
 الباب الثالث

 ج البحثئنتا

مان تطبيق الخطابة باللغة العربية في فصل العاشر في معهد ابن القيم للبنات سلي .أ

 610٢-6102يوكياكرتا السنة الدراسية 

إن تديب اخلطابة باللغة العربية لفصل العاشر يف معهد ابن الغيم للبنات سليمان يوكياكرتا 

ىناك مرتُت يف األسبوع، يف يوم اخلميس و األحد ليال الساعة الثامنة أىل الساعة التاسعة و 

 يلي:(. و من نطام ىذه األنشطة شلا  ٖٓ.ٕٔ-ٓٓ.ٕٓنصف )

الطالبات يذىنب إىل أمكنة معينة حسب الفرق ادلقسمة من ىيئة قسم ترقية اللغة  .ٔ

 ادلركزي.

الطالبات الزم أن يلبسن لباسا رمسيا عند تدريب اخلطابة، جبانب اللباس الذي تلزمها  .ٕ

 الطالبات يعٍت اللباس ادلطابق لذلك اليوم يعٍت يوم اخلميس ىو ابيض و اورق و اللباس ليوم

 األحد يعٍت جّبة رمسي و محارىا أخضر.

تنقسم قسم ترقية اللغة ادلركزي منطقتُت لفرق اخلطابة و ىي منطقة فرقة الصغار و  .ٖ

الكبار. أّما منطقة الصغار تتطون من فصل األول و الثاين و الثالث من الثانوية، و دلنطقة 

 الكبار ىي من الفصول يف مستوى العالية.



ذلّن الرمخة من ىسئة قسم ترقية اللغة ادلركزي على استخدام اللغة  ادلنطقة الصغار .ٗ

اإلندونيسا يف نصف السنة الدراسية األوىل، تعويدا ذلّن على اغراس الشجاعة و ثقة النفس 

 عند تقّدم و تكلم أمام اجلماعة

تعُت قسم ترقية اللغة ادلركزي جدول تقّدم الطالبات ألجل اخلطابة حسب الفرق، و  .٘

طالبات اخلطيبة لذلك الوقت عليهّن أن يكتنب و يصنعن نّص اخلطامب كاملة من االفتتاح و لل

زلتوى اخلطابة مّث االختتام بادلوضوع ادلناسب بادلوضوعات ادلقّررة من ىيئة قسم ترقية اللغة 

ادلركزي. و عليهّن كذلك أن جيمعن النّص إىل ديوان قسم ترقية اللغة ادلركزي أسبوع قبل يوم 

تقّدمها للخطابة لللنيل اخلتم كالعالمة الرمسية و التوقيع من قسم ترقية اللغة ادلركزي على 

مساحها و جوازىا للّتقّدم. و من مل تنال ىذه العالمة أو اخلتم من قسم ترقية اللغة ادلركزي 

 فتنال العقاب الشديد منهن )قسم ترقية اللغة ادلركزي(.

ابة الزم أن حيفظن جيدا عن ادلوضوع، من اليت مل حتفظ الطالبات اليت تقوم هبا للخط .ٙ

عن النص عليها تأخَت دور التغدم إىل آخر الدور يف تلك الفرقة، إذا أّخرهتا دورىا فلم حتفظ 

 جيدا عليها العقاب الشديد يعٍت ختطب أمام ادلسجد بالقيام حتت ضوء الشمس. 

دلستمعُت، و للخاطبة الزم أن جتيب بعد انتهاء لكل اخلاطبة توجد األسئلة من بيت ا .ٚ

تلك األسئلة إجابة مقنعة. و بعد أن تنتهي اخلابة األخَتة يف تقدمي خطبتها فتوجد قراءة 

اخلالصة من ادلستمعُت اليت سلتارة من مالحظة اخلطابة من السنة اخلامسة )من فصل احلادى 



خذ اخلالصة من موضوع عشر(، فالطالبة ادلختارة الزم أن تتقّدم أمام اجلاعة ألجل أ

 اخلاطبات.

و من الطالبات اليت مل يقدرن أو ليست دلهّن القدرة الكافية على مشاركة ىذه  .ٛ

األنشطة سببا من ضعف قدرهتن، فتوجد التدريب اخلاص و ادلالحظة اخلاصة من مجعية 

اخلاص اخلطابة اليت تتكون من الصف احلادي عشر. هتيئ قسم ترقية اللغة ادلركزي التدريب 

سلتلف بالتدريب اليومية فاألىداف ذلك لبناء ثقتهم يف التكلم. و َمْن تدخل إىل ىذه الفرقة 

ذلّن مكان خاص لتدريب اخلطابة، بعد أن تكفي قدرهتّن فعليهّن أن يعدن إىل فرقهّن 

 السابقة. 

 أنشطة الخطابة باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم  .ب

نيرية باللغة العربية مرتُت يف األسبوع، يوم األحد و اخلميس ليال. و تعقد أنشطة اخلطابة ادل

 -من مالحظة الباحثة يف ادليدان أّن دور ىذه األنشطة شلايلي:

  ٕٙٔٓمن نوفمير  ٕٚيوم األحد ليال التاريخ  .1

تبدأ األنشطة الساعة الثامنة ليال إىل غاية الساعة التاسعة و ثالثون دقيق، تعقد اليرنامج 

 مجاعة يف ادلسجد، الطالبات يذىنب إىل األمكنة بزيان كامل أبيض و أزرق.

