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 الملّخص
 

مهارات اللغوية العربية التطبيق نشاط المحاضرة لترقية  .2016، محمد عبد، الحليم 
البحث . 2016-2015لطاب الفرقة اأولى بمعهد سلم الهدى سيواان السنة الدراسية 

. قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية الجامعة اإسامية الحكومية فونوروغو. العلمي
المشرفةالباء الحسنى الماجستير 

 
 .مهارة اللغة العربية, عملية احاضرة: الكلمات اأساسية

ؤسسات  تعليمها ب ال الدراسة مواد من احدى ي العربية اللغة  اإسامية، التعليمية ا
ظر مع . تعليم العلوم اإسامية ولفهم القرآن العظيم لتسهيل كب دور ا العربية اللغة أن إ بال

هارات اللغوية العربية وطريقة , مطالبات العصري علم عن التعليم  ا بغي تزويد ا ي
ي من خال إجراء , الدعوة الصحيحة يو طابةالدرس اإضا   public) العامة  ا

speaking) ي باحاضرة دى سيواان. او  عهد سلم ا . احاضرة واجب على كل طالب 
دى هارات اللغوية لطاب معهد سلم ا قية ا أن فيها اأنشطة اللغوية , ا دور مهم ل

وعة ت ليزية. ا ي اللغة العربية وكذلك اإ ذا الرنامج  ستخدمة   ذا . واللغة ا يهدف 
د الطاب هارات اللغوية العربية وكذلك اللغة , الرنامج ا ترقية مهارة اللغة ع إما ا

ليزية  .اإ
عهد  (1:نظرا ا خلفية البحث، يأخد الباحث أسئلة البحث يع  كيف عملية احاضرة  ا

دى " عهد اللغويةارة امكيف  (2, اإسامي سيواان ؟" سلم ا دى" لطاب ا  نشاط " سلم ا
عهد  (3, ؟احاضرة  شكات ال يواجهها الطاب  دى "ما ا اإسامي سيواان  عملية " سلم ا

عهد  (4, احاضرة ؟ شكات ال يواجهها الطاب  دى "كيف حلول ا اإسامي سيواان " سلم ا
 . عملية احاضرة ؟
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وعى  ذا البحث العلمي على سبيل البحث ال  Qualitative)إستخدم الباحث نوع البحث 

research)  تج البيانات الوصفية و إجرآت البحث ال ت وعي   (Descriptive data)و البحث ال
تأملة ة اأشخاص و طبائع ا كتوبة أو من ألس د البحوث مع  .كاأصوات ا ذ متست هج نوعي  

و وصف دور احاضرة قيقها  راد  داف ا هارات اللغة العربية  مدرسة سلم  الورقة على اأ قية ا ل
دى اإسامي  . سيواانا

دى تس مرة  اأسبوع   (1: ا البحث يعذ نتائج من عهد سلم ا عملية احاضرة با
امس, يوم اأحد يع الطاب من الصف اأول ح الصف ا ك فيها  طبة من , واش فيها القاء ا

باط للطاب السامع عهد سلم  (2. الطاب واخد اإست هارات اللغوية اأربعة كلها مدروسة با من ا
دى اع اإذاعة العربية وخطابة العربية, ا ي  هارة اإستماع  ي احادثة , اما ا اما مهارة الكام 

طبة, اليومية و احاضرة اث وقراءة نص ا ي قراءة الكتب ال ي , اما مهارة القراءة  اما مهارة الكتابة 
اصة  احاضرة ط و كتابة ا وعة (3. درس اإماء وا شكات ال يواجهها الطاب مت : ي , ا

وف ذ الصباح, ا درسة م طبة, ايدخل ا طبة, السكوت  وسط ا  (4. الصعوبة  كتابة نص ا
بهة على من ا يدخل الفصل بسباب احاضرة وامر بتكث عن  اعطى قسم الرعاية الطاب نصيحة والت

طبة دى كتاب , التجريبة إلقاء ا عهد سلم ا ظمة الطاب  ساعدة " موعة"ألف قسم التعليم م
طبة  .صعوبتهم  كتابة نص ا
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 الباب اأول
 المقدمة

 
 

خلفية البحث   .أ﴾ ﴿
ؤسسات العاملة اإساميةدرسة امكما سبق  معرفة، أن    ي واحدة من ا  

ال التعليم ونشر اإسام  سلم دائما ال يرجون  تمع ا عل من قبل   جيل أن 
زة  اجتمع ا الطاب علم ، اإساميةدرسة ام  .الشباب اإسامية وكذلك ا

سلمتشريعو اإسام عن دين توقع أن خلق من شباب ا ستقبل وال من ا  الذين  ا
ديثوسط م على استعداد نشر الدعوة اإسامية   و  .اجتمع ا الدعوة 

كن لإسام أن يكون على نطاق واسع وةمع الدع .نشاط مهم جدا  اإسام  ،
اس دون الدعوة لإسام سيكون بعيدا عن اجتمع، ب ولكن .وقبول من قبل ال

تفي من سطح اأرض دم الدع .وسوف  ياة العامة،  ية و ا ياة الدي ظيم ا ة لت
ج سيكون اغما  كما قال اه تعا  كتب الكر عن امر  .1 وسعيدةاع مت
حل اآية صورة الُتكتب , الدعوة ِة اُدُْع “ :125 ال ِْْكمى ِبْيِل رىِبكى بِا ى سى  ِا

 ِ ِبْيِل ىْن ضىَل عىْن سى ُوى اىْعلىُمِ  يى اىْحسىن ِاَن رىَبكى 
ِ  ْ ُْم بِاَلِ ْ اِد ىِة وىجى ْىسى ْوِعظىِة ا وىاْلمى

ُوى اىْعلىُم بِاْلُمْهتىِدْينى  عرفة العلمية عن . ”(125)وى وا يكف للطاب لديهم ا
ا دور مهّم جدا, الدعوة فقط ة . اللغة ال ُتْستعمل ليبلغ دعوهم  س باللغة ا

تماما تاماً  م ا عل اجتميع  يدة سوف   .  وا

                                                 
مد علي عزيز1   ,Ilmu Dakwah,  ,(اندا: جاكرتا  .37, (2004, فاري
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ى   ة . الفاظ يعر ها كل قوماللغة  تلفة من حيث :واللغات كث ي  و
ع:اللفظ  اس , متحدة من حيث ا ا ضمائر ال ع الواحد الذي  اي إن ا
 2.ماحد

 

ا دور مهم  حياة اأّمة  ذا التعريف، ان اللغة  ادا على   ناسأن ال. است
اما، وبدون اللغة ايضا سيسّبب كل انواع  كن ان يعمل بأنشط  بدون اللغة ا

شاط مشلوا  .ال

دى" معهد  د و العصري" سلم ا عا بية ال  تعمل احد ا  ال
م أن كن ال اإسامية سلم من شباب ورعاية إنشاء أطفا  أساس على ا

زة الدي التعليم ا ديث اجتمع وسط  ا يع اأساتد. ا عهد و دير ا  اعطى ا
صوص  علوم اللغوية والدعوةدورة تدريبية  يث يكون لديهم مزيد من وبا  

ساعدة  ي التدريبة  .  اإساملإنتشار الدينالكمية  اجتمع  ها  واحد م
بية و  الطريقة الدعوة اسبة . مهارات اللغوية اأج  سيجعلاستخدام اللغة ا

عل اانتبا إ مراقبة اصة ال  اص عن خطبتهمالفروق الدقيقة ا تمام ا .  واإ
شاعر باستخدام عامات واأصوات  هجية للتعب عن اأفكار أو ا ي أداة م اللغة 

كن أن يكون مفهوما ع الذي  توي على ا اءات، أو وافق عامات ال   .3واإ

ؤسسات  تعليمها ب ال الدراسة مادات من واحدة ي العربية اللغة  ا
ظر اإسامية، التعليمية عن تعليم  لتسهيل كب دور ا العربية اللغة أن إ بال

 فيطلب العربية، اللغة دراسة لتسهيل لذلك،. العلوم اإسامية ولفهم القرآن العظيم
ية القدرة ا يكون أن معلم كل من ه  اللغة تعليم  وخاصة واجباهم، أداء  ا

                                                 
2
كتبة التوفيقية: مصر), جامع الدروس العربية, الشيخ مصطفى الغايي   .6 ,(2013, ا
  .5, (2004, مشكات ماانج: ماانج) ,Sintaks Bahasa,  امام اسرار3
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و لطاها العربية ي و ال اللغة و   مسامتها تقد ا يتس ح. عليهم أج
سلم فهم  ااتصاات، عام مطالب ولكن. عن العقيدة اإسامي اإندونيسي ا

، ات يؤدي بدور ديدة التغي  يتطلب الدول ب التفاعل. العربية اللغة تدريس  ا
سلم من فعلة) تقبا العربية القدرة ليس ل يكون أن ا  يدرس كما  فقط ،(ا

هارات ولكن. السافية  معهد معظمهم  نشاطا أكثر ال اللغوية القدرة  ا
باشرة الطريقة ذا العصر  و.وإنتاجية   العربية اللغة تدريس  تطبيقها بدأ ا

ي طريقة إعطاء اأولوية على مهارات ا .إندونيسيا باشرة  4لكامالطريقة ا
.  

علم عن التعليم  , مع مطالبات العصري واجتمع ذلك بغي تزويد ا ي
هارات اللغوية العربية وطريقة الدعوة الصحيحة ي من خال إجراء اأنشطة , ا و

طبة هجية ا ي باحاضرة (public speaking) العامة الام  . او 
ية و أحد اأصول وااستثمار قيمة ور طبة  طبة حاليا  .ا  الكث تعطيا

فس، ةمن الفرص ة، والقدرة من الثقة بال يعا لتحس مه ا   اأصدقاء، ولتكث ل
ا عارف، وغ  .والزماء وا

طبة اليوم   اسفن ا عرفتهم من ال من أي شخص، وخاصة  عصر  ب 
علومات، وخاصة ااتصاات ة حيث عام ا حياة اإنسان  .ال مت بسرعة كب

و جزء ا يتجزأ من  كن فصلها عن أنشطة التواصل، أن التواصل  على اأرض ا 
ياة ااجتماعية اإنسان أو اجتمع ية ا ظام وب  .5ال

                                                 
 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran,  رضية زين الدين واخرون4

Bahasa Arab  ,(2005, موعة فوستكا رحلة:  يوجياكارتا) ,39. 
5
اطا  يساندو: يوغجاكارتا), Pengantar Teori komunikasi,  طامي سف , (2016, ميديا ف

1. 
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درسة اإسامية ,  الواقع استخدام برنامج ,دراسة اللغة العربية  ا
هارات اللغوية ا دور مهم للطاب  إتقان ا ساعدة والتدب من . احاضرة 

علم وبذكائهم را  الكام والتبليغ عن خطبتهم, ا كانت . سيكون الطاب ما
طبة تدبر الطاب عن ثقاهم و شجاعتهم ليقومون ويتكلمون ويعرون عن  ا

م امام اأصحاهم هارة اإتصالية والطريقة . فكر و لتدب ا داف اللغة  اسبا باأ م
ي اإستماع والكام والقرأة والكتابة ال يؤمن  هارات اللغوية و التعليم من اربع ا

 .6عن اإرتباط ب اللغة واإتصالية
عهد  دى" احاضرة  شكات , اإسامي" سلم ا ا عن ا كن فصا ا 

طبة والعقلي . ال يواجه الطاب تاج إ اإستعداد التام  ا اأنشطة ال 
اختبار والتواصل والتحدث باللغة العربية  اأماكن وكذالك  مهارة الكام و

ي ليست سهلة للطاب للقيام بذلك ا, العامة  ل دور , اذان دور مدبر اللغة 
و حجر عثرة كب . مهم جدا القلق  .ان يزيل الثقة .للخاطبالقلق التواصل 

بة  .الذا يؤثر سلبا على مصداقية التواصل ديث اج مثل ر أعراض القلق  ا
اف أو إشراف سرح والقلق يتحدث، وااكتئاب، والبعض اآخر    .7ا

درسة  ة فونوروغو، ا ية  مدي ؤسسات التعليمية الدي ا احدى من ا  باعتبار
دى" ية واللغوية " سلم ا مية الدي ة جدا لتعزيز الت اإسامي لديها مسؤولية كب

شاكل ال تواجهها، سواء بشكل مباشر أو غ مباشر . للمجتمع والتغلب على ا
هارات  قية ا ذا البحث عن تطبيق نشاط احاضرة ل لذلك، سيبحث الباحث  

                                                 
ميد6  ,Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode,  واخرون عبد ا

Strategi, Materi, dan Media  ,(كومية ماانج: ماانج  .9, (2008, جامعة اإسامية ا
ا او7  يلي   ,Public Speaking ,(ماتا فوري ميديا: جاكارتا . 3, (2013, ف
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شكات ال يوجهها الطاب  عمليتها ليلها واإباغ . اللغوية العربية وا  يتم 
ها  .ع

 
تحديد البحث  .ب﴾ ﴿

هارات اللغوية قية ا ذا البحث ا تطبيق نشاط احاضرة ل دد  ,  و
ي اإستماع والكام والقراءة والكتابة ا  ا الباحث  هارات اللغوية ال قصد  .وا

 
أسئلة البحث  .ج﴾ ﴿

 :ضع الباحث أسئلة البحث كما يلىي
عهد  .1 دى "كيف عملية احاضرة  ا  اإسامي سيواان ؟" سلم ا

عهد  .2 دى"كيف مهارة اللغوية لطاب ا اإسامي سيواان  نشاط " سلم ا
 احاضرة ؟

عهد  .3 شكات ال يواجهها الطاب  دى "ما ا اإسامي سيواان " سلم ا
  عملية احاضرة ؟

عهد  .4 شكات ال يواجهها الطاب  دى "كيف حلول ا اإسامي " سلم ا
 سيواان  عملية احاضرة ؟

 
أهداف البحث  .د﴾ ﴿

داف البحث ال أراد الباحث الوصول إلي كما يلى  : من أ
عهد عرفة  .1 دى "عملية احاضرة  ا  . اإسامي سيواان" سلم ا
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عهد عرفة .2 دى " مهارة اللغوية لطاب ا اإسامي سيواان  عملية " سلم ا
  .احاضرة

عهد عرفة  .3 شكات ال يواجهها الطاب ا دى "ا اإسامي " سلم ا
 .سيواان  عملية احاضرة

عهد عرفةم .4 شكات ال يواجهها الطاب  دى " حلول ا اإسامي " سلم ا
 سيواان  عملية احاضرة

 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

 الفوائد النظرية .1

عارف عاما و  قية ا اوات ل ذا البحث إسهاما فكريا   قية يرجى من  ل
عارف  تدريس اللغة العربية خاص . ةا

الفوائد العملية  .2
  للباحث .أ 

ليل يترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفت ل  شكات امستطيع أن 
. مهارات اللغوية ويصلح الطريقة التعليمية 

  للمدرسة .ب 
فيذ يهذا البحث تصلح أن  كم و ت ستخدم للقوالب  تثبيت ا

صيص  مهارات اللغوية و عملية تدريس اللغة العربية جيدا  و
 .احاضرة

 للمدرس .ج 
درس برنامج تدريس اللغة العربية كاما ح  كى يستطيع أن يضع ا

عهد يستطيع أن يرقى اللغة العربية  دي"با  اإسامي سيواان" سلم ا
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 منهج البحث .و﴾ ﴿

نوع البحث  .1
ذا البحث العلمي على سبيل    إستخدم الباحث نوع البحث 

وعى  و إجرآت البحث  (Qualitative research)البحث ال وعي  و البحث ال
تج البيانات الوصفية  كتوبة أو من  (Descriptive data)ال ت كاأصوات ا

تأملة ة اأشخاص و طبائع ا 8.ألس
ذ   د البحوث مع هج نوعي   تست

و وصف  قيقها  راد  داف ا قية  تطبيق نشط احاضرةالورقة على اأ ل
هارات دى اإسامي عهد اللغة العربية  ما  .سلم ا

حضور الباحث  .2
وعى تعّلقا أكيدا أّن الباحث    حضور الباحث يتعّلق هذا البحث ال
 .(Human instrumen)ية ص احدى الوسائل الدراسية الشخوه

