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 الباب األول

 املقدمة   

 اخللفية املشكلة .أ

نوعية املوارد املعهد كواحد من املؤسسة املوجودة ىف اجملتمع الذى لديه دور من أجل زايدة 

التعليم املعهدي ال يعطي املعرفة فقط و ال املهارات التقنية ولكن أكثر أمهية  ،البشرية )س د م(

التدريب  هيتضمني القيم األخالقية و الدينية. واحدة من النهوض ببعثات الدعوة ىف املعهد هي مع

احملاضرة الذى يؤكد على كل الطالب أن تكون دفعة الثقة ابالنفس كل طالب لشحذ مهارات 

 1اخلطبة أمام اجلمهور.

ىف املعهد هناك طالب يدرسون العلوم الدينية, أنشطة الطالب متارس كل يوم من الصباح 

 ،كل يومهناك أنشطة منظمة مت إنشاؤها بواسطة املعهد َلْمَلَء األنشطة اإلجيابية   ،يلالباكر حىت الل

األنشطة   ،هذه األنشطة تشمل األنشطة الدراسية و األنشطة الالمنهجية املوجودة ىف املعهد

علم  ،مثل دراسة العلم الصرف ،الدراسي الدراسية تتضمن األنشطة التعليم و التعلم يف الفصل
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شطة الالمنهجية مثل علم الدينية و العلوم العامة األخرى. أما األن ،املطالعة ،ب األصفرالنحو, كتا

 قراءة و حفظ القران و غري ذالك.  ،نشيد   ،احملادثة  ،احملاضرة  ،فروع الرايضة

احملاضرة هي برانمج مضمن يف األنشطة الالمنهجية للتدريب الطالبني و الطالبات يف إلقاء 

اللغة اإلجنليزية و اللغة العربية. لذالك ال  ،اإلندونيسيابة هي اخلطبة اللغة و ممارسة إلقلء اخلط

يشعرون الطالبني و الطالبات ابحلرج عندما الوعظ للمجتمع. احملاضرة إهنا اخلطوة األوىل كواحدة من 

احملاوالت يف تشكيل الطالب من غري شجاع و أقل قدرة علي أن تكون أحسن يف ترحيل حمتوى 

 ة إيل الطالب األخر.احملاضر 

احملاضرة مفيدة جدا للطالب غري واثقة يف التكلم يكون أكثر ثقة, يف برانمج احملاضرة يَُدبّر 

و وفقا للكاتب هناك عدة عوامل ميكن أن   ،كالم و اللغة العربية أمام الناسالطالب علي مهارات ال

ل اتقان املفردات اللغة العربية,  األو  ،يزدهرتدعم مهارات الكالم اللغة العربية ميكن للشخص أن 

ألنه إذا كان الطالب الذي يتعلم اللغة ،كلمة العربية علي الرغم من اخلطأالثاين الشجاعة لقول ال

العربية خياف من التحدث بلغة و هو خيشى عن اخلطأ يف السرد أو القواعد و الكلمة, فهذا اخلوف 

حيت  ،صاحب مع صديق الذي ال حيتقرهل ية من خال/لن تضيع إال جيب أن يكون أكثر شجاع

تريد إصالح اخلطأ لكي يكون أكثر شجاعة يف التكلم ابللغة العربية حيت التحدث أمام الناس. و 



ألن  ،مفيد جدا يف النجاح الكالمأما الثالث هي الصاحب و البيئة اللغوية. و املكانة البيئة اللغوية 

 الكالم حيتاج إيل صاحب املتكلم.

ين تع ،يف املتعلمة اللغة العربية ُتوَجد أربع مهارات البُّد منها أن تُعّزز يف املتعلمة اللغة العربية

واحدة ِمن  ،رة الكتابة. ِمن الرابع املهاراتو مها، مهارة القراءة ،مهارة الكالم ،مهارة اإلستماع

ون ثُتساِعَد الطالب يقدرون أن يتحدّ ألّن مهارة الكالم تقدر أن  ،لكالمهمة لُِتعّزَز وهي مهارة اامل

رات و صحيحة. هناك الفروق األساسّي بني مهارة الكالم و املها ةابلستعمال اللغة حسنمع اآلخر 

ال ،ولكن ال ابلكالم ،املفردة احملّددة يف وقٍت واحدٍ  نكتب أو نسمع ،األخرى, تعين نقدر أن نتكّلم

إاّل التحّدث الذي يستعمل  ،يف وقت واحد  أو الكتابة أو اإلستماع ،نتكّلم بينما القراءة نقدر أن

 فيه الناحية املفردات احملّددات.

املهارة الكالم بعاّمة هتدف ألجل أن يقدر الطالب أن يّتصلون لساان اب حلسن و املعقول 

توي على املعىن توصيل رسالة إىل اب ستخدام القواعد اللغة العربية اب حلسنة و املعقولة اليت حت

نشطة املمارسة اآلخرين بطريقة اجتماعّيا الذي مقبول. لكن ىف الذكاء اإلّتصال طبعا مطلوب األ

ألّن واجب  ،األنشطة املقصودة ليست املسألة الّسهلة للتعّلم اللغة كاللغة العربّية ،الكافية و الداعمة

التوجيه الطالب يف سبيل املقصود. املمارسات اللغة ةالعربّية   البيئة اللغويّة اليت مّت إنشاؤها أّوال



احملاضرة و هكذا  ،يكون مترينا مثل ممارسة احملادثةتستخدم اإلسرتاجتية التعّلم اللغة العربية ميكن أن 

 دوالط.

منها  ،يف التعّلم اللغة العربية مهّمة أساسيا كّل املهارات ،ليس فقط على املهارة الكالم

يف هذه املهارة ،م اللغة العربيةهذه مهارة اإلستماع مهّمة جّدا أن ُيسَتوىل ىف التعلّ  ،اإلستماع املهارة

حروف و أيضا مطلوب لتحديد الصوت  ،لفهم اإلعالم يف احملادثة مع شخصحنن مطلوب 

ملهارة اّي. او التايل يعين اكتشاف املعىن أو الفكرة ِمن داخل اخلطاب شفو  ،اهلجائّية ظاهرا وُمناسبا

يف هذه املهارة حنن مطلوب لفهم اخلطاب ىف شكل  ،هارة القراءةأو اترة ُتذَكر مب ،القراءة ملهّم أيضا

 ظاهرا و صحيحا.  ،اهلجائّية حسنا  مثّ يقدر أيضا أن يتلّفظ احلروف ،احلوارالتعّرض  

ب كي نقدر كتابة الكلمات, ىف هذه املهارة حنن مطلو  ،مّث اآلِخر يعين املهارة الكتابة

يقدر أيضا تركيب اجلمل ىف شكل التأليف أو الكتابة املقتصدة و هو  ،و أيضا النصّ  ،اجلملة

املهارات األربعة املذكورة ملهّمة ىف الداععمة  ،الفعل. إذا ،استخدام القواعد تكّون ِمن اإلسمابلطبع 

 ألّن احملاضرة حقيقتها تعين ممارسة التحّدث لرَتفع اللغة الشخص. ،ةجناح احملاضرة اللغة العربي

نشاط احملاضرة اليت خالل اليوم ُتستعمل ىف املعهد َلمؤثّرة جّدا يف املهارة الكالم,  ،إذا

موقف الشجاعة و ال اخلوف ىف نفس الطاّلب سوف يزيد. ألّن يُتّم ابلروتني و يقدر أن ميّرس 



غ اخلطبة. بوجود اإلمدادات احملاضرة اليت عصيبة جّدا ابلتأكيد سيكون مكاان الذهين احلواري ليبلّ 

 تدريبا حتسينا اللغة ومهارة الكالم الطاّلب ىف ذالك املعهد.

اهتّم الباحث إلجراء البحث إاّي الربانمج احملاضرة ىف املعهد الروضة  ،يدّقق املصاعب أعاله

مهارة  ،ألّن مرتبط ابلقدرة مهارة الكالمتاعب مهّم أن يُرفع احلسنة النواحي ِميدان تونتونغان. هذا امل

اإلستماع, مهارة القراءة و مهارة الكتابة الطالب ىف التواصل اللغة العربية. الّتايل هذا البحث 

سيبحث الباحث يف البحث حتت العنوان "تطبيق برانمج احملاضرة ىف املعهد الروضة احلسنة النواحي  

 .ِميدان تونتونغان"

 صياغة املشكلة .ب

 يستند شرح اخللفّية أعاله, استمّد الباحث ِعّدة صياغة املشكلة ستُبحث هبا, منها:

 كيف تطبيق احملاضرة اللغة العربية ىف املعهد الروضة احلسنة؟ .1

 ىف الربانمج احملاضرة مبعهد الروضة احلسنة؟ ةاملوجود  و العلة  ماذا الفاضل .2

 كيف برانمج احملاضرة قادرة على تشكيل مهارة خطاب الطالب؟  .3

 

 



 غرض البحثج .  

 فالغرض هذا البحث على النحو التايل:  ،يستند املصاعب الذي قد ُسبك

 لوصف تطبيق احملاضرة اللغة العربية ىف املعهد الروضة احلسنة. .1

 املوجود ىف الربانمج احملاضرة مبعهد الروضة احلسنة.لوصف الفاضل   .2

 .برانمج احملاضرة قادرة على تشكيل مهارة خطاب الطالبلوصف   .3

 مصلحة البحثد .

 أّما املصلحة ىف البحث على النحو التايل:

 ابلنظريّ  .أ

احملاضرة كالم ىف يُرجى أن يقدر إعطاء التربّع املعرفة و الرئي للمعّلمني معّلق املهارة ال

 خصوصا ىف البيئة املعهد الروضة احلسنة. ،اللغة العربّية

 ابلواقعيّ  .ب

مهارة اإلستماع,  ،ولة تصديع الشيمة املهارة الكالميُرجى أن يقدر إعطاء الدلول ىف احملا .1

 مهارة القراءة و مهارة الكتابة ىف الربانمج احملاضرة مبعهد الروضة احلسنة.



مهارة اإلستماع,  ،ولة تصديع الشيمة املهارة الكالميُرجى أن يقدر إعطاء التربّع ىف احملا .2

 مهارة القراءة و مهارة الكتابة ىف الربانمج احملاضرة مبعهد الروضة احلسنة.