 دخلت ادلالحظة أىل غرفة اخلطابة للفصل العاشر   .أ



تبدأ أنشطة اخلطابة باالفتتاح من رئيسىت اجللسة من الصف العاشر بقراءة ترتيب اليرنامج  .ب

 ة و البسملة مثّ قراءة القرآن احلكيماليت حتتوي من الدعاء و حتميد مجاعة مثّ تفتح بالفاحت

 تفتيش التوقيع و اخلتم من قسم ترقية اللغة ادلركزي إىل مجيع اخلطيبات .ت

تتقّدم اخلطيبات مرتبا بدورىا ادلقّررة. من هناية اخلطابة من اخلطيبة توجد األسئلة من  .ث

 الطالبات غَت اخلطيبة عن ادلوضوع الذي حتملها اخلطيبة. 

انب اخلطابة توجد غناء العريب من الطالبات إلعطاء التشجيع و احلّماسة إيل من ج .ج

 اخلطيبات

 و يف هناية اخلطابة من مجيع اخلطيبات توجد برنامج أخذ االستنباط من ادلستمعُت.  .ح

مّث األخَت تقرأ مالحظة احملاضرة من فصل احلادى عشر كشف احلضور "و من ُدِعيْت  .خ

 ا و قويل سوى حاضرة" امَسها فًتفع يدى

بعد قراءة كشف احلضور تعطي ادلالحظة االقًتاحات و ادلدخالت مّث التوجيهات و  .د

 األمثل للخطابة اجليدة و ادلفردات ادلبهمة 

 ختتتم اليرنامج بقراءة احلمدلة و ترتيب ادلكاتب و الكراسي .ذ

  ٕٙٔٓمن ديسمير  ٔيوم اخلميس  .2

( الطالبات ٖٓ.ٕٔ-ٓٓ.ٕٓمنة إىل التاسعة و نصف ليال )تبدأ اخلطابة الساعة الثا

يدخلن غرفة اخلطابة الساعة االبعة و ثالثون دقائق مرتبا و منتظما حتت مراقبة قسم ترقية اللغة 



ادلركزي من الفصل احلادى عشر. اخلطيبات من ِقَبِل الطالبات جيلسن يف صف اخلاص يعٌت عير 

يت اجللسة. الطالبات يلبسن لباسا رمسيا، بانتظار صف مالحظة اخلطابة و جانب صف رئيس

 رليئ ادلالحظات فتبدأ اخلطيبات يف حفظ نّص اخلطابة.

تدخل ادلالحظات الساعة الثامنة إىل عشر دقائق فتسّلم إىل مجيع الطالبات و تقرأ امساء  .أ

 ة اخلطابةاخلطيبات و تأمرىّن على أن جيلسن يف مكاهنّن مث تأمر رئيسيت اجللسة على بداي

تبدأ اخلطابة من رئيسيت اجللسة بقراءة القرآن و بالبسملة مّث بسماحة اخلطيبة األوىل   .ب

 على تقّدم و ختطب أمام ادلستمعُت وتستمرّه بالسؤال من ادلستمعُت

بعد انتهاء اخلطيبات األخَتة يف تقدمي خطبتها، فيرنامج بعدىو ىي االستنباط من   .ت

 موضوع واحد من ادلضوعات ادلستضافة من اخلطيبات.  ادلستمعُت باختيار 

و يف الساعة التاسعة و مخس عشر دقائق تعطي ادلالحظة الكالبة االقًتاحات و   .ث

  ادلدّخالت مثّ ادلفردات الصعبة

  ٕٙٔٓمن ديسمير  ٗيوم األحد  .3

ليهما تتعلق ذلذا ادلعهد يتكون من مؤسستُت مها مؤسسة ادلدرسة و مؤسسة ادلعهد، و ك .أ

و تدافع بعضها بعضا، سببا على ذلك تشًتك ىذه ادلؤسسة جدوال االمتحان من وزير 

الًتبية ولكّن من غَت إلغاء األنشطة اليومية يف ادلعهد، فاألنشطة تسَت كادلعتاد. بوجود 



االمتحان التحريري للطالبات فتعقد برنامج اخلطابة يف يوم األحد صباحا من الساعة 

 ( ٓٓ.ٓٔ-ٓٓ.ٛٓباحا إىل الساعة العاشرة )الثامنة ص

الطالبات يذىنب إىل غرفة اخلطابة الساعة السابعة و ثالثون دقائق مّث الكانسة يف ذلك   .ب

اليوم يرتنب و ينظن و يهيئن ادلكان. و بانتظار ادلالحظة ىن يغّننُّت غناء احملاضرة ادلتنّوعة 

ترقية اللغة ادلركزي لتفتيش كرّاسة اخلطابة، و حلوة يف الِسماعة، حالل الغناء تدخل قسم 

 دلعرفة اخلتم و التوقيع الرمسي منهّن.

تدخل مالحظة احملاضرة بالسالم و قراعة أمساء اخلطيبات يف ذلك اليوم مث تأمر رئيسيت   .ت

 اجللسة على بداية اخلطابة

 رئيسيت اجللسة ( و تفتتح من٘ٓ.ٛٓتبدأ اخلطابة يف الساعة الثامنة و مخس دقائق )  .ث

 تبدأ رئيسيت اجللسة اليرنامج بقراعة الدعاء و البسملة و قراعة القرآن مثّ اخلطابة    .ج

اخلطيبة األوىل تتقّدم و ختطب أمام اجلماعة مث تعطي احلاضرات األسئلة إليها مث ختتتم   .ح

 بالسالم مثّ تستمّرىا باخلطيبات بعدىا إىل آخر وقت اخلطابات

الساعة التاسعة و مخسة عشر دقائق تقرأ ادلالحظة كشف احلضور "من دعيت و يف   .خ

 إمسها فًتفع يدىا و قويل سوى حاضرة" 