هج العلمى  و اإختبار  (Scientific paradigm)مع البيانات  ا ستخدم  ا
. التحريري أو اإستتفتاء أو الوسيلة اأخرى

مع البيانات و الوسيلة اأفضل  تصلة . الشخض  و الوسيلة ا الشخص 
خر  صول  (informan)با يدان و ا و يقدر على فهم أنواع التبادات  ا

 9.عليها

 مكان البحث .3

                                                 
8
يكا جيفتا: جاكارتا) Metodologi Penelitian Pendidikan ,مارغونو    .36. ص (2003, ري

9
اجت روسداكاريا: باندوع Metodologi Penelitian Kualitatif ,ميلوع . ليكسى ج  . ص( 2000, ر

19  
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و يأمكان البحث الذي    عهد خذ الباحث  دى"ا " سلم ا
 .اإسامي سيواان ماراك فونوروغو

مصادر البيانات  .4
صادر ال حصل علي الباحث من ميدان   ي ا  مصادر البيانات 

ى كما يلى10.البحث ذا البحث  : 11 أما مصادر البيانات  
يكون للكلمات وأفعال  .أ 

ي مصدر البيانات  من أقوال وأفعال الشخص الذي لوحظ أو مقابلتهم 
وتسجل مصادر البيانات الرئيسية من خال مذكرات مكتوبة أو . الرئيسي

 .اأشرطة الصوتية والتقاط الصور أو اأفام/ عن طريق تسجيل الفيديو 

 مصادر مكتوبة  .ب 
من حيث مصادر البيانات، ومواد إضافية مستمدة من مصادر مكتوبة 
كن تقسيمها إ مصدر من الكتب واجات العلمية، ومصادر من  و

ية  .احفوظات والوثائق الشخصية، والوثائق الر

صور  .ج 
ا ما استخدمت العاج  ي قيمة جدا، وكث صور توليد البيانات الوصفية 

ث تائج با اك نوعان من . لدراسة جوانب ذاتية وغالبا ما حللت ال
وعي كن استخدامها  البحث ال اس،  (أ: الصور ال  ة من ال ا الصور ال

تجها الباحثون أنفسهم (وب  الصورة ال ت

                                                 
10

ارسيمي اريكونطا  يكا : جاكارتا( Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,سو ري
 115. ص,  ( 2002, جيفتا

11
   Metodologi Penelitian Kualitatif157 ,,  ميلوع. ليكسى ج 
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 البيانات اإحصائية  .د 
وغالبا ما تستخدم الباحث نوعي البيانات اإحصائية ال كانت   

ثال . متاحة كمصدر للبيانات إضافية لتلبية ااحتياجات إحصاءات سبيل ا
لفية الدراسة وضوعات  ا  .كن أن تساعد  توضيح ميل من ا

 
أسلوب جمع البيانات  .5

مع البيانات، كما يلى   : إستخدم الباحث اأساليب 
احظة  .أ   (observation method)طريقة ا

بحوثة ر ا ظمة على الظوا ي تأمل و كتابة م احظة  طريقة . طريقة ا
احظة تصلح أن تعمل مباشرة أو غ مباشرة  وأما إستخدام الباحث 12.ا

احظة ه يكل ومن نوعية ا ع ا ظامية  احظة ال  Structured) ا

observation)  ظمة  نوع أوا يكل في دوافع ا ا عامة يع  ال 
وع ذ الطريقة .  وعامة خاصة من كل دافع  ذلك ال إستخدم الباحث 

ذا البحث العلمى، كما يلى : للحصول على اأحوال احتاجة  
دى"معهد أحوال  (1  سيواان" سلم ا

عهد عملية  (2 دى"احاضرة وانشطتها    سيواان" سلم ا

 (documentary method)الطريقة الوثيقية  .ب 

                                                 
12

ادي   ا  وفسيت: يوغياكارتا( Metodologi Research II ,سوتريس  151. ص( 2004, اندي 
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وجودة كما  مع البيانات بكتابة البيانات ا ي الطريقة  الطريقة الوثيقية 
غوبا و  قال " Metodologi Penelitian Pendidikan"  كتاب رييانطاقال 

قالن قيد بالبحثلي كتوبة أو الشريط ا ى كل البيانات ا  13. إن الوثيقية 

يل البيانات عن حالة   معهد إستخدم الباحث الطريقة الوثيقية ل
دى" : كما يلى, سيواان" سلم ا
غرا  (1 وقع ا دى"عهد تاريخ التأسيس و ا  سيواان" سلم ا

دى"عهد الوسائل الدراسية  (2   سيواان" سلم ا

درس والطاب   (3 دى"عهد أحوال ا  سيواان" سلم ا

 
قابلة  .ج   (Interview method)طريقة ا

واصلة   ها ا مع البيانات ال ترجى م ي الطريقة  قابلة  طريقة ا
ستجيب باشرة ب الباحث و ا قابلة إ  دونال آري رأى  14.ا قسم ا  ت

قابلة ام قابلة غ امفتوحةقسم ما ا إستخدم الباحث طريقة . فتوحة وا
خر قد ثبتت أوا  واب الذى يعطى إ ا كيبية أن السؤال وا قابلة ال ا

. من القابلة
مع البيانات عن ذ الطريقة  : إستخدم الباحث 

عهد  (1 دى "عملية احاضرة  ا   سيواان" سلم ا

عهد  (2 هارة اللغوية  ا دى "تطبيق نشاط احاضرة  ترقية ا " سلم ا
 سيواان

                                                 
13

Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar ,ياتيم ريانطا   : سورابيا) 
يكا جيفتا  83. ص, ( 2003, ري
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عهد   (3 شكات ال يوجهها الطاب ا دى "ا سيواان  " سلم ا
 عملية احاضرة

تحليل البيانات  .6
ذا البحث  ليل البيانات هي  ليل وستخدم الباحث أسلوب   

مان  (Miles)وصفي كيفي على طراز ميلس  وب  كما 15،(Huberman)و 
 :يلى

 

 

 

 

 

 
 

ليل البيانات  صر     (Interactive Model)  (طراز الفعال)الع

 (Data reduction)فيض البيانات  .أ 

تمام ويل , ي عملية إختيارية، تركيز اإ تبسيط ملخص و 
يدان رة  ا صل الباحث على البيانات . البيانات الظا ذا البحث   

قابلة  احظة (interview)من ا والوثيقة  (observation)، وا
(documentary)   ،دارس عقدة  التدريس واأعمال اليومية  من ا ا

تعلقة بعملية تدريس اللغة  ديد عن اأحوال اأصلية ا فضها باختيار و
 .العربية

                                                 
15

مان  ةيليس  .ماتيو ب  وب , جامعة اندونيسيا: جاكارتا)  Analisis Data Kualitatif ,و ميكائل 
 19-16صز ,  (1992

 طريقة التحليل البيانات
 

 عرض البيانات ع البيانات

اج البيانات  فيض البيانات است
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 (data display)عرض البيانات  .ب 

و تأمل  تركيب اإعام على شكل نظام خاص  عرض البيانات 
ا فيض البيانات  تعريضها بتصميم على . لتسهيل الفهم عن مع وبعد 

ظام . شكل تفس السرد اأخبار ذا البحث عرض الباحث البيانات ب  
عهد خاص عن  هارة اللغة العربية  قية ا دى"الدور احاضرة ل " سلم ا

 .سيواان

تاج البيانات  .ج   است

ع البيانات  ستمر  مدة  ليل البيانات ا و  تاج البيانات  است
ا كن أن تصور التصميم احصول علي. أو بعد تيجة ال  . أخذ ال

درس  حل  اوات الطاب ا كن معرفة  ذا البحث  الدور  
عهد  هارات اللغوية العربية  قية ا دى"احاضرة ل . سيواان" سلم ا

 
فحص صحة البيانات  .7

: لفحص صحة البيانات، إستخدم الباحث طريقت
اك .1  تطويل اإش

اك  ي أداة البحث نفسها، إش وعى  ذا البحث ال إن الباحث  
مع البيانات تاج  تاج . الباحث  اك ا  وقت قص بل  ذا اإش

اك  ميدان البحث ى ترقية . إ تطويل اإش ذا التطويل  و فائدة 
 .درجة صحة البيانات

 مواظبة التأمل  .2

سألة  اسبة با اصر ا صائص و الع اد ا و إ الغرض من مواظبة التأمل 
طلوبة   اصر بالتفصيليا صائص و الع ذ ا . ركز الباحث نفس  
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اك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى  وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإش
 .التعمق

 بحثالمراحل  .ز﴾ ﴿

اك ثاثة، مرحلة ما قبل احكمة، ومرحلة  وعي بشكل عام، و مراحل البحث ال
يدا والبيانات مرحلة التحليل   16.العمل ا

ب أن يتم البحث . مرحلة ما قبل احكمة .أ  شاط الذي  اك ست مراحل ال
ي رحلة، و ذ ا  : 

خيص (3, اختيار حقل البحوث (2إعداد تصميم الدراسة (1 خذ ال
قل (4, الرعاية خرين(5, مراقبة وتقييم ا إعداد (6 ,اختيار واستخدام ا

عدات البحثية  مسألة أخاقيات البحوث (7, ا

يدا .ب   مرحلة العمل ا

ي يدا إ ثاثة أجزاء، و قسم وصف مراحل العمل ا وث  (1 : وي فهم 
فس،  ذا اجال، و (2أساسية وإعداد ال ع  (3دخول  تشارك  ح 

 .البيانات
ليل البيانات .ج   مرحلة 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ح﴾ ﴿

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسم الباحث تقرير البحث ا 
ى, سة أبواب : و 
ديد البحث و  : الباب اأول توى على خلفية البحث و  ى  قدمة و ا

                                                 
 16

  16
  Metodologi Penelitian Kualitatif125 ,,  ميلوع. ليكسى ج 
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داف البحث و فوائد  البحث  واإطار أسئلة البحث و أ
ظري  ظيم كتابة تقرير البحثال هج البحث و ت  .و م

تعلقة باحاضرة في اإطار  : الباب الثا توي على اأمور ا ظاري الذي  ال
هارات اللغوية يات  تعليم ا ا  والطريقة اإتصالية واس

وعرض البيانات  : الباب الثالث توى على البيانات العامة ال تتعلق و  
اصة عن عملية احاضرة فيها دى والبيانات ا عهد سلم ا  .با

ليل البيانات عن عملية احاضرةليل البيانات عن  : الباب الرابع ، و
هارات اللغوية ليل البيانات عن ا مشكات ال يوجهها  و 

 .الطاب 

امش احات لإصاح  : الباب ا ذا البحث واإق اصة من  اإختتام، فيها ا
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 الباب الثاني
  والبحوث السابقةاإطار النظرى

 

 اإطار النظري .ط﴾ ﴿

  المحاضرة . أ

من ". اضرة – اضر – حاضر "من كلمة العربية   احاضرة لغة  
ي يع  اسم  صدر القياس و  و اإصطاح. حضر/ حضور متبادل "ا

شاط  احاضرة طاب أو / ي ال اقشة مشكلة بطريقة ا اأنشطة البشرية  م
اس  ا من ال اقشة ال حضر مهور/ العمر )ا    .17(ا

ختلفة تتكون من رئيس ,   كان  احاضرة سلسلة من الرمجة ا
طيب من الطاب, قارئ القرآن العظيم, لس احاضرة ظمة , ا والكليمة من م

دى  م الفرصة  احاضرة. او من اأساتذ (OPSH)الطلبة سلم ا ي أ طبة   .ا
دى سيواان   همة  معهد سلم ا ي احد الرمجة ا . احاضرة 

طبة العامة  ي ايضا   عن الطابدبر , أن فيها Public Speaking))احاضرة 
خطب , مج احاضرةا برن.  لغويتهمةقدرهم  نطق العر وكذالك  مهار

ليزيةوما اللغة العربية ,  اأخر باللغتانالطاب امام طالبال ط. اإ ب ييبلغ ا
فظ او بشرح ام طبة يدبر . ضوعوخطبت با فس ليقوم الطابا مام أ عن ثقة ال

                                                 
  

17
  http://pesantrenmanana.blogspot.com/2012/11/muhadharah-ponpes-man-ana-dari-

gunung.html,    19.30: الساعة , 2016 من مارس 4نكلت  التاريخ.  
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خصوص باللغة العربيةميتكلم و يشرح . مهورا  سيبحث, اذان. وضوع ا
طبة الصحيحةصيل كيفية عن  ا الباحث  .ا

  تعريف الخطبة  (أ 

طبة  اللغة  طاب:   ا و اأخرين , مصدر كا توجي الكام 
اع : و اإصطاح . لإفهام ي  إلقائية تشتمل على اإق طبة  فن ما

اع . وااستمالة وصواب الفعل , ل السامع على التسليم بصحة القول: واإق
ك  18.أو ال

طبة بتعارف أخرى ا يتباعد بعضها عن بعض    وقد عرفت ا
طبة ما يلي, الكث  :ولكن من أوضح ما عرفت ب ا

مكن  اي موضوع يرد .1 اع ا  .موع قوان يقتدر ها على اإق

اعهم بأمر  .2 اعة بقصد التأث  نفوسهم وإق خطاب يلقى من فرد على 
 .من اأمور

ي  .3 طبة العامة  رة، والقدرة على إدارة الذات فضا عن فن ا مزيج من ا
طابة  .19ا

و للتعب عن رأي أو إعطاء فكرة عن شيء يهدف إ شرح،  .4 طبة  فن ا
طاب مهور الذي استمع إ ا ، وح التأث على ا اع، وأمر  .20واإق

                                                 
18

طابة العربية,  امام مسلم  ج), فن ا كومية: مال يم اإسامية ا ا مالك إبرا , مطبعة جامعة مول
2011) ,1. 

 19
ائت   The Power Of Public Speakin: Kiat Sukses Bebicara,  جارليس بونار س

Didepan Publik ,(اميديا فوستاك اوتاما: جاكارتا  .52, (2013, غ
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طبة علم ل أصول وقوان,   ومهما يكون من أمر كن , فإن ا
ا من التأث بالكام طاب, الدارس  اع با  أي غرض , وتعريف وسائل اإق

ذا العلم , من اأغراض الكامية طبة)فإن  , يع بدراسة طرق التأث (علم ا
اع طيب من صفات وآداب, ووسائل اإق واإمام , وما يلزم أن يكون علي ا

ا, يول السامع طبة وأجزاؤ بغي أن تكون علي أساليب ا ولذلك . وما ي
اع صول على قوة التمك من اإق كماء ا د ا طبة ع  .كانت غاية ا

طبة العامة  طابة، الذين public speaking))  ا  نشأت من البلغاء ا
طبةالكام أو (مهارة)، وما فن ميفسرون نفس ذ القرن  ا  ال تطورت م

ياد طاب من تطور العلم آخد ،العشرين القرن . 21الثامن قبل ا فعة ا ا
فس وعلم ااجتماع ديث، وخاصة العلوم السلوكية مثل علم ال حيث بدأ  .ا

ول ااتصال  طاب أن  ، أو عن طريق (speech communication) الكامبا
طابة (oral communication) اتصاات لالفم عروف باسم ا  public)  أو ا

speaking)22. 

