يف جمال املناظرة. سيكون من اجليد أيًضا أ

قسم الكندي  مجعيةتدريب املناظرة يف املدرب السابق يف  ، على سبيل املثالللمناظرات
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية موالان مالك إبراهيم جامعةتعليم اللغة العربية 
رباء يف جمال املناظرة حىت املؤهلني أو اخل "يتم تدريبنا على يد مدربني املتناظر قال 

 79تتم ممارستنا بشكل منهجي"
 محاسة الطلبة

الطالب أيًضا على عملية التدريب على املناظرة  ة، سيؤثر محاسابإلضافة إىل ذلك
التعلم يف أنفسهم واليت  محاستنمية طريقة لالكالم. كل شخص لديه المهارة  مادةيف 

الدافع هو حالة داخلية للكائن لدافع. ابه الروح تسمى ختتلف عن بعضها البعض. هذ
، فلن يف أنفسهم ا. إذا مل يكن لدى الطالب الدافعاحلي تشجع على فعل شيء م

 ، فمن املفرتض عموًما أن احلماسبع. إذا كان دافع التعلم منخفًضايفعل أي شيء ابلط
للقيام بتدريب على املناظرة سيكون منخفًضا أيًضا. لذلك جيب أن تتم عملية التعلم 

                                                           
 (2022مارس  27مقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي ) 78
 

 (2022مارس  27مقابلة مع املدرب يف نظامنيات مناظرات قطر، زهري ماواردي ) 79



80 
 

 
 

أو التدريب على املناظرة بطريقة إبداعية حبيث يكون الطالب متحمسني وال يشعرون 
 .ابمللل

مدرب املناظرة "حيتاج الطالب إىل التحفيز ليكونوا متحمسني ، ألن مستوى محاس 
 80ممارسة املناظرة" الطالب سيؤثر على عملية

 
 

 الوسائل الكافية .4
اد التعليمية املقدمة. تعمل وسائل اإلعالم التعليمية على جذب اهتمام الطالب ابملو 

، ال تزال وسائل اإلعالم التعليمية مهملة يف كثري من األحيان ألسباب خمتلفة. يف الواقع
عرفة واملهارات حول ال جيب أن حيدث هذا يف الواقع إذا كان لدى كل ميسر ابلفعل امل

 لقطر، هناك حاجة إىل وسائ مناظراتوسائل اإلعالم التعليمية. لتنفيذ اسرتاتيجية 
رئية املسمعية و العلى شكل وسائط  لتعليمية كاملة إىل حد ما. ميكن أن تكون الوسائ

 لمثل التسجيالت الصوتية للمناظرات، والوسائ السمعيةرئية. الوسائط املسمعية الو 
مثل مقاطع  املرئيةالسمعية  الوسيلة، و مناظرات قطراملتعلقة بنمط  مثل الصور املرئية

 الفيديو للمناظرة يف قطر.
، هناك حاجة لوسائل تعليمية ظرة "لتطبيق اسرتاتيجية املناظرةقالت مدربة املنا

 81مثل الصور والتسجيالت والفيديو" كاملة
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةقامت الباحثة يف وصف نظاميات بعد 
الكالم قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم قسم  اسرتاتيجيةوجدت الباحثة النتائج عن نظاميات 
ة موالان مالك  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  وآلن املناقشة تعليم اللغة العربية جامع

 كما اآليت:
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة  اسرتاتيجيةنظاميات   .أ

 العربية

ختطط للتعامل مع  سرتاتيجيةكما قد حبثت الباحثة يف اإلطار النظري أن اال
د. أن اسرتاتيجيات التعلم هي خطة حبيث ميكن مهمة من أجل حتقيق اهلدف املنشو 

التعلم، ستزيد نتائج التعلم أكثر من  اسرتاتيجيةتنفيذ التعلم ابلفعالية والكفاءة. مع 
التعلم. ابإلضافة إىل ذلك، سيكون حتقيق أهداف التعلم  اسرتاتيجيةعدم استخدام 

 أسهل وفًقا للهدف املنشود.
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اخلطاب العام وهو مواجهة بالغية بني  املناظرة العلمية هي شكل من أشكال
فاملناظرة هي إحدى من  82متحدثني أو أكثر حول قضية معينة يف وقت معني.

ألنه يف تطبيقه، يُطلب من الطلبة تعلم كيفية التواصل ابستخدام  83التعليم. اسرتاتيجية
اءة. من اللغة العربية بنشاط حىت تتطور القدرة على الكالم ابللغة العربية فعالية وكف

خالل املناظرة العلمية سيكون الطلبة أكثر نشاطًا يف التواصل ابستخدام اللغة العربية 
بطرق رشيقة ونشيطة. كما ستتحسن قدراهتم اللغوية عما كانت عليه من قبل. سيقل 
عدم الثقة واخلوف من الكالم ابللغة العربية. وليس ذلك فحسب، بل يتعلمون أيًضا 

واحد يف نشاط واحد.  مناظرات قطر هي إحدى من أنواع أربع مهارات يف وقت 
  84أنظمة املناظرة الثالث.

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة  اسرتاتيجية
 :بطرق تعليم األتية العربية هي

 طريقة السمعية الشفهية .1
ملعينات الطريقة السمعية الشفهية هي طريقة لتوصيل املوضوع ابستخدام ا

السمع والنطق. ميكن استنتاجه أن تعلم اللغة األجنبية ابستخدام هذه األداة يؤكد 
85أمهية التحدث.

وتؤكد هذه الطريقة على التكرار والتقليد حيث يقلد الطالب  
وذلك يطلب احملاضر الطلبة للتحدث ابللغة العربية عن  86ما يقوله احملاضر.
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املستخدم ابملشكالت اليومية السهلة وغري  موضوع خاص. عادًة ما يتعلق العنوان
 الصعبة للطلبة.

 طريقة احملاضرة التفاعلية .2
طريقة احملاضرة  التفاعلية  هي شرح وسرد شفهي من قبل املعلم أمام الطالب 
يف الفصل. يف هذه الطريقة ، يهيمن املعلم ويصبح موضوًعا لـلتعلم ، يف حني أن 

ما ينقله املعلم حيث يتم إدخال األسئلة الطالب هم األغراض السلبية تتلقى 
واألجوبة مع الطالب حىت يظل الفصل على قيد احلياة، ويتم تسليم املواد والتعلم 

قام احملاضر هذه الطريقة احملاضرة التفاعلية كي يفهموا الطلبة  87وفًقا للهدف.
ات وظيفة الطالب هي االستماع إىل شرح احملاضر وكتابة املالحظ 88أبكثر الفهم.

األمور اليت جيب أن  89حول النقاط املهمة وإجابة أسئلة احملاضر أثناء البيان.
 يشرحها احملاضر هي:

 الفهم عن املناظرة .أ
 املناظرة (1

املناظرة العلمية هي شكل من أشكال اخلطاب العام وهو مواجهة 
بالغية بني متحدثني أو أكثر حول قضية معينة يف وقت معني. وفًقا 

 القاموس بشكل عام، فإن املناظرة العلمية هي املبحث للتعريف الوارد يف
الرمسية تدور حول موضوع معني وجتري يف جلسة عامة حيث يتم تقدمي 
احلجج املتناقضة أو املتعارضة، وغالًبا ما تنتهي بتصويت اجلمهور أو 
التحكيم احملكمة، حيث يؤدي هذا التصويت إىل ترجيح حجج أحد 
                                                           
87 Annisa et al., “Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah 

Interaktif,” Factor M 1 (2018): 45. 
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لمية هي املنافسة الرمسية حتكمها بشروط معينة، األطراف. و املناظرة الع
 تعقد يف إطار معني ويديرها قاض أو رئيس هيئة التحكيم.