 البحث يقد أن يعطي اخلربة للكاتب ىف التعّلم اللغة العربية.يُرجى هذا   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاين

 الدراسات النظرية

 اإلطار النظري .أ

 البانمج احملاضرة .1

 تعريف احملاضرة (أ

حماضرة. احملاضرة -حياضر-احملاضرة لغة مشتقة مناللغة العربية ِمن مقطع حاضر

 "احلضور بعضهم البعض".هي اسم مصدر القياصي معناه  

احملاضرة هي نشاط املمارسة اخِلطاب. هتدف للممارسة شجاعة الطالب ىف 

د التحّدث أمام اجلمهور. كل األسبوع يتناوب الطالب ُقُدما بضّم املوضوع احملّدد الذي ق

متنوعة كل أسبوعه. ىف املعهد تركيزه ىف مهارة اللغة,  ،اعتّد من قبل. لّلغة املستعملة

و اللغة  ،اللغة العربية ،منها اللغة اإلندونيسا ،اتاحلصول على استخدام ثالث لغ

 اإلجنليزية و املوضوع كل أسبوعه
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يكفي إىل  ،كيز ابللغةقد حمّدد من فريق الراعي املعهد. بل هناك املعهد غري الرت 

لو كان معهده ىف اجلاوة  إندونيسيا و اللغة العاّمّية. مثال يعين اللغة ،لغتني فقط

فأنت الزم إعداد  ،ة السوندية. إذا كان دورك للخطابفيمكن استخدام اللغ،الغربية

ون األسلوب شؤ  ،كيفية التسليم كالرتتيل  ،. ابتدأ من املواد سيتمذ تسليمهاالنفس متاما

 سيتكلم أمام آالف الناس.  يليق كالداعي  ،املالبس الزم أن ختتار األفضل

ثالث  ألّن تلك احملاضرة هي ممارسة اخلطاب ،واء كانت ابملعىن اخلطباحملاضرة س

و أصحااب قالو أّن اخلطاب  ،ليزية و اللغة اإلندونيسيا.ديوياإلجن ،لغات, إهّنا اللغة العربية

ابلرجاء  هو مظهر نفس الشخص أمام املستمع ليبّلغ مدلول القلب مبجموعة من الكلمة 

كي يؤثر قلب املستمع و انتقلت أفكاره. عموما يقدر أن يُقال أنذ اخلطاب هو اإلّتصال 

أفكار شخص لتسليم إىل اآلخر ابستعمال اللغة احلسنة و املدعومة بواسطة الطلعة 

 2االتصال ابلعني و حركات اجلسم.  ،جتويد الصوت ،ي مثل تعابري الوجهالشفه

 استخدام اللغة العربية فسوف يُعرف طاقة الطالب ىف ،بتنفيذ تلك احملاضرة

لكن غري املؤّكد يستعملون  ،للغة العريب ىف يوميتهمىف الواقع هم يستعملون ا ،ابحلسنة

 
2Nia Budiana dalam Dewi dkk, Keterampilan Berbicara:Desain Pembelajaran 

Berbasis Quantum Teaching, (Malang: UB Press, 2017), 6 .ص. 



 ،رةما يكون ىف التنفيذ تلك احملاضعند  ،و مع ذلكاللغة العربية ابحلسنة والصحيحة. 

وجب على الطالب استخدام اللغة العربية ابحلسنة و الصحيحة وْفقا ابلقواعد اللغة 

 ،ضرة؟ الطالب بتنفيذ تلك احملاضرةالعربية املنتبقة.مث كيف وجود الطالب بتنفيذ تلك احملا

هذا بسبب هلم يعين ميلكون  ،طاقتهم اللغة العربية الذي ميلك أكثر محاسا أو تعظيم

للداللة القدرة الذاتية للطالب ىف استخدام اللغة العربية. صريح يقدر أن الفرصة الطيبة 

يقدر  يبّلغ األفكار أمام الطالب و أمام احلافظ املعهد. الشيء األهّم هذه املهارة هي

حيت يقدر أن يقال اّن الثقافات واحدة مع اآلخر ملرتبطة  ،الطالب أن يسمعون ما يُقال

 3جّدا.

 رةتعريف املناضرة/مذاك (ب

يتّم حتديد موضوعا واحدا, مث  ،ذاكرة أو مناقشة املسألة. عمومايعين نشاط امل

جادلت و كل الطالب يبحثون األجوبة من مراجع خمتلفة أو الكتب األخرى. هذا هو 

 4التعّلم للطالب ىف مواجهة اجملموعة من املسألة أو األسئلة يف اجملتمع.

 
3Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2014), 178 .ص. 
4Dzanuryadi,Goes To Pesantren Panduan Lengkap Belajar Di Pesantren, (Jakarta 

Selatan: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2010) 105-104 .ص. 



عموما مؤّدب نشاط ،الغرفة عند الربانمج احملاضرةيف هذه املذاكرة عادًة ارتكبت 

 احملاضرة يُوقِّت املذاكرة إىل مرة واحدة يف األسبوع. تذاكر الطالب و الطالبات يبحثون

املشكالت الدينية بطريقة اجلدال لكشف اجلواب من املشكلة. هذه الطريقة عدم 

 اهلروب من اإلشراف على الكبار املوجود ىف الغرفة.

 اضرةأهداف احمل .2

احملاضرة هي عبارة عن سلسلة من األنشطة أو العملية، من أجل حتقيق اهلدف املعني. 

هلذا الغرض يهدف إىل إعطاء اجتاه أو التوجيهية احلركة خطوات األنشطة الدعوة. ألنّه بدون 

هدف واضح النشاط كّله من الدعوة ستكون عبثا إذا نظر إليها من حيث وجوه الدعوة 

 أنواع يعين: 4تلك احملاضرة ميكن تقسيمها إىل  فأهداف  

أهداف للشخصّي، يعين تشكيل اخلاصة املسلمون الذين لديهم إميان قوّي،يتصّرف و  (1

 القوانني اليت توصف بواسطة هللا و األخالق الكرمية.

 أهداف األسرة، يعين تكوين عائلة سعيدة، كامل من السالمة و احلّب بني أفراد األسرة. (2

مجتمع، يعين تشكيل رخاء اجملتمع مع جو مليء اإلسالمية. اجملتمع مع أهداف لل (3

األعضاء يلتزون النظوم اليت قد مشروع بواسط هللا. إّما تتعّلق بني ارتباط الناس مع ربّه، 



الناس مع زميله و الناس مع العامل اجلوار، يتعاون، كامل ذوق األخوة، املعادلة و نفس 

 النسيب.

املّي، يعين تشكيل اجملتمع العاملي مليء ابلسالم و اهلدوء إبنشاء أهداف للبشرية الع (4

العدالة. معادلة احلقوق و الواجبات، الرجاء املساعدة و االحرتام املتبادل. عندئذ هذا 

الكون متاما ميكن االستمتاع، تفضل اإلسالم كما رمحة هلم. ابإلضافة إىل األهداف 

 ض من زاوية مواّد الدعوة، يعين:أعاله, هناك أيضا أهداف الدعوة استعر 

الغرض من األخالق،يعين تضمني العقيدة الثابتة يف قلب كّل شخص، حىّت اعتقاده  (أ

عن تعاليم اإلسالم مل يعد يتدخل و شعور الشّك. حتقيق هذا اهلدف يعين ابلنسبة 

لألشخاص الذين ال يؤمنون تكون املؤمنني، ابلنسبة لألشخاص الذين إمياهنم عربة 

املؤمنني من خالل أدلة العقلي و أدلة النقلي، الناس إمياهنم ال يزال قاسي مع  تكون

شك يكون الناس الذين إمياهنم اثبت ابإلخالص أن نرى هذا النجاح يعين من 

 خالل أعماله اليومية.

الغرض من القانون،يعين طاقة كّل شخص ضد القوانني الذي مّت وصفه بواسطة هللا,  (ب

الذين ال العبادة مع الوعي الكامل، ابلنسبة لألشخاص الذين ال  التحقيق يعين الناس



تتوافق مع قوانني دين اإلسالم عن األسرة, املدين، اجلنائي و الدستورية اليت مّت سنها 

يف الشريعة اإلسالمية يكون الناس الذين يرغبون يف الوعي تتوافق مع هذه القواعد. 

لفاضلة، و زيّنت مع اخلصائص الغرض من األخالق و هي تشكيل الشخصية ا

 5احلميد و نظيفة من خصائص القري.

 كتابة نّص اخلطاب .3

اخلطاب هو تقدمي الوصف شفواي عن الشيء، هلا اجتاه واحد، خطوات اعداد اخلطاب 

 هي على النحو التايل:

 حتديد املوضوع (1

املوضوع جيب أن يكون مثريا، أفضل للقارئ أو املستمع، و وفقا تصور املستمع. عالوة 

 على ذالك،املوضوع ينبغي تعديلها مع ختصيص الوقت املتاح. 

 حتديد القصد و الغرض (2

 
5Eko Setiawan, 2017 أكتوابر 2 رقم 14 حجم 



قبل اخلطاب، نلزم أن حنّدد قصد اخلطاب. أ كان اخلطاب يتّم للتشجيع، اإلقناع، إعالم 

ق يف الغرض و القصد من اخلطاب تؤثر على طريقة تقدمي الشيء، أو الرتفية، الفر 

 اخلطاب.

 

 حتليل الوضع و املستمع (3

قبل اخلطاب، نلزم أن نعرف الدولة من املكان، عادات اجملتمع، الفائدة، اخللفية، و رغبة 

 املستمع.

 اختيار و صياغة املوضوع إىل األفكار اليت هي أكثر تفصيال (4

ذي وضعت حتتاج إىل حمددة و حسب الطالب مع لكي اخلطاب واضحا، املوضوع ال

الوقت و الفرصة املتاحة. لذالك، اخرت املواد األفضل و فصل املواد ارئيسية مع املواد  

 الداعمة.

 مجع املواد (5

كثري من األشياء اليت ميكن التنفيذ عندما جنمع القراءات اليت تعرض املشكلة املرتبطة مع 

 اخلطاب، حيث الشعبية، القصة، أو النكة ذات الصلة.مواّد اخلطاب، املثال نّص  



 الفهم و تقدير املواد (6

معناه، لدينا لتقييم مواد اخلطاب ابخلطرية، استعراض جدوى من مواد اخلطاب مع 

اجلمهور، استعراض مواد اخلطاب حيتمل أن يسّبب اإلجيابيات و السالبيات، اعداد 

 دا إىل طريقة العقل املنطقي.منهجية املواد، و اتقان مواد اخلطاب استنا

 متارين اخلطاب (7

التايل، كي نستويل بكامله املواد اليت مّت اعدادها و يقدر اخلالف اجلو و اجلمهور سوف 

 تواجه، جيب علينا ممارسة اخلطاب غالبا.

 خصائص اخلطاب اجليد .4

يه هدف لد  ،نشيط ،واضح ،مييز اخلطاب اجلّيد يعين ساكليك هناك تسعة أشياء الذي

قصرية لكّنهها كثيفة و حيتوي  ،حيتوي على أشياء الغرّة ،لديه التكرار ،اضح, منط املناخيةو 

 علي الُفكاهة.

 خطاب ساكليك (1

اخلطاب هو ساكليك إذا كان لديه املوضوعية و العناصر اليت حتتوي على 

 ،تالرتكيبااحلقيقة. ساكليك يعين أيضا أّن هناك مطابقة العالقات بني حمتوى اخلطاب و  



لكن ليس املقصود زينت أبسلوب اللغة التطرُّفة. أخريا معين ساكليك  ،صوت مجيل جّدا

 هناك اّتصال واضح بني تربير املشاكل مع احلقيقة و الرأي أو التقييم الشخصي.