 
 أغرض الخطبة (ب 

طبة وسيلة من وسائل السيادة والزعامة   كانوا يعودوها شرطا , ا
وحسب , وترفع إ ذرى اجد والشرف, اإنسان فهي ال تكمل, لإمارة

                                                                                                                                           
20

 12, (2011, ميد فرس: يوغياكارتا), Teknik Dasar Public Speaking, سياس ريانانتع  
 21
ا او  يلي   ,Public Speaking ,(2013, انديكس: جاكارتا) ,5. 
 22
رجع   .6,  نفس ا
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ن اأنبياء والعلماء طبة شرفا أن مركب أصحاب الدعوات  ومطية الساسة , ا
لوكةوالكراء, والعظماء ي شأن قادة اأمم, وا مم, ز  . والعامل من ذوى ا

ا او  كتاها  يلي قسم  طبة "Public Speaking"  ت عن غرض ا
اصة: و, إ قسم د جال الدين . غرض العامة و غرض ا غرض العام ع
ات    :وضع  ثاث طرقر

ستمع.اإعانات (أ  صول على .  هدف إ زيادة معرفة ا توقع ا ومن ا
ية ع  .تفس ااتصاات، وأخذ فائدة وفهم القضايا ا

اع (ب  ماس. اإق .  موجهة إ ااعتقاد شيء، أن تفعل ذلك أو حرق ا
كن توقع و شكل من أشكال رد فعل  عتقدات، واإجراءات، والروح   .ا

ستمع . مسلية (ج  ي رد فعل متوقع من ا كتة  تمام واإثارة، وال . اا
 .باستعمال اللغة السهولة

دى رأي سوكدي أن  كن تقسيمها إ   ع وضوع  الغرض من نقل ا
داف اع (3, لتشجيع (2, لإعانات (1 :و, سة أ  (5, للعمل (4, لإق

في  . لل
 أنواع الخطبة (ج 

طبة باعتبار موضعتها إ اأنواع اآتية   :23قسم العلماء ا
 الخطبة السياسية .1

                                                 
23

طابة العربية, امام مسلم   ج), فن ا كومية: مال يم اإسامية ا ا مالك إبرا , مطبعة جامعة مول
2011) ,87. 
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كومة الدولة إ وجهة  طبة ال توج ا طبة السياسية ا  يقصد با
ا الداخلية ارجية أو أعما ة سواء  عاقتها ا ذا , معي وقد كان 

ب  د اليونان يستعرضون  خطبهم أحوال الدولة وما  طبة ع وضوع ا ا
تهج إزاء اإعان  ب أن ت يتهم وكذا ما  ائها ورفا هوض بأب أن تعمل لل

اشى ااشتباك أو عقد صلح ب دولت أو  حرب على دولة أخرى أو 
كذا  .24زيادة عدد جيشها أو إنقاص و

  الخطبة القضائية  .2

يابة أو احامى أمام القضاء إثباتا  ي ال يلقيها وكيل ال   
تهم, ق اصة, أو ترئ  كم  أمرر من اأمور العامة أو ا , أو طلبا 

تلف باختاف احاكم ال تلقى ها ي  اية أو , و فقد تكون  أمر ج
طيب , أمر مد أو حالة من اأحوال الشخصية  احامى أو –وموفق ا

يابة  تلف باختاف القضية ال يتكلم فيها من حيث نوعها –وكيل ال  
يت عليها, و أميتها  . 25واأحداث ال ب

  خطبة الصلح .3
تخاصم طب القضائية خطب الصلح ب ا ,   يتصل با

هم ها إصاح ذت بي هم من العر إو , والغرض اأساس م وإزالة ما بي
كم على أحد الطرف يدفع غرامة مالية أو  صوم قد  الوسيط ب ا

                                                 
24

طابة العربية,  امام مسلم    .88 , فن ا
25

رجع   .94,  نفس ا
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اول ب الوسيط أو , عقوبة أدبية وخطبة الصلح  الواقع عمل قضائى 
صام ودة مكان ا طب ال تقال , الوسطاء إحال ا ذا العمل وا و

لى ا د العصر ا ففي , فيف ليس شيئا مستحدثا ولك معروف م
روب يتوسط بعض الكراء أو يتحملون ديات القتلي كما , أعقاب ا
ارث ابن عوف  حرب داحس والغراء ان وا رم بن سي  . 26فعل 

 الخطبة العسكرية .4

ضون  رب  يوش قبل ا ي ال يلقيها ا طبة العسكرية    ا
د على القتال اأعداء ود, فيها ا ها أهاض مم ا وإذكاء , والغاية م

ماسة فيهم مية واإقدام, نار ا خوة وا س , وإثارة ال وت و وهوين ا
ا ما يتوفق عليها , التضحية  سبيل الشرف والكرامة ا عظيم فكث وخطر

صر د , إجراز ال مس بقول رئيس نشط للقتال وجا د إذا  فإن ا
يمة ي الظفر الغ س طر ح يفوز باحد ا أو . العدو غ مبال با

وت والشهادة  . 27ا
 الخطبة اإجتماعية .5

طبة ال تلقى  موضوع هم اجتميع ويعود علي    ي ا و
شروع ااجتماعى كي خطيب أخر ابد ل . ببعض الفوائد وخطيب ا

عل يدرك غايت وفوائد ويدرك , من درس موضوع درسا عميقا 

                                                 
26

طابة العربية,  امام مسلم     .98 , فن ا
27

رجع    .100 , نفس ا
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وهذا يستطيع أن يدفع آراء , مايستدعي نظام وقيام من مشاق
 .كعارضي

ا أو قسم  (Public Speaking) كتاها  (Helena Olli)يلي طبة باعتبار ت ا
 : 28ا إ اأنواع اآتيةض

 (manuskrip)طريقة المخطوطات  .أ 

صوقد كتب   ج بالتبليغ  توافق تام مع ما عرضهاال . يع على ا
مل أو الفقرات امية أفكار  ا تحدثون ال . ا

اقشة ال تتطلب الدقة،  ذ الطريقة  ا ثالوتستخدم  خطاب   ا
راجعة يات ا سائل السياسية، إعان أو تق ي بشأن ا . ر

ي ذ الطريقة  اك  سالسايرغب كل رئيس كشف (أ: قوة  ، وليس 
هاية، ج (تكرار، ب سى سلسلة من اأفكار من البداية إ ال  (ا ي

صوص اعة ال بتدئ ص اسبة للمتحدث ا . م
وهأن ضعف أقل التواصل كمتحدث بدا بشكل متقطع فقط   (أ:  

مهور، ب اك انطباعا إيصال رسائل جامدة جدا، ح دون  (ا
مهور وغ جذابة  (تقدير، ج كن أن تتكيف مع الوضع ورد فعل ا ا 

 .أيضا

 (memoriter)ذاكرة مطريقة ال  .ب 

اريو  ذ الطريقة عن كيفية قراءة السي طوطة إعداد، . واستمرت 
اسبة خطب . ةوليس قراءة ولكن حفظت  وقت مبكر،  ضوحا 
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اريو أن يتم إذا  كن إا أن السي اريو، ا  فظ السي ة وسيلة  معا
ة، ولكن إذا كان  .باختصار ي قص خطوطة  ذ ا على الرغم من أن 

صي للقراءة مرارا وتكرارا، فإن سيكون من السهل أن نتذكر  الرنامج ال
ظر عن . واانفتاح خاص حفظ من خال قراءة مرارا وتكرارا بغض ال

كن أن يتقن ذا يع . مضموها  رية، و كن أن يتم تسليم  فيذ   ت
صي، ولكن ي نفسها مع الرنامج ال  أن اأحكام ليست بالضرورة 

و نفس ضمون  اريو عن ظهر قلب .ا تسليم بساسة إذا  (أ: قوة السي
اما، ب طوطة (فظون  دما كان يسيطر على   ال ا ترى خطأ، ع

ستمع (ج اما، و ظر إ ا تحدث ن  ح أن ضعف  .كن عيون ا
يلون إ التحدث بسرعة دون تقدير، ب (أ: و ا ( مكرات الصوت 

مهور، ج ت قد نسيت  (كن التكيف مع الوضع ورد فعل ا إذا ك
طاب فشلت فشا ذريعا . كلمة واحدة ا

 
 

 (impromptu) طريقة عفوية   .ج 

ذا اأسلوب من اث من الطرق السابقة  تكلم ا يعد  .تلف  ا
خطوطة رد التفك  ما سيتم عرضها .ا تحدث  قيقة ليست  .ا وا

ه، أن فجأة  تعيي إ التحدث  اأماكن تعلى استعداد خطب
  .العامة

  :طريقة قوة العفوية

 يشعر  بعض اأحيان أعذب .1

ي أكثر جاذبية إذا كان تسليم الكث من .2 ذ الطريقة  ال و  .اار
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 :العيب

تهية .1 بتدئ، وا كر الصوت ا ا، ح الفوضى  ي وايت  ليس أمرا 
 .صوت ee..ee يليها وما

 .إمكانية فشا ذريعا، وأنت صامت، غ قادر على ااستمرار  .2

 (ekstemporan) اإطار طريقة توضيح .د 

طب  قاط الرئيسية حتويات ا تحدث إعداد ال ،  ترتيب  شكل ةا
طلوبة خصيصا . إطار الكام تكلم مذكرة ا عل ا باإضافة إ ذلك، 

ثال اآيات، والتشريعات والبيانات واأرقام :  الكام، وعلى سبيل ا
ا صح بشدة بسبب مرونت. يصعب تذكر ذا اأسلوب ي . تتحدث مع 

سى ا  شيء متماسك وي  .شغل  كلمة ألقا

 :ekstemporan)  (قوة اأسلوب

سى .1 توى خطاب ا ي  مبادئ 

توى خطاب متسلسل .2  تقد 

ة واحدة .3  إمكانية صغ

 ااتصالية .4

 :العيب

مل كمية أقل من الورق .1  حر اليدين نظرا لعدم 

ذكرة .2 ا ما نرى ا  . أعجب أقل استعدادا أن كث

 محتويات الخطبة (د 

 اإستهال أو المقدمة .1
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تمام قدمة خطبت غاية اإ طيب أن يهتم  ب على ا وأن ,   
ستميع إلي ذب ا اسبة ال  عل , ملها بكل وسائل التجميل ا و

فوس تتقبل كام بقبول حسن أو عن , فإن الفكرة اأو عن شيئ, ال
فس ماعة, شخص تثبت وتقر بال طيب ب ا فأن , واإفتتاح أول م يلقى ا

طبة غالبا على غرار, وقع من نفوسهم موقع القبول واستطاع أن , كانت ا
 . يصل إ قلوهم

مد وببعض اأحاديث الشريفة  ا با ية بدؤ طب الدي بغي  ا   وي
ب . واآيات القرآنية  :ومهما يكن من أمر اإفتتاح 

طلب (1 ن بغ ا ا موجزا لكي ا يشغل الذ و موضوع , أن يكون قص و
طيب ب أن يكون يكون علي تركيز ا طبة الذي   .ا

اع (2 ج اأ  .وأا يكون مبتدا 

 .29وأن يكون موافقا للموضوع (3

 الموضوع  .2

وضوع (1  اختيار ا

بغي أن يراعي في اإعتبارات التالية  وضوع ي د اختيار ا  :ع
ارية  ذالك اأسبوع .أ   .أن يكون ذا صلة باأحادث ا
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إذا م يكن قد جد  ذالك اأسبوع ما يستوجب لفت اانتبا إلي  .ب 
ستمعون   رافات ال ئئئغلفها ا وضوع عاج لبعض اا فليكن ا

اصة  .بيئتهم ا

تأصلة معروضا  أسلوب جديد ولو  .ج  رافات ا أن يكون موضوع اا
 .أن  مضمون قد

طيب إ تكرار القول في .د  واضيع ما يضطر ا  .إن من ا

واضيع ذات الصفة احلية .ه  ب ااقتصار على ا ت بغي   . ي

ختار (2 وضوع ا  إعداد ا

بغي أن يفكر في وضوع ي طيب ا ويدرس من ,  بعد اختيار ا
ختلفة , وصفاء نفس, وليتخ لذلك ساعة فراغ ونشاط, جوانب ا

 .فإن ذالك الوقت أدعى إ اإجادة وأقرب إ الكمال, ويوثب مت
اصر  رحلة اأو من تدريب أن يرسم الع طيب  ا  وعلى ا

ذكرة ون , وتوابعها على ؤرقة خاصة  صورة ا س ن ا   إن كان 
وضوع وتبسيط  ضوء ماكان أو جز ور   رير ا ال تو  اار

سن أن يصوغ ذلك  لغة سهلة خالية من السجع, صورة مذكرة , و
ة بقدر اإمكان ل قص   .30و 

 الخاتمة  .3
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اس اك التعب الشائع  ب ال و ,    ة طيبة و يعرون ب عن كل خا
م  ة (ختام مسك)قو ل ا ذا التعب مستمد من القرآن  وصف أ إن . و

فوس ا للختام من أثر عظيم  ال ي الكر يشعرون   .ذا الوصف اإ
اية أها آخر ما  زيد من الع ة جديرة  ا   من أجل ذالك كانت ا

اهم وأبلغهم أثرا  , يعلق بآذان السامع فتكون أكثر استقرارا  أذ
وعلى مستوى جودهم يكاديتم ارتساما الصورة اانطباعية للخطة , نفوسهم

بلغ اأثر الذي ت  العقول و القلوب, كلها  .و
طباء ج ا ا وع فيها م يدة تت ة ا ا ها ,   وا هم من يضم فم

وضوع وضوع بأسلوب يغاير ما بسط ب ا اصر ا وتكون , تلخيصا أهم ع
طبة ها أحر نقطة مضت  ا  .  31آخر جزئية م

 عيوب الخطبة (ه 

د اإلقاء خطبتهم   طيئات ع طيب ا يزل عن ا سواء  , كان ا
وضوع طق او  توضيح ا طيب ا يهتّم عن اإعداد قبل القاء . ال كث من ا

طاب طيب ان . خطبتهم الذي يسبب ا فشل  ا اذن فوجب على كل ا
طبة وكيفية تعامل ص على  (Corder)كوردر . يعرف عن كل عيوب  إلقاء ا ت
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طأ اس تعلم اللغة بالتأكيد ليست معصومة من ا يع ال طأ . أن  تذكر أن ا
ام ليكون صحيحا  .32كان مصدر إ

قسم ا القسم طبة ي راد (1: وما ,  كان العيب ا  (2, العيب ببيان ا
طق باحث كما . العيب عن ال طبة  ا وسيبحث عن كل قسم من العيوب ا

 :يا 

راد .أ   العيب ببيان ا

راد شؤ عدم , والوصول إ الغرض, القسم اأول يتعلق ببيان ا و ماكان م و
طبة ا ال وضعها العلماء ومن , الس على قوان ا وعدم ماحظة قواعد

  :33ذالك مايلي
طبة .1  .سوء اإلقاء  ا

اسة , او عدم انتظام اإشارات,  كالسرعة الزائدة قص إثارة  او ال
د اإ, السامع ة واحدةقاء لوكون الصوت ع من , جاء مطردا على وت

ام التصوير  .غ أن يكون مصورا للمعا 

طيب   طبت –فعلى ا احا  ب السرعة  إلقاء – اذا أرد  ت  أن 
طبة د اإلقاء, ا اع, أو حفظ الصوت ع أو رفع إ ,  يث يصعب 

طيب , درجة تزعج السامع د كل ÷و على ا روف ع ارج ا ن يراعي 
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رجة ع, اإلقاء فيخرج كل حرف من  لة يتم ها ا د كل  , ويقف ع
تكلة واقف التمثيلية ا ركات واإشارت وا بالغة  ا أن , وليحذر من ا

د  خطبت طيب ويز ا يسئ إ ا  .ذلك 
طبة  .2  .اإطالة  ا

بو ت طبة أن  ب على ا ذا عيب  ف ,  و أن يؤدى  ت
صلي وضيقهم طباء , ا م اه–إن أكثر ا ر قربة - دا يقفون على ا

ة, ساعة من الزمن رج من موضوع , وقضايا متشعبة, يتحدث  امور كث
 .آخر دون أن يرحم الشيخ الطاعن  السن

فس دف ,  إن كثرة الكام والتشدق باألفاظ شهوة  ال تفسد ا
طيب يريد أن تظهر للسامع  ب معها اإخاص وكأن ا طبة ويذ من ا

طبة باعثة , مقدرت الكبامية وعبارت البليغة اأدبية ناسيا أن اإطالة  ا
لل طبة, على السآمة وا طيب وا ا الضجر والضيق من ا  .ور

رافية .3  .ااعتماد على اأحاديث الضعيفة والقصص ا

ية طبة اعتماد بعضهم على اأخبار الوا واأحادث ,  ومن عيوب ا
وضوعة رافية الباطلة ال هيج شجون , والقصص الكذبة, ا كايات ا وا

ل, البطال ا عش العوام وا سجد, وت بات ا ات  ج , غتكثر اآ
طيب أن قد بلغ الغاية  الفصاحة, فيس بذلك ا وكأن عامات , ويظ

ريك السكان للمصل جاح  ا يدل على الرضا , ال ورفع أصواهم 
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وة عن , واإستحسان طبة أن  الصحيح من اأخبار غ ؤاء ا وما درى 
وضوع والضعيف  .ا

طيب صلت بالكتب ال يتحرى اصحاها   ومن ا أن يقوى ا
ووى (رياض الصا)البعد عن اأخبار الضعيفة أمثال كتاب  وقبل , لل
فس أن تستمع إ . ذالك وبعد صحيحى البخارى ومسلم زن ال ا  و

