
 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

مة كثَتا يف مؤّسسة اللغة العربية ليست كاللغة الغريبة اليوم، ىي لغة مستخدمة  و معل  

التعليمية يف إندونيسيا. قال أمحد فؤاد أفندي يف كتبو، أن من ماىر يف اللغة ال يضمن أحد أنو 

ماىر يف تعليم اللغة إىل غَته بل بُت ادلاىر يف اللغة و ادلاىر يف تعليم اللغة ىو جزء آخر، و 

( يستوعب عن ٕ( ديهر يف اللغة )ٔللمعلم اللغة العربية عليو أن يقدر من األقوال الثالثة ىي: )

 1( ديهر يف تعليم اللغة.ٖاللغة و ثقافة العرب )

و احداى من فوائد اللغة تعٍت لالتصاالت بُت الناس، كما قال شيخ ادلصطفى الغاليٍت 

(Musthofa AlGhulayani)  بأّن اللغة ىي كلمة أو لفظ ادلستخدم لقوم يف إيصال مقصودىم و

الفرد يف  الو حقيقة االتصال اللغة بُت الناس يعٍت ليفهم بشّدة بُت أحو   2إرادهتم.

   3اجملتمع.

و ذلا حصة كبَتة يف االرذبال  من قبل الدويل بعد اللغة إسبانيا،لقد أصبحت اللغة العربية معروفة 

واحد من األعمال ليست بسهلة و أحيانا  تعلم اللغة ىو ٗو التكوين على ادلستوى العامل.
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أسباب ذلك بأن تعلم اللغة ىو جهد لبناء العادة األحيان رببط الناس. و  حىت يف بعض ،شبعٌ مُ 

 ٘ىذه اللغات.التواصل مع أصحاب فاعل و اجلديدة يف شخص للت

على نطاق واسع جّدا و  اإستخدامه ربية كاللغات الرئيسية يف العامل،لت اللغة العشكّ 

و واحد  ما وراء البحار أو خارج البالد،ت أصبحت إحدى من مسر معلم يف سلتلف اجلامعا

للغة العربية ىي لغة القرآن و فا إضافة إىل كونو كوسائل االتصاالت، ٙمنهم بالد أمريكا.

 اإلسالمية لتوسيع ثقافة ادلسلمُت.األحكام  احلديث اليت تكون مصادر تقرير

على عدد كيرب يدين سكان إندونيسيا بدين اإلسالم، و وضعهم اللغة العربية إحدى من 

الدروس ادلعلمة يف ادلدارس اإلسالمية. فاألىداف تكوين بيئة الًتبوية لتكوين أجيال ادلفكرية و 

العرب بأن اللغة العربية لغة لديها  الدينية. إعتقد مجيع ادلالحظون إما من الغريب أو من مسلمُت

 the supreme standard of linguistic excellence)معيار عايل و أناقة اللغوية األعلى، ال يقارهنا 

and beauty).ٚ 

بأحروف اإلندونيسيُت  سلتلفةال اشكأ ذلاالعربية  . اللغةإضافة إىل ىياكل اللغوية ادلعقدة

. تلك ىي إحدى من مشكلة تعليم العربية يف إندونيسيا. إذن من ادلدرسُت اذلجائية حرفىي أ

                                                           
5
 Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press 2012) 
6
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm 01 

7
  6المصدر السابق....ص.  



اللغة العربية أن يستخدم الطرق اجليدة لًتقية دافعية و حصيالت ادلتعلمُت عند اللغة العربية، 

 ة ذو صلة بالدروس العربية. شطر الطرق و أنتيافالواحد يعٍت إخ

شجع ادلتعلمُت ليكون نشيطا عند عملية التعليم و تلك الطرق و األنشطة ىي اليت ت

 لسهولتهم على فهم الدروس و ادلمارسة و أخذ اخلرب من ذبريبتهم.

وجود الطريقة اجلّذابة تشجع الطالب على ادلمارسة اللغة أكثرو يشهل عملية تعليم و 

ذباه قبل أهنا قادرة يتم تعريف العملية التعلمية لعملية تغيَت اال (winkel)تعلم, كما قال ونكيل 

فردات بدون ادلجبانب ذلك  8على عملية تغيَت سلوك الشخص للداللة على أّن عملية التعليم.

  9كتابتها.يستمع إىل اللغة العربية و يتكلم هبا و قرائتها و  طيع شخص أن تالكثَتة النشيطة ال يس

لتحسُت ادلهارات  التعليمدبا يف ذلك تعلم اللغة العربية ال ديكن فصلها عن  تعلم اللغة

  مهارة الكتابة و مهارة االستماع.: مهارة الكالم، مهارة القراءة، وىي ةاألربع

و على ادلدرس أن يدرس اجلوانب من إسًتاتيجيات التعليم و التدريس, و ادلصممة بشكل 

منهجي، نظري ولكن عملية واقعية و مرنة، سواء فيما يتعلق ديشكلة تفاعل التدريس و إدارة 

معرفة و تعليم ادلهارات الصف، و االستفادة من مصادر التعلم و تقييم التدريس. ألنو يتطلب 

 10ادلناسبة للمعلم فهو يتطلب سبارين مهارات التدريس. 
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ية وعملتكون قادرة  حىت أنعملية تغيَت االذباه قبل أهنا قادرة عملية التعليمية كيتم تعريف 

   ٔٔ.عملية التعلم وقوعداللة على تغيَت سلوك الشخص 

درس مطلوب لتغيَت عملية التعليم والتعلم يف مثل ىذه الطريقة، وذلك لتحقيق األىداف ادل

 ه.ما تعلمو قبض وفهم وشلارسة ن على بأن ادلتعلمُت قادرو  ةادلتوقع

التدريس ىو نشاط تلك العملية أن ، حيث مهمعامل يف عامل التدريس التعليم ىو 

، سبشى وحدىاادلنهجية وشاملة واليت تضم العديد من ادلكونات. كل تعليم ال يكون جزئيا أو 

تعليم الإدارة ة، مكملة ومستدامة. فمن الضروري حيتاج إىل بانتظام، مًتابط الزم أن يسَتلكنو 

و الزم أن  يدة ينبغي وضع على أساس مباد  اإلدارة ومباد  التدريس.اجلتعليم الإدارة  يد.جلا

ولكن  خيايل بشكل منهجي يت هتدفالتدريس، اجلوانب من اسًتاتيجيات التعليم وال إىل ينظر

، فصولتفاعل التدريس وإدارة الدبشكلة يتعلق  ومرنة، سواء فيما طبيعيةعملية متصف ب

ألنو يتطلب معرفة وتعليم ادلهارات ادلناسبة  من مصادر التعلم وتقييم التدريس. واالستفادة

 ٕٔ.للمعلم. فهو يتطلب سبارين مهارات التدريس

أىداف  .على أي حال يم والتعلم جيدةتفاعالت التعلسوف تلد  يدةاجلإدارة التعليم 

اجليدة ليست  أن إدارة الفصول. لألسف أن يتحقق دون العثور أية قيود ذات مغزى التعلم

ىناك التشويش الفجأة خارج قدرة ادلدرس و ذلك ىو . عنها دائما، سببا بأحوال اخلاص الدفاع
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اليت الدراسية  جو الفصول تعطلتمع وجود ىذه القيود  .القيكد غَت وارد عند إدارة الفصول

ادلعلم ىي كيفية إعادة تعلم وظيفة سبثلت يف اندالع تركيز ادلتعلمُت. بعد وقوع احلادث، ف

 .على اىتمام مع االنتباه إىل واجبات التعلم اليت قدمها ادلدرسالطالب 

الطريقة ادلستخدمة يف أنشطة التعليم والتعلم استخدام تشكيلة يعتمد على صياغة 

، ولكن ادلعلمُت غالبا ما واحد ادلعلمُت استخدام طرق ف يف التدريس، ونادر ما جيداىداأل

تستخدم أساليب مشًتكة. استخدام األساليب رلتمعة هتدف إىل إثارة ادلتعلمُت. ألنو ليس 

ادلعلم الذي أجرب ادلتعلمُت لتحقيق ىذا اذلدف، ولكن تثقيف ادلشاركُت واعية لتحقيق 

 ٖٔ.األىداف

علم، وىناك نوعان من األشياء اليت ستحدد صلاح يف ربقيق ىذه يف أنشطة التعليم وال

 ٗٔ.تدريس نفسهاالالقدرات ىي، أوال: أنشطة التعليم والتعلم، والثاين: 

، ألن كل طالب لديو مزايا كل ت ادلذكورة أعاله كانت ال ديكن فصلهاوكان أربعة ادلهارا

  منها.