 

 

 خطاب واضح (2

الثقة منذ العصور القدمية أفصحت أّن املتكّلم الزم أن يُفِصح عقله يف مثل هذه 

و لكن أيضا لن يكون موجوَد  ،وايت مفهوماتال على املمكن احملتالطريقة,ليس إ

اإلمكان ألن ال يفهم. لذالك املتكلم الزم أن خيتار التعبري و ترتيب اجلملة فورا و الواضح  

: 1870( ذات مرة قال إىل الرتيب يف السنة Moltkeلتمّلص سوء الفهم. مولتكي )

اخلطأ مفهومة".  سوف ال يزال من ،الفهم "شيء األمر الذي ميكن أن يسبب إىل سوء

( عادة استنفذ Theodor Heussنفس الشيء حصل أيضا للخطاب. حتيودور حيوس )

للتمّلص سوء الفهم على  ،إلصالح الصياغة اخلطاب ما كتبه  الكثري من الوقت

املستمعني. املتكلم الذي ال يقدر أن يفصح الرأي ظاهرا علي العموم ألن نفسه مل يفهم 

 أو ألنه يريد أن خيبئ رأيه.املسألة صوابة و صحيحة 



 خطاب نشيط (3

اخلطاب جيد الزم نشيط. لتنشيط اخلطاب يقدر مستعمل الصورة, قصة قصرية 

أو احلوادث ذات الصلة حيت يبحث اإلخرتاز املستمع. اخلطاب النشيط و الفضول 

 بعد ذالك عرض التعريفات التجريدي أو التعريف.  ،ابلتوضيحيةعموما يبدأ  

 واضح  اخلطاب لديه هدف (4

يعين ماذا للتحقيق. هذا اهلدف الزم وضعت يف  ،كل اخلطاب الزم لديه هدف

 ما تتكّرر يف ينبغي هذا اهلدف كثري ،عتبار الرئيسي. يف إلقاء اخلطابواحد أو اثناين اإل

كي املستمع ال يضيع اخليط األمحر خالل تسّمع إىل اخلطاب.  ،الصياغة املختلفة

 ،غالف اخلطاب الزم أن تصاغ  عاجالو اجلمالت يف  اجلمالت اليت صياغة األهداف

  ، روضة األهداف و األفكار الرئيسيةواضحا و كثيفا. يف خطاب واحد ال جيوز مع

من ذالك عشرة أفكار غري  ،ار و األهداف الواضح حيت ال ينسياألفضل معروضة األفك

 واضح حيت ينسي.

 اخلطاب منط املناخية (5



سوف جتويف  ،األحداث حسب احلوادث أو الواقع ذ اخلطاب الذي فقط ميدّ 

جّدا. لذالك املستحسن الواقع أو األحداث حسب احلوادث يستشهد هبا أسلوب اللغة 

املستمعني.  املناخية. اسعى إعادة نقاط الذروة يف اخلطاب لتضخيم التشويق و الفضول

مكان. أشياء نقاط الذروة الزمة وضعت جيدة و واضحة قدر اإل ،خالل مّدة التحضريية

جيب مالحظتها  يعين أّن املناخية جتب أن تظهر عضواي من داخل اخلطاب نفسه و 

ليس بسبب ينتظر التصفيق الصاخبة من امستمعني. املناخية اليت وضعت و أن تظهر 

صوااب  سوف يعطي األوزان يف اخلطاب. اجهد لكي التعليق و فضول املستمني يتأّلف 

 طاب.بني اإلفتتاح و خامتة اخل

 اخلطاب الذي لديه التكرار (6

التكرار أو اإلسهاب مهّم. ألّن يقدر أن يعّزز مضمون اخلطاب و يوضح التعريف 

للمستمعني. التكرار أيضا يُثري أساسيات اخلطاب غري منسية على الفورز. التكرار الذي 

 أّن وضعت جّيدا سوف يعطي األغراض الكبرية يف الذاكرة املستمعني. بل الزم أن يهتمّ 

املقصود خصوصا يعين التكرار حمتوى الرسالة و ليس الصياغة. و هذا املقصود احملتوى و  



فقط يعطي  ،ال اللغة املختلفة. املشكلة سواءاملعىن سواء. و مع ذالك وضعت ابلستعم

 املالبس اجلديدة و اجملرورة.

 اخلطاب حيتوي على أشياء الغرّة (7

من قبل و احلدث من قبل؛ أو على الغم  الشيء العزة ألّن ممكن مل يكن موجودا

لكن وضعت يف السياق أو الصلة اجلديدة و املثرية. انتزاع  ،بسيط و مشهورمن املشكلة 

األشياء املصدوم يف اخلطاب يعين إعادة العالقة اجلديدة و املثرية بني احلقائق اليت يف حال 

 ،ويق املثري و الفضول الكبريالتش العادي غري منظور. األشياء املصدومة  يقدر أن يُثري

 لكن ال يقصد لكون اإلحساس.

 اخلطاب احملدود (8

الشخص ال جيوز أن مُيّدد مجيع األسئلة أو املشكلة يف اخلطاب. لذالك اخلطاب 

الزم حمدود يف واحد أو اثنان من األسئلة فقط. اخلطاب الذي احملتوايت واسعة جّدا 

( قال: "املسترت جيعل املستمعني حيّسون امللل Voairlteسف تكون ضحلة. فولتايري )

( حّذر متحّدثينه هبذه Martin Lutherيعين يبّلغ كّل شيء يف اخلطاب؛" مارتني لوهتري )

افتح فّمك و قف على الفور" و مقصود مارتني لوهتري  ،"اصعد إىل املنرب الكلمات:



(Martin Lutherلكي الشخص يتكّلم قصرية ولك )املقصود الزم تقييد  ،ثيفةّنها ك

 النفس.

 اخلطاب حيتوي علي الُفكاهة (9

حىّت يعطي التأثري أّن  ،غري أّن ال جيوز كثري جّدا ،الُفكاهة يف اخلطاب واجب

املتكّلم غري محاسي. الفكاهة يقدر أن ينّشط اخلطاب و يعطي التأثري ال ينسي لدي 

املستمعني. الفكاهة أيضا يقدر أن ينتعش أفكار املستمعني. حىّت يتصّبب اإلهتمام أكثر 

 6إىل اخلطاب التايل.

 طريقة اخلطاب .5

روض جّدا. نقدر أن املشرتك, ممارسة الكالم قبل اخلطاب مفإذا مل نتعّود أن نربُز أمام 

أم األسلوب عند اخلطاب. نقدر أيضا أن خنّصص طريقة اخلطاب اليت  ،النطق ،منارس الرتتيل

 سيتّم استخدامها.

 طريقة احلفظ .أ

 
6Dori Wuwur Hendrikus, Retorika Terampil Berpidato, Berdiskusi, 

Berargumentasi, Bernegosiasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 54-51 .ص. 



اخلطاب بطريقة احلفظ أجريت بطريقة حفظ خمطوطة اخلطاب الذي قد مّت جتميع 

ا مزعجة قليال ألنّنا جنب أن حنفاظ الكلمة بكلمة. اخلطاب هبذه ذالك. هذه الطريقة إهنّ 

 الطريقة يقدر اإلستخدام للخطاب القصري يف احلالة الرمسية.

 

 

 

 طريقة املخطوطة .ب

هذه الطريقة يكثر استخدامها يف اخلطاب الرمسّي. حنن نربُز اخلطاب بطريقة قراءة 

خاصة إذا مل  ،وف يشعر قاسية قليالذه الطريقة ساملخطوطة اليت قد مّت جتميع ذالك. ه

 عرض عيننا فقط رُكز  يف املخطوطة بينما املستمعني مهَملني.  ،يتّم استخدامها

 طريقة اكستيمربانج .  

خطوطة الكاملة املتكّلم يستعّد امل ،ية. يف هذه الطريقةهذه الطريقة تُعترب أكثر املثال

و مع ذالك يف التنفيذ تلك املخطوطة اليُقرأ كما يف طريقة  ،لتسليم يف اخلطاب



املخطوطة. املخطوطة اخلطاب يسري كُمالحظات ماّدية ستتّم تسليمها. املتكّلم سيتكّلم 

 بشكل مستقل دون قراءة تلك املخطوطة.

 طريقة املرجتلة )على الفور(د .

على اإلطالق. املتكّلم يتكّلم هذه الطريقة تقدميها تستند احلاجة اللحظة. ال اعداد 

 7فقط على األساس املعرفة و مهارته.

 

 األهداف اخلطاب .6

 املسايرة (1

. فلة عيد امليالد أو اإلحتفال اآلخرن هذا النوع أجريت يف املنهج احلاخلطاب م

غ األشياء مسرور و السعادة. املتكّلم فقط يبلّ  ،ت منعشكي بيئة اإلحتفال ظلّ   ،اهلدف

املائدة أو غريه. األسلوب الكالم كُأسلوب  ،الضيوف املدعون  ،املسرور مرتبط ابملنهج

 املريح مليئة ابخللطة. األفضل من ذالك لو املتكّلم ماهر يَبعزِق الفكاهة.

 
7Ismail Kusmayadi, Think Smart Bahasa Indonesia, (Bandung: Grafindo Media 

Pratama, 2008),  44-43 .ص. 



 اإلخبار (2

ون. لذالك رفون و يفهمجيّد املتكّلم يشرح املشكلة بوضوح كي املستمعون كانو يع

ّدا التوضيح. و األخرى الذي كّل ذالك داعمة ج ،التعليق ،املقارنة ،املتكّلم يبّلغ املثال

 ،املخّطط ،التخطيط ،الصورة ،الرسم البياناملتكّلم أيضا يبّلغ  ،حىت إذا كانت حباجة

 اخلريطة و اآلخر.

يعين يكون املستمعون  ،كّلها أجريت بواسطة املتكّلم كي وصل هدف اخلطاب

 يعرفون و يعرفون ما يتّم تسليمها.

 

 دعوة (3

شيء مثل جيّد املتكّلم اقناع و أتثري املستمعني لرُييد أن يعمل الشيء أو ال يعمل ال

و مثال حقيقي الذي يقدر  ،احُلجج ،املتكّلم يبّلغ كثريا األعزار ،املقصود املتكّلم. لذالك

إقناع املستمعني و أخريا عن طيب خاطر يريد املستمعون أن يتبعون إرادة املتكّلم. 

 8اخلطاب املعركة قرب اإلنتخاابت يتضمن هذا النوع من اخلطاب.

 تنِمية املهارات يف اللغة العربية .7
 

8Asul Wiyanto, Terampil Pidato, (Grasindo), 44-43 .ص. 