د أو ترا , خطيب ويبحث عن حديث صحيح  خطبت كلها فا 
بط م أحكما غريبة يفسق ها من يفسق رم ما , يذكر حديثا ويست و

ديث كلها موضوع مكذوب, رم  .وا
 اللحن  اللغة .4

صوب  فع ا طيب أن يقع  اأخطاء اللغوية ف ا يعيب ا  و
د العلماء  طيب ع ذا ا ا يبعث علي الضيق واإزدراء  صب اجرور  وي

رصوا على أن تكون عبارهم صحيحة, وطاب العلم ولغتهم , فعلى أن 
 .سليمة يراعون أحكام اللغة  خطبهم

 ومن ا أن يكون للخطيب كتاب  اللغة يرجع إلي ب ح 
ا شام, وآخر ليتذكر أحكامها ويعرف قواعد , وذلك مثل كتاب ابن 

د واض أن أن يراجع  (شرح ابن عقيل)كتاب  عا الذي يدرس لطاب ا
طيب قواعد اللغة على عام متخصص صوص , ا ويقرأ علي بعض ال

طق الصحيح, العربية ح يستقيم لسان فايقع  , ويتعود على ال
 .  اأخطاء ال تعرض لكث من اانتقاد
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 الكام باللهجة العامية .5

طيب بللهجة العامية طبة وعيوها أن يتحدث ا ,  ومن سلبيات ا
زل عن الفصح ال رضيها اه لكتاب  .وجعلها لسان ختم رسل, وي

أن الفصحى اذا ابتعد ها ,  وا يقبل التعلل بعدم فهم العوام
طيب عن التعقيد ب الغريب والبعيد عن اإستعمال فيسجد بعد , ا واجت

اسب أفهام العامة  الدول العربية عموما  . ذا معظم لفصحى ت
  إن ما يسمع العامة  اإذاعة والتلفاز من أحاديث و برامج 

اس كلهم عل , ونشرت أخبار تقرأ كلها بالفصحى ويفهمها ال كل ذلك 
ا اس  صلة دائمة بالفصحى تقوى فهمهم  إضافة إ ما يسمعون , ال

اس , من القرآن وحديث رسول اه وكل ذلك يبطل دعوى عدم فهم ال
 . للفصحى

اس اللغة العربية كما يعلمهم  طيب أن يعلم ال  كما أن من واجب ا
هم إها من شعائر اإسام  .وحفظها حفظ الدين, أمور دي

اول القضايا .6  السطحية  ت

صل وضوعات التفامة ال اهم ا وا ,  ويتمثل ذلك  اختيار ا
ياهم ومشاكلهم اتصاا وثيقا تار . تتصل  و الذي  اجح  طيب ال إن ا

ية ص سن اعداد ودراست دراسة , موضوعا من موضوعات الساعة ا و
ام السامع, كافية يد زبط بالدين وبيان موضوع من , تبعث على اح و

 .ووزن  ميزن اإسام, شرع اه
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شهورين .7 طيب ا  تقليد ا

طيب مشهور م  طبة تقليد ,  من اأخطاء ل يقع فيها بعض ا
فظ عبارت وكلمات ا  اكي نرات وحركت, ف ذا عمل مستهجن , و و

فس اما ل طيب اح أى ع ا بغي أن ي وحرصا على داتيتهم , مرذول ي
 .وشخصيت

شهور بألفاظ  طيب ا طبة من يبدأ خطبت مقلدا ذالك ا  ومن ا
جت و, و طبة بأفكار ولغت  صلون الفرق ,  يكمل ا فياحظ ا

 . والبون البعيد ب الفكرين وب اأسلوب, الشاسع
طيب تقليد غ طابة ,  فاليحذر ا والتكن ل شخصية مستقلة  ا

ا  .ا أسلبها وأفكار
هم .8 ل الباطل والدفاع ع  مدح أ

طباء أن يضيعوا جزءا من   ومن العيوب ال يقع فيها بعض ا
وتسويغها , وترير إخطائهم, خطبتهم  مدح الظلمة والتزلف إليهم

ر ابر نقص  حقهم, للجما دح على ا اء وا طباء أن الث , فليعلم ا
فاق صل يتهموهم بال اس, عل ا يبتهم  نفوس ال  . فتسقط 

طيب أن يتصدى للفساد رصاد ,  إن الواجب على ا ويقف ل با
اس على خطر وخطورت ب ال لجل -  دائما–ويكون صوت , ارب وي

فسدين فاق.  وج الفساد وا دح وال طيب رذيلة ا وليعلم , فاليحدر ا
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سوبة ل أو علي طق ها  فاق , أن كل كلمة ي أة ال فا يسقطن  
افق  .وا

اس وتفسيقهم .9  ريح ال

هم طبة التعرض أشخاص بأعي ,  من العيوب ال يقع بعض ا
فوس ها ال هم بطريقة نابية تشمئز م يل م فر الطباع السليمة, وال , وت

 .وأذواق الرفيعة
اس وهشها على أمر يكر اإسام ,  إن التعرض أعرض ال

كر ا يع البذاءة  هى عن ا عروف وال طيب  اأمر با وشجاعة ا
كر ليس سوطا يلهب . وطول اللسان هى عن ا عروف وال إن اأمر با

صل م , ظهور ا دية تأخذ ب العباد إ ما في خ ة و ولك ر
 .وصاحهم

ديث عن جانب واحد من اإسام .10  ا

طبة يركز  خطبت على جانب واحد من جوانب اإسام   بعض ا
تعددة ضوعات الروحية, ا وبعضهم , فبعضهم يتكلم دائما عن الرقائق وا

وضوعات الفكرية والثقافية وبعضهم ا يتكلم اا  , يتحدث عن ا
تاج إ تغي وإصاح اس قد فسرت و جة أن عقائد ال , لبعقيدة 

ة والصر  لقي  اإسام مثل الر انب ا دث اا  ا وبعضهم ا 
ها , والتواضع وانب ال بي طيب على جانب واحد من تلك ا واقتصار ا

طيب وعدم الفقه  الدعوة أن اإسام كل , يدل غلى فشل ا
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ا ا إل اا اه وأذها إماطة , ايتجزأ ان بضع وسبعون شعبة أعا واإ
معة أن يعطى كل جانب حظ  اأذى عن الطريق فيجب على خطيب ا
د  شأ ع ختلفة في يث يستوعب جوانب اإسام ا ديث والبيان  من ا

مد صلى , السامع فهم سديد متكامل لإسام كم انزل اه وجاء ب 
 .اه علي وسلم

 
طق .ب    عيوب ال

طق و عيوب ال دث ,القسم الثا  ذا ا تحدث   ادر أحد ا  ليس من ال
تحدثعلى الرغم أن .  شعور من العصبيةاصاهم   كث من اأحيان ا

كن التذبذب اوي تكلم  مكن إذا كان ا جهها  اأماكن العامة، ولكن من ا
طق و . 34 أو  كث من اأحيان تكرار الكلمةفجأة وسيبحث عن عيوب ال

 :نوع كما يا 
 اللثغة .1

رف طق  ي تعذر ال رف آخر بدل, و طق  احظ , وال وقد ب ا
روف ال دخلتها الثغة فقال  روف ال تدخلها اللغة أربعة : "ا القاء : ا

: كما يقولون , فاللثغة ال تعرض الس تكون ثاء. والس واللم والراء
وأما اللثغة ال تعرض . وبا اه ادا اردو بسم اه" بسرة"إذا اردوا " بثرة"
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-http://mebiso.com/7-kesalahan-yang-sering-dilakukan-oleh-seorang,   نيلسي اسامية 

public-speaker/ , 11.35 الساعة , 2016-4-12نكلت  التاريخ.  
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عل القاف طاء  : قال ". قلت: "فإذا ارد أن يقول : للقاف فإن صاحبها 
 ".طال : "قال " : قال : "وإذا ارد أن يقول , "طلت"

 التمتمة .2

ي التتعتع  التاء تام, و ال  ذا ا ن كانت في   .ويقال 

 الفأفأة .3

ي التتعتع  الفاء ذا العيب فأفاء, و  ويسمى من كان في 

 اللفف .4

ومن كان , ان إدخل بعض الكام  بعض: وقد قال في أبو عبيدة 
ى ألف ذا العيب  بعض . كذلك  وقد قال بعض الباحث إن ونشأ 

خيلة تسبق القصد تكلم يستعمل , اأحوال أن األفاظ بسبب سعة ا فا
ك إ سوا قبل أن يتم تكون  .اللفظ  ي

بسة .5  ا

طق على اللسان ي ثقال ال ها كالفافاء, و , من غ أن يردد  حروف بعي
أو , وقد يكون السبب  ذلك عدم وضوح ما يريد أن يقول, والتمتاء

جل ياء وا  .ا

 اإستعانة .6

ون أو يفتل أصابع سح عت أو , أو يكثر التفات عن غ موجب, مثل أن 
بهر  كام, يتساعل من غ سعال  . أو ي
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  اللغوية العربية المهارات ستراتيجيات تعليمإ .ب 

ييز     طاب الذي غالبا ما يتم  ي واحدة من ا اتيجية  ااس
اتيجيات التدريس  .نظام تعلم اللغة كم دائما من اس اح أو فشل تعلم اللغة 

ستخدمة  ا
ا متعلما    و عملية التعلم، قصدا أم من غ قصد، لقد ك التعليم 

ا والتعلم عن  ية واستعما حقيقيا وبدايت من صغرنا إ كرنا والتعلم باللغة الوط
ختلفة ركة  عمليتها والتعلم عن العام واستفادها والتعلم عن اأشياء ا  35.ا

هارة  رأي سيشور  درجة من الكفائة  أداء  (Sheasore)  تعتر ا
موعة . فعل ما رد  سم كل أكثر من  يعها تتضمن حركة ا هارات  كما أن ا

ركية تشتمل  هارات ا ة وأشار أيضا إ أن ا ة أو الصغ عن العضات الكب
ي  اصر  والثبات أو الدقة  (Strength)والقوة  (Speed)السرعة : على ثاثة ع

(Steadines, Precision)36. 
 

 

 م ااستماعياستراتيجيات تعل .1

هارات اللغوية اأساسية تمام ,   يعد اإستماع من ا بغي اإ ومن  ي
ختليفة ا من تأث متبادل على بقية مهارات , باكتساب الطاب مهارت ا ا 

علهم , فإذا اكتسب الطاب مهارات اإستماع, اللغة فإن ذلك سوف 

                                                 
 
, http://www.eramuslim.com/oase-iman/belajar-dalam-arti-sesungguhnya.htm,  مس اأريف36

  .8.35 الساعة , 2016-2-3نكلت  التاريخ 

http://www.eramuslim.com/oase-iman/belajar-dalam-arti-sesungguhnya.htm
http://www.eramuslim.com/oase-iman/belajar-dalam-arti-sesungguhnya.htm
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كيب , يتقدمون  مهارات التحادث والقراءة والكتابة و  اكتساب ال
ختليفة  .اللغوية ا

,    ويلعب اإستماع دورا مهما  سياق التفاعات اإجتماعية
مارسة  اجتميع اشط اللغوية ا اشط استماع, فمعظم ا جد , معظمها م ف

تاج أ أن يستمع ا تعليمات وارشادات توج إلي كما يستمع , أن الفرد 
اقسة طب وا ختلفة, أ ا رئية, وا الرامج ا سموعة وا  .37 ااذاعت ا

اس تستوعب    اء على نتائج البحوث العلمية تثبت أن معظم ال وب
كن أن نتذكر فقط 30سوى  ع و ٪ من ما استوعبت 25٪ من معرفة أن 

عرفة تاج إ  .أدري ا ع مهارات ااستماع  عرفة  لذلك، لزيادة امتصاص ا
 .مدرب تدريبا خاصا

اك نوعان   ،  ااستماع أغراض التكرار  (أ :تعلم كيفية ااستماع إ
فر) ص (، ب(ا  .38ااستماع أغراض فهم ال
 

 

 كامم الياستراتيجيات تعل .2

د  ّدث باللغة العربية الصحيحة ع و  قصد من انشطة الكام   ا
ل اللغة فردات العربية. ا هارة اإستماع يعر ا هارة الكام بعدا . جائت ا

طبة كاية أو ا اقسة أو ا ي كاحادثة أوا هارة  ذ ا ثال من   .39فا

                                                 
37

رة), تعليم اللغة العربية, مصطفى رسا   شر والتوزيع: القا  .107, (2005, دار الثقافة لل
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ة درسة فرصا كث د ا ذ القدرات  اك الفرص .   التعليم  و
ختلفة ودى ا اء تدريس ا ري  اث ظمة , العرضية ال  صص ا اك ا و

هارات ا جانب حصوص التعب ذ ا  .ال يتعلم التلميذ فيها 
ة لتدريس التعب  اات عديدة للتحدث والذي يعد تر اك   

ذ اجاات فيما يلي. الشفهي  مراحل التعليم م   :40ولقد ذكر خاطر أ
اقشة (1  احادثة وا

شاط اللغوي لدى الصغار والكبار على حد  م ألوان ال احادثة من أ
ذا اجال, السواء رى  , وبالرغم من أمية  فإن نظرة واحدة إ ما 

اية اقشة ا تلقيان ما تستحقان من ع د أن اححادثة ووا دارس   .ا
وادر (2  حكاية القصص وال

م الوان التعب الشفهي وادر من أ واآباء واأمهات , وحكاية القصص وال
ائهم ا ما يقصون القصص على أب ويقص اأطفال قصصا على , كث

تار . زمائهم الكبار يسلوهم ها ي أن  فأول خطوة  تعليم لقصص 
علم م بدا من أن تفرضها علي ا ذ . التاميذ قصصهم ونوادر و

كن أن تكون مباشرة من خرة التلميذ أو غ مباشرة اكتسبها  القصص 
 .من القراءة و اإستماع

طب والكلمات واأحاديث (3  ا

واقف ال تتطلب م إلقاء كلمة اك , يعرض لإنسان كث من ا فه
ديا طباء واحاضرين وحفات , مواقف تقد ا اك مواقف تقد ا و

ا , التكر رات ال حضر ؤ اك التقارير ال تتطلب إلقاء كلمة عن ا و
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 .119, تعليم اللغة العربية, مصطفى رسا  
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طب  , اإنسان أو الرحات ال قام ها وا جانب ذلك ا
اجة . اإجتماعات العامة اسبات ال تظهر فيها ا درسة كث من ا و ا

طب والكلمات  .  ا ا
 قرأةم الياستراتيجيات تعل .3

شاط الذي يتضمن مطا من التفك والتقييم  ي ال  القراءة 
شكات  سياق تعلم القراءة باللغة العربية لديها  .والتحليل، وحل ا

ي ، و اصة ب عرفة   (1 :ااستعجال ا فتاح لفتح ثروة من ا ي ا القراءة 
ا إذا م يفعل ذلك   (2والثقافة لإسام،  ك ياة طويلة لن يكون  تعليم ا

ديثة  (3التحيز القراءة،  وز الفكرية الكاسيكية وا 41فهم الك
. 