ربية القضاية الرئيسية اليت ستتم دراستها يف ىذا البحث حول ما يف تنفيذ أنشطة اخلطابةادلن

باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم أو الكفاءة يف التحدث باللغة العربية يف معهد ابن القيم 

. بعد أن تالحظ الباحثة ادليدان ذبد ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓللبنات للفصل العاشر السنة الدراسية 
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يلزية و دافعية األشياء بأّن يومّية الطالبات يف ىذا ادلعهد الزم أن يتحّدثن باللغة العربية و اإلصل

ذلذا النظام توجد أنشطة متنوعة و متعلقة بعملية شلارسة اللغة مثل اخلطابة بالعربية و احملادة 

الصباحية و ما أشبو ذلك، و لكن بعد مالحظة الباحثة يف ادليدان أن أنشطة احملادثة أحب 

نشطة. الطالبات للطالبات من اخلطابة باللغة العربية، ىذا من وجود ردود الطالبات لتلك األ

خيرجن و يستعدن أنفسهن و يرتنب صفوفهّن الستعداد احملادثة الصباحة أنشط من استعدادىّن 

دلقبلة أنشطة اخلطابة باللغة العربية. بعد ذىبت الباحثة إىل ادليدان تعرف مناك فصلُت للفصل 

 غة العربية.   العاشر و عددىم سّتون طالبة اليت تنقسم إىل الفرق اخلطابة ادلنربية بالل

و من أجل ذلك تريد الباحثة كتابة ىذا البحث دلعرفة تطبيق أنشطة اخلطابة باللغة العربية 

و تأثَتىا يف ترقية  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓللفصل العاشر يف ادلعهد ابن القيم للبنات السنة الدراسية 

 مهارة الكالم و فضائل و نقائص تطبيقها. 

من نوفمرب  ٘إىل  ٖمن أكتوبر و  ٖٓثة يف التاريخ من مالحظة األوىل و الثانية و الثال

ترى الباحثة بأّن األنشطة تسَت سَتا حسنا. مّث ذبد الباثة ادلشكلة أّن الطالبات يتكّسلن يف 

ذىاب إىل أمكنة اخلطابة و بعضهّن قبضت بقسم ترقية اللغة ادلركزي، و ال يتكّسلن الشًتاك 

غرفة اخلطابة فتجد شيئا معجبة، بأّن الطالبات األنشطة األخرى و لكن بعد دخوذلّن إىل 

  15يتحّمسن شديدا عند مشاركة األنشطة و ىذا من شيء غريب.
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يف ىذا ادلعهد ستسَت األنشطة مادامت الطالبة تسكن يف ادلعهد، إّما ىناك االمتحان العام 

 الًتبوية فلم تقف ىذه األنشطة و لكن تقَّت اجلدول إىل يوم األحد هنارا.  من احلكومة و وزير

 أسئلة البحث .ب

بناء على خلفية البحث السابقة, و مؤسسا على ادلسألة األساسية ذبد الباحثة أسئلة 

 البحث شلا يلي: 

 كيف تطبيق اخلطابة باللغة العربية يف الفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات .1

 ؟  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

كيف كانت أنشطة اخلطابة باللغة العربية ربسن مهارة الكالم يف معهد ابن القيم  .2

 ؟  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓللبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

 ما الضائل و النقائص يف تطبيق أنشطة اخلطابة لًتقية مهارة الكالم لفصل العاشر يف .3

 ؟  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓمعهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

 

 

 أهداف البحث .ج

 أما أىداف البحث شلا يلي:  



دلعرفة تطبيق اخلطابة باللغة العربية يف فصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان  .1

 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيوكياكارتا السنة الدراسية 

مهارة الكالم يف فصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان دلعرفة مدى ربسُت  .2

 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيوكياكارتا السنة الدراسية 

ضائل و النقائص يف تطبيق أنشطة اخلطابة لًتقية مهارة الكالم لفصل العاشر فدلعرفة ال .3

 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

 البحثفوائد  . د

يكون ادلوضوع من ىذا البحث "أنشطة اخلطابة العربية يف ترقية مهارة الكالم يف فصل 

 "ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

  للمعهد .1

ليكون نظرا و حال لتعلم اللغة العربية خاصة دلهارة الكالم يف فصل العاشر يف معهد ابن 

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيم للبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية الق

 دلؤسسات تعلية اللغة .2

 يف فصل العاشرم اللغة العربية خاصة لّ مارسة لتعادلتكوين البيئة اجلديدة و 

 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا السنة الدراسية 

 البحوث السابقة .ه



 :ليت اشل وبينها الباحثة ببحث ادلتعلقة بقةالسا البحوث ىناك

 جامعة من الًتبية كلية من العربية، اللغة تعليم قسم من عزم آدم كتبو األّول البحث .1

 دبوضوع ،(ٕ٘ٔٓ) الدراسية السنة بيوكياكرتا، كاليجاكا سونان احلكومية اإلسالمية

 عشر احلادى صلف يف الكالم مهارة تعلم حصيل عن ادلباشرة الطريقة تأثَت" البحث

-ٕ٘ٔٓ الدراسية السنة يوكياكارتا سليمان ديفوك ذباتر جندنغ العالية للمدرسة

 مهارة تعلم حصيالت يف ادلباشرة الريقة تطبيق بنجاح يعرّنا البحث ىذا من" ٕٙٔٓ

 يوكياكارتا سليمان ديفوك ذباتر جندنغ العالية للمدرسة عشر احلادى فصل يف الكالم

 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ الدراسية السنة

 أنّ  يرى ألنو الكالم مهارة الرتفاع ادلباشرة الطريقة ةالباحث تستخدم البحث ىذا يف

 و ادلفردات تكرار طريقة يعٍت السابقة الطريقة باستخدام يسأم الفصل ذلذا الطالب

 .بادلواد فكرهتم يطبق و يفكر الطالب ادلباشرة الطريقة و ادلدرس من الكلمة

 من العربية، اللغة تعليم قسم من ماورين دفيتا تهاكتب الثاين البحث .2

 الدراسية السنة بيوكياكرتا، كاليجاكا سونان احلكومية اإلسالمية جامعة من الًتبية كلية

 العالية ادلدرسة يف ادلباشرة بالطريقة الكالم مهارة تعلم تطيبق دبوضوع ،(ٕ٘ٔٓ)

 البحث ىذا من. ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ اسيةالدر  السنة يوكياكارتا بكر أبو ادلتكاملة اإلسالمية

 حصلتها اليت النتائج. الكالم مهارة تعلم يف الطريقة تلك تطبيق يف ناجح اهنا يعرّفنا



 تعليم يف ادلستخدمة الطرق ،الكالم مهارة تعليم يف ادلباشرة الطريقة تطبيق ىي الباحثة