ميكن أن تشمل املناظرة العلمية ابملتحدثني فرديني أو فريق من عدة 
متحدثني. خيضع املناظرة العلمية أيًضا للقواعد واملبادئ املعينة، حيث يتم 

مية إىل فريقني متعارضني، ويتم منح كال الفريقني تقدمي موضوع املناظرة العل
قدرًا معيًنا من الوقت لتقدمي حججهم وأدلتهم. بناًء على ما سبق، جرت 
املناظرة العلمية يف جو منظم حيث قدم املتحدثون من كال الفريقني 

 90حججهم ودافعوا عنها.
انية، أساسا يف إندونيسيا هناك ثالث أنظمة املناظرة؛ املناظرة الربيط

املناظرة الربملاين اآلسيوي، املناظرة قطر. يكمن االختالف بني الثالثة يف 
عدد املتحدثني. استخدم الربيطانيون متحدثني فقط بينما استخدم الربملان 
اآلسيوي ومناظرة قطر ثالثة متحدثني. كل متحدث له وظيفة مهمة 

 خمتلفة.
تلفة اخلاصة. ومع من األنظمة الثالثة ابلطبع لديهن املنهجية املخ

ذلك، يف الوقت احلاضر، يتم استخدام نظام املناظرات القطر بشكل أكرب 
. يستخدم 2017يف إندونيسيا على الرغم مظهر هذا النظام فقط يف عام 

املتناظرون اإلندونيسيون هذا النظام يف كثري من األحيان ألنه يعترب أكثر 
، دعت 2022و  2019و  2017منهجية. عالوة على ذلك، يف سنة 

وكالة مناظرات قطر إندونيسيا إلرسال مندوبني إىل مسابقة املناظرات 
 91الدولية يف قطر.

                                                           
90 www.qatardebate.org 
91 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, (Malang: MyLitera),  

hlm.3. 

http://www.qatardebate.org/


85 
 

 
 

يُطلب املتناظرين التعبري عن آراء أو حجج ملاذا جيب أن يتفق مع 
القضية وملاذا جيب أن يرفض احلجة. لذلك، يُطلب املناظرين إتقان 

ك، ميكن االستنتاج أن املناظرة املوضوع أو القضية اليت تتم مناقشتها. لذل
 يمة إجيابية.ليس شيًئا سلبًيا ولكنه فيها ق

 

 أنواع  املناظرة (2
أساسا يف إندونيسيا هناك ثالث أنظمة املناظرة؛ املناظرة الربيطانية، 
املناظرة الربملاين اآلسيوي، املناظرة قطر. يكمن االختالف بني الثالثة يف 

يون متحدثني فقط بينما استخدم الربملان عدد املتحدثني. استخدم الربيطان
اآلسيوي ومناظرة قطر ثالثة متحدثني. كل متحدث له وظيفة مهمة 

 خمتلفة.

 92تصنف مناظرة قطر أنواع املناظرات إىل نوعني، مها:

 املناظرة التنافسية (أ)
 املناظرة احلقيقية (ب)

 فوائد اتقان املناظرة (3

علمية. ألن املناظرة هناك العديد من الفوائد يف استخدام املناظرة ال
سيتم  93العلمية العربية هي شكل من أشكال تعليم التواصل والتبادل اآلراء.

تدريب الطلبة على التعبري عن احلجج وفهم احلجج املتعارضة وحىت ترفض 
احلجج املعارضة. ال يتم تدريب الطلبة على الكالم ابللغة العربية بشكل 
                                                           

 (2022مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة  92
 ”ية احلكومية مباالنق.كفاءة املناظرة العلمية لتالميذ املدرسة يف املسابقة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالم“محدان,  93
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تطوير مهارات التفكري النقدي جيد فحسب، بل يتم تدريبهم أيًضا على 
 واملنطقي.

 

، فإن فوائد املناظرة العلمية هي (Simon Quin)وفًقا لسيمون كوين
 94كما يلي:

 كأداة تعليمية فعالة (أ)
 حتسني مهارات االتصال (ب)
 حتسني مهارات التفكري النقدي (ت)
 حتفيز السرعة لبداية الكالم (ث)
 زايدة عدد الكالم أمام اجلمهور (ج)
 زايدة الثقة ابلنفس (ح)
 سني مهارات القيادة األساسيةحت (خ)

 95فالفوائد املناظرة العلمية يف عامل الرتبية، ومنها ما يلي:
 ممارسة الكالم ابللغة العربية بطالقة (أ)
 حتسني القدرة اللغوية (ب)
تقوية عملية التعلم، وخاصة اجلانب اللغوي، من خالل عملية  (ت)

املناظرة ميكن للطالب معرفة نقصان أو أوجه القصور اللغوي 
يهم مث تدعيم  هلم لتحسني نقصان أو أوجه القصور لد

 والضعف اللغوي لديهم.
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تطوير أربع مهارات اللغوية يف وقت واحد. ألنه يف عملية  (ث)
املناظرة هناك الكالم واإلستماع والكتابة والقراءة والتفكري 

 النقدي واملبتكر والقدرة على خطاب احلجج.
تطوير مهاراهتم  ميكن أن يؤدي استخدام األدلة واحلجج إىل (ج)

اللغوية يف التدقيق اللغوي، ومساعدهتم على جتنب نقاط 
 الضعف اليت تؤدي إىل ضعف أدائهم.

توفري منهج يفتح الباب للطالب لتطبيق املهارات اللغوية اليت  (ح)
 يتعلموهنا.

 حتسني مهارات التعبري شفهيا وخطيا. (خ)
 96من بني فوائد إتقان املناظرة ما يلي:

 زايدة ثقة الطالب (أ)
 تقدمي أنشطة ممتعة ونشطة وترتكز على حول الطالب (ب)
 زايدة دقة الرتتيب ومهارات التفكري النقدي العالية (ت)
 حتسني القدرة على تنظيم األفكار وتنظيمها (ث)
 حتسني البحث التحليلي والبحث وحفظ السجالت (ج)
حتسني قدرة الطلبة على تشكيل احلجج واملعلومات  (ح)

 دلةواالستخدام املتوازن واالستدالل واأل
 تطوير تكوين الكالم وإلقاءه بشكل فعال (خ)
 تشجيع تعامل الفرقة (د)

                                                           
96 www.qatardebate.org 

http://www.qatardebate.org/
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ابإلضافة إىل ذلك، فإن أهم فائدة من إتقان املناظرة هي حتسني 
ألن النشاط الرئيسي الذي مت  97القدرة يف مهارات مهارة كالم.

خالل املناظرة هو نقل املوضوع شفهًيا ابستخدام اللغة العربية. 
قام شخص ما هبذا النشاط يف كثري من بشكل غري مباشر، إذا 

 األحيان، فستزيد قدرة مهارات الكالم لدى الشخصز

من الفوائد العديدة إلجراء املناظرة العلمية، ميكن اإلستنباط 
أن من خالل املناظرة العلمية سيكون الطلبة أكثر نشاطًا يف التواصل 

قدراهتم ابستخدام اللغة العربية بطرق رشيقة ونشيطة. كما ستتحسن 
اللغوية عما كانت عليه من قبل. سيقل عدم الثقة واخلوف من الكالم 
ابللغة العربية. وليس ذلك فحسب، بل يتعلمون أيًضا أربع مهارات 

 يف وقت واحد يف نشاط واحد.
 واجبات وأدوار كل املتحدث .ب

يف مناظرة قطر، ختتلف واجبات وأدوار كل متحدث، وهذا يهدف 
يف  98م احلجج اليت يقدمها الفريق على هيئة التحكيم.إىل تسهيل مساع وتقيي

مناظرة قطر، هناك ثالثة متحدثني هلم مهام وأدوار خمتلفة. بعد أن قدم مجيع 
املتحدثني حججهم، هناك جلسة خطاب الرد أو التلخيص. خطاب الرد هو 
تلخيص املناظرة بني الفريقني. النقطة املوضحة يف خطاب الرد هي النقطة اليت 

عل الفريق يفوز مبقارنة نقاط الضعفة واألخطاء القاتلة للفريق. املدة اليت جت

                                                           
97 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.6. 
98 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.7. 
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دقائق، يف حني أن جلسة خطاب الرد  7-5يستخدمها كل متحدث هي 
 99هي نصف تلك املدة.