ادلالحظة تعطي االقًتاحات و ادلدّخالت مث األمثل للخطابة اجليدة و ادلفردات تتعّلق  .د

 بادلوضوعات ادلخطوبات



 ق بالسالم من رئيسيت اجللسةختتتم اليرنامج يف الساعة التاسعة إىل عشر دقائ .ذ

مادامت الباحثة تالحظ دور عملية أنشطة اخلطابة ادلنيرية لفصل العاشر مبعهد ابن القيم 

 للبنات سليمان يوكياكرتا لثالث مرّات فتجد الباحثة ىذه احلالة التالية:

أن الطالبات حينب و يشًتكن ىذه األنشطة جيدا و بالنشاط، ولكن النظام ذلذه  .1

شطة كثَتة جّدا، من استعمال اللباس الرمسي و مجع الكرّاسة أسبوع قبل رليئ األن

دور اخلطابة ألجل نيل اخلتم و التوقيع من قسم ترقية اللغة ادلركزي، و للمريضة 

عليها مجع بطاقة االستئذان إىل كانسة احلجرة يف ذلك اليوم األجل االستئذان و 

خذ بطاقة االستئذان، و سببو وجود ىذا جبانب ذلك عليها محل اللبا الرمسية أل

 النظام يعٍت لًتتيب الطالبات و احذار عن الكذب عند االستئذان

اخلطيبات اليت مل حيفظن نّص خطابتهن عليهّن تأخَت دور التقم إىل آخر الدور، فإن  .2

مل تكن حافظة بعد تأخَت دورىّن عليهّن أن خيطنب أمام ادلسجد بالقيام حتت ضوع 

  الشمس. 

 الطالبات يدخلن إىل غرفة اخلطابة ادلعينة دتام الوقت  .3

الطالبات يغنُّت و يسألن عن ادلوضوعات ادلخطوبة و يسّرىّن ىذه األنشطة، و ذلك  .4

 من ردودىّن عند عملية ىذه األنشطة



ادلالحظات ذلذه األنشطة ىي من الفصل احلادى عشر )السنة اخلامسة( اليت ذلّن  .5

 ر منهنّ اخليرات األكث

الطالبات الزم أن تكون عملية اخلطابة يف الفصول ادلقّسمة من ىيئة قسم ترقية اللغة  .6

 ادلركزي 

ال توجد الوسائل اخلاص خالل عملية ىذه األنشطة، و الوسائل ادلستخدمة ذلذه  .7

األنشطة ىي الكرّاسة و القلم و ادلكاتب و الكراسي و أدوات الفصول األخرى  

 طبشورة و غَت ذلك. كالسبورة و ال

تسَت ىذه األنشطة جّذابة ألّن الطالبات يغّنُّت خالل ىذه األنشطة، بعض الغناء  .8

يصف عن أحوال فرقتهّن و بعضها اآلَخر إلعطاء التشجيع إىل اخلطيبات قبل 

 تقّدمها لتقدمي نّص اخلطابة

ب الفصل ( تسر  ٔعندما تسَت عملية ىذه األنشطة فتجد الباحثة ادلوانع ىي: ) .9

( ٕادلستخدم ذلذه األنشطة، حىّت لو نزل ادلطر غزيرا بّلل بعض مالبس الطالبات )

جتد الطالبات ادلفردات الصعبة و أحيانا غَت مفهومة عندىّن سببا من قّلة معرفتهّن 

عن فتح القاموس و ىذا نادر جّدا ألنفر أن تسأل من ال تستوعب ادلفردات جيدا 

نعاس من بُت الطالبات، ألّن الطالبات يشًتكن كّل األنشطة ( الٖسببا نت احلياء )

 ادلوجودة يف ىذا ادلعهد فبعض الطالبات يتعنب عند متابعة ىذه األنشطة 



مادام تالحظ الباحثة عملية ىذه األنشطة يف فصل العاشر مبعهد ابن القيم للبنات  .11

دلالحظة ذلذه األنشطة سليمان يوكياكرتا فتجد الباحثة يف آخر وقت اخلطابة تعطي ا

االقًتاىات و ادلدّخالت و التشجيع مث ادلفردات الصعبة للموضوعات ادلخطوبة 

 سابقة، و ىذه تزيد جّذابة ىذه األنشطة

و عن البيئة و ادلالحظة، البيئة ذلذا ادلعهد جيدا و تدافع الطالبات على استعاب   .11

ن باللغة العربية و بعضها اصليلزية، و كفاءة الكالم و نطق العربية ألّن يوميتهّن يتحّدث