 مساعة و ادلفردات ةبكتاب يعٍت جّذابة تكن مل اإلسالمية العالية ادلدرسة ىذه يف الكالم

 فتزيد العربية ضلو الطالب حبّ  زاد  الطريقة هبذه بتطبيق ،ادلدّرس من احلكم و احلكايا

 .الكالم تدريب نتائج

 جامعة من الًتبية كلية من العربية، اللغة تعليم قسم من أمينة سيت كتبتها الثالث البحث .3

 دور دبوضوع ،(ٕٕٔٓ) الدراسية نةالس بيوكياكرتا، كاليجاكا سونان احلكومية اإلسالمية

( التكلم أنشدة مراجعة) ق.إ يف الطالب ربّدث اىتمام ضلو اللغوية الالمنهجية األنشطة

 اىتمام إلغراس ناجح أهنا البحث ىذا من نظرا و. ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ الدراسية السنة

 العربية باللغة التحّدث عند الطالب نفوس يف اللغوية

 تعود و سبارس حىت العربية بالغناء الكشافة أنشطة ذبعل ىي ثةالباح حصلتها اليت النتائج

  عربية واينطق أن حيبون الطالب صار حىت. الكشافة تدريب كل الطالب

 الًتبية كلية من العربية، اللغة تعليم قسم من واحدة عملية زلفى كتبتها الرابع البحث و .4

 ،(ٕ٘ٔٓ) الدراسية السنة كرتا،بيوكيا  كاليجاكا سونان احلكومية اإلسالمية جامعة من

 شلارسة األول لفصل الكالم مهارة ترقية يف ادلمارسة الالمنهجية األنشطة فعالية دبوضوع

 بأهنا الباحثة توجو البحث ىذا من. يوكياكارتا كرافياك مكسوم علي العالية للمدرسة



 مهارة لًتقية ادلمارسة األنشطة تطبيق من الفعالية وجود و البحث، ىذا يف ناجح

 . الكالم

 احلكومية اإلسالمية جامعة من الدعوة كلية من موتيا أنغري كتبو اخلامس البحث .5

 طالب اخلطابة كفاءة دبوضوع ،(ٕٕٓٓ) الدراسية السنة بيوكياكرتا، كاليجاكا سونان

 .باحملاضرة دبشاركتهم عالقتها و اجلالل نور معهد

 مشاركة إىل الطالب حضور أنّ . ٔ: يى ادلهّمة النقط الباحثة تأخذ البحث ىذا يف

 احملاضرة يشاوك من أكثر الطالب أنّ . ٕ اخلطابة على قادرون أهّنم يضمن ال احملاضرة

 على الطالب تشّجع احملاضرة وجود أنّ . ٖ اخلطابة عن فهم على القوية إرادهتم من سببا

 أمام طبخي أن يقدروا مل ىم يكون مىت غَتىم، استهزاء من سببا اخلطابة شلارسة

 .زمالءىم

 إذا ،الكالم تعلم يف كادلمارسة العربية احملادثة تطبيق ىي الباحثة حصلتها اليت النتائج

 و تكلم يف الطالب ديارس إمنا بل ادلدّرس من ادلفردات تناول رلّرد ليست ادلفردات نتاول

 أصحاهبم مجيع دبشاىدة و الفصل أمام بغَتىا تتحّدث

 ذبد البحوث تلك من. البحث هبذا سلتلفة أهنا الباحثة ذبد عةاألرب السابقة البحوث من

 بعضها و الكالم مهارة تعلم حصيالت عن أثرىا و ادلباشرة الطريقة يطبق بعضهم أنّ  الباحثة

 الالمنهجية األنشطة دور عن يبحث بعضها و الكالم تعلم يف ادلباشرة الريقة تطبيق عن يبحب



 يف ادلمارسة الالمنهجية األنشطة فالية عن يبحث بعضها و تالطالبا ربدث اىتمام ضلو اللغوية

 .العربية التكلم أنشطة ترقية

 باللغة ادلنّظمة ادلنربة اخلطابة أنشطة تطبيق كيفية عن الباحثة تبحث البحث ىذا يف أما

 السنة يوكياكارتا سليمان للبنت القيم ابن معهد يف العاشر للفصل الكالم مهارة ترقية يف العربية

 يعٍت ربليلية بطريقة تطبيقها ونقائص فضائل و تطبيقها عملية دلعرفة و ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسية

 يف طُّبقت قد الطريقة تلك ألن الباحثة تطبها ومل والوثائق وادلقابلة ادلالحظة بطريقة نظرية بصفة

 .يوكياكرتا سليمان للبنات القيم ابن معهد

 اإلطار النظري للبحث . و

 طابة تعريف الخ . أ

 16و قد أدلح إىل ادلقدمة بأن اللغة العربية ربتل موقعا اسًتاتيجيا بُت سلتلف اللغات العادلية.

ُخْطَبًة أو -خَيُْطبُ -َخَطبَ  من معجم اللغة العربية معٌت اللغوي من اخلطابة تعٍت من كلمة

 17يَ ْقرَأُ، و إلصطالحا : قرأ اخلطبة على احلاضرين.-ِخطَابًَة : معناه قَ رَأَ 

و من قول 18خطبة أو خطابة معناه خَيُْطُب.-خيطب-من ناحية اللغوية من كلمة خطب

بادلقصود  19فطريانا أوتامي ديوي أّن اخلطابة تعٍت احملاولة على نقل الفكرة و اآلراء أمام اجلماعة،

 على ادلستمعُت أن يعرف و يفهم بأىداف أن يقوم األشياء اليت بّلغها اخلطيب أليهم.
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 أنواع الخطابة

عند جالل الدين رمحة اليت استشهد بفطريانا أوتامي ديوي، مؤسسا على وجود و عدم 

قة الذي قام هبا أوقات االستعداد، توجد أربعة أنواع يعٍت خطاب استعداده و مطابقا بالطري

 و  (memoriter)و خطاب الذاكرة   (manuskrip)و خطاب ادلخطوطات  (impromptu)ادلرذبل  

 20.(ekstempore) خطاب ادلتطّرف

ن غَت أي إعداٍد من ىي اخلطابة الىت قام هبا مفجأة أو م (impromptu) ادلرذبل خطابة (1)

 قبل

ىي اخلطابة بالنصخة، اخلاطب يقرأ اخلطبة من أول  (manuskrip) خطابة ادلخطوطات (2)

 إىل اآلخر 

ىي اخلطابة ادلكوبة على شكل ادلقالة مث حيفظها حرفا ( memoriter)خطابة الذاكرة  (3)

 حرفا

و دعم اللغة الرئيسية. بل ىي باستعداد اخلطوط العريضة  (ekstempore)خطابة ادلتطّرف  (4)

 اخلاطب ال حيفظ النصخة حرفا حرفا
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و عند جالل الدين رمحة ادلستشهد من فطريانا أوتامي ديوي يوّضح أنواع اخلطابة ادلفّسر 

و تَ ْرِفْيِهي ُة  (persuatif)و ُمَقن ٌع ( informatif)من األىداف الرئيسية ادلقد مة ىو إعالمي 

(rekreatif)
21 . 

ىي اخلطاب الذي لو أىدف لعرض اإلعالنات لتكون  (informatif)اخلطابة اإلعالمي  (1)

 عارفا عن األشياء

َقن ٌع  (2)
ُ
ىي اخلطاب الذي لو أىداف للحّث أو التأثَت اآلخرين دلقابلة  (persuatif)اخلطابة ادل

 دعوتنا باخللوص ال بالصعوبة

 ىي الذي لو أىداف للًتفيو عن اآلخرين (rekreatif)اخلطابة التَ ْرِفْيِهي ُة  (3)

بل يكمل  بل الزم أن ندرَك بأّن الواقع ثالث أنواع من اخلطابة التالية ال يستطيع أن يقوم بنفسو،

 بعضو بعضا. الفرق بينهم يقع يف نقط أىداف الرئيسية للخطابة.