يف مناظرة قطر، يتم تقسيمها إىل فرقتني، ومها املواالة واملعارضة. يتم 
ى القضية القضية وجب على فريق دور الفريق املواالة ابلدعم أو املوافقة عل

املعارضة رفضها. ابلطبع، هناك حيتاخ كل الفرقة إىل حجج قوية ومنظمة جيًدا 
لتسهيل اتفاق املستمعني على حجج الفريق. يف هذا الصدد، لكل متحدث 

 100دور مهمة خمتلفة. على وجه التحديد، واجبات كل متحدث هي كما يلي:

 املتحدي األوىل (1

و قائد الفرقة. إنه حيدد املكان الذي سيتم نقل املتحدث األول ه
الفريق  اسرتاتيجيةفريقه إليه. كيف يتم تسليم الفريق بشكل منهجي وما 

لشرح حجج الفريق. هذا ألن الدور املهم الرئيسي للمتحدث األول هي 
وصف القضية ابلتفصيل وحتديد اجتاه احلجج من فرقته. ابلتفصيل، فإن 

 هي كما يلي: واجبات املتحدث األول

 املعارضة املواالة
  شرح تعريفات كلمات

 املفتاحية من القضية ابلتفصيل
 شرح أسس املشكلة 
 توفري حدود البحث 

  تفنيد أسس املشكلة
والتعريف الذي مت تقدميه من 
قبل فريق املواالة إذا مل يكن 

يد أو ذلك مناسًبا مث أتك
                                                           

 (2022مارس  20ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية ) للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسةاملالحظة مع القطر يف الورشة  99
 

مارس  20للطالب املشاركني يف البطولة الدولية السادسة ملناظرات اجلامعات ابللغة العربية )املالحظة مع القطر يف الورشة    100
2022) 
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  الفريق  اسرتاتيجيةنقل
 واألهداف

 تقدمي احلجج الداعمة 
 

نقل أسس املشكلة 
 والتعريف الصحيحني

  تفنيد األخطاء املهمة من
 فرقة املواالة

 هتدئة موقف الفريق املعارضة 
  نقل أهداف الفريق

 واسرتاتيجياته
 تقدمي احلجج الداعمة 
 (6 تسليم خالصة املادة )

 اليت مت تسليمها
 

 املتحدث الثاين  (2

درًعا لفرقته من املتحدث الثاين هو يعترب كجدار القلعة. أصبح 
خالل إعطاء حجج الفريق لتقوية موقف الفريق. جيب أن تتوافق احلجج 
املقدمة مع اخلطاب اجليد. بشكل عام، فإن واجبات املتحدث الثاين 

 للمواالة واملعارضة هي كما يلي:

 )أ( التأكيد على املوقف ونقل اهلدف
 )ب( تفنيد احلجج اليت قدمها املتحدثون السابقون

 ستمرار احلجج لدعم فرقته)ج( ا 

 ( املتحدث الثالث3
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املتحدث الثالث هو سالح األخري للفريق. إذا كان قادرًا على 
تفنيدات مجيع حجج اخلصم والتعبري عن رأيه جيًدا، فهذا هو السالح 
األكثر قيمة يف الفريق. من انحية أخرى، إذا مل يكن قادرًا على إعطاء 

لتفنيد حلجج اخلصم، فإن هذا يصبح اآلراء بشكل صحيح أو ال يعطي ا
مبثابة ارتداد للفريق. الدور الرئيسي للمتحدث الثالث هي نفتيد مجيع 

 احلجج اخلصم. الواجبات األخرى هي كما يلي:

 )أ( تذكري موقف وهدف الفرقة 
 )ب( انتقاد وتفنيد مجيع احلجج املقدمة من الفريق اخلصم

ا املتحداثن السابقان من )ج( إعادة التأكيد على احلجج اليت قدمه
 الفريق

 نظر يف نقاط كل رأي مت تقدميه)د( اختتام سري املباراة ابل

 ( خطاب الرد4

خطاب الرد هو مصطلح يستخدمه مناظرةات قطر إبشارة إىل  
التلخيص. يف هذه املرحلة، ميمنوع تقدمي حجج إضافية أو حجج 

وقت سابق.  جديدة. ركز املتحدث فقط على نقل نتيجة املباراة يف
هذا سيسهل على هيئة التحكيم. ميكن تسليم خطاب الرد من قبل 
املتحدث األول أو الثاين. يف هذه احلالة، قد يقرر الفريق من الذي 
سيلقي خطاب الرد، طاملا أنه ليس املتحدث الثالث. ووقت تقدميه 
نصف وقت تقدمي احلجة. ممنوع إعطاء املداخلة أو التفنيد  يف أثناء 

 الرد. األشياء اليت نقلت هي: خطاب
 )أ( تلخيص املسار العام للمناظرة
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 )ب( تقدمي األخطاء لفريق اخلصم
 )ج( مقارنة نقاط قوة فريقه بنقاط ضعف الفريق اخلصم

 )د( تلخيص األدلة املقدمة
)هـ( إقناع هيئة التحكيم أبن فريقه يستحق الفوز ابملباراة وأن الفريق 

 باراةاخلصم ال يستحق الفوز ابمل
 

 وأمثلة أسلوب املناظرة مناظرات قطر .ج
يتم استخدام نظام املناظرات القطر بشكل أكرب يف إندونيسيا على الرغم 

. يستخدم املتناظرون اإلندونيسيون هذا 2017مظهر هذا النظام فقط يف عام 
النظام يف كثري من األحيان ألنه يعترب أكثر منهجية. عالوة على ذلك، يف سنة 

، دعت وكالة مناظرات قطر إندونيسيا إلرسال 2022و  2019و  2017
 101مندوبني إىل مسابقة املناظرات الدولية يف قطر.

املناظرة اجليدة هي الذي تتم وفًق ابلنظام. إذا مل تتم إجراء املناظرة 
العلمية وفًقا ابلنظام، فلن يتم توجيه املناظرة وستكون أقل منهجية. لكي يفهم 

كون اآلخرون القصد والغرض واهلدف من املناظرة، جيب أن املعارضون واملشار 
يتم إجراؤها وفًقا لإلجراءات اليت مت تطويرها. يف املناظرات قطر، هناك عدة 

 جيب إتقاهنا قبل تنفيذها، منها: أنظمة

 بناء املوقف (1
املوقف هو نقطة البداية اليت حتدد ما إذا كان الفريق يدعم القضية أم 

النقطة األساسية اليت تقوم عليها حجة الفريق. ويطلق  يرفضها. املوقف هو
                                                           
101 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, (Malang: MyLitera),  

hlm.3. 
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على "املوقف" عادة "مبدء العام". املوقف هو أساس عام حبيث ميكن 
 102تقدمي احلجج بشكل منهجي.

هناك نوعان من حتليل املوقف. مها اإلجيابية والسلبية. إذا حصلت 
ناظرة لكنه على جانب اإلجيابية، يوافق الفريق على املشاكل الواردة يف امل

يرفض وجود احلل للمشكلة، سواء كلًيا أو جزئًيا. يف جانب السلبية 
حتديدها. لذلك ستكون خمتلفة عن اخلصم فيما يتعلق ابملشكالت اليت مت 

 يوجد نقطة التصدم.
 القضية (2

القضية هي عبارة عن موضوع أو عنوان سيتم مناقشته. بشكل 
يستفيد فريق واحد أو عام، احلركات منطقية وليست عرجاء. أي لن 

يضعف. يف للمناظرة العربية، هناك العديد من املوضوعات اليت سيتم 
استخدامها كحقضيات، مبا يف ذلك: التعليم، والرايضة، واالجتماعية، 
والقانون، وحقوق اإلنسان، واإلرهاب، واالقتصاد، والسياسة، 

ة الصحة والدبلوماسية، واألحداث اإلقليمية، واألمم املتحدة، ومنظم
 العاملية، واليونيسف، والصحة، وما إىل ذلك.