التعّلم و التواصل اللغة املهارة اللغة العربية تشكل املهارة ما جتب تعزيزها و املتقدمة يف 

خطاب  ،العربية اجليدة. يتمّلك املهارة اللغة العربية مفروض جّدا مثل حبث القرآن و احلديث

األعمال العلمية و اآلخرين. هناك أربع املهارات اللغة العربية ما جتب  ،اللغة العربية )احملاضرة(

 تعزيزها و املتقدمة, يعين:

 مهارة الكالم .أ

يعين اخلطاب و احملادثة. مهارة الكالم على  ،ساسيا ينقسم إىل نوعانة الكالم أمهار 

يعين نتيجة العملية من املتعلمة بعض احلقول أو انحية  ،معىن اخلطاب أساسيا املهرة املثم

اللغة العربية, أن تكون القادرة  على احلصول على مهارة الكالم على اخلطاب اللغة 

و  ،املعاين ،األسلوب ،املفردات ،الصرف ،النحو ة اجليدة, مفروض قبضة إطارالعربي

الرؤي الثقافية الوافية. أّما أن تكون قادرة على احلصول على املهارة الكالم على املعىن 

لكن الزم أن  ،من املفردات و املواد كما أعاله احملادثة اجلّيدة ال يكفي ابستويل على كثري

و جيب أن يكون مصحواب ابلنظاميات التعبري يزيد مهارة اإلستماع و فهم املسموع اجلّيد 

 9الفصيح.

 
9Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2016), 67 .ص. 



 ،لكّن واجب متناسب ،قواعد مطلوب يف التعّلم احملادثةعلى الرغم املواد التعليمية ال

ة فاشل ال تكون زائدة عن احلاجة. كثري من التعّلم احملادث ،اج فقطمعناه بناء على االحتي

عموما   ،املواّد القواعد الذي غري متناسبمن جرّاء توفري  ،الوصول إىل اهلدف املقصود

كثري جّدا من حبث القواعد ابلتفصيل و قليل تطوير املواّد احملادثة. لذالك. املعّلم َضلعه 

مهّم جّدا يف الرتتيب املواّد ما سيتّم تسليمه و بعض احملتوايت يف املناهج التعليمية 

 .10احملادثة

 املهارة الكالم يعين كما يلي:أّما بنسبة للمراحل يف  

 

 املستوى املبتدئني (أ

ألمناط احلفظ احلوار على هذا املستوى املبتدئ الطالب يقتصرون على ا

املهنة و اآلخر. تقنيات  ،احملادث حمدودة فقط عن املقّدماتمواضيع  ،العربية فقط

أظهرت و حفظه  ،يدهالعرض بدأ من نطق املواّد احملادثة بواسطة املعّلم ليتّم تقل

بواسطة الطالب. املعلم ال جيوز عرض شكل الكتابة من احملادثة اليت جتري عرضها 

 
10Rahmaini , Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Arab, (Jurnal 

pendidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: ISSN: 2442-3538. 2015),  232 .ص 



بواسطة الطالب. املعلم يقدر أيضا أن يعطي الرديف شكل اللغة وفقا لقدر 

 الطالب.

 املستوى املتوسط (ب

استمرار ارتفاع يف مستوى أكثر تعقدا.  ،بعد أن يواجز املستوى املبتدئني

يتّم أوسع و أكثر تعقيدا. احملادثة أجريت يف املستوى املتوسط املواضيع اليت 

مناقشة النقاط الذهنية من النّص شفهية و مكتوبة على حّد سواء. املعّلم ،املثال

اليت تعترب مهّمة مثال أمساء األشخاص املتوّرطون يف  فقط يكتب و يذّكر األشياء

 احملادثة و احلوار ما مُسع فضال عن شكل اللغة يُزعم أنّه صْعب على الطالب.

 

 املستوى املتقدمج(   

هذا املرحلة هي املرحلة العليا و الشكل احلقيقي للمحادثة. املعّلم يعمل  

 كاحملّرك للمحادثة.

 يعين:  ،لديها أهداف متعّددةللغة العربية  التعّلم املهارة الكالم ا

 قادرة على نطق اجلُمل مع القراءة الصحيحة. (1



 قادرة على متابعة التجويد املناسب للكشف عن كلمة أو مجلة يف احملادثة. (2

 قادرة عل فهم املعىن أو اجلملة عند السماع و نطق الكلمة أو اجلملة. (3

صحيحا يف احملادثة اليومية, احلّد قادرة على استخدام الكلمات أو اجلمل  (4

 11األدىن يف الفصل.

 مهارة اإلستماع .ب

تعّلم  ،يعين األّول ،تقسيمها إىل ِفئتنيتعّلم مهارة اإلستماع أساسيا ميكن 

الطالب املسلمون اإلندونيسيني عادة قد تعّلم  ،تعّلم فهم املسموع ،األصوات و الثاين

ال  ،التعّلم قراءة القرآن. و مع ذالكاألصوات من خالل التعّلم علم التجويد كجزء من 

النّه من الصعب يف بعض األحيان  ،) فصيح( ميكن للجميع حتقيق النوعية اجلديدة

 ،ة يف عملية التعّلم اجلاريةليّ للقضاء على أتثري املنطق أو هلجة اللغة األصلية أو اللغة احمل

 ، املشكلة يف الضبط ابللغة العربيةعلى الغم من أّن مجيع اللغات احمللية تقريبا لديها 

 12السيذما هناك بعض اهلجائّية العربية اليت ليس يف لغة األّم أو اللغة احمللية يف إندونيسيا.

 
11Chairani Astina, Terampil Berbicara Dalam Bahasa Arab Untuk Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan, (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2017), 1 .ص. 
12Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2016), 67-63 .ص. 



 مهارة القراءةج .  

يعين القراءة على  ،, هو يف الواقع املطالعةحقل التعّلم القراءة للطالب غري العرب

تطبيق  ،اجلوانب املعنية ما يلي: األّول املعىن فهم بعض اجلوانب اللغة العربية. تشمل

تطبيق  ،الثاين ،طويلة و قصرية ،الوصل و الوقف ،يعين الصفة و املخرج ،القواعد احلروف

عن النوع   ،القواعد النحو  تطبيق  ،الثالث  ،يعين عن الصغة البناء و الوزن   ،القواعد الصرف

خاصة فيما يتعّلق ابملعاين و البيان و  ،تطبيق القواعد البالغة ،و اإلعراب. الرابع  ،الكلمة

 اآلخر االستنباط إىل اللغة األّم.

راءة تتكّون من املادة الق ،وقّعة مع ماّدة الكالم و الكتابةالقراءة هي العملية املت

و  ،و الثالث ،اللفظ الذي يؤّديه ،الثاين، املعىن الذهين ،ّوليعين: األ ،ثالثة عناصر مهمّ 

 13إذا يرتجم إىل التعبري ُيسّمى ابلقراءة اجلهرية.

 تابةمهارة الكد .  

حقل التعّلم الكتابة للطالب غري العرب عادة ما يتضّن تعّلم الكتابة كتابة 

حىّت كتابة اجلمل الطويلة. بعد ذالك  العربية, ِمن خالل اإلمالء من مقّدمة كتابة احلروف

 
13Ibid. 68 .ص. 



ُيستمّر ابلرتمجة اجلمل من لغة األصلية إىل اللغة العربية كما كتب العرب )وفقا لّلغة العربية 

خمتلفة مع  ،املهارة اخلاصة للطالب غري العربالقياسية(. كتابة العرب جانبا من جوانب 

مبادئ التعّلم كتابة العربية كلغة أجنبية ال  ،إذن  ،الذي أصبحت اللغة األصليةالعرب 

 ُيساوي ابملبادئ التعّلم العربية اللغة األصلية.

 و فيما يلي بعض املبادئ األساسية التعّلم اللغة العربية للطالب غري العرب:

و غري العرب جيب أن يكون  األسلوب أو الطريقة التعّلم الكتابة للطالب العرب (1

تعّلم كتابة العربية ابتدأ من  ،الختالف يف الثقفة. للطالب العرببسبب ا ،خمتلفا

 ،لعثور عليهاو لكن للطالب غري العرب املاّدة الكتابة جتب ا ،أول مرة يف املدرسة

 الكالم و القراءة املبذولة.  ،قبل ماّدة اإلستماع

و لكن  ،حىّت تتمّكن من التعّلم بسرعة ،الصوتالعربية للعرب مطلوب كرمز  كتابة (2

ألّن التعّلم يتطّلب املثابرة  ،ابة العربية تعامل كصورةيف أّول كت ،للطالب غري العرب

 و يستغرق وقتا طويال نسبيا و يتطّلب اجلّديّة.



الثقافة الكتابة املزدهرة يف اجملتمع مؤثّرة جّدا على التقاليد. للطالب العرب اعتاّد  (3

و لكن للطالب غري العرب يتّم عكس العادات  ،الكتابة من اليمني إىل اليسارلى ع

 من اليسار إىل اليمني.

عند  ،صوات حرف املتحركة و حرف الساكنةيف اللغة العربية هناك الفرق يف األ (4

كثري من صوت احلروف نفسه تقريبا و اجلزئيا ال ميكن   ،االتصال و عند االنقسام

كتابة رمز الصوت املسموع إهّنا   ،صلية طالب العرب. إذن اللغة األأن يكون يف

 عملية تتطّلب مهارات العالية.

فتعّلم الكتابة جيب أن تكون مرتبطة دائما مباّدة التعّلم  ،أعاله 4فيما يتعّلق ابلنقطة  (5

 14اإلستماع و القراءة.

 حصيلة البحث ذات الصلة .ب

الرمحة )املنشأة اإلسالمية احلكومية سوراكارات, البحث الذي أجريت بواسطة مارغاتون انعمة  .1

( مبوضوع البحث "تطبيق األنشطة احملاضرة من أجل جتديد الدعوة الرتبية اإلسالمية 2014

سوكوحارجو سنة   ،فولوكارتو ،ونورجيو ،ف يف املدرسة الثناوية حممدية بيليمبيغ 8على الفصل 

ناك عملية تطبيق األنشطة احملاضرة " من نتيجة البحث يستنتج أّن ه2014/2013دراسية 
 

14Ibid. 75-73 .ص. 



ف يف املدرسة الثناوية حممدية بيليمبيغ 8من أجل جتديد الدعوة الرتبية اإلسالمية على الفصل 

و لكن مع مرور الوقت و النتائج املناسب  ،أصال كتطوير الذات الطالبهو واحد من برامج 

ية ابهلدف بعد خترّج الطالب من ابألمنية املدرسة فتطبيق احملاضرة تدرج يف املناهج الدراس

املدسة الثناوية حممدية بيليمبيغ يقدرون على تطبيقه يف اجملتمع فضال عن احلصول على الكادر 

من انتشار الدين اإلسالمي. على استمرارية النتائج من برانمج احملاضرة من أجل جتديد الدعوة 

 اإلسالمي مباشرة ميكن تطبيقها يف حياة اجملتمع.