 : 22خصائض الخطابة الجيدة

الذي لو موضوعية و العناصر الصحيحة. و بقال كذلك . (Saklik)الخطابة السكليك  (1)

الوضحة بُت إفصاحات ادلشكلة ب فيو بالعالقة ادلتغامنة بُت زلتوى اخلطابة و صيغتها أو العالقة 

 الواقعة احلقيقة و اآلراء الشخصية
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. اخلاطب الزم أن يكون ماىرا يف اختيار التعبَت و عناصر الكلمات الخطابة الواضحة (2)

و النقط اجلوىرية تعن اخلاطب فالزم أن يفهم  ،الصحيحة و الواضحة إلحذار اخلطأ يف الفهم

 جيدا عن زلتوى اخلطابة

القّصة القصَتة أو  ،لتحويل اخلطابة تستطيع أن يستخدم السور ابة النشيطة.الخط (3)

 الوقائع ادلتصلة بادلشكلة احملدوثة و يدعوا إىتمام ادلستمعُت

 اليت ادلقصود الذي أرادىا اخلاطب يستطيع أن حيصلو الخطابة التي لديها أهداف. (4)

اخلطابة لتكبَت الفضول )إرادة ادلعرفة( احملاولة على تناول الغاية يف الخطابة الغاية.  (5)

 للمستمعُت

. اإلعدة من شيء مّهٍم لتعزيز زلتويات اخلطابة و التوضيح الخطابة التي لها اإلعادة (6)

 للمستمعُت. احملتوى و ادلعٌت ثابت بل ديكن تعريفو ادلعٌت اآلخر

ب الذي تلحاق . فليست لرعشة, بل التعجالخطابة التي تتكون من األشياء المعجبة (7)

 إىل التوت ُُّر ادلمّتع 

. فقال فولتَت السّر الذي تسأم ادلستمعُت ىي عرض األشياء يف الخطابة المحدودة (8)

 نفس اخلطابة 

. األشياء ادلضهكة زلتاج عند اخلطابة بل ال الخطابة التي تحتوي عناصر مضحك (9)

طب يتكّلم ليست خبطَتة. األشياء ألّن ذلك يسبب إىل إنطباعات أّن اخلا ،جيوز أن يكون أكثر



ادلضحكة يف اخلطابة يستطيع أن يدافع اخلطابة و ال يُنسى ضلو السمعُت. ادلضحك يستطيع أن 

 23احديث عقل السامعُت حىّت يأخظ االىتمام األكرب يف اخلطابة بعدىا.

عند  ألسواءواحد من اخلطأ ا (Tanto Wiyahya). من قول تنطو وحييا الخطابة الُموَجزُ  (10)

اخلطابة اجليدة تعٍت أن يكون ُموجزا من خصائص  طابة تعٍت التكم بادلّدة الطويلة،التكّلم أو اخل

 .و كّل خطابتك متعّلقاً 

خيطب اخلاطب أمام اجلماعة يشَت إىل ترتيب اخلطابة ادلبُدأ باالفتتاح مّث زلتوى اخلطاية و 

االختتام. االفتتاح ربتوي من التحية ضلو احلاضرين. و اخلطابة ربتوي من حصيل التفكَت 

األساسي الذي سيقوم بإلقائها عند اخلطابة. فهذا احملتوى الزم أن يكون مفّصال مناسب بأحوال 

وجودة. أّما االختتام ربتوي عن مرطبات من تفكَت األساسي الذي قام هبا اخلاطب و الرجاء ادل

 و كلمة الشكر ضلو ادلستمعُت على ادلشركة. 

إلقاء اخلطابة الزم أن يهتم جوانب غَت اللفظية، يف علم االتصاالت غَت اللفظية مشهور 

يعٍت زلتوي على حركة اليد  (Kinesiscs Behaviour)باصطالح سلوك دراسات احلركات اجلسدية 

  24أو الذراع و الرأس و الرجل و تعابَت الوجو و حركة العيون و إدياءة أو َيهُز رأسو و ىزُّ كتفيو.

 لغة اجلسديةال .1

 اخلطابة، لتكون اخلطبة جّذابة و سهولة الفهم. يتكلمىي العناصر ادلهمة يف 
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اجلسدية عن  باللغة اجلسدية يسّهل فهم ادلستمعُت، حىّت بغَت أي كلمة, لقد ديّثُل لغة

 ادلعٌت الذي ريد أن نقوم بو إلقاءه. من لغة اجلسدية اليت تدافع

 اخلطبة يعٍت التبسم أو البسمة و نظرة العيون و معرفة إشارة النفس

 تعابَت الوجوه .2

مشرق و تعابَت الوجوه الذي يظهر عند اخلطابة ذو معٌت اخلاّصة. أذا كان اخلاطب 

دليل أنّو زلزٌن عبوسا  أضاءت وجهو دليل على اخلاتب يف حالة السرور. و إذا كان الوجو

 النصائح ادلنصوح ضلو ادلستمعُت أحسن أن يدافعو بالتعابَت ادلناسب 

 ترتيب الصوت .3

الصوت ادلناسبة  ت ىو ادلواد االبتدائي و عامل دافعي ليكون اخلاطب جّذابا. إدارةالصو 

اخلطابة. عند اخلطابة أن زلتو  جيعل ادلستمعُت يشعر بالدافِئ و يدعوىم على مالحظة

 ،إىتمامها عند ترتيب الصوت ىي احلْجمَ اليت الزم  يرّتَب احَلْجَم و اجلودة اجليدة. األشياء

)جودة  )التعبَت أو وضوح الصوت( و اجلودة (Clarity) الصوت( و الوضوح النغمة )إيقاع

الصويت: مىت أن يتكلم بسرعة  )التحكم  (Speed and Pause)وقفة الصوت( و السرعة و 

 يقَف(مىت أن و 

 تعريف مهارة الكالم   . ب



و  25ادلاىر.مهارة و ادلعٌت -مهارا-مهورا-مهرا-معٌت اللغوية من ادلهارة يعٍت من كلمة مهر

 26ادلراد بو يعٍت القدرة أو الكفاءة ليفعل شيئا. مع أّن الكالم ىو األقال أو التكلُُّم.

ءة الداخلية ليتحّدث باللغة العربية مناسبا بالقواعد و مهارة الكالم ىي القدرة أو الكفا

 27الغوية الصحيحة.

بشكل العام األىداف من مهارة الكالم ىو ليكون ادلتعلمُت يقدر أن يتصل باللسان 

غتهم. اجليد و ادلعقول ذو معىى القاء الرسالة إىل اآلخرين بطريقة اتصاال جيدا و معقوال بل

االجتماعية ادلقبولة. ولكن ليحصل إىل ادلرحلة ادلالئمة و والدَُّعَم. نشاط اللغوية ليست بنشاط 

 السهل ألنو حيتاج إىل البيئة اللغوية اليت توجو ادلتعلمُت.

شاط إىل قسمُت قبل التواصل و ىذا الن (Subyakto Nababan)انقسم سوبيكتو نببا 

 28التواصل.