القضية اجليدة هي القضية املثالية. هناك العديد من املعايري 
لاللقضيةات اليت جيب أخذها يف االعتبار عند إجراء للمناظرة، مبا يف 

 103ذلك:

 التعليقات على السياسة (أ)
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 حل مشكلة (ب)
 معقول (ج)

 متوازن ومناسب للمناظرة (د)
 التعريف (3

و تفصيل الكلمات الرئيسية الواردة يف القضية. سوف يتم التعريف ه
تبشري التعريف بواسطة املتحدث األول من فريق املواالة. إذا كان الشرح 
من املتحدث األول املواالة ال يتطابق مع احلقائق أو الواقع، فإن املتحدث 
األول من فريق املعارضة جيب بتقدمي تعريف أكثر دقة، فيسمى التعريف 

 ريف التشكيك"."تع
هناك نوعان من معايري التعريف. أواًل، جيب أن يتطابق التعريف مع 
الواقع الفعلي. اثنيا، جيب أن يتعلق كل التعريف ابلقضية. والغرض من 
التعريف الواقعي هو تعريف يطابق مع الواقع، أي ما ميكن أن يفهمه العقل 

الرتباط ابلقضية البشري بشكل عام. ويف الوقت نفسه، فإن الغرض من ا
 104هو أنه جيب أن يكون متسًقا مع املصطلحات اليت مت ذكرها يف النص.

الشيء املهم الذي جيب أن يكون موجودا عند تقدمي التعريف هو 
احلد من املناظرة. املقصود من حتديد املناظرة هو أن املناظرة اليت ستتم 

ظيفة املتحدث مناقشتها ال تذهب بعيًدا وتتجاوز جوهر االلقضية. من و 
األول من فريق املواالة أن يعطي حًدا للمناظرة أيًضا، ولكن إذا مل يكن 
ذلك التحديد صحيًحا أو ختتلف الواقع، فيجب على املتحدث األول من 
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املعارضة أن ينكر التحديد ويرفضها. وطبعا الرفض جيب أن يقوم ابحلجج 
 واألدلة املنطقية والواضحة وأقوى.

 حتليل القضااي (4
ليل القضااي هو أسلوب املناظرة. هناك حبثان يف حتليل القضااي، ومها حت

هذان الشيئان مها طريقتان لتقوية احلجة.  105بناء القضّية وبناء احلجة.
 لذلك فإن لكل متحدث الوظيفة اخلاصة إللقاء خطابه.

 بناء القضية (أ)

جيب أن يكون تقدميبناء  القضية منهجًيا ألنه حتدد اجتاه 
ا أخطأ الفريق يف توصيل بناء القضية فهذا خطأ كبري الفريق. إذ

وسيضعف الفريق. ابلتفصيل كيفية وأمثلة تقدمي بناء القضية كما 
 106يلي:

 املشكلة (1)

املشكلة بشكل عام هي املشكلة األساسية اليت 
تسبب ظهور القضية. تُعرف املشكلة أيًضا ابسم خلفية 

الشكلة. أوالً، البحث. هناك عدة أمور جيب مراعاهتا يف تقدمي 
جيب أن تكون املشكلة مناسبا ابلظروف أو املشاكل املوجودة 
يف وسط اجملتمع. اثنياً: جيب أن تكون املشكلة مرتبطة 
ابلقضية. اثلثًا، يتم تقدمي املشكلة من املناقشات العامة إىل 
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املناقشااتخلاصة حبيث تكون أكثر تنظيماً وأسهل يف االستماع 
 والفهم.

 احلل (2)
حل املشكلة اليت يطرحها فريق املواالة. تقدمي 

عادة قد تكتب احلال يف القضية. ولكن، جيب على الفريق 
املعارضة إعداد احلل التبديل إذا مت السؤال من فريق 
املواالة، إذا مل يتم طرحه، فال يقدمه. لذا فإن الفريق 
ااملعارضة ليس ملزًما بتقدمي حل جديد ألنه ال حتتاج كل 

جديًدا. جيب أن يكون احلل املطروح أيًضا  القضية حالً 
مناسبا مع القضية املطروحة حىت تكون املناظرة متماسكة 
ومنهجية. عند تقدمي املشكلة، جيب أيًضا أن تكون 
مفصلة وكاملة: من، ومىت، وأين، وملاذا، وكيف، وما هي 

 الضماانت الفعالة.
 اهلدف (3)

دف اهلدف هو الغرض من املوقف عن القضية. حيدد اهل
االجتاه الذي ستؤخذ فيه األدلة. النتائج املراد حتقيقها تعتمد 
على اهلدف الذي مت تقدميه. اختلف اهلدف من فريق املواالة 
واملعارضة، وهي يعتمد على الغرض من احلجة اليت تريد 
تقدميها. ببساطة، أن اهلدف هو النقطة احملددة لسبب دعم 

 أوسع الفريق أو رفضه لاللقضيةات على نطاق
 بناء احلجة (ب)
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احلجة رأي أو فكر سينقل يف املناظرة. وعادة ما يتم تقدمي احلجة على 
فريق يتم  اسرتاتيجيةشكل حموار. احملور هم جاالنب أو جمال. احملور هو 

استخدامها حبيث يتم ترتيب اآلراء اليت يتم نقلها بدقة، ويسهل فهمها 
وجود احملوار مفيد أيًضا وليست واسعة النطاق. ابإلضافة إىل ذلك، فإن 

حبيث ال يتم نقل اجلوانب اليت مت نقلها مرة أخرى يف النقطة الثانية. هناك 
عدة أنواع من احملاور. على سبيل املثال احملوار املبدئي، الفعايل، الروفاحي، 
االستريوتيجي، اإلقتصودي، الرتبوي، اإلجتمعي، السياسي، احلكمي، 

 .التكنولوجيا، وما أشبها ذلك

بشكل عام، تنقسم احلجة إىل قسمني، ومها احلجة اهلجومية واحلجة 
 107التفنيدية. الفروق بينهما هي:

 

 احلجة التفنيدية احلجة اهلجومية
هي الرأي يستخدم يف تقوية املوقف 
واهلدف. هذه احلجة تكون سالح 
الفريق حىت ميكن قبول رأي الفريق 
من قبل اجلمهور وليس من السهول 

ق اخلصم رفضها. يتم على الفري
استخدام هذه احلجة أيًضا لتمكن 
 الفريق من الدفاع عن رأي الفريق.

هي دليل إضايف يتم تقدميه لرفض 
حجج فريق اخلصم. جيب أن 
يكون هذا الدليل أقوى من رأي 
الفريق. جيب أن يكون هذا 
اإلثبات مصحواًب ابألدلة املنطقية 
وامللموسة. إذا مل يتم تقدمي هذه 

إذا كان هناك رفض أو رد  احلجة
من اخلصم خبصوص حجة الفريق 

                                                           
107 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.27. 



98 
 

 
 

فال ميكن قبول احلجة املقدمة 
 وخيسر الفريق يف مباراة املناظرة

 

يف نظام املناظرات قطر، هناك الطريقة املنهجية إليصال احملوار. 
جيب أن يكون تقدمي احملور متسلساًل ومنهجًيا، بدًءا من التوكيد والعليل 

 وهم: 108هذه الصيغة ابلتاء الثالث. والتدليل. تسمى

 

 

 التدليل التعليل التوكيد

التوكيد هو منطوق 
احلجة وهو جوهر رأي 
الفريق. التوكيد هو 
الرأي العام. هذا املنطق 
سيظهر السؤال "ملاذا 

 كذلك؟"

التعليل هو السبب 
لتقدمي الرأي أو 
املنطوق. جيب أن 
يكون التعليل مرتبطًا 
 ومستمرًا مع التوكيد.

التعليل هو اجلواب من 
التوكيد. ال يكون تعليل 
يف شكل مجلة واحدة 
فقط، بل يستمر حىت 
تنتهي السؤال عن 
سبب تقدمي الرأي. 