أن القراءة بوصفها عملية استقبال  (Goodman) ويعتر جودمان 
ي  طوي على أربع مراحل أو عمليات  قروءة: ت ادة ا ات ا . اختيار عي

قروءة ويسميها  (Sampling)ويسمها جودمان  والتثبت من الرموز ا
(Confiming) .ايرد الكاتب بؤ  خرا اختبار او, (Predicting)ويسميها , والت

تص  (Testing)الفروض ال طرحها القارئ ويسميها  و تصور جودمان 
ة والتثبت)العمليتان اأوليان  انب الفسيولوجي  القراءة (اختيار العي  .42با

 

 كتابةم الياستراتيجيات تعل .4
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ي أعلى مهارة من    ب مهارات  التحدث، ومهارات الكتابة 
هارات اللغوية اأربع ي .ا طى الكتابة  طوقة  شكل ا  اعادة ترميز اللغة ا

وفقا نظام معروف اصطلح , من خال أشكال ترتبط بببعضها, على الورق
ذ اأشكال . علي أصحاب اللغة  وقت ما يث يعد كل شكل من 

وذلك بغرض نقل أفكار الكتاب وآرائ . مقابا لصوت لغوى يدل علي
والكتابة . بوصفهم الطرف اآخر لعملية اإتصال, ومشاعر إ اآخرين
 . 43مع مهارات عقلية مقعدة, تتضمن مهارات آلية

القدرة على الكتابة والكتابة  (1  :مهارات الكتابة تتمحور حول ثاثة أمور
طس  (2الصحيحة،  القدرة على التعب عن اأفكار بوضوح  (3، ا
 .44وبالتفصيل

ي ح أربع مراحل رئيسية و ق   :45بتضمن الرنامج الكتا ا
 اإعداد للكتابة (1

سمى وعاطف لتعليم الكتابة  تعلمون إ إعداد عقلي وا تاج ا   
ذ اأحوال ما  غاية اأمية خطط بدقة  مثل  . والتشجيع والتدريب ا

رحلة أن يكون ألفة تامة بالدارس ذ ا دف التعليم   م , و وأن يفر 
هم من تعليم الكتابة بسهولة وسرعة ك بدئية ال  رات ا ذ , .ا و 

علم بالدارس رحلة يتعرف ا , وخراهم السابقة, ويعرف مستوى نضجهم, ا
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دى الذي وصلو إلي  الكتابة , إذا كانوا قد وصلوا إ شيئ من ذلك, ا
 .ودوافعهم للدراسة

هارات اأساسية للكتابة (2  السيطرة على ا

جرد أن يكتب الدرس ويتمكن من قراءة  رحلة  ذ ا   وتبدأ 
ديد يبدأ مباشرة  كتابت, اجموعة من الكلمات ما يقدم حرف اا , وحي

روف طوط اأساسية أشكال ا فصلة , ويتم البدء با روف م و بكتابة ا
كيب  نقوم بعد ذلك بعملية التجريد والتحليل , أو بكتابة لكلمة ككل وال

اصة من  زحة بالتدريب الكا على اأجزاء ا ويفضل كتابة الكلمة ككل 
 . الكلمات ال تسبب صعوبة

اجات العملية (3  تعليم استعمال الكتابة لقضاء ا

س نوع كتابة الطاب والدارس وزيادة  رحلة يتم  ذ ا   و 
ا  مواجهة ااتياجات العملية مل , الكفاية  استعما ا يتم تكوين ا و

موعة من التساؤات البسيطة, وكتابتها كما , وذلك عن طريق اإجابة عن 
ة من دروس القراءة موعة , يتم نقل الفقرات القص ويقوم الدارسون بكتابة 

بسطة  .من الرسائل ا
 اكتساب عادة أنضج  الكتابة  (4

هارات الكتابية  رحلة  التدريب الدارس عل ا ذ ا يتم اإستمرار  
, مع استخدام الكتابة كوسيلة لقضاء حوائجهم  اجتمع, السابق اكتساها
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ية, ولكتابة ااستمارات والتقارير , وكيفية كتابة الرسائل بأنواعها إخوانية أو ر
اضر ااجتماعية  . والتعب عن اآراء واأفكار كتابة, واعداد 

 
 البحوث السابقة .ي﴾ ﴿

تقدم.  هذالبحثانتفاع إ ث ا طالعة من  اماالبحث . سعى الباحث ا
تقدم الذى بحثا ذ ا ها ,  يبحث عن   :م

ا ايليسا .1 ثت جيت بية بقسم , 243042020, البحث العلمي الذي  كلية ال
وضوع ,  الدراسات اإسامية  Peran Muhadhoroh dalam"ت ا

Meningkatkan Self Confidence Di Pondok Pesantren Putri Al-mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo . 

قيت فس ودور احاضرة ل ذا البحث عن ثقة ال ثت الباحثة   فس ,   ثقة بال
ختلفة  صل من انواع الفرصة ا اس أن سوف  ياة ال ا دورة مهمة  ا

فس م ثقة ال د ّا الذي ليس ع ة  ي أنشطة التدريبية . الكث احاضرة 
ليزية قية العقلي والقدرة اإتصالية  اللغة العربية واإ  .للطالبات ل

و ة الباحثتإستخدم  ذا البحث  وعى  قابلة والطريقة  البحث ال  بالطريقة ا
احظة والطريقة الوثيقية فيض , ا وأما التحليل البيانات استخدمت الباحثة 

اج البيانات  . البيانات وعرض البيانات و است
ي  ذا البحث  و لتبسط اإستخدام  (1 واما نتائج من  لفية احاضرة  أن ا

هم و  افس بي و الت كن سيجعل ا يث  قية العقلي  ليزية ول اللغة العربية واإ
فس ب الطالبات وعة (2, تعزز الثقة ال ا اشكال مت ها, كانت احاضرة  : م

ؤيد  (3, احاضرة كل القبيلة واحاضرة اأكر, احاضرة كل الفصل من عوامل ا
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اظمة  عملية احاضرة دبر وا و عدم , كان التعاون ب ا قوم  ومن عوامل ا
فردات اللغة العربية  .التمكن من ا

يبة .2 ثت عزة ا بية بقسم الدراسات , 2013, البحث العلمي الذي  كلية ال
وضوع , اإسامية  Upaya Peningkatan Kecerdasan Linguistik"ت ا

Melalui Kegiatan Muhadhoroh (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri 

Darussalam Mekar Agung Kebonsari Madiun. 

ذا البحث عن الذكاء اللغوي  الرمج احاضرة ثت الباحثة   احاضرة .   
اذان نفهم أن احاضرة او . ي الطريقة لتبليغ الشيئ باللسان أمام الفصل

ي طريقة التبليغ باكام وشرح باللسان مباشرة طبة   .ا
و ة الباحثتإستخدم  ذا البحث  وعى  قابلة والطريقة  البحث ال  بالطريقة ا

احظة والطريقة الوثيقية فيض , ا وأما التحليل البيانات استخدمت الباحثة 
اج البيانات  . البيانات وعرض البيانات و است

و  ذا لبحث  و أن ضعف  (1 وأما نتائج من  لفية من برمج احاضرة  أن ا
عهد هارة اإجتماعي للطاب ا ات  (2, من ا أن العملية احاضرة  معهد الب

اها برمج رتبية شهرية  كل ليلة , دار السام ميكار اغوع مادييون حسن
معة واغي ة (3, ا قية  ذكاء اللغوي قبل احاضرة وبعد كانت ترقية كب  . ال

ا   ا من  هارة اللغوية العربيةثت ا أن الباحثت السابقت وعرف وأما , ا عن ا
هارات اللغوية  العربية لطاب   قية ا ذا البحث يبحث عن دور احاضرة ل

دى سيواان والفرق, معهد سلم ا ذا   ب الباحثت السابقت هذا و
 .البحث
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 باب الثالثال
  عرض البيانات 

 
   اإسامي سيواان"سلم الهدى "المعهد عن العامة البينات عرض .ك﴾ ﴿

  اإسامي سيواان"سلم الهدى "المعهد تأسيس تاريخ .1

هارات اللغوية العربية  قية ا   البحث العلمي عن دور احاضرة ل
درسة اإسامية  ب عدم فصل بتاريخ تأسيس ا دى  لطاب  معهد سلم ا

دى دى  تعليم العلوم , سلم ا ي مكان الذي يستعميل الطاب سلم ا و
دى تاج , اإسامية وكيف طريقة التعليم ال استخدم معهد سلم ا اذان 

عهد  .الباحث إ تقد الشخصية ذلك ا
دى"  معهد  ؤسسات التعليمية " سلم ا و ا اإسامي سيواان 

بوية اإسامية سيواان  ؤسسة ال ت ا لجأ  تها تتم(YPI)ا  الشارع  معا
انتان دمة لطباعة جيل الشباب .  سيواان ماراك فونوروغوالقرية ,كا با

ية ان وعلى استعداد عن دعوة , الدي عريفة وكمال اإ ال العلوم ا راء   ا
ية وعلى الباد, الدين اإسام  .46والوط

عهد  دى"   بداية تأسيس ا ا مدرسة , "سلم ا ؤسسة  كانت ا
ة  السن  ساء لأواد الصغ ية ا درسة الدي ي ا ة12 – 7واحدة و .  س

مية كما ولكن بية والتعلمية  , العصرالزمان  ومتطلبات الت ؤسسة تطوير ال ا
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بية تبدأ من اجةا كلعن  تلبية بيئة القرية سيواان ال هدف إ  التعلمية وال
ا وأنشأت. اأواد ح الشباب ؤسسات أخ   مرحلة الطفولة التعليمية ا

ي تربية اأطفال بكرة و ديقة التعلمية القرآن, ا ة . ا   التاريخ 1993 الس
تقدمة28 ؤسسة معهد الدراسية للطاب  سن ا ي ,  من يوليو  فتحت ا و

دى درسة الثانوية سلم ا توسطة وا درسة ا ؤسسة . ا وح اليوم كانت ا
بية اإسام مؤسسات التعلمية وال سة ا ا  يعهم , اإسامية سيواان  و

 .47مسجلة  وزيرة الدين اإسام اندونيسيا
عهد تأسس   سؤولية الشعور من أساس على ذ ا  ال  با

م اأخاق ال الذين الشباب نوعية س هدف التعليم د ةع عريفة , كر وا
ختليفة فس, للجودة كافية العلم, الواسعة ا م , اإعتماد على ال  اانضباطو

ية و الدنيوية, العا اجست  العلوم الدي . الطاب الذي قادر على درجة ا
ان والتقوى دول يوضح. وكذالك لديهم اإ عهد عن بيانات على التا ا  ا

احظات من الباحث ع ال اإسامي دىال سلم يدانية ا   : 48ا
درسة 1 دى اسم ا  سلم ا

2 
 ااحصائيات عدد

 للمدرسة
311235020044 

 1993 عام التأسيس 3

عهد 3 اجيست, مد عرفان ريادي مدير ا  ا

درسة الثانوية 4 اجست, مكفول فوزي رئيس ا  ا
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توسطة 5 درسة ا اجيست, مد ساعدون رئيس ا  ا

  الطالب329 عدد الطاب 6

درسة 7 وان ا  ع

انتان الشارع  كا
 سيواان القرية
طقة دون  ماراك ا

ة : رقم الريد  فزنوروغو مدي
63472 

 جاوى شرقية مقاطعة
اتف  311330 (0352) رقم ا

ي دى سيواان  درسية  معهد سلم ا   :49والوسائل ا
عهد .1  مكان ا

زرعة .2  ا

 الفصل .3

اسوب .4  تر ا

كتبة .5  ا

 مستشفى .6

درسة .7 كتب الرائيس ا هارا  غرفة ا

علم .8  مكتب ا

 مسكان الطاب .9

علم .10  مسكان ا
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 مسجيد .11

مام .12  ا

 الشركة .13

طبخ .14  ا
لحق ظر  ا ا تفصيليا يستطيع أن ي  . وعدد

 
  واأهدافوالرسالة الرؤية .2

 الرؤية .أ 

ولوجيا العلوم  قادر الدي اأفراد إ إدراك ز والتك   دعوةل وجا
 .العامة اأماكن

  الرسالة .ب 

قية العملية (1 ية  ل ا  الدي ودة قيق أجل من اليومية حيات  من ا
ان ةال اأخاقو وتعا سبحان ه واإخاص اإ  .كر

وارد دراكا (2 سية معريفة واسعة ملدي الذين البشرية ا  .الثاقبة وا

دمة سن (3 وظف مع العامة ا هرة ا فس الذين ا  .م ثقة بال

م نفوس اإخاص,  اأمانةالقيادة إظهار (4 وظف و , والبساطة, ا
فس رية ويستعد بدعوة, واإخوة اإسامية, واإعتماد على ال  .وا

داف .ج   اأ

ياة ومهارات وتطوير توزيع (1  للطاب الذي ا يستم دروس العلمية ا
امعة  . ا ا

هاج التعليم  (2 قابلة م علم  قية عن الكفاءة ا  .2013ال

فس (3 درسة ال يقوم ب قية  اإدارة يس إ ا  ال
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ية التحتية التعلمية والتعابد (4  .س الب

ك ااتصال إنشاء (5  والثقافية وااقتصادية ااجتماعية و

اء (6 ج أخاق ب  .اإسامية للثقافة يلكو ع وتصبحا

 انواع التعليم .3

ة  س 2016  ح س ا  ؤسسة اإسامي سيواان   كانت ا
دارس درسة الشباب, ا درسة الطفولة ح ا درسة . من ا ذ كما يا ا و

ؤسسة اإسامي سيواان   :ت ا
بية اإطفال (1  ال

 حديقة التعليم القرآن (2

ية (3 درسة الدي  ا

توسطة (4 درسة ا  ا

درسة الثانوية (5  ا

 احوال المعلمين .4

ة فونوروغو او خارجها  دي تخرجون  م ا عهد  ذا ا علم     ا
عهد العصرى عهد السلفية ا وعدد .  درجة سرجانا ام ماجيست وكذلك من ا

عهد  علم هذا ا أما ,  معلمة29 معلما و 31 معلما الذي يتكون من 60ا
لحق ظر  ا هم وكفاءهم الدراسية يستطيع أن ي  . 50ا

  
 منهج التعليم .5
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ج التعليم  ا دى  تربية و تعليم لطلبت  عهد سلم ا   استخدم ا
ج التعلمية السلفية والعصرية ا ك  ية اإندونيسي ومش واكثر . من وزير الدي
و من معهد دار السام غونتور ج الذي استخدم  التعليم   ا . ا

يلزية ي كالعربية واإ صوص  تعليم اللغة اأج انب ذلك التعليم . 51وبا
ساء ل مع  درس اإضا  ا ظامي أو خارج الفصل   اةغ ال ب ق  موا

 :مثل , الطاب ومصا
 القراءة (أ 

طوط العر (ب   ا

طبة  (ج  ليزية واإندونيسية )ا  (العربية واإ

 الكشاف (د 

 الكمبيوتر (ه 

ون  (و   الف

هارات (ز   اإضاف ا

وسيق اإسامي (ح   ا

بشي (ط   ا

 العسكري (ي 

 
 دور المحاضرة لترقية المهارات اللغوية العربية في عن الخاصة البينات عرض  .ل﴾ ﴿

اإسامي سيواان ستة الدراسية " سلم الهدى"فرقة اإولى لطاب معهد 
  م20125-2016
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 عملية المحاضرة بمعهد سلم الهدى اإسامي سيواان (1

اجيست,   اإستاذ امام بصري ي احد الرمج , ا يقول أن احاضرة 
د صف اأول ح  دى م الواجبية على كل طالب والطالبة  معهد سلم ا

امس كان فصل السادس حرية عن كل الرمج اإضفي أهم , صف ا
ة  . 52استعدادا لأمتحان اآخر الس

ة  دى قدر ثاث عشرة س عهد سلم ا   بدأ احاظرة  بداية مياد ا
اضي ح االيوم و لتطوير العقلي الطلبة .  ا داف اأول من احاضرة  اأ

مهور م يتكلمون امام ا دى ح  أن الرجاء من اأساتذ هذا . سلم ا
د يعودون ا اجتمع ح  اقسة ع ي الطاب قادر على ا الرنج 

تشر العلوم اإسام و  تهم وي ة   مدي ة حس م نا دى  ارج سلم ا ا
عهد  دى"الدعوة عن ا دى . خصوصا" سلم ا ذا مطابقا برسالة سلم ا و

ي اإستعداد  الدعوة للمجتميع ا دورا مهما ايضا  , و فلذلك احاضرة 
دى ا اجتميع الواسع  .انتشار الشخصية سلم ا

عريفة فعت ليس ,   مع تطور الزمان وعلوم ا كانت احاضرة تزيد وم
قية العقلي الطلبة فقط قية مهارة الكام اللغة , ل علم احاضرة آلة ل جعل ا

بية ليزية, اأج  احاضرة خطب الطاب باللغة . ما لغة العربية واإ
بية تبداء من . أو مطابقا بأسبوع اللغة ال تستعمل  ذلك الوقت, اأج

اطب, القارءة, رئيس اجليس باط كلهم يستعملون اللغة العربية او , ا واإست
ليزية او اإندونيسية  .اإ
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دى ثاث لغات  عملية ,   ح اليوم استخدم معهد سلم ا
ليزية واإندونيسية, احاضرة تطبيق اللغة ال سوف . م اللغة العربية واإ