 ،أة اإلسالمية احلكومية سوراكاراتالذي أجريت بواسطة حممّد فائز معرفة اللة )املنشالبحث  .2

( مبوضوع البحث "تطبيق األنشطة الالمنهجية احملاضرة يف التنمية الثقفة ابلنفس لدي 2016

". 2016/2015يف املدرسة الثنوية اإلسالمية كاراتسورا سنة دراسية  8طالب على الفصل 

يستنتج أّن العملية التطبيق األنشطة الالمنهجية احملاضرة فُعلت مع بعض من نتيجة البحث 

للتربُز يبّلغ اخلطاب. أّما العملية تشكيل الواثق ابلنفس من الطالب الذي يتقّدم أمام الفصل 

هي من خالل التطبيق تلك الالمنهجية. هكذا، طُِلب الطالب أن يربز أمام الفصل لتبليغ  

حىّت يكون الطالب أن يتعّود للتربز يتكّلم أمام املشرتك، مع ذالك اخلطاب أمام أصحابه. 



يُرجى الذوق الواثق من نفسه الذي ميلكها ذالك الطالب يقدر أن يكثر و يزدهر جّيدا. بعد 

 اتباع االشطة احملاضرة, وجود التقّدم الذوق الواثق من نفسه.

 ساالتيغا،اإلسالمية احلكومية )املنشأة فوتري ريفا أنغريين  البحث الذي أجريت بواسطة .3

"الدوافع الطالب يف اتباع األنشطة احملاضرة يف املعهد احلديث بينا   (مبوضوع البحث2016

( 1يرُِبز على أْن )من نتيجة البحث ", 2016إنساين سوسوكان, املناطق سيماراغ السنة 

( 2كّل يوم األحد )  األنشطة احملاضرة يف املعهد احلديث بينا إنساين أجريت كّل أسبوع واحد

ابلدوافع الكبري فسوف الطالب يرتكب شيء األنشطة أبكثر إعادة الرتكيز على اهلدف 

ع النّص اخلطاب و 3العملية التعّلم ) ( احملاضرة أجريت ابحلافظ و يُبِلغ إىل كّل الطالب للتجمُّ

 اخلالصة قبل التقّدم إىل األمام عند تعاقبه.

ابلبحث الذي سيُبحث هي يتساوى يبحث عن الصلة من ثالثة البحث أعاله 

األنشطة احملاضرة اليت تقدر أن ترفع القدرة التربز أمام املشرتك. و أما اختالفه يقع على 

التأثري الذي ُأحلق بواسطة تلك األنشطة احملاضرة. يف البحث األّول التأثري من األنشطة 

ين أتثريه أكثر إىل التقّدم احملاضرة هو وجود الكادر الدعوة بينما على البحث الثا

الذوق الواثق ابلنفس لدي الطالب و على البحث الثالث هو الدوافع الذي جيعل 



الطالب مشجعون يف إتباع األنشطة احملاضرة. بسبب وجود املساواة عن مباحثة 

احملاضرة على البحث السابق فالباحث يفرتض أّن الباحث يريد أن يعرف التطبيق  

 يف معهد الروضة احلسنة النواحي ميدان تونتوغان.  األنشطة احملاضرة

 الذهنيةج .  

مهارة الكالم أمام املشرتك مهّم جّدا للنتزاع النجاح. مهارة الكالم اجلّيد ميكن أن تزيد 

الشرف و االحرتام من اآلخرين. يشمل من اليئة احمليطة كاملدرسة و اجملتمع. مهارة الكالم مثل هذا 

ري احملاولة ملساعدة ميكن يتميز بوجود العالقة اجليدة مع اليئة احمليطة, إعطاء املنفعة إىل البيئة و يث

اآلخرين. يؤّول من انتجاه للحياة مبعّية فهذه الطلعة تقدر أن تُنشأ حىّت تتّم التصّرف أو اخلطوة 

املطلوبة. القدرة مثل هذه مل َيربُز على الفور لكن يقدر على الشكل املتأّصل من املولود لكن مع 

كالم أمام املشرتك ليس فقط يتشّكل من ذالك الزم املتقدمة. يف عصر العوملة مثل هذه القدرة ال

خالل التعّلم يف الفصل لكّن أيضا من خالل األنشطة الالمنهجية اليت تُ ّتبع بواسطة الطالب. يزدهر 

هذه القدرة تقدر منخالل عنصران يعين عنصر الداخلي و عنصر اخلارجي. تستند العنصران 

الكالم أمام املشرتك فسوف يولِّد وجود املذكوران فوجود التعامل يف نفس الشخص. بوجود قدرة 

الوظيفة من قدرة الكالم أمام املشرتك خاصة يف األنشطة الالمنهجية احملاضرة للطالب. أّما يف عداد 



الوظيفة من هذه األنشطة هي كي يشعر الطالب واثق من نفسه عندما يربز أمام الفصل أو املشرتك 

 يف املستقبل.

ام املشرتك يقدر كّل األشخاص أن يتكّلمون بل غري كّل أمام املشرتك املزدحم أو أم

األشخاص يقدرون أن يتكّلمون يسريا و تراجعا. ال سّيما إذا يتكّلم و يكون قبلة األنظار يف املنهج 

الرمسّي و غري الرمسّي. الطريقة اإلظهار حتتاج إىل الطُّرق اخلاّصة الزم للمدروس.فبوجود األنشطة 

أخّف أمام إعادة تدرب الطالب بصارحة لكي األقّل يقدر أن يصيغ الرأي  الالمنهجية احملاضرة

 .الفصل

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث .أ

لنوعّي هي طريقة البحث تستند هذا البحث يستخدم البحث اجملايّل نوعّيا. طريقة البحث ا

، ُيستخدم للبحث على احلالة الشيء الساذج, (postpositivismeعلى الصفةفوسفوسيتيفيسمي )

)مثابة عدّوه يعين التجربة( حيث يكون الباحث كأدة الرئيسية, أخذ عّينات من مصدر البياانت 

 



أجريت يف فورفرسيف و سنوابل،تقنية اجلمع مع التثليث )املرّكب(، حتليل البياانت 

 املعىن بدال من التعميم.االستقرائي/النوعّي, و نتائج البحث النوعّي أكثر يؤّكد  

النهج املتبع يف هذا البحث هو النهج من الظواهر و الواقع. مصطلحالظواهر غالبا ما 

تستخدم االفرتاض العام للتعيني على اخلربة الذاتية من أنواع خمتلفة و نوع املوضوع املكتشف. مبعىن 

  من منظور الشخص األّول.أكثر خاصة, يشري هذا املصطلح إىل البحث املنضبط عن الوعي الذايت

هبذا البحث فإّن الباحث يتوقع الصول على معلومات متعّمقات حول خمتلف األمور املتعّلقة 

 مع الكفاءة الرتبوية للمعّلم يف التعّلم اللغة العربية.

 

 مبحث البحث .ب

معروف مبحث البحث يُقولب العني لتستمد التقرير البحث. تعيني املبحث كثري أيضا 

بتعيني املرجع البياانت. يف البحث النوعّي، تعبري مبحث البحث معروف ابملخرب، يعين الشخص 

الذي يعطي االخبار عن البياانت املتعّلقة ابلبحث. يف هذا البحث الذي يكون مبحث البحث 

 يعين:

 املدرسة.املدير مبعهد الروضة احلسنة، يتكّون مرجع البياانت متعلق ابلبياانت العامة عن   .1
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 املشرف احملاضرة, لكونه املبحث األساسّي يف هذا البحث للحصول على املعلومات بدقّة. .2

املتعّلمني, املعلومات الذي اكتساهبا الباحث من املتعّلمني داعمة جّدا يف العملية احلصول على  .3

م حىّت البياانت مقّدرة البياانت التعّلم اللغة العربية ألّن املتعّلمني الذين يتفاعلون مباشرة مع املعلّ 

 التصديقات.

 ج .املنهج جتميع البياانت

املنهج جتميع البياانت يقولب اخلطوة املهّمة يف البحث ألّن هتدف للحصول على البياانت. 

 البحث النوعّي يستخدم املنهج جتميع البياانت بطريقة املراقبة, املقابلة و الواثئق.

 املذكورة يعين:أّما ثالثة املنهج جتميع البياانت  

 املراقبة  .1

حُيدث املراقبة ابملباشرة إىل األشياء اليت تتعّلق مبفعول البحث. طريقة املراقبة ُتسَتخدم 

لُيدرِك التصّور العام املدرسة،املكان و اجلغرافية املدرسة، وسائل اخزائن، و ححصول البياانت 

ناِفس الرتبوة املعّلم.عن العملية التعليمية برانمج احملاضرة اللغة العربية اجلار 
ُ

 ية مع امل

 املقابلة .2



حُيدث اصطخالص املعلومات مباشرة إىل املرجع البحث للحصول على البياانت. هدف 

املقابلة يف هذا البحث لُيكمل املعلومات املكتسبات من خالل املراقبة اليت أجريت بواسطة 

 الباحث.

 التوثيق  .3

ى البياانت اليت استعملت لُيطِلع احلاالت التوثيق هو الطريقة اليت استعملت للحصول عل

أو املتغرّي مثل املالحظة، النصوص، الكتاب، دفاتر املواعد و غري ذالك. استعملت هذه 

الطريقة لُيجّمع البياانت الذي صفتها الواثئق مثل البياانت عن اجملموع الطالب، املعّلمني و 

ملكان و اجلغرافية مع الواثئق األخرى اليت املوظّفني، الرتكيب املنظمة, الوسائل و اخلزائن، ا

 تقدر أن ُتستعمل للتكامل البياانت.

 د .الطريقة حتليل البياانت

حتليل البياانت هو عملية الرتتيب النظام البياانت تضّم إىل اخلطّة، الطبقة و وحدة الشرح 

حتليل أّن ( Tanzeh) كما مقتطف بواسطة تنزيح( Suprayogoاألساس، و أّما وفقا سوفرايوغو )

البياانت هو دورة األنشطة املطالعة، التجّمع، املنهجّي، الفسري، و إثبات البياانت لكي الظاهرة 

 متلك الثمن االجتماعّي، أكادمييا، و العلمّي.



يف خالل امليدان و بعد  أجريت منذ قبل الدخول امليدان،حتليل البياانت يف هذا البحث 

 ليل البياانت أجريت على التوايل حىّت االشباع البياانت.االنتهاء يف امليدان. حت

تقدمي هذه البياانت يعين يف  املقتضى مقّدم يف اإلبالغ البحث، ترتاكم البياانت غري واجبة

 دث مطابقة الرتكيز و موضوع البحث، اهليكل لُترِبز البياانت إىل القّراء عن احلقائق يف احلقيقة حت

يف البحث ابلتأكيد تعين البياانت املعّلقات مبوضوع املباحثة فقط  لذالك البياانت املقّدمات

دمي الياانت تق،(data reduction)احلدالبياانتابلضرورة املقّدمة. العمليات يف حتليل البياانت تعين 

(data display)،  ( و االستفادة اخلالصة/تدقيق البياانتconclusion drawing/verification). 

 

 

 احلدالبياانت .1

لذالك فواجب املقّيد شامال و  الكثري، البياانت املكتسبات من امليدان كّميتها مالئم

يعين يلخص،خيتار احلاالت األساسيات، يرتّكز احلاالت املهّمات، مطلوب احلدالبياانتدقائقا. 