التدليل دليل على 
التوكيد والتأليل. 
يعمل التدليل على 
تعزيز حجة الفريق. 
مصادر التدليل 

تنوعة للغاية؛ من م
األحداث احلقيقية 

وبياانت 
واإلحصائيات 

والقوانني وتصرحيات 
شخص ما، وما إىل 
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كلما كان بيان التوكيد 
أكثر تفصياًل، زاد قبول 

 حجة الفريق.

ذلك. ومع ذلك، يف 
النظاميات قطر، 
تفضل املاظرات قطر 
بلألدلة من 
األحداث احلقيقية. 
ألن مناظرات قطر 
 تؤول اآلراء املنطقية.

 

 

 
 التفنيد (4)

ملنطقية. وتكون التفنيد التفنيد هو رفض رأي اخلصم أبسباب أكثر ا
أقوى إذا اقرتنت ابألدلة. يطلق التفنيد أيًضا بنقد أو حتليل رأي اخلصم. 
إعطاء التفنيد واجب لكل املتحدث إال املتحدث األول والتلخيص. إذا 
مل تقدم التفنيد، فسوف يضعف الفريق ويقوي اخلصم. هناك ثالثة أنواع 

 احلجة، وتفنيد التفنيد.من التفنيد، وهي تفنيد املبدأ، وتفنيد 
 109 أنواع التفنيد هو:

 تفنيد التفنيد تفنيد احلجة تفنيد املبدأ
تفنيد املبدأ هو أبسط 
 التفنيد. تفنيد املبدأ

تستخدم لرفض ثالث 

د التفنيد احلجة هو تفني
يستخدم لرفض حجة 
اخلصم. إذا كان احملوار 

تفنيد التفنيد هو 
رفض التفنيد الذي 
قدمه اخلصم. هذا 
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النقاط املهمة من 
اخلصم ؛ أي املشكلة 
واهلدف. إذا مت تقدمي 
هذا التفنيد، فسوف 

 يسقط موقف اخلصم.

املنقول غري منطقي أو 
غري قوي مبا فيه 
الكفاية، فيمكن 
تفنيده. ابإلضافة إىل 
ذلك، إذا كانت األدلة 
غري مقبولة، فيمكن 

 رفضها هبذا التفنيد.

التفنيد هو سالح 
ا الفريق األخري. إذ

حصل الفريق على 
التفنيد املبدأ أو 
التفنيد احلجة 
ولكن مل يتم إعادة 
تفنيده، فسيضعف 
هذا أدلة الفريق 
ولن يقنع اجلمهور. 
يعمل هذا التفنيد 
حبيث يكون 
املوقف سليًما وال 
يرفض من قبل 

 اخلصم.
 

 خطرات التفنيد:  

 االستماع وفهم حجة اخلصم جيًدا اإلستماع
جياز النقاط الرئيسية عن حجة التكرار إب التلخيص

 اخلصم. على سبيل املثال، "قال..."
يشري إىل نقطة اإلختالف مع الفريق اخلصم  اإلعرتاض

يف احلجة. على سبيل املثال "ولكن..." 
يشري إىل نقطة اإلختالف مع الفريق اخلصم 

 يف احلجة. على سبيل املثال "ولكن..."
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. على سبيل تقدمي التربير مع االختالف التربير
 املثال، "وذلك ألن..."

تقدمي االستنتاج اجلديد. على سبيل املثال  اخلامتة
 "ولذلك، فإن/ إذن...."

 التلخيص/ خطاب الرد (5)

تلخيص املقارنة هو مقارنة آراء الفريق واخلصم. فائدة هذا 
التلخيص لتقوية حجج الفريق وكسر حجج اخلصوم. حىت يتمكن من 

األشياء اليت جيب  110قنا يستحق الفوز ابملناظرة.إقناع اجلمهور أبن فري
 تقدميها يف خطاب الرد هي:

 )أ( تلخيص جراء املناظرة 
 )ب( مقارنة حجج الفريقني

 )ج( نتقدمي نقاط قوة الفريق ونقاط ضعف اخلصم
 )د( حتديد نقاط تقييم املناظرة

 )هـ( شرح كيف يستحق الفريق الفوز
 املداخلة (6)

اء اخلصم، واملداخلة تتقدم يف أثناء خطاب املداخلة هي الرد على آر 
عادة يكون وقت املداخلة بعد الدقيقة األوىل إىل ما قبل  111املتحدث.

 15الدقيقة األخرية من وقت خطاب املتحدث. مدة إعطاء املداخلة 
دخلة هي كسر حجة اخلصم. واملداخلة عادة بشكل 

ُ
اثنية. وظيفة امل

 السؤال أو البيان ينفي احلجة. 
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تشجيع الطلبة على يعرض احملاضر فيديو 
كتابة نقاط املهمة

حتليل نقاط الضعف 
قني والقوة بني الفري
من قبل الطلبة

تقييم حمتوى املناظرة 
وإعادة شرحه من 

احملاضر

 ة مشاهدة فيديو مناظرات قطرطريق .3
هي طريقة يشاهد فيها الطالب فيديو مناظرات قطر. اهلدف هو أن يفهموا 

ومعرفة املصطلحات املستخدمة يف  مناظرات قطربشكل أفضل كيفية جراء 
 مناظرات قطرهذه الطريقة ضرورية حىت يتمكن الطلبة من فهم  112مناظرات قطر.

يف تطبيقها. هنا يعرض احملاضر فيديو بشكل أفضل وحىت ال يواجهوا صعوبة 
مناظرة قطر للطلبة. مث يتم تشجيع الطلبة على كتابة أسس املشكلة واملوقف 
واهلدف واحلجج لكال الفريقني. مث طلب منهم حتليل نقاط الضعف والقوة بني 
الفريقني مث شرحها. بعد أن ينقل الطلبة ما حصلوا عليه من الفيديو، يقوم احملاضر 

 حمتوى املناظرة وإعادة شرحه. بتقييم
 

  
 طريقة تطبيق البيئة اللغوية .4

ابلنسبة للطالب ، ميكن أن تكون بيئة اللغة أبي شكل مقبول سواء مسعي 
من قبل الطالب  اللغة هي كل ما ُيسمع ويُرى بصري. قال جاهيونو أن البيئة

غة يف األماكن فيما يتعلق ابللغة الثانية اليت يتم دراستها. تشمل حالة بيئة الل
العامة، التحدث مع أشخاص آخرين، عند مشاهدة التلفزيون، عند قراءة 
الصحف، أثناء عملية التدريس والتعلم يف الفصل، وقراءة الكتب املدرسية، وما 

يتم ذلك حىت يعتاد الطلبة على التعبري عن تركيب اجلملة وتذكر  113إىل ذلك.

                                                           
تطبيق نظام مناظرات قطر يف تدريب املناظرة العلمية العربية جبمعية الكندي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية “موالان,  112

 ”.احلكومية ماالنج
113 Adam Mudinillah Muhammad Husni Shidqi, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 

Memanfaatkan Lingkungan Berbahasa Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi,” … : Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran … 9, no. 3 (2020): 170–176, http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/At-

Tahdzib/article/view/198. 
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عرب الطلبة عن آرائهم بشكل سريع املرتادفات. ألنه عند تطبيق املناظرة سي
ومتجاوب. لذلك، جيب أن يكون هناك اعتياد يف التعبري عما تريد أن تنقله. هذه 

 الطريقة مفيدة جًدا للطالب يف ترقية قدرة مهارة الكالم.
 طريقة املباشرة )طريقة التقدمي( .5

ء بني الطريقة املباشرة عند عبد العزيز هي عالقة مباشرة بني الكلمات واألشيا
ابختالف من  114العبارات واألفكار دون احلاجة إىل وساطة أو تدخل اللغة األم.