ادلالحظة ذلذه األنشطة رحيمة جّدا إىل أخواهتا الصغَتة و يصيرن صيرا مجيال على 

افهام و اعطاء ادلفردات الصعبة تتعّلق مبوضوع اخلطابة ادلقّررة لفصل العاشر و 

ىذه يشّجعن أخواهتّن الصغَتة على متابعة ىذه األنشطة باحلّماسة نظرا ذلّمة 

األنشطة ذلّن يعٍت لتحسُت مهارة كالمهّن و منّو ثّقتهّن عند التكلم و تكوين البيئة 

 اللغوية ذلنّ 

أنفسهّن على استخدام اللغة و مشاركة  تسعي و تعّودالطالبات من فصل العاشر  .12

ىذه األنشطة جّيدا، و ادلالحظة يساعدن العضوات أحسن ادلساعدة كاألّم اليت مل 

لتدريب و التجريب و احملاملة احلسنة ألجل استطاعة بناهتا، حىّت تسَت تتعب على ا

 ىذه األنشطة سَتا حسنا



و من مالحظة الباحثة توجد بعض الطالبات من مل يقدرن أن يشًتك ىذه األنشطة  .13

جّيدا سببا من ضعف فهمهّن و نقصان كفاءة استيعاب ادلفردات، و تعرف الباحثة  

د مجعت قسم ترقية اللغة ادلركزي يف أمكنة اخلاّصة و لكن مل كذلك أّن ىذه األنفر ق

يفرّقن حسب ادلراحل. و احلل الذي تعطيها الباحثة ىو أن تكون فرقة من كل 

ادلراحل أو ادلستوى مثل مجعية اخلطابة اليت تتكّون من ثالث أو أكثرىا مخسة أنفر 

قسم تعليم اللغة ادلركزي  من األنفر األىل من كل الفصل، و التدريب ذلذه الفرقة من

و األستاذة من مؤّسسة اللغوية مباشرة، مّث أن يدرن أحيانا ىذه الفرقة من مجعية 

اخلطابة إىل أمكنة اخلطابة العادية العطاع مثال اخلطابة اجليدة، و وظيفتهّن كذلك 

أن يعطي تدريبا خاّصا ألنفر اليت ذلّن الكفاءة النقسصة حسب فصوذلّن، ادلثال : 

فصل العاشر بفصل العاشر و فصل السابع بفصل السابع، و أىداف ذلك إلدتام ال

 تدريب ىذه األنشطة، و كّل طالٍب يتدرّبن بزميلتهّن من غَت احلياء. 

الفضائل و النقائص في تطبيق أنشطة الخطابة باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم  .ج

   يوكياكرتا لفصل العاشر بمعهد ابن القيم للبنات سليمان

ىذا البحث تتكون من أنشطة اخلطابة و تنفيذىا يف استعاب مهارة الكالم، و بعد أن 

تالحظ الباحثة ادليدان و تقابل ببعض العناصر ادلتعّلقة هبذه األنشطة مثل مديرة ادلعهد و ىيئة 



باحثة الفضائل قسم ترقية اللغة ادلركزي و ادلالظة ذلذه األنشطة و الطالبات لفصل العاشر فتجد ال

 و النقائص شلا يلي:

 من ناحية الفضائل .1

 من ناحية دور أنشطة اخلطابة و تنظيمها .أ

من مالحظة الباحثة ادليدان أّن ىذه األنشطة تدّل على أنشطة اخلطابة الذاكرة، 

ألنّ الطالبات يصنعن ادلقالة قبل أن ختطب مّث حيفظنها حرفا حرفا. و ناحية أخري من فضيلة 

( سكليك، اليت ٔاألنشطة ىي تتكّون من عناصر خصائص اخلطابة والعناصر احملتوى ىي ) ىذه

ذلا موضوعية و العناصر الصحيحة. من مقايلة الباحثة إىل مديرة ادلعهد األستاذة أتك مليحة 

مسنون يف يوم اإلثنُت التاريخ اخلامس من ديسمير أهّنا قالت بأّن أىداف اخلاص ذلذه األنشطة 

( اخلطابة ٕكون ادلبّلغة ادلاىرة يف تكّلم و نطق العربية و منّو الثقة يف نفوس الطالبات. )يعٍت ت

الواضحة، اليت تكون الطالبات ماىرة يف اختيار التعبَت و عناصر الكلمة الصحيحة. و يف ىذه 

ألجل  األنشطة تالزم الطالبات على صناعة النصخة مّث تقدديها إىل ىيئة قسم ترقية اللغة ادلركزي

التفتيش، التفتيش من ناحية اللغة و األسلوب و استعاب ادلواد ادلتعّلقة بادلوضوعة ادلقّررة لفصل 

العاشر فبهذا الطالبات الزم أن ختًتن األساليب اجليدة لصناعة النصخة و نيل التوقيع و اخلتم 



( تتكون من األشياء ادلعجبة، اخلطابة الغاية )ذلا غاية خاّصة ٖ) 1من قسم ترقية اللغة ادلركزي.

ملة يف ىذه األنشطة ألّن للمستمعُت( و اخلطابة ادلوجز. ىذه العناصر ادلذكورة موجودة و متكا

( اللغة اجلسدية، كحركة اليد و الذراع و ٔفيها كذلك حتتوى من اجلوانب غَت اللفظية مثل )

( تعابَت الوجو،  ٕالرأس و الرجلُت و تعابر الوجو و حركة العيون و إدياءة الرأس و كتفيو )

ب الصوت، كالوضوح و ( ترتيٖكإضاءت الوجو دليل الّسرور و العبوسة دليل احلزن و الغضب )

  السرعة و الوقفة و التحكم الصويت: مىت أت يتسرّع و مىت أن يقَف. 