 املوضوع و ختطيطه.



ر الباحث عندئذ البياانت اليت قدختفيضا سوف ي عطي التصّور أكثر امللحوظ و يُيسِّ

 إلجراء التجميع البياانت فيما يلي و يبحثه عند االقتضاء.

 تقدمة البياانت .2

أجريت يف الشكل التنظيم النتائج احلد بطريقة الرتتيب سردية دفعة  تقدمة البياانت

إستفادة اخلالصة و  املعلومات اليت قد استقاها من نتائج احلد، حىت تقدر أن تعطي اإلمكانية

 إسرتداد اخلطوة. البياانت اليت مت تنظيمها هذه وصفت وسائل جيدة جدا يف شكل السردي.

خّطط العمل التايل تستند  بياانت سوف يسّهل لُيدرك ما حيدث،العرض ال يف البحث،

 على ما يفهم.

 

 

 استفادة اخلالصة و اإلثبات .3

استفادة اخلالصة و اإلثبات هي إعطاء اخلالصة إىل النتائج التفسري و التقومي. هذه 

األنشطة أيضا تتضّمن البحث املعىن البياانت فضال عن توفري التوضيح. التايل أجريت األنشطة 



اإلثبات تعين أنشطة البحث الصحة اجلالصة و التوافق املعاين اليت ظهرت من البياانت املرتبطة  

 صاص الرتبوية املعّلم يف التعّلم الربانمج احملاضرة اللغة العربية.ابخت

 ه .تقنية من صحة البياانت

هذه الصحة معظم أعلم إال أّن الباحث نفثه، مّث على الباحث أن يعرض الصدق، معاجلة 

 البياانت سوف تكون من صحة البياانت أيضا إىل ختفيض املستوايت الدراسية.

 التدقيق و االعتمادية )املوثوقية(إمكانية   .1

أو على األقل هناك تشابه النتائج عندما التكّرر بواتطة الباحث اآلخر.  هو االتساق،

 الختبار هذا أجريت اخلطوات:

 مراقبة اثنني أو أكثر من الشخص ضّد الظاهرة الثقافية. (أ

 التحّقق من الباانت مع البحث البياانت من اآلخرين (ب

واسطة املشرف للتحقق من العملية إذا كان هناك املشرف أو املراجعة، أجريت ب (ت

 املستشار.

 

 



 الباب الرابع

 نتائج البحث

 النتائج العامة .أ

 برانمج احملاضرة يف معهد الروضة احلسنة .1

 3معهد الروضة احلسنة ميلك األنشطة الالمنهجية. واحدة منها أنشطة احملاضرة تنفيذها   

مرّات يف األسبوع. أنشطة احملاضرة مهّم جّدا جلميع الطالب يف معهد الروضة احلسنة, بوجود 

 أنشطة احملاضرة ميكن ممارسة الشجاعة و الثقة للتحّدت أمام اجلمهور.

  2019من يويل  28يف التاريخ Ramadhan Fikri Haikalع األستاذبناء على املقابلة م

قال أّن أنشطة احملاضرة هي األنشطة واجب اتباعها  كمعّلم اإلرشادي أنشطة احملاضرة،

بواسطة مجيع الطالب من الرجال أو املرأة. يف املعهد مشهور ابللغة األجنبية تعين اللغة العربية  

اللغة  ها اللغة العربية،من لغات، 3عهد الروضة احلسنة يستخدم مو اللغة اإلجنليزية. لذالك يف 

 اإلجنليزية و اللغة اإلندونيسيا.
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قبل التنفيذ اهلادي يعطي التوجيهات إىل الطالب أّن قبل اخلطاب الزم على الطالب أن 

بعد ذالك اهلادي يصلح و يعطي التوقيع  طاب أّوال لتصحيح بواسطة اهلادي،جيمع نّص اخل

 لنّص أّن النّص قد مستحق ليتّم عرضها يف اخلطاب.على ا

عموما مل يكن هناك أّي  ليس بعيدا عن مكافأة و العقاب،يف تطبيق العملية التعليمية 

خبالف الطالب املخالفة سوف حيصل  الب الذي جيد يف اخلطاب يف الفصل،مكافأة للط

أيضا ال حيفظ النّص  د التوقيع من اهلادي،على العقاب. للطالب الذي خيالف كمثل ال جي

الطالب حيضر يف وقت متأّخر،  هناك أيضا ،عند اخلطاب فسوف يعاَقب ابلقيام أمام الغرفة

دان. وجود الطالب مع اجلورب و غري ذالك فسوف يعاَقب ابلقيام يف املي ال يستعمل اخلذاء،

ليس فقط االنضباط الوقت الكّن   ليم الطالب أن يكون أكثر انضباطا،العقوبة ابلضبط لتع

 أيضا االنضباط من خيالف القوانني األنشطة اليت مّت تشغيله حىَت اآلن.

 نتائج اخلاّصة .أ

 تطبيق احملاضرة يف معهد الروضة احلسنة (أ

أنشطة الالمنهجية هذه احملاضرة واجب لفصل األّول إىل الرابع و نفذت يف معهد 

اللغة 20.30الروضة احلسنة هذا يعين تدريب اخلطاب الذي نفذ كّل ليلة األحد الساعة  



اللغة 20.30و ليلة اخلميس الساعة  اللغة العربية،11.30اإلجنليزة, هنار اخلميس الساعة 

اب هذه عقدت أمام الصدقاء و أخ الكبري يف املعهد و اإلندونيسيا. ممارسةاخلط

 .(Dalia Utariالكبار اليت عقدت داخل الفصل أو الغرفة )املقابلة مع األستاذة  

هي اجملموعة اليت تتّم  ،Oriskorhالرتكيز الباحث على حبث الفصل اجملموعة 

حيث املخصبة و  تباعة السباق اخلطاب يف وقت الحق،اإلعداد و التدريب مل

كانو    ،مستكشف حقا الناس الذين يرغبون يف التعّلم أو الناس الني لديهم املوهبة

هذه قد فازت العديد Oriskorhو    ة أرسلت للسباق،كادرون من املعهد الروضة احلسن

من اإلجنازات و ال تفقد القدرة على املنافسة مع خطاب اإلجنليزية الشعب الصيين 

 ة احلسنة(.القسم اللغة مبعهد الروض. Sayyid Al-Umamقابلة مع  خارج املعهد. )امل

 2اجلدول                      

 مبعهد الروضة احلسنة النواحي ميدان تونتوغانOriskorhقائمة أمساء أعضاء  

 القنصليات  األمساء  رقم

  1 Andri Maulia Nusantara 

2 Teo Afrandi P Tanah Karo 



3 Ibna Solihan Labuhan Batu 

4 Aradi Fardousiy  Aceh Singkil 

5 Ade Ilham Kesuma Labuhan Batu 

6 Anwar nur SRG Labuhan Batu 

7 Dimas Gusti P Belawan 

8 Mumtazul Ilmi Medan Kota 

9 Arifin A Binjai Langkat 

10 M. Abiyyu Daffa Aceh  

11 M. Javier Medan Barat 

12 Fitrah junaidi Aceh Tenggara 

13 Wiranda Fauzan Pematang Siantar 

14 Naufal Dzakwan Serdang Berdagai 

15 M. Aga Deli Serdang 

16 Mu’arrif Daulay Tapanuli Selatan 

17 Rizki Pardomuan Tapanuli Selatan 

18 Rizki Pernando B Dairi 

19 Rozan Auf Medan Kota 



20 Radhino Barnanda Medan Denai 

21 Taufiq Sidqi Aceh Singkil 

22 Ukhwan Nuzul Binjai Langkat 

23 Alfarenda S Medan Tuntungan 

24 Fatir Fahrezi Medan Barat 

25 Rizky Syahreyhan Medan Sunggal 

26 Reza Fakhrurrozi Pematang Siantar 

27 Ali Sutor Azhari Tapanuli Selatan 

28 Putra Selian Aceh Tenggara 

29 Maulana Akhyar Pematang Siantar 

30 Dimas Ragil Asahan 

31 Imam Ardhana Deli Serdang 

32 Fauzil Maumudi Medan Kota 

33 Abdul Rizky Labuhan Batu 

34 Wahyu Dimas Nusantara 

35 Ihvan Bakti Tapanuli Selatan 

36 Aidil Alfaharun Aceh 



37 Aditya Perdana Aceh Singkil 

38 Maulia Rafli Asahan 

39 Muhammad Mu’arrif Aceh Singkil 

40 Bhama Kerti Pematang Siantar 

41 Dikri Alba Medan Kota 

42 Rendi Percut Sei Tuan 

43 Abil Arqam Aceh Singkil 

44 Raja Amin Tapanuli Selatan 

45 Iskandar Hamid Percut Sei Tuan 

46 Rizky Harahap Asahan 

47 Amir Hasan Tapanuli Selatan 

48 M. Gymnastiar Medan Sunggal 

49 Irhamsyah Naibaho Nusantara 

 2019سنة مبعهد الروضة احلسنة Mitraالكتاب  مصدر البياانت:)

 3اجلدول                      

 مبعهد الروضة احلسنة النواحي ميدان تونتوغانOriskorhمدبّرقائمة أمساء 



 القنصليات  األمساء  رقم

  1 Fadlan Hermein Labuhan Batu 

2 Azra Wifa Ilham Deli Serdang 

3 T. M. Luthfi Serdang Berdagai 

4 Syahrul Halim  Nusantara 

5 M. Fauzan Asahan 

6 Dimas Perdana Percut Sei Tuan 

7 Datuk Albar Medan Kota 

8 Abdillah Azam Medan Kota 

9 Raihan Azhari Dairi 

10 M. Hatta Lubis Binjai Langkat 

11 A . Zeni Azima Serdang Berdagai 

12 Fery Fadly Percut Sei Tuan 

13 Erlangga Aceh 

14 Gempa Gunawan  

15 Sarwandi Kasmei Aceh Tenggara 

16 Buchori Nusantara 



  ( 2019سنة مبعهد الروضة احلسنة Mitraالكتاب  مصدر البياانت:)

عديد من املالحظات للمشاهدة و املراقبة مباشرة التطبيق األنشطة الباحث ال فعل

 . Oriskorhالالمنهجية احملاضرة اجلارية يف الغرفة  

مثال،يف األسبوع السابق مدبّر  2019من يوليو  14 التاريخ املراقبة يف

Oriskorh قسمت الواجبات على الطالب الذين سيربزون. مّث التقسيم يعين الذي يعمل

مّث قراءة القرآن الكرمي , Rizkyو Dimasيف ذالك اليوم مها طالبان امسهما MC مثابة

و الذي قرأ الرتمجة  4-1سورة الباقرة اآلية  الذي قرأAmir Hasanهو الطالب امسه 

 أّما موضوع اليوم هو الشكر على نعم هللا.. Rendyهو الطالب امسه  

بقراءة البسملة معا و قراءة القرآن الكرمي و الرتمجة. MCأّوال افتتح املنهاج بواسطة 

 Rezaوالتايل، الذي يعمل كاخلطيب أو اخلطاب األّول هو الطالب إمسه 

Fakhrurraziل بواسطة . الذي أرسReza يف خطابه يعين عن النعمة منلك احلواس

يف األمام و اجو من الفصل Rezaيربز  الكامل و العادة وفقا لواظفتها. لكن، عندما

أيمر OriskorhكمدبّرDimas Perdanaمزدحم. و لكن يعود اهلدوء بعد األخ 



فيربز  Rezaالطالب كي يسمعون الطالب الذي يربز يف األمام. بعد أن انتهاء 

 Wirandaيستنتج. Wiranda Fuzanكاملستنتج أو املنشئ اخلالصة هو الطاالب امسه 

Fuzanا لكن مل يسأل االرّد إلينا.يعطي النعم إلين  أّن هللا 

الذي أّد املوضوع يف ذالك Arifin Aتستمّر األنشطة ابملبارات اخلطيب الثاين هو 

 Aliيستنتج بواسطة Arifin Aاليوم ابملوضوع النعام اليت أعطاه هللا إلينا. مّث خطاب 

Sutor Azhari كمستنتج ذالك اليوم. يستمّر إىل املبارات اخلطيب الثالث هو الطالب

يربز أيضا ابلثقة و يبّلغ اثنني من كسر اجلمل يعين جنب أن M Aga .M Agaامسه 

يستنتج اإلعادة بواسطة M Agaنشكر دائما إىل هللا على النعم اليت قد أعطاه. خطاب 

Mulana Akhyar. 