دقيقة من  20تنفيذ مناظرات قطر بشكل عام، حيث مت تقسيم  القضية قبل 
املناظرة يف مادة مهارة  اسرتاتيجيةالتقدمي، مت تنفيذ تقسيم الفريق والقضية يف تطبيق 

تقدمي. هذا ألنه ليس كل الطالب لديهم نفس الكالم على األقل قبل أسبوع من ال
اخللفية والقدرات. جيب أن يكون تقسيم الفرق متساواًي لكل جمموعة حىت ال 
يكون هناك تفاوت بني الفرق. إلعطاء القضية، جيب أن تكون القضية سهلة 

 أوالً وأن تكون راهنة عن مشكالت األواخر أيًضا.
 طريقة التقييم .6

شأن اجلمع املستمر للمعلومات وتفسريها، يف    ة بعمليةطريقة التقييم هي طريق
وهذه الطريقة الزمة إلجياد  115القرارات املتخذة لتصميم نظام التعلم. التقييم

النواقص واألخطاء عند التقدمي. على أمل أن يتمكن الطلبة بعد التقدمي من 
، مث تقييم تصحيح األخطاء اليت ارتكبوها أثناء املناظرة. بدءًا من تقييم نفسه

نقائص وأخطاء أصدقائه. مث يقوم احملاضر بتقدمي كافة التقييمات واملداخالت من 
 مجيع النواحي إما من املادة واللغة وطريقة التقدمي.

                                                           
لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة  Jigsaw فعالية تطبيق الطريقة املباشرة ابسرتاتيجية“رين مرفا وندوا,  114

 .n.d ”,اإلخوان بنبارو
115 Muhammad Husni Shidqi, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Memanfaatkan Lingkungan 

Berbahasa Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi.” 
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مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةاألمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق  ب. 

 الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية

 اسرتاتيجيةاحثة أن اإلعداد الكافية والتسهيالت الكافية ستدعما تنفيذ رأيت الب
مناظرات قطر يف تعليم مهارة كالم. فإن اإلعداد الدقيق يسهل احملاضرين والطلبة يف 

. ابلتفصيل بعد أن تقوم الباحثة ابملقابلة والواثئق تشمل هذه سرتاتيجيةتنفيذ هذه اال
 اإلستعدادات كما  اآليت:

اع بني رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة مهارة الكالم، اإلجتم .1
 وطالب املتناظرين
على النحو األمثل، جيب أن يكون هناك اإلجتماع  سرتاتيجيةلتحقيق هذه اال

االجتماع هو اجتماع أو جمموعة يف منظمة  .سرتاتيجيةأوالً لدعم تطبيق هذه اال
قف الرمسية وغري الرمسية ملناقشة مشكلة يف كل من املوا أو شركة أو وكالة حكومية

مبعىن آخر، ميكن  116على أساس االتفاق املتبادل. والتفاوض بشأهنا والبت فيها

                                                           
116 Mhd Alfauzy et al., “Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Penjadwalan Rapat 

Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Pematangsiantar,” Seminar Nasional 

طريقة السمعية 
الشفهية

طريقة المحاضرة 
باستخدام المنهج 

التواصلي

طريقة مشاهدة 
فيديو 

طريقة تطبيق 
البيئة اللغوية

طريقة المباشرة 
(طريقة التقديم)

طريقة التقييم
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أيًضا تفسري االجتماع على أنه جمموعة من جمموعات رمسية من األشخاص تضم 
أربعة أشخاص أو أكثر هبدف التواصل والتخطيط ووضع السياسات واختاذ 

. وحضر رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة مهارة احلافزالقرارات وتوفري 
الكالم، وطالب املتناظرين يف هذا اإلجتماع. هتدف اإلجتماع لتصميم أو ختطيط 

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة  اسرتاتيجية
شمل األمور اليت جيب موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ت

مناقشتها ما يلي: خطط التعليم وإتقان املواد املتعلقة مبناظرات قطر وحتديد 
االقضااي وتصنيف الفريق وحتديد املتكّلم. هذه األمور ضروري حىت يكون التنفيذ 

 منهجًيا ووفًقا لإلجراءات الصحيحة.
 إعداد املرافق والبنية التحتية .2

و املرافق والبنية التحتية. املرافق هي مجيع هناك شيء آخر جيب إعداده وه
املرافق الالزمة يف عملية التدريس والتعلم ، املنقولة وغري املنقولة حبيث يتم حتقيق 
األهداف التعليمية بسالسة وانتظام وفعالية وكفاءة فعال. البنية التحتية هي 

ناء أو تسهيالت يدعم بشكل غري مباشر مسار العملية التعليمية، مثل: الف
احلديقة أو حديقة املدرسة، الطريق إىل املدرسة، وقواعد املدرسة، وما إىل 

املرافق والبنية التحتية ضروريىة لتمكن تنفيذ عملية التعلم ابلسهولة.  117ذلك.
تشمل املرافق اليت جيب إعدادها هي جهاز إسقاط والشاشة وأجهزة كمبيوتر/ 

الوقت نفسه، فإن البنية التحتية املتوفرة احلاسوب  واجلراس والكراسة والقلم. ويف 
 هي املبىن والفصل املناسبة.

                                                           
Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 1, no. 1 (2020): 218–223, http://prosiding.seminar-

id.com/index.php/sainteks/article/view/435. 
117 Ike Malaya Sinta, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” Jurnal Isema : Islamic 

Educational Management 4, no. 1 (2019): 77–92. 
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مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف  اسرتاتيجيةالعوامل الداعمة يف تطبيق  ج. 
 قسم تعليم اللغة العربية

العوامل الداعمة هي مجيع العوامل اليت تشارك يف تشجيع ودعم وإطالق   
وما إىل ذلك على حدوث شيء ما. العوامل سوف تؤثر ودعم  ومساعدة وتسريع، 

اجنازات التعليم. ابلتفصيل بعد أن تقوم الباحثة ابملقابلة والواثئق تشمل هذه العوامل 
 كما  اآليت:

 اإلمكاانت األساسية .1
يتم منح البشر مزااي وفضائل من قبل هللا سبحانه وتعاىل يف شكل  

خلية، واإلمكاانت املوجودة إمكاانت أساسية، كل من اإلمكاانت الدا
داخل أنفسهم، وكذلك اإلمكاانت اخلارجية، اإلمكاانت اليت يتضمنها هللا 
سبحانه وتعاىل لتوجيههم. هذه اإلمكاانت هي واحدة من رأس املال 
البشري للقيام ابملهام وحتمل املسؤوليات. لذلك، جيب تنمية اإلمكاانت 

أجل العيش ابلقرب من واإلستفادة منها على أفضل وجه ممكن من 
وكذلك يف ممارسة املناظرة، القدرة يف املناظرة حتتاج  إىل  118الكمال.

إستفادة اإلمكانيات األساسية. قبل التدرب املناظرة، جيب أن يبذل الطلبة 
مزيًدا من اجلهد لتسهيل املمارسة. ألن القدرة يف املناظرة حتتاج إىل مهارات 

 119خاصة. من بني األمور هي:
 ارات اللغوية األساسيةامله .أ

املهارات اللغوية األساسية هي القدرة للتكلم ابللغة العربية والقدرة 
لفهم إيصال كلمات اآلخرين. من املهم أن يعرف احملاضر املهارات اللغوية 

                                                           
118 https://www.suarakuningan.com/2018/05/mengenal-potensi-dasar-manusia.html  
119 Aad Nur Sayyidus Sayyidus Syuhur Baaking, “Seni Debat Bahasa Arab”, hlm.37. 

https://www.suarakuningan.com/2018/05/mengenal-potensi-dasar-manusia.html
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األساسية لدى الطلبة. على سبيل املثال يف استخدام طريقة السمعية 
اد الطلبة تطبيق املناظرة، فإن الشفهية كما وصفت الباحثة أعاله. إذا أر 

أول ما جيب امتالكه هو املهارات اللغوية األساسية. ألنه إذا مل يكن لدى 
الطالب القدرة يف الكالم، فسيواجه ابلصعوبة يف تطبيق املناظرة. كيف 
ميكن لشخص أن يعرب آراءه إذا كان ال يقدر أن يتكلم ابلعربية. لذلك، 

رة هذه خمصص فقط لفصول املتقدمي، على املناظ اسرتاتيجيةفإن تطبيق 
 .(International Class Program)سبيل املثال الفصل الربانمج الدويل 

ميكن تطوير جودة اللغة وتدريبها ما داما أراد الشخص يسري. على 
األقل يكون املتناظر إمكاانت اللغوية األساسية أواًل. مث تزداد قدرات أو 

 نفسها عندما ميارس املناظرة. املهارات اللغوية من تلقاء
 الذهين .ب

جعله مستعًدا للعطاء االستجابة الذهين هو احلالة العامة للشخص 
االستعداد الذهين هو أساس مهم  أو  اإلجابة يف أحداث معينة يف حالة.