 من ناحية اللغة و كفاءة الكالم .ب

تستنتج الباحثة بأّن الفضائل أخرى من ىذه األنشطة يعٍت من ناحية ترريب و تنظيم ىذه 

 األنشطة ادلناسبة بادلبادئ يف تعليم مهارة الكالم كما يلي:

للمدّرسُت فالزم لو القدرة العالية ذلذه ادلهارة، فمن سَت ىذه األنشطة بأّن ادلدرّبات  (1)

و ادلالحظات ذلذه األنشطة ىي من فصل احلادى عشر اليت ذلّن الكفاءة ادلناسبة 

 على تعليم ىذه ادلهارة

ام ادلدّرس يبدأ باألصوات ادلماثلة بُت لغتُت )لغة ادلتعّلمُت و لغة العربية( و اىتم (2)

ادلراحل يف تعليم الكالم، كالبداية بألفاظ السهلة اليت تتكّون من الكلمة أو 

الكلمتُت، من مقابلة و مالحظة الباحثة ادليدان بأّن الطالبات يف أّول تدريب ىذه 
                                                           

1
( من فصل احلادى عشر من فسل العلوم االحتماعية يف يوم اخلميس التاريخ األّول Diella Ariel Laksonoة ادلركزي ديل أريل لكسونو )مقابلة الباحثة إىل رئيسة قسم ترقية اللغ 

 من ديسمير



األنشطة تدرجييا من استخدام لغتهّن غالية من نظام صناعة النّص بالقواعد 

االفتتاح بالغواعد الصحيحة و بعد نصف فصل الصحيحة مّث ترتقي إىل حفظ 

الدراسي تبادل ىذه األحوال باللغة العربية و بصناعة النّص بالقواعد الصحيحة.  

 كالتمرين على دتييز نطق األصوات و تعبَت اآلراء و الفكرة 

الًتكيز و التمارين ادلضاعفة، كذلك جتد الباحثة من نظام ىذه األنشطة ىناك فرقة  (3)

للطالبات ادلّخخة أو مل تستوعب على مشاركة ىذه األنشطة سببا من خاّصة 

ضعف كالمهّن فَ تُ ّرُق أو تضعهّن إىل فرقة خاّصة اليت ذلّن مدربة و مالمظة خاّصة 

ذلّن، و ىّن ال تشًتك أي نظام من ىذه األنشطة فلهّن التدريب اخلاّص، بعد أن 

 يعدن إىل فرقتهّن السابقة. تكفي قدرهتّن عل متابعة ىذه األنشطة فعليهّن أن

( ٔىي ) ناحية الفضائل األخرى ذلذه األنشطة ىي مناسبتها خبصائص اخلطابةال

( اللغة ٗ( الدافعية العلية ذلذه األنشطة )ٖ( ادلشاركة من الطالب )ٕالطالبات يتحّدثن كثَتا )

ر األنشطة ادلوجودة فمن خصائص النشاط مهارة الكالم ادلذكورة و دو  ،النطوقة ىي اللغة ادلقبولة

مناسبة جدا ألّن ردود الطالبات خلهذ األنشطة و دافعيتهّن و دافعية اليت تأيت من ادلالحظة و  

 كذلك اللغة ادلنطوقة من الطالبات مفهومة و مرتّبة كالكقواعد اللغوية ادلوجودة. 

 من ناحية تنظيم األنشطة .ت



على سبيل ادلثال شلا  ،تّبت ترتيبا منظمامن مالحظة الباحثة أّن نظام ذلذه األنشطة قد تر 

. ٖ. الطالبات أن يذىنب يف ادليعاد باللباس الرمسي ٕ. الطالبات مقّسم إىل فرق اخلطابة ٔيلي: 

تناول اخلطم و التوقيع من قسم ترقية اللغة  ،للخطيبات أن يصنعن النّص أسبوع قبل تقّدمها

. تكوين مجعية اخلطابة اخلاّصة من فصل ٘فة . تكوين فرقة اخلاّصة للطالبات الضعيٗادلركزي 

. ولالستئذان الطالبات لعدم مشاركة ىذه األنشطة أن ٙاحلادى عشر لتدريب الفرقة الضعيفة 

و خاّصة  ،جيمعن بطاقة االستئذان إىل غرفة قسم ترقية اللغة ادلركزي بوصيلة رئيسة احلجرة

خذ االستئذان احذارا من الكذب و التصن ع للمرض عليها محل ادلالبس الرمسية لذلك اليوم عند أ

. تعليم الغناء العريب ٛ. التفريق للطالبات بُت الكبار و الصغار لفعالية سَت ىذه األنشطة ٚ

توجد كذلك التدبَت  ،لزيادة النشاط و التشجيع إىل اخلطيبات و إزالة النعاس و السآمة للطالبات

 تعٍت األستاذة من مؤسسة اللغوية ذلذا ادلعهد. ،ةمباسرة من األستاذات ادلشرفات ذلذه األنشط

 من ناحية النتيجة اليومية طوال األنشطة .ث

ىذه األنشطة تقال باألنشطة ادلمتازة لتعّلم و شلارسة مهارة الكالم من ناحية اجلدارة ألّن 

ة من ىذه ترتيب األنشطة و العناصر احملتوية وحسن ادلشاركة من الطالبات و تناول النتيجة اجلّيد

من مالحظة الباحثة فتعرف النتيجة اليومية للطالبات لفصل العاشر عند مشاركة  ،األنشطة

أنشطة اخلطابة و ىذه النتيدة تناذلا الباحثة من ادلالظة لفصل العاشر رلموعة النتيجة لكّل 

 مدريب أنشطة اخلطابة شلا يلي:



  ٕٙٔٓمن نوفمير  ٕٚيوم األحد 

 نتيجة اليومية 2الجدول 

 النتيجة اإلسم الرقم

ٔ  Aulia Nurul Aini  - 

ٕ Alif  Nur Fauziyah  - 

ٖ Aningtyas Coni  - 

ٗ Gita Widyayu - 

٘ Fakhrunnisa Luqui  - 

ٙ Fathonia Ayu  - 

ٚ Fatimah Al-Azkia ٚ٘ 

ٛ Herlina Noor Annisa - 

ٜ Iftinan Hanifati ٕٚ 

ٔٓ Isna Dyah Aulia ٙٛ 

ٔٔ Meli Febi Hanafi ٙٓ 

ٕٔ Nabila Nurika  ٚٙ 



ٖٔ Nilna Zahrotus ٛٓ 

ٔٗ Nurul Akhsanu ‘Amala - 

ٔ٘ Norapita  - 

ٔٙ Pinkan Dea Rosa - 

ٔٚ Salsa Rafita Yumna  - 

ٔٛ Sekar Ayu tsania  - 

ٜٔ Selma Raikhana - 

ٕٓ Siti Nurul Jannah - 

ٕٔ Vina Nur Fitriyani ٛ٘ 

ٕٕ Zulfa Fakhrina Rosyida ٕٛ 

ٕٖ Berlian Indah Sabela - 

 

  ٕٙٔٓمن ديسمير  ٔيوم اخلميس 

 النتيجة اإلسم الرقم

ٔ  Aulia Nurul Aini  - 



ٕ Alif  Nur Fauziyah  - 

ٖ Aningtyas Coni  - 

ٗ Gita Widyayu - 

٘ Fakhrunnisa Luqui  - 

ٙ Fathonia Ayu  ٕٚ 

ٚ Fatimah Al-Azkia - 

ٛ Herlina Noor Annisa - 

ٜ Iftinan Hanifati - 

ٔٓ Isna Dyah Aulia - 

ٔٔ Meli Febi Hanafi - 

ٕٔ Nabila Nurika  - 

ٖٔ Nilna Zahrotus - 

ٔٗ Nurul Akhsanu ‘Amala ٕٛ 

ٔ٘ Norapita  ٙٛ 

ٔٙ Pinkan Dea Rosa ٖٛ 



ٔٚ Salsa Rafita Yumna  ٚٗ 

ٔٛ Sekar Ayu tsania  ٙ٘ 

ٜٔ Selma Raikhana ٚٛ 

ٕٓ Siti Nurul Jannah ٕٚ 

ٕٔ Vina Nur Fitriyani - 

ٕٕ Zulfa Fakhrina Rosyida - 

ٕٖ Berlian Indah Sabela - 

 

  ٕٙٔٓمن ديسمير  ٗيوم األحد 

 النتيجة اإلسم الرقم

ٔ  Aulia Nurul Aini  ٚٙ 

ٕ Alif  Nur Fauziyah  ٜٙ 

ٖ Aningtyas Coni  ٚ٘ 

ٗ Gita Widyayu ٚٗ 

٘ Fakhrunnisa Luqui  ٛٔ 



ٙ Fathonia Ayu  - 

ٚ Fatimah Al-Azkia - 

ٛ Herlina Noor Annisa ٚ٘ 

ٜ Iftinan Hanifati - 

ٔٓ Isna Dyah Aulia - 

ٔٔ Meli Febi Hanafi - 

ٕٔ Nabila Nurika  - 

ٖٔ Nilna Zahrotus - 

ٔٗ Nurul Akhsanu ‘Amala - 

ٔ٘ Norapita  - 

ٔٙ Pinkan Dea Rosa - 

ٔٚ Salsa Rafita Yumna  - 

ٔٛ Sekar Ayu tsania  - 

ٜٔ Selma Raikhana - 

ٕٓ Siti Nurul Jannah - 



ٕٔ Vina Nur Fitriyani - 

ٕٕ Zulfa Fakhrina Rosyida - 

ٕٖ Berlian Indah Sabela ٚ٘ 

 

 

 مجموعة النتيجة 8الجدول 

 ةالنتيج اإلسم الرقم

ٔ  Aulia Nurul Aini  ٚٙ 

ٕ Alif  Nur Fauziyah  ٜٙ 

ٖ Aningtyas Coni  ٚ٘ 

ٗ Gita Widyayu ٚٗ 

٘ Fakhrunnisa Luqui  ٛٔ 

ٙ Fathonia Ayu  ٕٚ 

ٚ Fatimah Al-Azkia ٚ٘ 

ٛ Herlina Noor Annisa ٚ٘ 



ٜ Iftinan Hanifati ٕٚ 

ٔٓ Isna Dyah Aulia ٙٛ 

ٔٔ Meli Febi Hanafi ٙٓ 

ٕٔ Nabila Nurika  ٚٙ 

ٖٔ Nilna Zahrotus ٛٓ 

ٔٗ Nurul Akhsanu ‘Amala ٕٛ 

ٔ٘ Norapita  ٚٛ 

ٔٙ Pinkan Dea Rosa ٖٛ 

ٔٚ Salsa Rafita Yumna  ٛٗ 

ٔٛ Sekar Ayu tsania  ٙ٘ 

ٜٔ Selma Raikhana ٚٛ 

ٕٓ Siti Nurul Jannah ٕٚ 

ٕٔ Vina Nur Fitriyani ٛ٘ 

ٕٕ Zulfa Fakhrina Rosyida ٕٛ 

ٕٖ Berlian Indah Sabela ٚ٘ 



ادلعدل 

 للنتيجة

 ٚ٘,ٖ٘ 

 

 من ناحية النقائص .2

 من ناحية تنظيم األنشطة .أ

حىّت صارت أحيانا تسّبب إىل غَت سعيدة  ،أّن النظام ذلذه األنشطة لشديدة جّدا

 أوقات اخلطابة. يف ادلعهد و أحيانا تسّبب إىل التصن ع يف ادلرض مىت جتيئ 

من مقابلة الباحثة إىل طالبات فصل العاشر أحيانا أّن بعضهّن مل يفهمن جيدا عن 

و اخلوف من قسم ترقية اللغة  ،ادلوضوع ادلخطوبة من اخلطيبات ولكّنهّن يشعرن باحلياء

ادلركزي، جبانب ذلك أّن الطالبات ادلخّصصة اليت ذلّن الكفاءة النقيصة مل تبلغ إىل إقصى 