قدرة التكّلم أو مهارة الكالم مؤسسة بقدرة االستماع و قدرة التكلُّم و معرفة ادلفردات و 

 29عّلمُت أن يتصل فكرهتم.شكل الكلمات اليت سبكن على ادلت

اللغة ىي نظام من الرموز ادلنطوقة ادلكتسبة تستخدمو من الناس هبدف االتصال و ربقيق 

 30التعاون بينهم.
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و قال عمر الصديق عبد اهلل يف كتبو كذالك, بأّن اللغة نظام تعٍت أّن اللغة ليست فوضي, 

 و ىي نظام يتكون من عدة أنظمة فرعية ىي:

 ظام الداليل)ب( النظام الصريف )ت( النظام النحوي )ج( الن النظام الصويت)أ( 

فرق واحد بُت البشر و احليوانات ىو كفاءة البشرية يف اللغة, حىّت مع قدرة ربدث 

   31اإلنسان يقال حيوان ناطق.

الوظيفة الرئيسية للغة تعٍت كاآللة االتصالية. ألن اللغة ىي اآللة االتصالية، أن اللغة 

 32مع من احملصوالت بطريقة اآلخرى غَت طريقة اللغة.تستطيع أن يعطي االمكانات األوسع اجمل

تعّد مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية، ألن اللغة يف األصل كالم, و قد 

للغوية العربية حيث عّرف اللغة بأهنا أصوات يعرب هبا  نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات ا

 33كل قوم عن أغراضهم.

. 34مهارة الكالم يستطيع أن حيصلو ببعض العملية شلا مسعو سلبيا عند تدريب السماعة

 ألهنا من غَت التدريب اللساين ادلكثف, صعبة للطالب للوصول إىل إتقان اللغة العربية ادلثايل.  

بَت اآلراء و الفكرة و قياس قدرة تكلم اللغة العربية ىو بقياس قدرة الطالب على التع

  35شعور الطالب يف التعبَت الشفوي.
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مهارة الكالم ىي أىم ادلهارة يف اللغة, ألن الكالم جزء من ادلهارات اليت تعلمت 

 36ادلعلمُت, حىت كانت تعترب جبزء األساسي يف تعلم اللغة األجنبية.

الكالم ىو نطق األسوات العربية الصحيحة زقفا لألصوات القادمة من سلارج ادلعرةفة من 

و ال إعادة و مهارة الكالم ىو التحدث بشكل مستمر من غَت أن يقف  37قبل اللغويُت.

 38ادلفردات ادلتساوية باستخدام تعبَت األصوات.

 : األهداف في تعلم الكالم

ائل التفاعل بغَتىم و فهم ادلقصود من التكلم. ىو يكون وس األىداف يف تعلم الكالم

بدأ التعلم بعد أن تعرف الطالب أصوات أحروف العربية, و معرفة الفرق بُت صوت حروف 

  39الواحد بادلختلفُت اآلخر.

 :40المبادئ في تعليم مهارة الكالم

 فالزم أن يهتم ىذه األشياء: دلتعلم الكالم لغَت ناطقُت بالعرب،

 للمدرسُت فالزم لو القدرة العالية ذلذه ادلهارة ( أ

 يبدأ باألصوات ادلماثلة بُت لغتُت)لغة ادلتعلمُت و لغة العربية(  ( ب
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 للمؤلف و ادلدرس أن يهتّم ادلراحل يف تعليم الكالم، كالبداية بألفاظ ( ث

 .يبدأ بادلفردات السهلةأشبو ذلك سهلة اليت تتكون من الكلمة أو كلمتُت و ما 

 الًتكيز يف قسم ادلهارة دلهارة الكالم, ىي ( ث

 الطريقة لنطق األصوات من سلارجها الصحيحة 

 سبييز نطق احلركة الطويلة و القصَتة 

 تعبَت الفكرة بطريقة صحيحة باسبام قواعد اللغوية 

 حةتدريب الطالب كيف طريقة بداية و هناية الكالم الصحي 

 التمارين ادلضاعفة، كاسبرين على سبييز نطق األصوات، و تعبَت اآلراء و الفكرة  ( ج

 41أنواع مهارة الكالم

 أنواع مهارة الكالم ىي:

 حملادثةا ( أ

 التعبَت الشفهي ( ب

 خصائص النشاط مهارة الكالم الناجح

 من بُت خصائص النشاط مهارة الكالم الناجح ىي:  

 الطالب يتحدثون كثَتا ( أ
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 ادلشاركة من الطالب ( ب

 لو الدافعية العالية ( ث

 اللغة ادلنطوقة ىي اللغة ادلقبولة  ( ث

ن االذباىو الستخدام شيئ مع القدرة بالنتائج وقفا لطبيعة البشرية، ينموا يف نفس اإلنسا

ادلعلةمات اليت سيتم تسليمها يتم   ادلرتفعة نسبيا، فيها استخدام اللغة كاالتصاالت. و ىكذا،

  42كذالك كادلقصود، دون أي إنقطاع.

 43أنشطة مهارة الكالم المشكالت في

 بعض ادلشكالت يف أنشطة مهارة الكالم: 

 الطالب يتحدثوا بالدوار، ألن: ( أ

 القلق بشأن يرتكبون اخلطأ 

 اخلوف على االنتقادات 

 القلق حول فقدان الوجو 

   احلياء 

 ال توجد ادلواد ليتحدث ( ب

 نطق بوال يستطيع أن يفكر ما الذي سي 
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 ال توجد الدافعية لتعبَت ما تشعر 

 االستراتيجية في تعلم الكالم

القدرة إلعداد الكلمات الطيبة و الواضحة ذلا تأثَت كبَت يف حياة اإلنسان. إما لتعبَت 

 44الفكرة أو الكفاء االزلتاجات.

النطق باللغة األجنبية ىي ادلهارة األساسية ليكون أىدافا من بعض أىداف تعليم اللغة.  

 كما تنطق كالسائل االتصاالت بغَتىم. 

 : 45لكالم هيالخطوات التي يمكن القيام بها المدرس في عملية تعلم ا

 للمبتد  ( أ

 أن يبدأ ادلدرس التدريب بإعطاء األسئلة اليت يتم هبا ادلتعلم اجلواب .ٔ

 يف نفس الوقت يطلب من ادلتعلم لتعلم نطق الكلما, و جعل اجلمل و تعبَت األفكار .ٕ

 تا يكون ادلوضوع الكمال نوّع ادلعّلم األسئلة اليت جييب عليها ادلتعلم, حىت يف هناي .ٖ

يستطيع ادلعلم ان ان يأمر ادلتعلم أن جييب األسئلة شفويا, حفظ احملادثة, أو إجابة  .ٗ

 األسئلة ادلتعلقة بعناصر النص الذي يقرأه ادلتعلم 

 للمتواسط ( ب

 تعلم الكالم بلعب دورٍ  .ٔ
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 ادلناقشة عن موضوع سلصوص .ٕ

 عدد ادلتعلمحيكي عن قصة األحداث اليت وقعت يف  .ٖ

 ربكي عن ادلعلومات اليت مسعو من التلفاز و ادلذياع و غَت ذلك  .ٗ

 للمتقّدم ( ث

 خيتار ادلدرس ادلوضوع للتدريب الكالم .ٔ

 ادلوضوع ادلختار الزم أن يكون جّذابة و متعلق بيومية ادلتعلم .ٕ

 ادلوضوع الزم أن يكون واضحا و زلدودا .ٖ

تار موضوعُت أو أكثر حىت صار ادلتعلم حريا يف زبتيار يفضل ادلدرس ادلتعلم أن خي .ٗ

 ادلوضوع احملدوثة عن معرفتهم

 : 46بعض تعليمات عامة تتعلق بتعلم الكالم يعٍت

  تعلم النطق أو التحدث تعلم الكالم تعٍت .ٔ

 للمتعلم أن تعرّب عن خربهتم .ٕ

 التدريب على تركيز االىتمام .ٖ

 أال تقطع التحدث و يعطى اإلصالح .ٗ

 تدرجييا .٘
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 مغزي ادلوضوع للمتعلم أكثر دافعية إذا كان ادلوضوع تتعلق بأحوال .ٙ

 ادلنتجة يف حياهتم

يف أذىاهنم ضلو ادلستمعُت باللغة  إذا مهارة الكالم ىي مهارة التحّدث و إيصال ما

 العربية الفصيحة و بالقواعد الصحيحة.