فالذهين يؤثر على القدرة  120لشخص ما للقيام أبنشطة التعلم بشكل جيد.
راته هو الدافع األويل الذي جيب تطبيقه إن إقناع النفس بقد يف املناظرة.

منذ الصغر.سيؤثر عدم الثقة يف قدرات الشخص بشكل كبري على ذهنه. 
جلعل أنفسنا أكثر ذكاًء وزايدة الذكاء، جيب علينا تغيري طريقة تفكريان من 
خالل اإلميان أكثر بقدراتنا، واالعتقاد أبننا يف الواقع أشخاص أذكياء. إذا 

شخص ضعيف لو كان لديه مهارات اللغوية القوية واملعرفة كانت الذهين ال
الواسعة واملواد الكاملة والروح تفكري النقدي العالية ولكنه يسقط ذهنيا 

                                                           
120 Zakir Has, “Pengaruh Cara Belajar Dan Kesiapan Mental Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,” Angewandte Chemie 

International Edition, 6(11), 951–952. 6, no. 2 (2018): 135–141. 



108 
 

 
 

ابلسهولة، فسيكون لذلك أتثري سيء على النتيجة. الذهين هو األساس 
الرئيسي إذا كان شخص يريد أن يتناظر. لذلك، جيب على احملاضر توفري 

 ي للطالب ليكون لديهم الذهين القوي.دافع خارج
 شحذ املهارات .2

الشيء الذي أنمل أال يتحقق أبًدا يف وقت قصري، أي شيء ميثل 
رغبة بشرية جيب أن مير دائًما بعملية طويلة، طويلة مبا يكفي وال حىت 
طويلة جًدا. لكن مرة أخرى، ال يزال علي الشخص أن مير بعملية ألنه 

املعىن احلقيقي للحياة، ال يتم فصل الشخص لكي يعيش احلياة ويعرف 
أبًدا عن كلمة "عملية" ألهنا تشبه حد السيف. إذا كان لدينا سيف ونريد 

 أن نرى سيفنا أكثر حدة، فيجب أن نشحذه أواًل.
جمرد مثال واحد بسيط، إذا أردان شحذ الشفرة جلعلها أكثر حدة، 

وجود شحذ ابلفعل  فإننا حنتاج إىل شحذ وليس ذلك فقط، على الرغم من
ولكن إذا مل نشحذ الشفرة ابستمرار فلن تكون الشفرة حادة أبًدا إىل األبد. 
تعد شحذ املهارات أيًضا مهمة جًدا لتطوير قدرة املناظرة. ابإلضافة إىل 
امتالكه إمكاانت أساسية، جيب على املتناظر تطوير قدراته حبيث تزيد 

 ت:مهاراته يف املناظرة. تشمل هذه القدرا
 التعود على الكالم واإلستماع .أ

وال ينكر أن يف املناظرة أربع مهارات ابلدفعة الواحدة، وهي مهارة 
الكالم، مهارة اإلستماع، مهارة الكتابة، ومهارة القراءة . ولكن أن أهم 
مهارة  املستخدمة هي مهارة الكالم واإلستماع. كما كتبت الباحثة يف 

و عبارة عن الصوت هلا الفوائد. يرى اإلطار النظري أن الكالم لغوي ه
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اخلرباء أنه املعىن القائم بذاته يشبه الكلمات. واملصطلح النحوية هو اجلملة 
املركبة املفيدة. وهناك من يقول أن الكالم هو احملاور األساسي للمهارات 

مهارة كالم هو القدرة على التعبري عن صوت الكلمات  121اللغوية األربع.
مبعىن  122 عن اآلراء والرغبات واألفكار واملشاعر لآلخرين.أو اجلمل للتعبري

أوسع، الكالم هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت 
تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل 

واإلستماع يف اللغة أييت من اللغة   123األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.
مما يعين االستماع أو االستماع. وحبسب اإلمام مكروف نقاًل عن العربية 

قاهية إيدي سيتياوان ، فإن االستماء من حيث املصطلحات هي "األداة 
األوىل اليت يستخدمها البشر للتواصل مع البشر ويف مراحل معينة من 

 124خالل االستماع نتعرف على املفرودات وأشكال األعداد والطرق ".

خص أن يستهدف ترقية مهاراته يف املناظرة ابلسرعة، إذا أراد ش 
فعليه يف كثري من األحيان أن يعتاد على الكالم واإلستماع. التعود على 
مهارة الكالم من خالل تعود التحدث إىل الزمالء ابستخدام اللغة العربية 
أو تطبيق طريقة البيئة اللغوية اليت وصفتها الباحثة يف املبحث أعاله. وتعود 
على مهارة اإلستماع من خالل إستماع مقاطع فيديو مناظرات قطر أو 

 بطريقة مشاهدة فيديو اليت وصفتها الباحثة يف املبحث أعاله.

                                                           
ية دوافع الطلبة يف املناظرة العلمية لرتقية مهارة الكالم )دراسة احلالة يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم “121

 ”.ماالنج(
سرتاتيجية املناظرة النشيطة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة أتثري تطبيق منوذج التعليمالتغاعلي ابستخدام ا“رحيان عامل جاز,  122

 .n.d ”,الكالم لدى الطلبة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو
 ”الناطقني ابلعربية. تعليم مهارة الكالم لغري“سيتييادي,  123

124 Zakir Has, “Pengaruh Cara Belajar Dan Kesiapan Mental Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.” 
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 توسيع املعارف .ب
توسيع املعارف هو تكثري املعلومات العامة عن املشكالت الراهنة. 
املشكالت تشمل من مجيع النواحي: الناحية الرتبوية، اإلقتصادية، 

صحية، السيكولوجيا، السياسية، وما إىل ذلك. املوضوعات املستخدمة ال
يف املناظرة هي القضااي الراهنة. لذلك، جيب على املناظر أن يوسع معارفه 
من خالل قراءة األخبار األواخر بشكل متكرر أو من خالل مشاهدة 

يه األخبار على التلفاز أو اليوتوب. كلما اتسعت معارف املتناظر، تيسر عل
تقدمي احلجة ونقلها وانتقادها. إذا كان لشخص القدرة على الكالم فقط 
دون أن يكون لديه أي املعرفة، فسيواجه ابلصعوبة يف تركيب احلجة. 
فالعبارة مثل حيصد مبا يزرع. كلما زرعت أكثر فحصدت أكثر أيضا. 

ج. وابملثل يف املناظرة، كلما اتسعت املعرفة، سيتم زايدة املزيد من احلج
 خاصة يف مناظرات قطر اليت تفضل الدليل الواقعي أكثر.