لتدريبات سببا من احلياء عند السؤال إىل أخواهتا الكبَتة، و لقسم ترقية اللغة ادلركزي أن ا

تأخذ بعض الطالبات األىل لكّل ادلستويات و تعطيهّن التدريبات اخلاّصة و جيمعن يف 

فرقة واحدة كفرقة مجعية اخلطابة، و وظيفتهّن ىي أن يدرن لكّل فرقة اخلطابة و يعطي 

للخطابة ادلنيرية مّث يعطُت التدريب اخلاص للطالبات النقيصة من فصلهّن  ادلثال اجليدة

 ليكون األنشطة أحسن الوسائل لتدريب مهارة الكالم

 من ناحية زلاولة القواعد الصحيحة .ب



بعد مقابلة الباحثة مبديرة ادلعهد األستاذة أتك مليحة مسنون أّن الطالبات ذلّن 

و ىذه احملاولة تراىا مباشرة الباحثة بأّن  ،نطق العربية الغَتة و احلّماسة على زلاولة

الطالبات يتحّدثن باللغة العربية سليقة ولكّنهّن مل يقدرن كاّفة على ترك أساليب و 

. و يف الكلمة أنا sih, dong, kekذلجات الوطنية والسيما بضعهّن من قبيلة جاوى مثل: 

يف الدروس  ،س تعليم الكالم يف ىذا ادلعهدىذه العاّدة اليت تسوّ  .dongأستعَت الكرّاسة 

ادلعّلمة يف ىذا ادلعهد أهّنّن يقدرن على استخدام األسليب جّيدا ولكن عند تنفيذىا 

 بالغزيرة أو الكالم ادلفّجع مازالت بلهجة األندونيسيا.

 ٔو من مقابلة الباحثة رئيسة قسم ترقية اللغة ادلركزي يف يوم اخلميس يف الًتيخ 

ير جتد الباحثة بأّن التحكيم من األستاذات من ىيئة ادلؤسسة اللغوية ناقصة، من ديسم

وذلك تكون عامل من عوامل امهال الطالبات من استخدام اللغة الرمسية بالقاعدة 

 الصحيحة.

 من نتيجة االستبانة .3

دلعرفة إجابة الطالبات عن الفضائل و النقائص تتعّلق ذلذه األنشطة فتوزّع الباحثة 

ستبانة عند آخر اللقاء بالطالبات يعٍت يف يوم األحد مساء يف التاريخ الرابع من اال

( يف فصل العاشر يف مكان فصل العلوم الطبيعية ٕٙٔٓ-ٕٔ-ٗ) ٕٙٔٓديسمير 

أّن االستبانة ىي  (Sugiyono)مبعهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا. قال سغيونو 



موعة األسئلة أو األسئلة ادلكتوبة إىل ادلستطلعُت التقنيات يف مجع البيانات بإعطاء رل

ليجيبو، و يف ىذا البحث تستخدم الباحثة االستبانة باألسئلة ادلكتوبة. و ىناك ادلبادئ 

( Sugiyono)يف كتب سغيونو  (Uma Sekaran)يف كتابة االستبانة بواسطة قول أم سكرن 

. اللغة ادلستخدمة مناسبة بقدرة ٕ. احملتويات من األسئلة تتعّلق مبوضوع البحث ٔىي: 

إىل  ٕٓ. األسئلة الزم أن يكون موجزة و واضحة و األسئلة ادلَقدََّمة من بُت ٖالطالبات 

. األسئلة مبينة يف شكل ادلادي ٘. ترتيب األسئلة من العام اىل اخلاص ٗأسئلًة  ٖٓ

بنوع ادلغلقة، . النوع و شكل األسئلة ٙتعٍت بشكل األوراق و توزيعها إىل الطالبات 

تعٍت على شكل لسهولة ادلعتطلعُت على اإلجابة و سهولة الباحثة على حتليل نتيجة 

االستبانة إذن نقّسم األسئلة إىل قسمُت: نوع اإلجيايب و نوع السليب. و لقياس الفعلية 

لتحديد األسئلة،  (skala likert)من نتيجة االستبانة تستخدمها الباحثة النقياس اليكرت 

خدمها الباحثة ىذا ادلقياس ألّن لديو تدرجيّيا أو من إجيابية جّدا حىّت سلبية جّدا. و تست

( موافق بشّدة: النتيجة ٔشلا يلي: ) (Sugiyono)التدريج ادلستخدم من عند قول سغيونو 

( غَت ٘) ٕ( غَت موافق: النتيجة ٗ) ٖ( شك: النتيجة ٖ) ٗ( موافق: النتيجة ٕ) ٘

 ، و شكلو شلا يلي:  ٔة موافق بشّدة: النتيج

   x 100                  R =   
  

   
 

 -البيان:



R    = Rata – Rata  respon/ Jawaban 

siswa            

 
S     = Jumlah Skor yang dicapai 

 
SM  = Skor Maksimal 
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إلجابة 

 الطالبات

ادلقدار 

إلجابة 

 الطالبات

 السؤال اإلجابة



ٕٛ % ٔٓ 

ٕٔ 

- 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Saya menyukai bahasa 
Arab 