 

 

 العالقة بين أنشطة الخطابة و تدريب الكالم 

من نظرية سابقا بأّن اخلطابة ىي احملاولة على إيصال الفكرة و اآلراء أمام 

. و أّما مهارة الكالم ىي القدرة أو الكفاءة الداخلية ليتحّدث باللغة العربية مناسبا 47اجلماعة

ية أّن أنشطة اخلطابة فيها عملية الكالم، و أما يف بوجود ىذه النظر  48بالقواعد الصحيحة.

تدريب الكالم فالزم بادلمارسة. إذن اخلطابة يف ىذا البحث تكون الوسائل يف شلارسة الكالم يف 

 ذلك ادلعهد. 

 الفضائل و النقائص في تطبيق الخطابة باللغة العربية
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علمي، بأّن اخلطابة عند جالل الديىن رمحت يف كتبو بالغة خطاب احلديث ادلنهج ال

ذلا عنوان يف عمليتها مثل: اىتمام احلاضرين و سليقة كالم اخلاطب و أحوال سيكولوجية 

 .49اخلاطب و ما أشبو ذلك

الكبَت للغة اإلندونيسيا ىي ادلزية أو ادلزايا أو الزائدة و معرفة الفضائل عند قاموس 

 51و معرفة النقائص عند قاموس الكبَت للغة اإلندونيسيا ىي العيوب من شيء.50اجلّذابة.

. تنال االىتمام اخلاص من ٔو عند جالل الدين رمحت الفضائل من اخلطابة ىي: 

. إيصال ٗ. شلارسة الذاكرة يف التفكَت ٖأن تستعّد ادلواد قبل اخلطابة  . تستطيعٕادلستمعُت 

. ٕن . النسيأو أّما النقائص منها ىي:   52ادلعلومات باحلركة اجلسدة لزيادة فهم ادلستمعُت.

. نقصان االتصاالت بادلستمعُت سببا من ٖنقصان ادلرونة ألنّو يعتمد إىل النّص أو ادلقالة 

 زلاولة احلفظ 

 منهجية البحث . ح

 نوع البحث .أ
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طرق البحث يف األساس ىي طريقة علمية للنيل احلقائق و باألىداف و الفوائد 

  53اخلاص.

كما قال سوغسيونو يف كتبو ىناك نوع البحث الكمي و الكيفي. البحث الكمي تعٍت 

 54البحث الذي ذبد البيانات بشكل األرقام و ربليل البحث باستخدام األحصاءات.

و البحث الكيفي ىو البحث الذي ذبد البيانات حول تفسَت البيانات اليت ذبدىا يف 

 ادليدان.

و يقال بالبحث الكيفي بأن ىذا البحث طبيعّي ألن البحث الذي قام بو على شكل 

 55الطبيعية و الباحثة الزم أن تذىب إىل ادليدان مباشرة دلعرفة أحوال ادليدان.

من حيث مشكلة ىذا البحث يشمل من هنج نوع البحث الكيفي. طريقة البحث 

األحوال تستعمل لبحث عن  ,Postpositivismeالكيفي ىي الطريقة ادلستندة على فلسفة  

رئيسية، و تقنيات يف مجع البيانات أجرى جنبا إىل جنب، و  األشياء الطبيعية، الباحثة كأداة

و 56تتصف حبثي أو كيفّي و حاصل البحث الكيفي تأكد إىل معٌت التعميم. ربليل البيانات

يف  57يف كتبو ىو الذي متطّور على أساس احملصولة يف ادليدان. (Mahsun) الكيفي عند زلسون

تعٍت البحث الذي أينما  (,Field Research)حُت أّن نوع البحث ادلستخدم ىو البحث ادليدان 
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لتطوير قدرة مهارة الكالم لطالب فصل العاشر  58تالحظ الباحثة الواقعة أو احلدوث يف ادليدان،

( دبعهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا، تالحظ الباحثة مباشرة إىل ادليدان حىت ٓٔ)

 البيانات احملصولة أكثر دقة و السؤول على صّحتها.

و ن نوع البحث الوصفي بادلدخل الكيفي وإذا نظرنا من صفة البيانات ادلوجودة فهو م

البحث الوصفي يعٍت وصف الباحثة أنشطة البحث يف ادليدان واضحا و منهجيا. الباحثة تبحث 

و تصور أىداف البحث و تبُت ما ذبدىا يف ادليدان وال تستحدم أي فريضة كاالذباىات يف 

 59البحث.

 قائم البحث .ب

أما القائم بالبحث يعٍت مالحظة احملاضرة و طالبات الفصل العاشر يف معهد ابن القيم 

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓللبنات يوكياكارتا السنة الدراسية 

 موضوع البحث .ت

ادلوضوع البحث ىو أنشطة اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم للفصل أما 

  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاشر يف معهد ابن القيم للبنات السنة الدراسية 

 حدود البحث  .ث

 حدود الزمانية .1
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من شهر نوفمرب السنة  ٕٗللحصول على األىداف فتبدأ ىذا البحث من تاريخ 

 حىت إهناء ىذا البحث ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسية

  المكانيةحدود  .2

يف  ٜٜٛٔ، ىذا ادلعهد بٍت يف السنة عهد ابن القيم للبناتجرى يف مذا البحث سيى

     ٖٚ٘٘٘منطقة برباه، سليمان يوكياكارتا و رقم الربيد 

 مصادر بيانات البحث .ج

 مصادر البيانات يف ىذا البحث ىو:

 ة يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتارئيسة ادلؤسسة اللغوي . أ

 مالحظة اخلطابة العربية يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا . ب

 يف معهد ابن القيم للبنات سليمان( ٓٔالتلميذات من فصل العاشر ) . ت

 يوكياكارتا

 

 طريقة جمع البيانات و أدواتها .ح

 البحث ىي شلا تلي:أماّ طريقة مجع البيانات يف ىذا 

 المالحظة .أ



أّن ادلالحظة ىي العملية اجملّمَعة, العملية اليت  (Sutrisno Hadi) قال سوترسنوا ىادي

. اثنُت ادلهّم من عمليات ادلالحظة يعٍت  تتكون من أناع العمليات البيولوجي  و سيكولوجي 

و من ىذه ادلالحظة تستخدمها الباحثة ادلالحظة عملية تطبيق أنشطة   60ادلراقبة و الّذاكرة.

اخلطابة ادلنربية باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم للطالبات للفصل العاشر يف معهد ابن القيم 

ان يوكياكارتا و دلعرفة قدرة الكالم للطالبات عند اخلطابة و ترتيب الربنامج و للبنات سليم

 التنظيم ادلوجودة من نظر الباحثة  

 المقابلة .ب

ادلقابلة ىي إحدى التقنيات يف مجع البيانات حلصول على البيانات ما ُحِفر من مصدر 

من ىذه ادلقابلة تستخدمها   61البيانات ادلباشىرة من خالل ادلقابلة شكل السؤال و اجلواب.