 احملاضر املؤهل يف املناظرة .3
يف حتويل التعليم وتطويره  فتهتمثل وظييرتف احمل علمهو امل  احملاضر

اخلرباء يف جمال  ون. احملاضر جالل التعليم والبحث وخدمة اجملتممن خ
. أو مناظرات قطر ربيةناظرة العاملاملناظرة هم حماضرون يفهمون منهجية 

هذا يؤثر بشكل كبري على اهتمام الطالب بدراسة املناظرات العربية. هذا 
موالان مالك  جامعة. يف قسم تعليم اللغة العربية مل هو عامل خارجيالعا

، هناك العديد من احملاضرين اخلرباء يف ماالنج اإلسالمية احلكومية إبراهيم
مدرب من ن يكون احملاضر أيًضا أجمال املناظرة. سيكون من اجليد 

 مجعيةتدريب املناظرة يف املدرب السابق يف  ، على سبيل املثالللمناظرات
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اإلسالمية  موالان مالك إبراهيم جامعةالكندي قسم تعليم اللغة العربية 
 .ماالنج احلكومية

 محاسة الطلبة .4
ذا الطالب أو إجنازه. يف هحتفيز تعلم الطالب مهم جًدا لتحقيق أداء 

، من واجب والتزام املعلم أن يكون دائًما قادرًا على احلفاظ السياق، ابلطبع
، اد طرق لزايدة محاس تعلم الطالبعلى دافع تعلم الطالب وحتسينه وإجي

، وكذلك كيفية زايدة دافع الدراسة الذاتية كيفية تعزيز روح التعلم املنخفضةو 
، سيؤثر ابإلضافة إىل ذلك .لشرح للطالب كيفية تنمية دافع التعلم الذايتو 

مهارة  مادةالطالب أيًضا على عملية التدريب على املناظرة يف  ةمحاس
 . خصوصا يف املناظرة كالمال

 الوسائل الكافية .5
وسائل اإلعالم التعليمية هي إحدى الطرق أو األدوات املستخدمة 

جناح  يف عملية التعليم والتعلم. يتم ذلك لتحفيز أمناط التعلم من أجل دعم
عملية التدريس والتعلم حبيث ميكن أن تكون أنشطة التعليم والتعلم فعالة 
يف حتقيق األهداف املرجوة. هناك العديد من أنواع وسائط التعلم اليت 

دور ، دخل ى ذلك ، يف هذا اليوم العصرميكنك استخدامها. عالوة عل
مل وسائل تع ، مبا يف ذلك عامل التعليم.التكنولوجيا يف جوانب خمتلفة

اد التعليمية املقدمة. اإلعالم التعليمية على جذب اهتمام الطالب ابملو 
 لتعليمية كاملة إىل حد ما. ميكن أن تكون الوسائ لهناك حاجة إىل وسائ
مثل  السمعيةرئية. الوسائط املسمعية الرئية و املسمعية و العلى شكل وسائط 

املتعلقة بنمط  مثل الصور املرئية لالتسجيالت الصوتية للمناظرات، والوسائ
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مثل مقاطع الفيديو للمناظرة يف  املرئيةالسمعية  الوسيلة، و مناظرات قطر
 قطر.
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
مناظرات بناء على نتائج حتليل ومناقشة البحث، فتقوم الباحثة ابخلالصة حول 

م تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك يف تعليم مهارة الكالم  لدى الطلبة قس قطر
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كما يلي:

يف تعليم مهارة الكالم  لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية  مناظرات قطرإن كيفية  .1
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بطرق التعليم األيت: طريقة 

طريقة احملاضرة ابستخدام املنهج التواصلي، طريقة مشاهدة  السمعية الشفهية،
 فيديو، طريقة تطبيق البئة اللغوية، طريقة املباشرة )طريقة التقدمي(، طريقة التقييم.

مناظرات قطر يف تعليم مهارة  اسرتاتيجيةإن األمور اليت حتتاج استعدادها لتطبيق  .2
ان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الكالم يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موال

ماالنج األول هو اإلجتماع بني رئيس القسم، سكرتري القسم، احملاضر مادة مهارة 
 الكالم، وطالب املتناظرين والثاين هو إعداد املرافق والبنية التحتية.

مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم يف  اسرتاتيجيةإن العوامل الداعمة يف تطبيق  .3
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج قسم 

األويل هي اإلمكانيات األساسة وهي املهارات اللغوية األساسية والذهين والثانية 
 هي شحذ املهارات وهي التعود على الكالم واإلستماع وتوسيع املعارف.
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 التوصيات .ب
اك بعض اإلقرتاحات اليت قدمت الباحثة بناء على نتائج البحث وخالصته، هن

 وهي:
مناظرات قطر لتطبيق يف تعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجيةلرئيس القسم:  أن يدعم  .1

 ابستعداد األمور احملتاجة. 
مناظرات قطر ابلطرق املكتوبة يف  اسرتاتيجيةحملاضر مادة مهارة الكالم: أن تقوم  .2

 ويستعد األمور احملتاجة. نتائج البحث كي يفهموا الطلبة فهما اتما
مناظرات  اسرتاتيجيةللطلبة: البد للطلبة أن يكثر يف استعداد العوامل الداعة لتطبيق  .3

 قطر يف تعليم مهارة الكالم
 جيدة لرتقية مهارة الكالم سرتاتيجيةللجامعات أو املدارس أو املعاهد: هذه اال .4
مناظرات قطر يف تعليم  اسرتاتيجيةللباحثة: أن تقوم ابلبحث املستمر عن تطبيق  .5

 مهارة الكالم

 ج. اإلقرتاحات

فيما يتعلق بكتابة حبث العلمي، ال ميكن إنكار وجود بعض النواقص يف 
مناظرات قطر يف تعليم مهارة الكالم  اسرتاتيجيةجهود البحث العلمي يف نظاميات 

احلكومية  لدى الطلبة قسم تعليم مهارة الكالم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
ماالمج، لذلك إذا مل يكون كاماًل هلذه الكتابة أتمل الباحثة خاصة ملن يقرأ هذا 
الكتاب ألن يصلح هذا البحث، وكذلك تشكر الباحثة على مجيع األساتذة يف 
املالحظة واالهتمام يف تقدمي كتابة هذا البحث العلمي. وأمتىن أن يكون هذا البحث 

د ترقية كفاءة الكالم يف ممارسة اللغة العربية بشكل مفيًدا جلميع األطراف يف جه
خاص لفن املناظرة، وأن يتمكن الباحثة اإلستمرار والتطوير يف إطار هذا البحث من 
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مناظرات  اسرتاتيجيةحيث التفكري النقدي يف املناظرة العلمية، وخاصة يف تطبيق 
الم جامعة موالان مالك قطر يف تعليم مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم مهارة الك

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالمج.
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 دليل املقابلة .أ
Instrumen Wawancara 

No Sumber Data Pertanyaan 

1. Pelatih Qatar Debate 1. Apa yang anda ketahui tentang Qatar 

Debate? 

2. Sejak kapan Qatar Debate didirikan? 

3. Apa saja manfaat dari pelaksanaan 

Qatar Debate? 

4. Adakah kelebihan dan kekurangan 

dari Qatar Debate? 

5. Bagaimana sistematika Qatar Debate? 

6. Apa saja faktor penunjang dari Qatar 

Debate? 

7. Bagaimana jika Qatar Debate 

dilaksanakan dalam mata kuliah 

maharoh kalam jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Malang? 

8. Jika mungkin, apa saja yang harus 

dipersiapkan dosen dan mahasiswa? 

9. Metode Pembelajaran apa yang cocok 

untuk digunakan dalam 

pembelajaran maharoh kalam 

melalui strategi Qatar Debate?   

2. Debater Al Kindy 1. Bagaimana sistematika Qatar Debate? 

2. Bagaimana cara kamu berlatih debat? 

3. Apa saja faktor penunjang dari latihan 

Qatar Debate? 

4. Bagaimana jika Qatar Debate 

dilaksanakan dalam mata kuliah 



120 
 

 
 

maharoh kalam jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Malang? 

5. Jika mungkin, apa saja yang harus 

dipersiapkan dosen dan mahasiswa? 

6. Metode Pembelajaran apa yang cocok 

untuk digunakan dalam 

pembelajaran maharoh kalam 

melalui strategi Qatar Debate?   
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 دليل املالحظة .ب
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