تعين مجال Putra Selianحمتوايت اخلطاب . Putra Selianكخطيب اآلخر هوو 

التقاسم يف اخلري و نذكر بعضنا البعض لعدم ارتكاب يف الذنوب و حفظ األخوة 

اإلسالمية يف حفظ الروابط الصلة الرحيم بني الطالالب يف معهد اللروضة احلسنة.  

الذي يلقي أّن أّي شخص  Fuzil Maumudiهو Putra Selianكاملستنتج من خطاب 

كان الذي يذكر بعضنا البعض يف اخلري و النهي عن املنكر و نشر اخلري إىل كّل مسلم 



سوف تكون الثواب اليت قّدمها هللا. بعد  يربز  اخلطيبون و قد استنتج اخلطااب 

 بواسططة مجيع املسستنتجني فاملنهاج بعده الرتفية.

 العرض يف األنشطة  ههذه  الالمنهجية هي قراءة أّما الرتفية اليت غالبا ما ييتمّ 

الرتفية  ليس فقط قراءة الشعر أّن Dimas Perdanaالشعر. يف احلقيقة يضيف األخخ 

لكن هناك أيضا اللغناء، الطالب متوسط يفضلون الغناء أو اهلتاف أمام الطالب 

 اآلخر.

يغيّن الغناء كن أنت الذي M Gymnastiarالرتفية األوىل هي الغتاء يؤّديه بواسطة 

اهلتاف مثرية جّدا و يتبع بواسطة الطالب اآلخر. خيتتم املنهاج Rizky Harahapو 

. لكن هناك واحد أكثر من األنشطة تعين التقومي بواسطة األخ MCبواسطة 

Erlangga كمدبّرOriskorh التقومي من بواسطة األخ .Erlangga يعين ينبغي

MCءة ترتيب املنهاج حىّت ال تصطدم عند التكّلم. يرتكب تقسيم العمل عدما قرا

Amir Hasan كقراءة القرآن يعترب جّيد جّدا. التقومي إىل اخلطيبني إىلReza 

Fakhrurrazi االفتتاح جّيد. إىلArifin A سريع جّدا يف قراءة النّص. إىلM Aga قد

كثر ثقة مرّة احلركة عند اخلطاب جيب أن تكون أPutra Selianجّيد أيضا و هنّي. إىل 



 14أخرى. لكن الشيء املؤسف هي الرتفية تعين الغناء قصري جّدا و العاجل )املراقبة 

 (.2019يوليو  

. الذي 2019يوليو  28الباحث إعادة القيام املراقبة يف يوم األحد يف التاريخ 

. واجب Aradi Fardousiyو Andri Muliaمها طالبان امسهما MCيشغل منصب 

. يفتتح Fitrah Junaidiو يقرأ الرتمجة هو Naufal Dzakwanقراءة القرآن الكرمي هو 

ترتيب املنهاج بعد ذالك القارئ MCبقراءة القرآن معا، يقرأ MCاملنهاج مباشرة بواسطة 

يقرأ سورة Naufal Dzakwanو مرتجم القرآن الكرمي على واجب. يف ذالك اليوم 

كاملرتجم يقرأ الرتمجة. التايل يعين الذي يعمل كخطيب Fitrah Junaidiاملاعون و 

هنّي, خطرية و االلتفات Dimas Gustiخطابه . Dimas Gustiاآلّول هو الطالب امسه 

انتباع جّدا. أّما موضوع اخلطاب Dimas Gustiإىل اجلمهور فاخلطاب الذي مّت تسليمه 

يستناج بكلمة Dimas Gustiيف ذالك اليوم هو عن عيض األضحى. اخلطاب من 

 . Dimas Ragilبواسطة  

الذي خياطب بسالسة و بقّوة. Ibna Solihanاخلطيب الثاين يعين الطالب امسه 

هي أّن Ibna Solihanجّو الفصل مزدحم جّدا. أّما قليل من حمتوايت اخلطاب من 



 Rozanذبح احليوان هو الواقع التاريخ جيب أن نضع يف اعتباران دائما. 

Afuwج من خطيب قّدمه كاملستنتIbna Solihan يستنتج أّن عيد األضحى سوف

الذي سلسل Amir Hasanيذكران دائما يف االمتنان إىل هللا تعاىل. اخلطيب بعده هو 

 Amirكاملستنتج من خطاب Wiranda Fauzanجّدا يقرأ النّص الذي أنشأه. 

Hasan.يقول أّن القرابن شكل واحد من االمتنان إىل هللا تعاىل 

 Radinoاحملتوايت من اخلطاب . Radino Barnandaاخلطيب اآلخر هو و 

Barnanda هي احلكمة من عيد األضحى سوف يزيد امتناننا على نعم اليت قّدمها هللا

و يذكر اخالص النيب ابراهيم على استعداد ابنه يعين نيب إمساعيل تستخدم التضحية و 

 Fatirهو Radino Barnandaلكن استبدال هللا مع احليوان. كاملستنتج من 

Fahrezi.الذي يبّلغ أّن أّي شخص مشكر سوف يزيد النعم بواسطة هللا 

عندما كّل الطالب املعّينني لتظهر كاخلطيب منتهي حان الوقت املنهاج الرتفية.  

ابلغناء الصالة النيّب. كّل الواجب قد مّت Bhama Keriكحشو الرتفية هو الطالب امسه 

يعمل تقومي Oriskorhكمدبّر Datuk Albarو األخ املنهاج MCتنفيذهم، فاختتم 

 Datukاألنشطة الالمنهجية احملاضرة يف ذالك اليوم. بعد التقومي القيام به و األخ 



Albar ينقسم الواجبات إىل الطالب من الذين سيربزون يف األنشطة الالمنهجية

يونيو   21لوالدين. )املراقبة احملاضرة يف األسبوع التايل, مبوضوع اخلطاب األخالق إىل ا

2019.) 

التايل،كان للباحث فرصة للقيام املراقبة مباشرة األنشطة الالمنهجية احملاضرة مبعهد 

. املوضوع يف األنشطة الالمنهجية احملاضرة 2019يوليو  28الروضة احلسنة يف التاريخ 

 يف ذالك اليمريعين األخالق إىل الوالدين.

. يدعو الرئيس اجللسة Anwarو Dimasهو MCيعمل كرئيس اجللسة أو 

لالفتتاح املنهاج بقراءة البسملة معا. بعد افتتاح املنهاج، يقرأ ارئيس اجللسة الرتتيب 

الذي يقرأ سورة الكوثر. Rizki pardomuanاملنهاج و بعده قراءة القرآن الكرمي بواسطة  

Rizki pardomuan ن النّص و قراءته بوضوح. و الذي يقرأ الرتمجة يقرأ سورة الكوثر دو

 النّص.Tufiq. يف قراءة الرتمجة، ينظر  Tufiqهو  

الذي يبحث عن األخالق احلميدة و األخالق Maulia Rafliتظهر األّول هو 

السّيئة إىل الوالدين. جّو الفصل مزدحم جّدا و مصيح، و كاملستنتج من خطابه هو 



Naufal Dzakwanر الثاين هو . التايل تظهAbil Arqam هنا .Abil Arqam يقرأ

النّصبواضح الكافية مبحتوايت خطابه يعين احلكمة إذا كان لدينا األخالق احلميدة إىل 

 .Teo Arfandiالوالدين، و املستنتج من خطابه هو  

خبطابه العجيب و احملتوايت تعين لذا من الصغري إىل  Raja Aminتظهر بعده هو 

 Adeا دائما حّب و احرتام الوالدين، و املستنتج من خطابه هو الكبار جيب علين

Ilham Kesuma و تظهر أخريا هو .Alfarenda S .الذي يظهر مبتأثّر حسن و جّيد

مع احملتوايت اخلطاب تعين األخالق احلميد و األخالق الّسّيء إىل الوالدين. يستمّر 

 Sabdaية. الذي جيب ملء الرتفية مها  الئيس اجللسة بقراءة ترتيب املنهج بعده يعين الرتف

Dikri Alba  وM. Javier.الذان يؤّدان الغناء و يتغّنيا معا أمام الطالب اآلخر ، 

خيتتم الرئيس اجللسة األنشطة معا و يستمّر كعادته يعين التقومي من مدبّر 

Oriskorh هنا، مدبّر .Oriskorh يقّوم الطالب الذي يظهر يف ذالك اليوم و يقرأ

 طالب الذين سيظهرون يف األنشطة الالمنهجية احملاضرة يف التايل.ال

 



 املزااي و العلة املوجودة يف برانمج احملاضرة مبعهد الروضة احلسنة (ب

الفضيلة يف األنشطة الالمنهجية احملاضرة هذه تعين و من املتوّقع أّن الطالب 

توى الثقة ابلنفس اجلّيد. ميلكون قدرة الكالم، االستماع، القراءة و الكتابة و أيضا مس

و ميكن القول أّن يف األنشطة الالمنهجية احملاضرة هذه متكن أنتطّور الكفاءة موقف 

 االجتماعية للطالب.