اللغوية من مشاركة ىذه األنشطة خاصة من ناحية   الباحثة دلعرفة شعور الطالبات كيف التأثَت

يف تطبيق ىذه األنشطة للطالبات الفصل العاشر يف  مهارة كالمهّن و دلعرفة الفضائل و النقائص

معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكارتا من السؤال و اجلواب دبصادر البيانات، األستاذات و 

 ادلالحظة و الطالبات

 الوثائق .ت
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 Milan)الوثيقة ىي تسجيل احلوادث ما قد وقع )ادلاضي(. و قال ميالن شوماشور 

Syumasyur) ق ىو تسجيل احلوادث ما قد مضى و قد مكتوب أو قد مطبوع كتسجيل الوثائ

ىذه الوثائق تستعمل الباحثة دلعرفة سَت أنشطة اخلطابة  62القّصة و و الرسالة و الدفاتر اليومية.

بيانات ادلنربية باللغة العربية و قدرة مهارة الكالم للطالبات للفصل العاشر و دلعرفة كذالك ال

احملتاجة ربتوى على سورة قيام ادلعهد و عن تركيب ادلنّظمة و أحوال األساتيذة و ادلوظّفون و 

 الطالبات ادلوجودة يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا. 

 االستبانة .ث

من خالل االستبانة فتوجد أشكاال و ديكن بشكل ادلقابلة أو ادلقابلة ادلنّظم و غَت 

االستبانة ىي التقنيات يف مجع  (Sugiyono)ديكن بشكل االستبيان. و قال سوغيونو  منّظم و

و قال أم سكرن  63البيانات بإعطاء رلموعة األسئلة أو األسئلة ادلكتوبة إىل ادلستطلعُت ليجيبو. 

(Uma Sekaran) (ٜٜٕٔ يف كتب سغينو يزّجو بأّن ادلباد  يف كتابة األسلة لالستبيانة كالتقنية )

 64يف مجع البيانات.

 احملتويات و األىداف .أ

 اللغة ادلستخدمة .ب
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 األنواع و أشكال األسئلة .ت

 األسئلة غَت مبهم .ث

 من قد نسيتال تسأل ع .ج

 األسئلة ال يؤّدي .ح

 ترتيب األسئلة .خ

 ادلبدأ يف ادلعيار .د

 ادلظهر اجلسدى من االستبيان .ذ

 معهد يف العاشر الفصل الطالبات من البيانات ألخذ الباحثة تستخدمها الطريقة ىذه

 العربة باللغة ةادلنربي اخلطابة أنشطة حول الطالبات اجابة عن يوكياكرتا سليمان للبنات القيم ابن

 . ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسية السنة والنقائص الفضائل و الكالم مهارة ترقية يف

 مجتمع البحث و العينة .خ

 ىذا يف  والعينة واجملتمع. (Sugiyono) العام بالشكل كادلوضوع ىو البحث رلتمع

 السنة رتايوكياك سليمان للبنات القيم ابن معهد يف العاشر لفصلل الطالبات كل أيْ  البحث

 ثالثون قدر واحد لفصل الطالبات عدد و, طالبة ٓٙ وعددىنّ . ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسية



 الباحثة زبتار العينة أخذ طريقة ويف .العاشر الفصل من واحد فصل الباحثة تستخدم و .نفرا

 65.خاص اىتمام بإيالء أخذه اليت العينة أخذ طريقة ىي  (sampling purposive) اذلادفة العينة

 طريقة تحليل البيانات .د

ربليل البيانات ىي عملية البحث و الًتتيب منهجيا, البيانات احملصولة من ادلقابلة و 

م و إجيادىا تستطيع أن توصلها ضلوى ادلالحظات ادليدانية و ادلكونات األخرى، حىّت يسّهل الفه

اآلخرين. ربليل البيانات يفعل بتنظيم البيانات و تفسَتىا إىل الوحدات و يفعل اجلامع و ترتيبها 

  66إىل أمناط و زبتار ادلهّم الذي ستتعّلمو و أخذ اخلالصة و ديكن وان حيكيها إىل غَته.

 طريقة الوصفية غير إحصائية .أ

 هبذه البيانات ربليل ،(أرقام غَت البيانات)  الكيفية البيانات لتحليل الطريقة ىذه

 .والوثائق وادلقابلة ادلالحظة نشاط من ادلأخوذة البيانات أيْ  الطريقة

 من الرئيس مع الوثائق وأخذ البحث ميدان يف ادلالحظة الباحثة ستكون

 العربية للغةبا ادلنربية اخلطابة الحظةم إىل ادلقابلة و اللغوية ادلؤسسات قسم

 : لتايل كا وىي التثليث طريقة ستخدامبا الباحثة ربليلها مث

 بطريقة ولكن ادلختلفة ادلصادر من ادلأخوذة البيانات صدق لتصحيح ىي التثليث طريقة

 مالحظة بطريقة أخرى مرة تصحيحها مث ادلقابلة من ادلأخوذة البيانات:  ادلثال سبيل ومن سلتلفة
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 دلرة ادلناقشة الباحثة فتقوم ادلختلفة البيانات على حُيصل ةالثالث الطرق بتلك فإمنا بوثائق أو

 أخذ يف اخلطوات أما. ٚٙادلتساوية ياناتالب على لتحصيل ادلتعلقة البيانات مصادر مع عديدة

 : يلي شلا ىي البيانات

 بيقتط عن العربية باللغة ادلنربية اخلطابة مالحظة تقابل الباحثة: ادلقابلة .1

 الفصائل وعن العاشر للفصل للطالبات العربية باللغة ادلنربية اخلطابة أنشطة  

 الفصل ذلذا الكالم مهارة ترقية يف تطبيقها يف والنقائص

 اخلطابة أنشطة عملية نع البيانات على الباحثة ربصل  ادلالحظة خبالل. ادلالحظة. ٕ

 .  العاشر للفصل للطالبات العربية لغةبال ادلنربية

 أنشطة مسَت كيفية عن البيانات على الباحثة ربصل الوثائق خالل من. الوثائق. ٖ

 .العاشر للفصل للطالبات العربية لغةبال ادلنربية اخلطابة

 والنقائص الفضائل عن البيانات على الباحثة ربصل اإلستبانة خالل من. اإلستبانة. ٗ

 .العاشر للفصل لطالباتل العربية لغةبال ادلنربية اخلطابة أنشطة تطبيق

 ادلصادر من ادلختلفة اإلجابة الباحثة ذبد فإذا سابقا الباحثة حصلتها ما البيانات من

 اخلطابة أنشطة الحظةوم اللغوية الؤسسة رئيسة بُت ادلناقشةب بعده اخلطوات الباحثة تقومفس
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 الباحثة ذبد حىت رالعاش للفصل الطالبات و العاشر للفصل للطالبات العربية لغةبال ادلنربية

 .بينهم فيما ادلتساوية البيانات

 

 

 

 إحصائية وصفية طريقة .ب

 ادلأخوذة البيانات يْ أ(  باألرقام ادلتعلقة البيانات)  الكمية البيانات لتحليل الطريقة ىذه

-ٕٙٔٓ الدراسية السنة للبنات القيم ابن معهد يف العاشر لفصل الطالبات إمتحان نتيجة من

 .اإلستبانة نتيجة من البيانات يلولتحل ٕٚٔٓ

(. ىذا skala   likertمقياس الليكرت )الباحثة  تستخدم اإلستبانة نتيجة من البيانات لتحليل

 الشخصية أو الفريق عن احلدوث ادلقياس مستخدم لقياس السلوك واآلراء

(  indicator)شر ( على الباحثة أن ربدد ادلؤ skala   likertاجملتمع. مث هبذا ادلقياس الليكرت )

إجيابية جدا حىت قياس الليكرت لديو تدرجييا أي من لتحديد األسئلة. األجوبة لكل أسئلة يف م

   ٛٙسلبية جدا. مث يف ىذا البحث ستستخدم الباحثة ىذا التدريج اآليت :
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 أ. موافق بشدة