واطلبة ال لديهم وضيفة حاضرة . تستخد تعيي كل اسبوع  هاية الرمج
م سبعة أيام لإستعداد خطبتهم ستقبل   . لأسبوع ا

د احاضرة ظم عملية احاضرة,   ع علم الذي ي د ا نظم . ا 
دى او  ب  ظمة الطلبة سلم ا ت رعاية " OPSH"احاضرة كلهم ا م

ت مؤسسة رعاية الطلبة سلم OPSH. اأساتذ بقسم الرعاية ظمة  ي م  
هي للمعهد تيب و اأمر وال يع ال ظيم  ال ت دى ال يتحرك    . ا

م مسؤول شديد عن عملية احاضرة ظمة أن قسم التعليم  كما , ترتيب ا
 . 53تكتب  ترتيب العمل لقسم التعليم

صة السابعة    دى تبداء  ا عملية احاضرة  معهد سلم ا
صف ح الساعة الثالثة  ادية العشرة وال والثمانية من الدروس او  الساعة ا

صة من الدروس  اليوم. عشر هارا انية ا د  دخل الطاب   . 54الواحد 
صف صة من , الساعة السبعة صباحا ح الساعة الثالثة عشرة وال قسم ا وي

دي كما يلي   :55الدروس  معهد سلم ا
 خصة الدروس

 قراءة لقرآن 07.15 – 07.00
 خصة اأو 07.55 – 07.15
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 خصة الثانية 08.35 – 07.55
 خصة الثالثة 09.15 – 08.35
 خصة الرابعة 09.55 – 09.15
 راحة اأو 10.15 – 09.55
امسة 10.55 – 10.15  خصة ا
 خصة السادسة 11.35 – 10.55
 خصة السابعة 12.15 – 11.35
 (صاة الظهر)رحة الثانية  12.45 – 12.15
 خصة الثمانية 13.30 – 12.45

 
هج الدرسي يقول أن عملية  اجيست كقسم ا   اأستاذ سوفاعات ا

, احاضرة تذخل  خصة الدراسي أها بعض من الدروس الواجبية للطاب
ساء ا مهما أها . وليس كمثل الدرس اإيضا  ا اضرة برنا أصبحت 

 . 56يدبر الطاب عن كل مهارات اللغة فيها
اجست كقسم رعاية الطلبة يقول أن احاضرة    اأستاذ امام بصرى ا

ثا ال استخدم الطاب لتدريب مهارة الكام اللغة العربية  ي الرنامج ا
هارات اأخرى كاإستماع والكتابة يث يتعلم الطاب . خصوصا وكذلك ا

حو والصرف رب , عن علم آلة اللغة  الفصل كعلم ال م يستطيعون أن 
رين  قواعد . مهارهم اللغوية  برنامج احاضرة اذان سيكون الطاب ما
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بية و  اللغة وعمليت  تطبيق اللغة كاللغة اإتصالية وخصوصا  اللغة اأج
ليزية  .57ما العربية واإ

انية فراق قسم ا  دى ت اربعة فراق ,   احاضرة  معهد سلم ا
ا مدبر لعملية احاضرة ساء و  كل فرقة  و من , للرجال وأربعة فراق لل و

دى ظمة لطلبة سلم ا   :58والعدد الطاب  كل فرقة كما يلي. أعضاء م

 
 :الفرقة للرجال 

 رئيس الفرقة عدد الطاب اسم الفرقة رقم
 وى فضيل بشا 29 قطر 1
اند 2  ريزا مفتح اجيب 29 غري
د نور لطيف 29 تركي 3  ا
ول 29 ليريا 4  مد اليم فر
 
 

ساء   :الفرقة لل
 رئيسة الفرقة عدد الطاب اسم الفرقة رقم
ة 29 الرتغال 1  اندا نور صا
انيا 2 رة 30 أ ا  اث شريفة ا
 اوفا حسن ا 29 إسبانيا 3
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يو 31 روسيا 4  ريزكا ر
 

داف من فرقة احاضرة يع ل  إمكانات من قدر أقصى قيق  اأ
را  الكام الطاب طبة ح يكون ما ة لتجريب ا  لكي لديهم فرصة كث

ليزي اسبات . العر واإ ة م دبر مسابقة احاضرة ب الفراق , معي انشأ ا
ساء طبة باستخدام ثاث لغات , حسن من الرجال او من ال ي مسابة ا و

ليزية واإندونيسية ارسل كل فرقة احسن الطاب . ي اللغة العربية واإ
سابقة و لزيادة . ليكون وكيا من فرقتها  ا سابقة  ذ ا داف من  واأ

ليزية للطاب بية كاللغة العربية واإ مة والشجاعة  تعلم اللغة اأج  .59ا
ا ا الفرقة اأو  ث  دد    كما ذكر  الباب اأول أن الباحث 

ي فرقة  وي . (Qatar)قطر "للرجال فحسب و و  ذ الفرقة  رئيس من 
امس ليس  الفصل ا ظمة طلبة , فضيل البشى الذي  و من اعضاء ا و

دى دب للفرقة اأو من ثاثة أشخاص. سلم ا وعدد الطاب , يتكون ا
فيها تسعة وعشرون طالبا الذي يتكون من الفصل اأول ح الفصل 

امس ذا دف الطاب  الفرقة اأو. ا   :60و
 الفصل اسماء الطاب رقم

امس وى فاضل البشى .1  ا
امس ادان سغريا .2  ا
امس ابن وحي ايفانداغي .3  ا
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بتدي .4  الرابع نفيع ا
 الرابع ريزكي دوي سافوترا .5
 الرابع ابو طيب .6
 الرابع جواوي نصر اه .7
 الثالث شهر الوحيودي .8
يسوارا .9  الثالث راديتتيا ما

 الثالث ريقا سيتياجي .10
 الثا حافظ دارين .11
 الثا بايو بودي .12
 الثا فهرول ستيا .13
 الثا رشيد نور فهم  .14
 الثا يسريل احسان .15
ة امام روحان .16  الثا ر
 الثا يوغي ايراوان .17
 الثا بايو اغوس .18
 الثا دي عبد الغفار .19
ادي .20 ي سافطا   الثا اغوس 
يا .21  الثا دافيت نور جا
ل انصاري .22  اأول اريس زي
 اأول ر ريان انطارا .23
م مرشيد .24 د فا  اأول ا
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 اأول ايزا فاريستيا .25
 اأول ريزا دوي فهرازي .26
 اأول شيف الي .27
ري .28  اأول اصاح الدين ز
ا .29  اأول اقبال مول

 
تيب ,   كالفرقة اأخرى عملية احاضرة  الفرقة اأو مطابقا ب

ي. الرامج الذي أنشأ رئيس الفرقة   : 61والرامج  احاضرة لفرقة اأو 
 اإفتتاح .أ 

 قراءة القرآن .ب 

طبة .ج   إلقاء ا

اصر  .د  باط/ الع  اإست

 الكليمات .ه 

 رئيس الفرقة (أ 

  اأستاذ (ب 

  اإختتام .و 
م , تقسيم وضيفة احاضرة  آخر الرنامج والطاب الذين 

ع الطاب نص . الوظيفة للمحاضرة سيستعدون خطبتهم اسبوعا واحدة و
ميس ويستمر ا اأستاذ للتصحيح دبر  كل يوم ا طبة ا ا  .ا
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فظ  وجب على كل خطيب احا ضرة  القاء خطبتهم أن يبلغ با
وضوع ص, او بشرح ا ظر ا ال وز عليهم ب حسن باللغة العربية او , ا 

ليزية او اإندونسية وضوع  القاء . اإ تار بشرح ا بعض الطاب 
 :  كما قال احد الطاب من فصل الثا 62.خطبتهم

أن , أحب ان أتكلم بلغ نفسيا اذا أخطب  احاضرة" 
فظ ولو ا أستطيع أن أتكلم سالسا  وصحيحا باللغة , ضعيف  ا

هار  اللغة العربية ي التجريبة  ذ   .63"العربية فا بأس علي أن 
اؤاء الطاب طول سبعة دقائق , خطب خاطب احاضرة أمام 

را وضوع  واإختتام وليس امام م كب من اإفتتاح وشر ح ا فالسامع . ت
اطب طبة ال يبلغها ا ائص من ا طب ا اطب   ذا . يهتمون ا ا و

دى كما قال قسم رعاية , عملية لتحس مهارة الكتابة لطاب مهعد سلم ا
دى  عهد سلم ا  :64الطلبة 

, ان احاضرة ليس الرمج لتحس مهارة الكام لطاب وحسب"
ح تسمع , ولكن في دبر الطاب مهارة الكتابة و مهارة اإستماع ايضا

م يتعلمون مهارة اإستماع طبة  وح يكتبون خاصة , الطاب عن ا
م يتعلمون مهارة الكتابة طبة  موعة من تعليم , ا ا  اذان احاضرة 

هارات اللغوية  ".ا
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طبة بط"فاستعد السامع قي برناج , بعد انتهاء ا كما , "اإست
بط:  "شرح رئيس الفرقة اأو اصة ال كتبها الطاب " اإست لص ا و 

مهور بكام ولغت  اطب شرح امام ا طبة ال قدمها ا السامع عن ا
بط , لبعض الطاب الذي ضعيف  مهارة الكام. نفسيا سيكون اإست

 . 65صعوبة ومشكلة شديدة  عمليت
قبل إختتام احاضرة سيأ الكليمات من اأستاذ او اأستادة 
صح الطاب ولتشجيع مة الطاب  تعليم الدروس و تطبيق اللغة  لي

عهد ليزية  بيئة ا جدوال الكليمات من اأساتذ  الفرقة . العربة واإ
  : 66اأو تكتب كما يلي

 الوقت اسماء اأستاذ رقم
 أسبوع اأول مد علي مشهود 1
 أسبوع الثا زين العابدين 2

 أسبوع الثالث سوغيونو 3

لص 4  أسبوع الرابع مد عبد 

سيزيد مة تعليم الدروس لطاب , ترجى من كليمات اأستاذ
عهد  . ولتشجيع اللغة ح تطبيقها الطاب  احادثة اليومية حول بيئة ا

  
 

 المهارات اللغوية لطاب معهد سلم الهدى في نشاط المحاضرة  (ب 
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د العصرية  عا دى اإسامي سيواان احد من ا مهعد سلم ا
ديث ي , الذي تطبيق التعليم ا ليزية و وخصوصا  تعليم اللغة العربية واإ

باشرة ولكن  , ا يتعلم الطاب عن القواعد اللغة  الفصل وحسب. طريقة ا
عهد ب الطاب والطاب اأخرى أو  سيكون اللغة اإتصالية حول بيئة ا

م  . ب أساتذ
ب على الطاب باستخدامهما كل  اك اللغتان الواجبتان ال 

عهد ليزية, يوم  بيئة ا الطاب الذي  الفصل . ما اللغة العربية واللغة اإ
ليزية  الثا وبعد واجب ان يتحدث كل يوم باللغة العربية أسبوعاً واللغة اإ

م. اسبوعا التا  اعطاء . أهم مفسدة اللغة, فإن م تفعل ذلك عقابا 
اك ثاث خطوات   :67العقاب 

بي .1  الت

بي .2  الت

فاسد .3  العقاب مطابقا 

دى تقول  ظمة الطلبة سلم ا أن : مدبرة من قسم بيئة اللغة 
وعة فسدة اللغة مت فاسد, العقاب  يع العقاب ال اعطاء . يتعلق  ولكن 

فا يوجد العقاب الشديد كضرب , قسم اللغة اا لتدريبية الطاب فقط
سم أو اأخر فسد ومفسدة اللغة يع. 68ا  :من بعض العقاب 

فردات اليومية .1  حفظ ا

ليزي .2 ص العر ام اإ  انشأ ال
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ع .3  كتابة على سورة القرآن ا

س عشرة دقيقة .4  قرأة القرآن امام الديوان طول 

عهد .5 ظيف ساحة ا  ت

 كتابة رسالة البيانات .6

ليزية يع الطاب اللغة العربية واإ ا, كيفيتها, يتعلم  , فواعد
ستوى الثا. وطريقة تطبيقها كاللغة اإتصالية يرجى عل كل ,  أول ا

 .الطاب قادرين  تطبيق اللغة العربية كاللغة اإتصالية
ا ية  ظمة , ترتيب اللغة الر ظم كلهم من قسم بيئة اللغة م ي

ت رعاية اأساتذ دى  و احد القسم من . الطلبة سلم ا قسم بيئة اللغة 
عهد ة اللغة حول ا دى ول مسؤولية  لس ظمة الطلبة سلم ا كما ُتكتب . م

 : كتاب الرنامج قسم اللغة يع 
عهد .1 ية  ا ة اللغة الر  مسؤولية بس

ية .2  استخدام اللغة الر

ية اللغة ونشر تطوير .3  عهدام  الر

فسد لببغة .4  اعطاء العقاب 

فسدة اللغة .5 اصة   البطافة ا

ية .6  اأسبوع  واحدة مرة احادثة باللغة الر

مل القاموس  احادثة .7  مطالبة على كل الطاب أن 

فردات  .8  (اليومية واأسبوعية)اعطاء ا

فردات .9  تركيب الكرسة ا

فردات .10  تفتيس كراسة ا

فردات .11  اإمتحان ا
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 مقارنة دراسة عقد .12

 اإعانات عن حسن اللغة وسوء اللغة كل اأسبوع .13

 اعطاء التقدير الدورية .14

فردات خارج الفصل .15  اعطاء ا

فسد اللغ .16  اعطاء العامة 
يع اأساتذ يفكر دائما عن تطوير اللغة لطاب معهد سلم 

دى سيواان هارات اللغوية لطاب, ا ذ تُعمل لتحس ا وبعض من . و
  :69الرامج لتطوير اللغة يع

فردات قبل دخول الفصل .1  اعطاء ا

 يوم اأحد و يوم اأربعاء)احادثة كل اأسبوع  .2

 احاضرة .3

طبة ب ثاث لغات  .4 يلزية وإندونسية )مسابقة ا  (العربية واإ

 دورة لغوية و ثقفية .5

 اإمتحان الشفهي .6

 
اجيست كمدبر قسم بيئة اللغة تقول  اأستاذة انا امرأة الفضيلة ا

تاز دى حسن او  عهد سلم ا هارة اللغوية لطاب ا واجب على كل . أن ا
عهد باللغة العربية انب ذلك . الطالب أن يتحدث كل يوم حول بيئة ا و
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عل الطاب  تلفة ال أنشاء اأساتذ كما ذُكر ح  وعة  كانوا برامج مت
را  نطق اللغة العربية  .70ما

لس  الفصل الثا يقول  افرح جدا : "مد إمام روحان ال 
عهد ال صاحي الذي ا يسكن  , أستطيع  ان أسكن  ا نلُت ما ا ي

عهد صوص  علم اللغة, ا أستطيع أن أتكلم يوم واحد باللغة العربية . وبا
يلزية  . 71ولك أحب اللغة العربية اذان اكثر كامي باللغة العربية, واإ

موع  نشط  دى  تطبيق مهارات اللغوية اأربعة  معهد سلم ا
كاإستماع والكام , أها نشط لتدريب مهارات اللغوية العربية, احاضرة

ربون عن كل مهارة  نشط احاضرة كما . والقراءة والكتابة الطاب 
عهد سلم  شرحتها اأستاذة انا امراءة الفاضلة  عن مهارات اللغوية لطاب ا

دى  نشاط احاضرة كما يلي   :ا
 مهارة اإستماع (1

طيب ,   احاضرة تتكون من قسم من الطاب الطاب كا
طيب امامهم من , والطاب كالسامع الذين يسمعون خطبة طاب ا

ال طبة ال , ذا ا تمام واإستماع عن ا دبر طاب السامع اإ
طيب خطبتهم امام الفصل رين  . اقامها طاب ا علهم ما وسوف 

قية مهارهم اإستماع  . كام العر باإستماع خطبة العر ول
مدبر  كث من الرنامج ال انشأ,  ا يقف اا  نشاط احاضرة

ثال, اللغة لتدريب مهارة اإستماع لطاب  الصباح قبل , كما  ا
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ع الطاب احادثة عن اعمال اليومية من مكر الصوت  دخول الفصل 
عهد يرجي اأساتذ ا ". ب يديك"اخد اأستاذ احادثة من كتاب . با