السبب يف عقد الالمنهجية احملاضرة هذه Fikri Hikal Ramdhanوفقا األستاذ 

ة اجلّيدة تعين لتدريب قدرة كالم الطالب أمام هذا املشرتك واجب. بوجود احملاضر 

التأّهل تلقائيا الطالب سوف جيرتأ أن يظهر أمام املشرتك. جيرتأ أن يظهر أمام املشرتك 

 Fikri Hikalللطالب هو اخلطوة املمارسة الثقة ابلنفس للطالب )املقابلة مع األستاذ 

Ramdhan.)املعّلم الالمنهجية احملاضرة 

النتائج اليت سيتّم احلصول أّن Fikri Hikal Ramdhanاإلضايف ُيضيف األستاذ 

عليه الطالب تصبح اجلرجيون املؤهلون ألّن يف وقت الحق من املتوّقع سوف جيرؤ أن 

يظهر يف اجملتمع و العديد كأشكال االجناز املهارة الكالم يف اللغة العربية, مع طرق 

 اخلطاب و الدعوة يف بيئته 



عود إىل املوقف و التنوّع ال توجد أّي نقصان يف برانمج احملاضرة, لكّن ذالك ي

املهارات اململوكات بواسطة الطالب، مهارات و نوعيات الطالب خمتلفة, هنا الطالب 

حيّب كثريا الكتابة، الرسم، و بدقّة هم الذين دائما من وراء الكواليس ألّن ال حيّب أن 

مر أن يظهر أمام اجلمهور، هم ال حيّبون ابخلطاب و أن يظهر أمام اجلمهور فعندما يؤ 

يعمل للخطاب يف اليوم التايل فسوف يبحث احلّجة كي ال حيضر يف األنشطة احملاضرة 

 (2019يوليو    Tengku Mugammad Lutfy،28)املقابلة مع  

كما يف شرح املراقبة، بعد انتهاء األنشطة الالمنهجية احملاضرة فمدبّرون 

Orishkorhظهر بواسطة الطالب سوف يقّوم و تعليقا على األداء ذات الصلة الذي ي

مّث يستمّر  مبشري بعض الطالب الذين سيعملون يف األسبوع التايل و أيمر الطالب 

، Orishkorhليستعّد املواّد املستخدمة للخطاب أبحسن ما ميكن. و أيضا، مدبّر 

مفرتد املثال إىل الطالب أّوال كيفية القاء احملاضرة يف النظرية و املمارسة، ليس فقط 

 متأثّر تنفيذ االلتزام فقط. )نتائج املراقبة(.  املعدل و

 ج (برانمج احملاضرة قادرة على تشكيل مهارة خطاب الطالب



 2019من يويل  28نتائج املراقبة مع أستاذ فكري هيكال رمضان يف التاريخ 

قال: "أّن برانمج احملاضرة مفيدة جّدا للطالب و الطالبات، هم مدربون اخلطاب كي 

يظهر أمام اجلمهور، حىّت متعّودون اخلطاب و يتكّلمون أمام اجلمهور، عندما جيرؤ أن 

خيرجون كاملتخّرجني من هذا املعهد سوف ميلكون تقدمي مهارة اخلطاب كأدة للدعوة يف 

 اجملتمع.

برانمج احملاضرة هي ممارسة اخلطاب، خالل عملية ممارسة اخلطاب سوف طالب 

ل يعين مهارة الكتابة سوف جيدون الطالب عندما  مهارات يف اخلطاب، األو  4جيدون 

كتابة نّص اخلطاب عند تظهر يف الغرفة، عندما كتابة نّص اخلطاب ال يقدرون أن 

ينظرون من خالل اإلنرتنت بل من الكتب و الدروس طوال يف الفصل، هم يكتبون 

وف جيدون جّيدا، سوف هذا ميارس مهارة الكتابة جيدا، الثاين يعين مهارة القراءة، س

الطالب عندما قراءة نّص اخلطاب الذي سيظهر يف الغرفة، هم يقرؤون نّص اخلطاب 

 رتيبا كي يفهم كثريا و هنّي أثناء أداء اخلطاب يف الفصل.

و الثالث يعين مهارة الكالم سوف جيدون الطالب عندم يظهرون يف الفصل، كّل 

لفصل، هم مدربون اعتادوا على إعداد الطالب سيبني عندما يظهرون أمام اجلمهور يف ا



الكالم أمام اجلمهور كأدة دعوة الطالب خارج املعهد، االبع يعين مهارة اإلستماع 

سوف جيدون الطالب عند يسمعون طالب األخرى خطااب، أذن الطالب سوف 

يكون معتادا مسع اخلطاب و األشياء اخلريات، و ممارسة احلادة من أذن الطالب يف 

ة و اإلجنليزية يف خطاب طالب األخرى، و ميكن أن يقدرون الطالب مسع أحرف العربي

 الذي خيطب بسمع خطاهبم بعناية.

من أربعة مهارات أعاله ميكن أن جيعل الطالب قادرة على اخلطاب جيدا و 

صحيحا، يف برانمج احملاضرة الطالب ميكن الرتتيب إلتقان األربعة املهارات املذكورات، 

 كن تطوير مواهب الطالب ليمهر أن خيطب جيدا و صحيحا.فربانمج احملاضرة مي

 مباحثة البحث .ب

استنادا إىل حقيقة النتائج البحث األنشطة الالمنهجية هي األنشطة الالمنهجية اليت أجريت 

، حتت Kokurikulerبواسطة املتعّلمني خارج ساعات التعّلم األنشطة داخل املناهج الدراسة و 

عليم، يهدف إىل تطوير اإلمكاانت،املواهب، االهتمام ابلقدرة، اإلرشاد و إشراف وحدة الت

الشخصية، التعاون و االعتماد على نفس املتعَلمني على النحو األمثال لدعم حتقيق الغرض من 

 التعليم.



معهد الروضة احلسنة هو واحد من املعاهد الذي ميلك برانمج الالمنهجية امللزم لطالبه يعين 

. أّما ابلنسبة الالمنهجية احملاضرة Setia Budiيف املعهد ابلضبط يف الشارع  احملاضرة اليت أجريت

هذه هي السمة املمّيزة املعهد الروضة احلسنة ألّن املعهد خيول أّن ليس كّل مدرسة ينعقدها. تطبيق  

يوم امليس االجنليزية،اللغة  20.30 الساعة الالمنهجية احملاضرة أجريت الروتينية كّل ليلة األحد يف

اللغة اإلندونيسيا. برانمج  20.30وليلة اخلميس يف الساعة  اللغة العربية، 11.30ا يف الساعة هنار 

 احملاضرة نفسه األنشطة الالمنهجية اليت منذ فرتة طويلة املوجودة يف معهد الروضة احلستة.

لساعات الدروس العادية. برانمج احملاضرة هذه أنشطتها جتري خارج الساعات التعّلم أو ا

ملساعدة يف تطوير املتعّلمني يف العامل الالمنهجية. من خالل هذه األنشطة يرجى للطالب قادرون 

فضال عن اإلمكاانت و  مهور و واثق من نفسه, املسؤولية،لتطّور قدرة الكالم أمام أمام اجل

 اإلجنازات.

 

 

 



 

 

 

 امسالباب اخل

 االقرتاحاتالصة و  اخل

 صةاخلال .أ

 بعد اإلدارة و حتليل بياانت البحث، فيمكن يستشهد هبا اخلالصة كما يلي:

 30تطبيق الالمنهجية احملاضرة يف معهد الروضة احلسنة يعين ثالث مرّات يف األسبوع مع مّدة  (1

اللغة االجنليزية، يوم امليس هنارا يف الساعة  20.30دقيقة و تنفيذها كّل ليلة األحد يف الساعة 

طاب اللغة اإلندونيسيا. ممارسة اخل 20.30اللغة العربية، وليلة اخلميس يف الساعة  11.30

هذه تنفيذها أمام األصحاب و األخ الددرجة و الكبار اليت تنفيذه يف الفصل أو الغرفة. آلية 

التنفيذ هي بتقسيم األعمال إلطالب الذين يعملون يف أسبوع التايل منها املعّلم خيتار الطال 

طالب   4كاخلطيبني, طالب   4، طلبان كقراءة القرآن الكرمي،MCعشوائيا من طلبان حسبما 

 



حيّدد املوضوع الذي سيبحث كمادّة  Oriskorhكاملستنتج و طالابابن كملء الرتفية. مدبّر 

. Oriskorhخلطاب الطالب. الطالب الذي مّت تنفيذه سوف يعّلق على ظهوره بواتطة مدبّر 

الكتابة اليت قد مّت تنفيذه بواسطة الطالب حفظها بواسطة الطالب. بوجود هذه األنشطة 

املدرسة تظهر أّن بوجود األنشطة الالمنهجية احملاضرة هذه متكن تدريب مهارة الكالم اجلّيد 

ليتّمتطبيقها  Oriskorhللطالب الذين يتبعون األنشطة الالمنهجية هذه خاصة طالب أعضاء 

 اجملتمع.  يف بيئة

أما من خالل األنشطة الالمنهجية احملاضرة هذه ميكن للطالب يف احلصول يعين، األنشطة  (2

الالمنهجية تطوير قدرة الطالب يف استعداد ما هي املواد اليت ستتّم تسليمها مع مدبّر 

Oriskorhيصبحون أ نّص اخلطاب احملاضرة نفسه يف املسكن حىت الطالب أيمر الطالب ينش

مث نتائج من النص يقرأ أمام الفصل أمام الطالب اآلخر، هذا املمارسة من متعمدا على الذات 

املسؤولية و االستقالل من الطالب و قدرة كتابته. املسؤولية ألّن جيرؤ أن يبّلغ ما كتب، 

 االستقالل ألّن ممارسة يف نشإ املخطوطة نّص اخلطاب أو اخلطاب نفسه.

جّدا القدرة أو املهارة اليت مت احلصول عليها بواسطة  يف حني استدامة برانمج احملاضرة هذه كثري (3

الطالب، يتم تدريب الطالب لقراءة النّص عند االستعداد النفس قبل اخلطاب, فإنّه ميكن أن 



تطور قدرة قراءة الطالب يف وقت الحق، جيرؤ على الظهور عند اخلطاب سوف ميّرس قدرة  

 قدرة االستماع من خطاب الطالب الذي خيطب.كالمه ابجلّيد، املستمعون أيضا لديهم تعّلم  

 

 االقرتاحات .ب

 بعد أن الحظوا بعض االستنتاجات املذكورة أعاله، فيمكن وضع االقرتاحات كما يلي:

 للمدير مبعهد اروضة احلسنة .1

إىل مدير معهد الروضة احلسنة ينبغي أن جيعل الربانمج األسبوعّي أو الشهرّي لرصد و 

نشطة الالمنهجية احملاضرة و كذالك رصد الربانمج كي الربانمج جيري التعزيز مباشرةتطبيق األ

 مع أكثر سالسة و األفضل.

 لإلشراف املعّلم الالمنهجية احملاضرة .2

إىل إشراف املعّلم الالمنهجية احملاضرة مبعهد اروضة احلسنة ينبغي أن تعطي املكافأة أو 

رفة، كي الطالب لديهم احلماسة اهلديّة للطالب الذين هم جّيدة يف اخلطاب يف تلك الغ

 الكثرية يف جعل نّص اخلطاب و اامحاسة يف تظهر اخلطاب.
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