 ب.  موافق

 ج.  شك

 د. غَت موافق

 ط. غَت موافق بشدة

 األجوبة نتيجة وىي كا التالية:لكل الباجثة حدد مث لتحليل ىذه األجوبة فت

 النتيجة اإلجابة رقم

 ٘ موافق بشدة ٔ

 ٗ موافق ٕ

 ٖ شك ٖ

 ٕ غَت موافق ٗ

 ٔ بشدةغَت موافق  ٘

 

الشكل  نشاء األسئلة وىو( ىناك شكلُت يف اskala   likertأن يف استخدام مقياس ليكرت )

ختيار. إذن يف ىذا البحث تستخدم الباحثة الشكل ادلرجعية. وتستخدم ادلرجعية و الشكل كثرة اال

 ستبانة : لية لتحليل البيانات من نتيجة االالباحثة الصيغة التا



     x 100                 R =   
  

   
 

  -البيان:

R    = Rata – Rata  respon/ Jawaban siswa 

S     = Jumlah Skor yang dicapai 

SM  = Skor Maksimal 

 

 -ادلعيار لكل أجوبة الطالبات وىي كالتالية : (Sudjanaمث تقدم سودجانا )

 غَت موافق بشدة ٕٓ – ٓأ. النتيجة من 

 غَت موافق ٓٗ – ٕٔب. النتيجة من 

 شك ٓٙ – ٔٗج. النتيجة من 

 موافق ٓٛ – ٔٙد. النتيجة من 

 ٜٙموافق بشدة ٓٓٔ – ٔٛط. النتيجة من 

 : ٓٚلتايلكاا ىو الفعالية معيار عن أريكونتو سوىرسيمي يقدمو

 عالية فعالية ذات:  ٓٓٔ – ٓٛ. أ 

 فعالية ذات:  ٜٚ -ٙٙ. ب 

 منخفضة فعالية ذات:  ٘ٙ – ٓٗ. ج 

 فعالية غَت:  ٜٖ – ٓ. د 
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 هيكل البحث  .ر

 ضلو البحث عملية مسَت يف ادلهّمة النقط من يتكون البحث ىذا يف حثالب ىيكل

 القيم ابن معهد يف العاشر لفصل الكالم مهارة ترقية يف العربية باللغة ادلنربية اخلطابة أنشدة

 البحث خلفية عن أوال علىى زلتوية ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسية السنة يوكياكارتا سليمان للبنات

 عن فيها ربتوي البحث أسئلة مث البحث ىذا أخذ الباحثة أسباب و البحث ىذا عن تتعلق و

 و الباحثة غاية عن تبُت اليت البحث أىداف كذالك توجد مث الباحثة ستحلها اليت ادلشكلة

 ما و البحث موضوع و البحث دلكان الفوائد من ربتو البحث فوائد مث البحث ذلذا أغراضها

 .البحث هبذا تتعلق

 ىذا أن بأىداف البحث اذلذا ادلتعّلقة السابقة البحوث عن لباحثةا تكتب ذلك جبانب

 ربتو البحث ذلذا النظري اإلطار عن الباحثة تكتب بعدىا و. السابقة بالبحوث سلتلفة البحث

 تعريف عن كذلك تكتب مث اجليدة اخلطابة خصائص و اخلطابة أنواع و اخلطابة تعريف على

 أنواع و الكالم مهارة تعليم يف ادلباد  و الكالم تعلم يف افاألىد على ربتو اليت الكالم مهارة

 و الكالم مهارة أنشطة يف ادلشكالت و الناجح الكالم مهارة نشاط خصائص و الكالم مهارة

 .الكالم تعلم عملية يف ادلدّرس هبا القيام سبكن اليت اخلطوات و الكالم تعلم يف االسًتاتيجية



 بالبحث االئم و البحث أنواع على ربتو اليت البحث ذلذا ادلنهجية عن الباحثة تكتب مث

 طريقة كذلك و البيانات مجع طريقة و البيانات مصادر و البحث حدود و البحث موضوع و

 .البيانات ربليل

 و ادلدّرسات و ادلدرسُت ىيكل و ادلعهد قيام سورة على ربتوى الثاين باب يف و

 و امشكالت حلّ  البحث، نتائج على ربتوى ثالثال باب يف و. ادلعهد أحوال و ادلوظّفون

 و ادلدّخالت و االقًتاحات و اخلاّلصة و االختتام على ربتوي الرّابع باب يف أّما و. األنشطة

 االختتام كلمة

 البحث خطوات .ز

، فتلك البحث ىذا عملية كيفية أو اخلطوات تبُّت  أن الباحثة تريد الفكرة ىذه يف

 اخلطوات كما يلي: 

تذىب الباحثة إىل ادليدان دلعرفة أحوال ادليدان و تعرف أحوال الطالبات يف ادليدان  .1

، و ما أشبو اليومية احلياة ناحية من)يف معهذ ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا( 

ذلك من مقابلتها دبديرة ادلعهد، مّث تسأل عن كيفية اإلذن لعملية البحث يف ذلك 

 ادلعهد. 



ة إىل مساكن الطالبات دبرافقة األستاذة ادلشرفة، و تبُت األستاذة كيف تذىب الباحث .2

يومية الطالبات من ناحية ادلعاملة و األنشطة و الدروس ادلعّلمة فيها و األحوال 

 األخرى مث ادلشاكل ادلوجودة و غَت ذلك

ة اللغة و يف اللقاء التايل عرضتها األستاذة من ىيئة ادلؤسسة اللغوية برئيس قسم ترقي .3

ادلركزي باسم ديل أريل، و يف ىذه الفرصة تدور الباحثة أمكنة اخلطابة مّث أحوال 

ادلعهد ربتوي من مساكن الطالبات و غرفة استقبال الضيوف و مقصف الطالبات 

و احلّمام و شركة الطالبات للدّكاكن و مركز تسجيل الصور و األمكنة ادلوجودة يف 

الباحثة ادلشكلة ادلوجودة تتعّلق بتعليم اللغة العربية ىذا ادلعهد، جبانب ذلك تسأل 

إما من ناحية الدروس ادلعّلمة و تكلم الطالبات اليومية واألنشطة الداعمة للغة 

 العربية. 

يعد معرفة الباحثة معرفة تاّمة حول أحوال الطالبات و ما فيها فتبدأ الباحثة عملية  .4

أنشطة اخلطابة ادلنربية يف ترقية مهارة  ىذا البحث، يعٍت الدراسة التحليلية من

 الكالم

يف يوم األول للبحث، تدخل الباحثة غرفة اخلطابة مخس عشر دقائق قبل بداية  .5

اخلطابة، مّث تالحظ الباحثة سَت ىذه األنشطة منذ بدايتها إىل هنايتها، و يف اآلخر 

لتشجيع و اعطاع تشًتك الباحة ادلناقشة عن ادلفردات الصعبة و تشًتك كذلك يف ا



االقًتاحات و ادلدّخالت تتعّلق بأنشطة اخلطابة اجليدة و اجلّذابة غَت السآمة، و 

 تناقش بالطالبات تتعّلق هبذه األنشطة

بعد أن تالحظ سَت األنشطة بثالث مرّات أو يف آخر البحث توزّع الباحثة أورق  .6

 هّن باللغة العربية.االستبانة تتعّلق بالفضائل و النقائص ىذه األنشطة و حبّ 

و بعد انتهاء ادلالحظة تقابل الباحثة مالحظة اخلطابة و قسم ترقية اللغة العربية مثّ  .7

 األستاذة و مديرة ادلعهد.

و من ىذه الدراسة التحليلية تأخذ الباحثة النتيجة للطالبات كّلما بعد انتهاء ىذه  .8

 اخلطابة. األنشطة، ألّن ادلالحظة تنتج الطالبة كّل تدريب 

 

 