فرادة  يع الطاب بسماع احادثة كل يوم سيساعد عن حفظهم عن ا
ملة واسلوها ديدة او تركيب ا  . ا

  مهارة الكام (2

و  دى و يع تعليم اللغة  معهد سلم ا و غرض من  ذا   
واجب على كل الطالب ل القدرة  . القدرة  الكام باللغة العربية

ليزية طق العربية او اإ اذان انشأ بعض اأساتذ عن برنامج لتدريب , ال
ثال . مهارة الكام فرداة , دورة لغوية, احاضرة, احادثة اليومية: ا اعطاء ا

م عن تطبيق . اليومية وغ ذلك يرجى من الطاب بكث برنامج سيساعد
 .  اللغة العربة كلغة اإتصالية

ي واحد من برنامج لتدريب مهارات اللغوية خصوصا   احاضرة 
, أن سيتكلم الطالب امام الطاب اأخر باللغة العربية, مهارة الكام

كن طبة . اذان واجب على كل الطالب أن يستعيد خطبت باحسن ما  ا
ميع الطاب خصوصا للغة  قية مهارة الكام  ي برنامج ل  احاضرة 

سن أن فيها ايضا دبر الطاب عن ثقة . العربة وواجب على اإعداد ا
فس فس  . ال را  كام العربية ولكن عدم ثقة ال ولو كان الطاب ما

عل خطبتهم فاسدا طبة سوف  اذان واجب على كل طالب . القاء ا
طبة جحون  القاء ا فس و قدرة الكام اذا يريدون ان ي . لديهم ثقة ال

هارة كامهم وثقة نفسهم طبة سيزيد القدرة   .يرجي من برنامج ا
 مهارة القراءة (3
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د  دى دبر الطاب مهارهم القراءة اكثر ع   معهد سلم ا
جئية , الدروس ولكن الطاب يتعلمون ايضا عن كيفية القراءة احرف ا

ي الدرس القرآن في يتعلم الطاب لقراءة القرآن الصحيح . الصحيحة و
 .وكذلك سيتعلم عن قراءة العربية
ة الثانية او فصل الثا د الس استخدم الطاب  اللغة العربية ,  م

ها , بعض دروسهم تاريخ , التجويد, الفق, دروس اللغة العربية: م
يع يستخدم نص اللغة العربية, العقائد, اإسام طالعة وغ ذلك و . ا

ا ة بقراءة نص , يرجى من  الطاب يستطيعون بتعليم مهارة القراءة كث
 .الدروس كل يوم

ا ,  ليس من الدرس فقط تعلم الطاب مهارهم اللغوية احاضرة 
ساعدة  تعليم مهارة القراءة استاذة انا امراءة الفضيلة , دور مهيم ايضا 

ا دور ايضا  تعليم مهارة : " كقسم مدبرة اللغة تقول  أن احاضرة 
ة, القراءة طبة مرة كث ذا سيحسن مهارهم , الطاب سيقراء نصهم ا و

 ". القراة بكث من التجريب والقراءة

 مهارة الكتابة (4

م واجبية اصة ,  الطاب السامع  نشط احاضرة  ي كتابة ا
معها  طيب ويكتبها  كرستهم   طبة ال أقامها ا بط عن ا او اإست

ريبة  . لإصاح و يرجي من الطاب لديهم  ذا الرمج  الغرض من 
طبة طبة  يكتبون . الكتابة العربية بطريقة اإستماع ا م يسمعون ا

ذا متسوي بدرس اإماء الذي درس الطاب  . خاصتها  الكرسة
درس اإماء الذي تعلم الطاب عن . واحاضرة نشط لتطبق, الفصل

جئية الصحيحة روف ا مد حضري , كيفية كتابة ا كما قال استاذ 



66 

 

 

و درس لتحس كتابة العربية" كمعلم درس اإماء  , الدرس اإماء 
جئية روف ا فصلة, تعلم الطاب عن كيفية كتابة ا فصلة او غ م  ". م

و خطوط العر درس ,  ودرس الأخر لتحس مهارة الكتابة 
ط ميلة  درس ا ملة ا ذين . الطاب عن كيفية كتابة الكليمة او ا و

دى  هما لتحس مهارة الكتابة لطاب معهد سلم ا الدرس متعلقا بي
 . سيواان

 
 المشكات التي يواجهها الطاب في عملية المحاضرة (ج 

شكات  عمليت وكذلك ,   كل برنامج ا يزال من العيوب أو ا
دى سيواان عهد سلم ا شكات ال .  عملية احاضرة  كث من ا

شكات  عملية , يوجهها الطاب  عمليتها موعة من ا ذ  و
  : 72احاضرة

وف .1  ا

و فاضل بشى كرئيس الفرقة اأو يقول  أكر : "  
وف ي ا شكات  عملية احاضرة لفرقة اأو  كث من الطلبة , ا

طبة اذان شعرُت مصدوعا أن بعض الطاب ا يريد أن , افون با
ذ مهمة لتجريب لغت  ".طب ولو كان 

وف  و ا شكات ال اصاب الطاب   كث من . اكثر ا
د التكلم  م ثقة  نفسي ع مهور أن ليس  افون بالتعب امام ا الطلبة 

أهم طاب جديد وما . امام اأناس وخصوصا لطاب فصل أول
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ة كمثل الطاب الفصل الثا وبعد ريبية كث م  د تجون عن . ع م  و
ة من اأساتذ  .73التدب والتعليم الكث

درسة .2  بعض الطاب ا يدخل ا

وف عن وظيفة ,  من جهة اأخرى الطاب الذي ل شديد ا
ليزية, احاضرة طبة باللغة العربية او اإ صوص وظيفة ا و ا , وبا

د الصباح ك . يدخل الفصل م ذ مشكات شديدة أن ا يش و
 . الدروس طول اليوم بسباب خوف من احاضرة

 
طبة .3  السكوت  وسط ا

سى عن  طبة اكثر الطاب يسكت طول الزمان أهم ي  ح ا
مهور طبة ال سيبلغ امام ا شكات على طالب . ا ذ ا اصاب 

طبة سى عن حفظ , الذي يستخدم طريقة احافظة  القاء ا فح ي
 . فيسكت الطالب دائما ح انتهاء الوقت

شكات ذ ا ولكن للطاب ,  وليس للخاطب فقط اصاب 
اصة م الوظيفة لكتابة ا بعض الطاب اا يسكت . السامع الذين 

طبة يو. وا يتكلم امام الفصل ح ا الطالب الصف , دافت نور جا
اصر: " الثالث يقول  ي الع ا أن , اثقل الوظيفة  احاضرة  أن ابد علي

وانا اخاف بتلك الوضيفة أ , نتكلم امام الفصل دون اإستعداد قبل
ليزية عدة . مصدوع اذا اخطب دون اإستعداد خصوصا لغة العربية أو اإ

اصر أ ا أعرف ماذ سأقول  . اسكت دائما امام الفصل ح وقت الع
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ص للخطبة .4  الصعوبة  كتابة ال

طبة باللغة العربية  ص ا  بعض الطاب يشعر الصعبة إنشاء ال
ليزية توسطة, واإ درسة ا كفصل اأول والثا . خاصة لطاب ا

درسة الثانوية الذين , والثالث هارات اللغوية من ا م نقصا  ا أن 
ة شكات تسبب ا خطبة الطاب فاسدة ح . لديهم علوما كث ذ ا

فس  .احاضرة وازالة ثقتهم ال
 
 
 

 حلول المشكات التي يواجهها الطاب في عملية المحاضرة  (د 

دى أن كل مشكات  احاضرة    شرح قسم رعاية الطلبة سلم ا
سألة الطاب وعة مطابقا بكل ا ا حلول مت ب أن . ال يوجهها الطاب 

والبيان التحليل على كل , ليل كل مشكات أها سيقاطع بعملية احاضرة
مشكات   :74كما يلي, ا

اف .1 وف واإر  حلول عن ا

و التكلم اللغة العربية  ريبة الطاب  قصان  وف ل  جاء ا
يلزية أمر قسم رعاية الطاب على كل معلمي اللغة أن يزيد , واإ

م ية  فصو مثل درس اللغة العربية , بتجريب التكلم باللغة الر
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طالعة او احفوظات واأخرى ة  نطق العربية او . اوا يرجى بتجرية كث
ليزي را  الكام العر او اإ ذا سيجعل الطاب ما ليزية و  اإ

درسة بسباب خوف من احاضرة .2  حلول عن الطاب الذي ا يدخل ا

درسة    دعا قسم رعاية الطلبة لطاب الذي ا يذخلوا ا
وف من احاضرة صيحة و التعريف من امية , بسباب ا  اعطهم ال

قية مهارهم اللغوية فإن يكرر عن خطيئت يوم اآخر فأمر . احاضرة ل
 .عل الشهادة و فيها الوعد أن ا يكرر خطيئت

طبة  .3  حلول عن السكوت  ا

اف وف واإر لول عن ا سباب السكوت  ,   سواء 
اف طبة أن بعض الطاب خوف واإر و ناقص . ا وف  وسباب ا

ظمة أن يكثر برامج لتحس , بتجريبة اذان امر قسم رعاية الطلبة ا ا
فردات ومسابقة اللغة وغ ذلك لزيادة التجربة , اللغة كاحادثة واعطاء ا

ظمة لوحة . الطاب  نطق العر  ت القادم وضعت ا د س وم
درسة لتسهل  ليزية  كل مكان حول ا فردات باللغة العربية واإ ا

فردات وتطبيقها  احادثة اليومية فظ ا  .الطاب  ا
طبة .4  حلول عن صعوبة الطاب لكتابة نص ا

ي  دى كتابا  ظمة الطلبة سلم ا   أنشاء قسم التعليم 
م اللغة ". موعة" طباء بثاث اللغات و موعة من أمثلة نص ا فيها 

ليزية واإندونيسية طبة وإختتامها, العربية واإ . كامل باأمثلة إفتتاح ا
طبة  خاصة  ص ا عل ال ذا الكتاب أن يسهل الطاب  يرجى من 

ديد كفصل اأول  . لطاب ا
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات

 

اإسامي " سلم الهدى" عملية المحاضرة في معهد تحليل البيانات عن .م﴾ ﴿
 سيواان

عرفة ي , كما سبق  ا ان نشاط احاضرة  كل مدرسة العصرية 
دى"وكذلك  معهد , نشاط الواجب لطاهاال ابد على كل , سيواان" سلم ا

ك ها ب أن يعملها بصحيح العملية.  الطالب أن يش . اذان   

دى قد سار بصحيح الطريقة كما ذكر   عملية احاضرة  سلم ا
ظرى طبة , اإطار ال ي من نوع . وخصوصا  إعداد ا دى  احاضرة  سلم ا

طبة اإجتماعية يع  طبة ال تلقى  موضوع هم اجتمع ويعود علي ببعض ا ا
شروع ااجتماعى كما خطيب أخر ابد ل من درس موضوع . الفوائد وخطيب ا

عل يدرك غايت وفوائد , ويدرك مايستدعي نظام وقيام من مشاق, درسا عميقا 
.وهذا يستطيع أن يدفع آراء كعارضي  

وضوع عن العملية اليومية أو بر الوالدين أو  كث من الطاب يضع ا
و . طلب العلم على اأكثر اك عيوب الذي ابد أن يغ من الطاب و ولكن 

مهور طابة ال سيلقيها أمام ا و ,  احافظة عن نص ا داف احاضرة  أن اأ
هارة الكام هارات اللغوية خاصة  قية ا احظة الذي عمل . ل قابلة وا من ا

دى"الباحث عن عملية احاضرة  معهد  عرف الباحث أن , سيواان" سلم ا
ص احاضرة فض عن ال بعض سالسا وبعض يتتأتأ  الكام , بعض الطاب 

فظ صي للقراءة  ولكن, بسباب ناقص اإستعداد و ضعف ا إذا كان الرنامج ال
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اذان .  مرارا وتكرارا، فإن سيكون من السهل أن نتذكر واانفتاح خاص حفظ
فظ  طبة وا  ص ا بغي على كل الطاب الذي ل وضيفة للخطبة أن يفهم ال ي

افظت سى عن  ذا سيساعد اذا ي ا او  كتاها . فقط و يلي  ()أن كما قال 
و  ذكرة  يلون إ التحدث بسرعة  (أأن ضعف من الطريقة ا مكرات الصوت 

مهور، ج (دون تقدير، ب كن التكيف مع الوضع ورد فعل ا ت قد ( ا  إذا ك
طاب فشلت فشا ذريعا . نسيت كلمة واحدة ا  

قابلة ال عملها الباحث يعرف أن لبعض الطاب برنامج ,  ا
هارة لغويتهم قية ا يع الطاب عن , احاضرة مكان ل أن  خطبة احاضرة جرب 

يع السامع فهومة ا  ليزية وا مهور باللغة العربية واإ وكذلك , الكام أمام ا
طبة ال اقامها  اصة عن ا الص الطاب ا لتحس مهارات الكتابة أن 

س مهاراة . الطاب أمام ويكتبها  كتاب ساعد عن  اذان احاضرة يستطيع 
طبة دى بطريقة القاء ا عهد سلم ا ومهارة الكتابة أن الطاب , الكام لطاب ا

طبة  كتاب اصة عن ا . يكتب ا  

 

اإسامي " سلم الهدى"مهارة الطاب اللغوية في المعهد  تحليل البيانات عن .ن﴾ ﴿
 سيواان

دى هارة اللغوية لطاب معهد سلم ا ي , مطابقا بعملية لتحس ا و
فردات  هارات اللغوية كاحادثة اأسبوعية واعطاء ا قية ا عل عن الرنامج ل

يعا أمثلة من , اليومية واحاضرة ودورة اللغة  كل شهر رمضان وغ ذلك وذلك 
عرفة فقط ال  ظر اللغة كلغة اإتصالية وليست اللغة ا باشرة ال ي برنامج بطريقة ا
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ارسها للمحادثة اليومية هارات اللغوية , يدرس الطاب  الفصل وا  اذان أن ا
ا تازا جيدا وحس دى  ارس الطاب اللغة العربية كل , لطاب معهد سلم ا أن 

عهد , يوم ميع الطاب أن يتحدث ويتكلم  بيئة ا ذا احد الواجبية  و
.باستعمال لغة العربية ولو كان غ فاصحا  

د رأي الباحث أن القدرة اللغوية شيء واجب لكل الطالب , ع
ية  امعة الدي دى يلتحق دروس ا ا تخرج من معهد سلم ا باإيضافة أن أكثر ا
.ال يستعمل اللغة العربية كلغة اأم واجب بعمليت كل يوم  

و  هارات اللغوية و اك العيوب من بعض الطاب  تعليم ا ولكن 
عهد ون  ا عهد, الطاب الذين ا يسك ا ساعات لتطبيق لغت  ا , م 

ية ارس الطاب عن اللغة العربية أن يستعمل اللغة الوط د البيت ا  , والباقي ع
عهد ذ صباح ح , متفرق بالطاب الساك  ا ارس اللغة يوما كاما م أن 

ة  احادثة العربية , ليل س م القدرة اللغوية ا عهد  ون  ا اذان الطاب الساك
ون خارج . مقارنة مع الطاب الذين يسك  

ة من اللغة ر  كام العر اا بتجريب كث استخدمها الطاب , ما
ادثتهم اليومية عهد اأخرى  مارك. اللغة كل يوم   معهد سلم , مقارنة 

ليزية كاللغة اليومية ال  عهد الذي يستخدم اللغة العربية واإ و احد ا دى  ا
ادثت اليومية ح جرب الباحث . واجب على كل طالب أن يستعملها  

ة ولو كان غ , لتحدث ببعض الطاب باللغة العربية س م يستجدمون اللغة ا
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دث الباحث معهم باللغة العربية وعرف الباحث أهم , سالسا قدر ثاثون دقيقة 
رون  الكام العر . ما  

عهد سلم  باشرة  تعليم اللغة العربية  ذا نتيجة من تطبيق الطريقة ا
دى يسواان رب  نطق العربية , ا رب و رب و وجب على كل طالب ان 

مارسة  تاج ا ا عهد وليس يتعلمها فقط  الفصل أن اللغة  ح  بيئة ا
ظرية فحسب عريفة ال . وليست   

قية مهارات اللغوية وكذلك الدروس  دى ل كث من الرنامج  سلم ا
موعة  درسة خصوصا  نشاط احاضرة أن فيها  هج ا اللغة الذي قدم قسم م

وجد اربع مهارات الذي , كما عرف الباحث, من تدب مهارات العربية اأربعة
دى م كما يلي , يتعلم الطاب  نشاط احاضرة  سلم ا :و  

 مهارة اإستماع (1

عرفة   وكث  , أن القدرة اللغة تبداء من اإستماع, كما سبق  ا
بية سيزيد قدرة اللغة سرعة ذا الذي يُعمل معهد سلم . السماع اللغة اأج و
قية مهارة اإستماع  نشط احاضرة دى ل الطاب يسمعون عن خطبة , ا

الطاب باللغة العربية الذي سيزيد مفردهم ويطبيقها  احادثة ام   
طبة من الطاب او من اأساتذ سوف , خطبتهم بكث من السماعي ا

را  كام  علهم ما ديدة و فظون عن مفردات ا علهم يعرفون  
. العربية  
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ع الطاب عن احادثة لأساتذ حسن  , من جهة اأخرى  
د الدروس او خارج الفصل ع الطاب احادثة لصاحبهم . الفصل ع وكذلك 

ادثة  اأخر أن كما عرف الباحث ان اللغة العربية واجب بعمليتها  كل 
عهد ذا سيساعد الطاب خصوصا الطاب  فصل . اليومية حول بيئة ا

ليزية كل يوم  , اأول عن قدرهم اللغوية أهم يسمعون احادثة العربية واإ
ليزية فسي باللغة العربية او اإ ادثتهم ال . تطبيقها    

 مهارة الكام (2

دى حسن وجيد   هج . مهارة الكام  معهد سلم ا تطبيق قسم م
باشرة  تعليم اللغة دى الطريقة ا كما عرف الباحث من , التعليم سلم ا

عهد أن معهد سلم  هج التعليم ا هارات اللغوية لطاب بقسم م مقابلة عن ا
باشرة لتسهل ولتسريع القدرة اللغوية لطاب دى يستخدم طريقة ا واجب . ا

عهد . على كل الطالب أن يتحدثون كل يوم حول بيئة ا  

و بكث من    بية  ر  اللغة اأج عرفة أن ما كما سبق  ا
د احاضرة طبة ع ادثتهم او  ا طبة  احاضرة . التجريبة وتطبيقها  

ي مكان لتجريب مهاراة الكام أن فيها واجب على كل طالب ان يتكلم 
ا باللغة العربية طول خطبت وضوع  يشرح امام , كث ون ا الطاب 
ة س مهور باللغة العربية ا را  كام . ا علهم ما طة سوف  وبكث من ا

. العربية  

 مهارة القراءة (3
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دى حسن واكثر تعليمها     أن تعليم مهارة القراءة  معهد سلم ا
د الدروس دى يستخدم اللغة . الفصل ع بعض الدروس  معهد سلم ا

اك درس خاص . تاريخ اإسام وغ ذلك, التجويد, كدرس الفق, العربية
و الدرس القرآن . لتحس القراءة القرآن   

, ولكن ايكف اا بقراءة الدروس الذي يستخدم نص العربية فقط  
ختليفة  وعة وا ت ابد على كل اأستاذ ان يستخد طريقة التعليم القراءة ا

برمج . ليزيد ارادة الطاب  تعليم اللغة العربية خصوصا  مهارة القراءة
و احاضرة ل دور ايضا  تدريب مهارة القراءة أن سيقرأ , خارج الفصل 

ة قبل احاضرة طبة مرة كث د رأي الباحث أن . الطاب نصهم ا ا ع من 
ا دور  ترقية مهارة القراءة لطاب .احاضرة   

 مهارة الكتابة  (4

ريبها على كل    هارة القرائة أن مهارة الكتابة ابد ان  سواء 
ة ريبة كث ر  كتابة العربية, الطالب  . أن بكث من التجريبة سيجعلهم ما

دى يستخد الدر اإماء  كما ذكر  غرض البيانات القادم أن سلم ا
ميع الطاب ط لتحس مهارة الكتابة  قيقة. وا ليس درس اإماء ,  ا

ط الفقط لتحس مهارة الكتابة فقط ولكن الدرس اأخر كدرس دروس , وا
اللغة العربة واإنشاء ابد أن يصلح طريقة تعلمهما بزيادة طريقة العصرية 

شرات, كتعب الصور علومة او غ ذلك, كتابة ال وعة . كتابة ا ت بطريقة ا
.سيزيد مة التعليم لطاب خصوصا  تعليم مهارة الكتابة  
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اك نشاط لتحس مهارة الكتابة   شاط احاضرة,خارج الدروس  . ك
اطب طبة ال اقامها ا  كتابة . أن  عملية احاضرة سيخلص عن ا

اطب  الكرسة طبة يكتب ما قول ا اصة ا د رأي الباحث . ا ا ع من 
ا دور  ترقية مهارة الكتابة لطاب .أن احاضرة   

  

" سلم الهدى" المشكات التي يوجهها الطاب بمعهد تحليل البيانات عن .س﴾ ﴿
 اإسامي سيواان في عملية المحاضرة

د القاء خطبتهم طيئات ع طيب ا يزل عن ا طق , كان ا سواء  ال
وضوع طيب ا يهتّم عن اإعداد قبل القاء خطبتهم . او  توضيح ا كث من ا

طاب طيب ان يعرف عن . الذي يسبب ا فشل  ا اذن فوجب على كل ا
طبة وكيفية تعامل )كوردر . كل عيوب  إلقاء ا Corder يع  ( ص على أن  ت

طأ اس تعلم اللغة بالتأكيد ليست معصومة من ا طأ كان مصدر . ال تذكر أن ا
ام ليكون صحيحا . إ  

د  فس ع وف وعدم ثقة ال و عن ا وكثرة العيب الذي يواج الطاب 
شكاتان سيسبب خطبة الطاب فاسدا  إلقائها, القاء خطبت ذان ا عرف . و

دى سيواان أن السباب  قابلة الذي عمل الباحث  معهد سلم ا الباحث من ا
ريب عن  و ناقص   شكات ال يوجهها الطاب  عملية احاضرة  من ا

طبة اذان ما , جعل بعض الطاب  اإعداد للخطبة قريب من وقت للمحاضرة, ا
طبة ة لتجريب عن إلقاء ا د فرصة كث . ع  

طبة ص ا شكات اأخرى كالصعوبة إستعداد ال ظمة , وأما ا قد أنشاء م
ليزية  طبة باللغة العربية واإ موعة من أمثلة  ا دى كتابا في  الطلبة سلم ا
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طبة, واإندنيسية ص ا احات . ذا مرجع لطاب الذي سيجعل ال ولكن اق
ال زمان العصري وا  وضوع الذي سيلقها الطاب ابد  ص أو ا الباحث عن ال

سلم , أن فيها متسويا" موعة"يتبع دائما من كتاب  ثال يبحث عن حال ا ا
اس العصري, العصري ال ال . او طالب العلم العصري او شيء أخر الذي يتعلق 

ذا سيزيد معريفة الطاب وكذالك سيزيذ مفرداهم اللغة العربية العصرية كما . و
عريفة أن اإتصلية العامة ب البلدان  العام يؤثر اللغة من بعض الباد , سبق  ا

بية وضوع الذي . وكذلك  اللغة العربية, بوجود الكلمات اأج اذان باختيار ا
ال العام العصري يستطيع أن يزيد معرفتهم و مفردهم  اللغة العربية , مطابقا 

.العصرية  

أن سيصلح عن , من جهة اأخرى دور مدبر احاضرة من اأساتذ مهم جدا
طيئة  عملية احاضرة كث من , عرف الباحث ان دور اأساتذ ناقص. كل ا

هاء احاضرة ولكن اا يعطي الكليمة وحسب . اأساتذ ا يتبع من بداية ح ات
اذان ابد على كل اأستاذ أن يتبع احاضرة كاما ليعرف عيوب الطاب  عملية 
.احاضرة  

 

سلم " حلول المشكات التي يواجهها الطاب بمعهد تحليل البيانات عن .ع﴾ ﴿
 اإسامي سيواان في عملية المحاضرة" الهدى

شكلة ال    دبر لتصلح عن كل ا شكات ال اقام ا لول من ا ان ا
طبة, يواجهها الطاب جيد د القاء ا وف ع ثال من شديد ا امر قسم الرعاية . ا

يع معلم اللغة أن يكث بتجريب عن الكام  الفصل ح دروس , الطلبة على 
وف بسباب ناقص  مهارات اللغة خصوصا  مهارة الكام بزيادة , أن جاء ا
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را  الكام ي . التجريب  الفصل ستجعل الطاب ما شكات اأخرى و وا
وف من احاضرة درسة بسباب ا ب من قسم الرعاية , الطاب الذي ايدخل ا

كما عرف الباحث ان قسم رعاية الطلبة اا يدعو , الطلبة أن يزور ا بيت ايضا
صح فقط من جهة اأخرى  واجب على والدي ان يعرف ما . الطاب  ي

ذا وضيفة قسم الرعاية الطابة ان يعط اإعانات عن  مشكات الولد و
ا. مشكات والدي على كل و الطالب أن يساعد قسم الرعاية أن , يرجى من 

م عن أمية التعليم  واحاضرة صح أواد . ي  

درسة فقط ولكن دور العائلة  البيت    بية ا تتعلق با ا أن ال كما عرف
بوية ما آثر كب لتحصيل على الطاب ال ي . وبيئة اجتمع   شكات  ذ ا من 

درسة بدون السباب  بون ا ا صح أواد الذين ا يذ ابد على كل الوالد أن ي
درسة خصوصا من قسم رعاية الطلبة علم  ا واذا تعاونا ب . وتقد تقريرا  ا

ا  درسة سارت حس بية اإسامية  ا ل البيت فإن شأاه ستجعل ال درسة و أ ا
.وجيدا  

دى الذي أنشأ كتاب    ظمة الطلبة سلم ا " موعة"قسم التعليم من م
ال العصري خصوصا من نص , حسن ا  ة ويزيد ولكن ابد أن يصلحها كل س
طبة عريفة للطاب كذالك سيزيد عن مفرادات العصرية  , ا انب زيادة ا أن 

ليزية بية كلغة العربية واإ أها متسوي " موعة"نظر الباحث  كتاب , اللغة اأج
اضية" موعة"بكتاب  وات ا س س د  أذان وجب لقسم التعليم أن يصلح , م
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عصرية ال يستطيع أن يستعملها الطاب " موعة"لتكون كتاب " موعة"كتاب 
ليزية طبة باللغة العربية أو اإ رجع إنشاء ا . بكتاب ا  
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 نتيجة البحث .ف﴾ ﴿

هارات اللغوية العربية لطاب استخلص الباحث عن  قية ا دور احاضرة ل
ة الدراسية  دى سيواان الس عهد سلم ا ليا 2016 - 2015الفرقة اأو   ،

أخوذة من بعض الكتب ال في نظارية تتعلق  ظارية ا ستخدمة وال عن البيانات ا
بحث .با  

دى سيواان تعمل يوم اأحد هارا  حصة  .1 أن احاضرة  معهد سلم ا
ة  عهد أها برنامج , السابعة والثام هج الدراس ا برنامج احاضرة تدخل  م

دى سيواان هارة اللغوية للطاب معهد سلم ا قية ا يع الطاب .  مهمة ل
يع الطاب يتعلم عن , ا مقدرا متسويا لتجريب لغتهم  خطبة احاضرة

مهور  ليزية امام ا طبة باللغة العربية واإ طبة والقاء ا كيفية إنشاء نص ا
وف م يتعلمون بتكلم دون اإستعداد  برنامج , بدون الشك وا وكذالك 

باط" دبر احاضرة فجئة  ذلك الوقة وسيعرف مقدار " اإست م ا أن ستختار
ليزية قصان  القاء نص , قدرة الطاب  نطق العربية أو اإ اك ال ولكن 

وضوع واذا  ص وا يشرح ا فظ ال طابة أن كث من الطاب يقدم خطبت  ا
طبة طيب ففاسد ا و . نسي ا قراءة  (2, اإفتتاح (1ترتيب برامج احاضرة 

طبة (3, القرآن بط (4, ا  .اإختتام (7, الدعاء (6, الكليمة (5, اإست
موعة  عملية  .2 دى سيواان  هارات العربة اأربعة  معهد سلم ا تعليم ا

هارة اإستماع, احاضرة طبة لطاب السامع برنامج  طبة , إستماع ا ا
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هارة الكام هارة القراءة, العربية برنامج  طبة برنامج  كتابة , قراءة نص ا
هارة الكتابة طبة برنامج  هارات اللغوية  معهد . خاصة ا قية ا الرامج ل

و دى  فردات قبل دخول الفصل (2, ادثة اليومية (1, سلم ا  (3, القاء ا
طباء (5, دورة اللغوية والثقفية (4, احاضرة  . مسابقة ا

دى سيواان  .3 عهد سلم ا شكات ال يواجهها الطاب  عملية احاضرة  ا
فس (ي أ طبة أن عدم ثقة ال وف إلقا ا بعض الطاب ا يدخل ( ب, ا

اطب احاضرة د الصباح أن لديهم وظيفة ليكون ا درسة م السكوت  (ج, ا
طبة أهم يستعملون الطريقة  طبة بسباب ناسيا  حفظ ا  وسط ا

طبة (د, احافظة ص ا  الصعوبة  كتابة ال

شكلة .4 شكات ال يواجهها الطاب متفرق مطابقا بكل ا و كما , حلول ا و
 :يلي 

مهور  (أ  ة من التكلم امام ا وف يستطيع ازالت بطريقة التجريبة الكث أن ا
رآة  , او امام ا

درسة (ب  دعا قسم الرعاية الطاب , وأما الطاب الذي ا يدخل ا
عرفة و امية احاضرة صحهم   وي

رب قليا  (ج  ي ازالة الطريقة احافظة و طبة  شكات بسكوت  وسط ا ا
وضوع  . فقليا بطريقة شرح ا

عل كتاب اجموعة  (د  دى  ظمة الطاب سلم ا أن قسم التعليم من م
طبة ص ا  .ساعدة الطاب لكتابة ال

 اإقتراحات .ص﴾ ﴿
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ح ال وظفات خصوصا باحثاق وظف وا علمات وا علم وا ميع ا  
فس ال درسة باحثل ميع من يتعلق با ذا البحث نافعا للمدرسة و ، ليكون 

ية، ونافعا للتعليم اى ليكون التعليم أحسن من قبل احات من . الدي وأما اإق
: كما يلى باحثال  

  للمدرسة .د 
. تطبيق احاضرة أها وسيلة وبيئة لتطبيق مهارات اللغوية لطابأن يشّدد  .1
درسون  .2 عل اإجتماع او الورثة يبحث عن طريقة التعليم ليكون ا أن 

درسات يستطيعون ان يعلموا العلوم كاما ومفهوما لل طاب خصوصا  وا
بية . احاضرة يشعرون فرحا وسرورا  عملية طاب، والتعليم اللغة اأج

   للمدرس .ه 

بغى  .1 عد قبل عملية التعليم ليكون الطاب يستطيعون ادرس ان يسعلى ي
. ان يفهموا ما علمهم

درس  .2 بغى على ا سن الطريقةي . أن يدبر الطاب  عملية احاضرة 
بغى  .3 عرفة و التعليم عن كيفية عملية احاضرة درس ان يعطى على اي ا

 .الصحيحة

 للطاب .و 
بغى على الطاب ان يتعلموا جيدا قبل التعليم كا .1  . او بعدني

ا .2 ادة ال م يفهموا بغى ان يسألوا عن ا  .وي

لزية  احادثة  .3 بغى على الطاب أن يكثر  تطبيق اللغة العربية واإ ي
 اليومية
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وف عن  .4 ب برنامج احاضرة كالوسيلة إزالة ا بغى على الطاب ان  ي
 احاضرة

ح ال ذا البحثباحثواق يع من يقرأ  طيئات .  ا  اذا كان القارء وجد ا
اطئ . رجى الكاتب ليصلح ما من ا  

ذا البحث ميع من قرأ  ذا البحث نافعا مباركا  كان . وعسى ان يكون 
فس ال .علم والطاب والطالبات وللمدرسة وامباحثنافعا ل  