ٕٕ 

ٙٙ% ٙ 

ٚ 

ٚ 

- 

ٔ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Saya menyukai kegiatan 
pidato berbahasa Arab 

ٕٔ 



ٚٛ% ٚ 

ٗ 

ٔٓ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
adalah kegiatan yang 
menyenangkan 

ٕٔ 

ٖٙ% ٖ 

ٛ 

ٚ 

ٖ 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Saya sangat aktif dalam 
mengikuti kegiatan pidato 
berbahasa Arab 

ٕٔ 



ٚٛ% ٖ 

ٕٔ 

ٙ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Saya selalu tepat waktu 
dalam mengikuti kegiatan 
pidato berbahasa Arab 

ٕٔ 

ٛٗ% ٚ 

ٔٗ 

ٕ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Saya selalu berlatih sendiri 
sebelum mengikuti 
kegiatan pidato berbahasa 
Arab 

ٕٖ 

ٜٓ% ٔٓ 

ٔٔ 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

Kegiatan pidato membuat 
saya terbiasa mendengar 
bahasa Arab 



- 

- 

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

ٕٔ 

ٛٙ% ٔٓ 

ٚ 

ٕ 

ٔ 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
mendorong saya untuk 
mempelajari penggunaan 
kamus berbahasa Arab  

ٕٓ 

ٛٚ% ٔٓ 

ٔٓ 

ٖ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 فقموا

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
membuat saya 
mengetahui banyak kosa 
kata 

ٕٖ 



ٛٔ% ٚ 

ٜ 

ٗ 

ٔ 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
membuat saya mampu 
menyusun teks dalam 
bahasa Arab 

ٕٔ 

ٛٗ% ٛ 

ٔٓ 

ٕ 

ٔ 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
membuat saya terbiasa 
menyusun teks dalam 
bahasa Arab  

ٕٔ 

ٛٔ% ٙ 

ٔٓ 

٘ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

Pidato bahasa Arab 
membiasakan saya untuk 
menggunakan kaidah 
berbahasa Arab yang baik 
dan benar 



- 

- 

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

ٕٔ 

ٛٙ% ٚ 

ٖٔ 

ٔ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
menambah rasa percaya 
diri saya dalam berbicara 
bahasa Arab 

ٕٔ 

ٖٛ% ٙ 

ٕٔ 

ٖ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Pidato berbahasa Arab 
membuat saya terbiasa 
berbicara bahasa Arab 
secara spontan 

ٕٔ 



ٛٙ% ٜ 

ٜ 

ٖ 

- 

- 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

Kegiatan pidato berbahasa 
Arab membantu saya 
berkomunikasi  bahasa 
Arab dalam kehidupan 
sehari-hari 

ٕٔ 
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 المعدل

 إلجابة

 الطالبات

 المقدار

 إلجابة

 الطالبات

 السؤال اإلجابة

ٗٔ% ٔ 

ٔ 

- 

ٔ٘ 

ٗ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

1. Saya tidak 

menyukai bahasa 

Arab 

ٕٔ 



ٜٗ% - 

ٕ 

ٜ 

ٚ 

ٖ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 افق بشدةغَت مو 

2. Saya tidak 

menyukai kegiatan 

pidato berbahasa 

Arab 

ٕٔ 

٘ٓ% - 

ٕ 

ٛ 

ٛ 

ٕ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

3. Pidato 

berbahasa Arab 

adalah kegiatan 

yang mebosankan 

ٕٓ 



ٗ٘% - 

ٕ 

ٗ 

ٕٔ 

ٕ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 ق بشدةغَت مواف

4. Saya sangat 

pasif dalam 

mengikuti kegiatan 

pidato berbahasa 

Arab 

ٕٓ 

ٕٜ% - 

- 

ٖ 

ٔٗ 

٘ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

5. Saya selalu 

terlambat dalam 

mengikuti kegiatan 

pidato berbahasa 

Arab 

ٕٕ 

ٜ٘% - 

ٖ 

ٔٓ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

6. Saya merasa 

jenuh dengan 

kegiatan pidato 

bahasa Arab 



ٙ 

ٕ 

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

ٕٔ 

ٖٛ% - 

- 

ٕ 

ٔ٘ 

ٗ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

7. Saya malas 

berlatih sendiri 

sebelum mengikuti 

kegiatan pidato 

berbahasa Arab 

ٕٔ 

٘ٓ% - 

ٖ 

ٚ 

ٜ 

ٕ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

8. Tema yan 

diberikan tidak 

sesuai dengan 

kemampuan saya 



ٕٔ 

٘٘% ٔ 

ٗ 

ٚ 

ٚ 

ٕ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

9. Saya sering 

kurang memahami 

isi yang 

disampaikan ketika 

pidato berbahasa 

Arab berlangsung 

ٕٔ 

ٖٚ% - 

- 

ٕ 

ٔ٘ 

٘ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

10. Pidato 

berbahasa Arab 

tidak membantu 

saya dalam 

menguasai kosa 

kata bahasa Arab 

ٕٕ 



ٖٔ% - 

ٔ 

ٕ 

ٔٗ 

ٖ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

11. Pidato 

berbahasa Arab 

tidak menambah 

rasa percaya diri 

saya dalam 

berbicara bahasa 

Arab 

ٕٓ 

ٖٗ% - 

ٔ 

٘ 

ٔٓ 

ٗ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

12. Pidato 

bahasa Arab tidak 

memotivasi saya 

untuk 

menggunakan 

kaidah berbahasa 

Arab yang baik dan 

benar 

ٕٓ 

ٗٚ% - 

ٔ 

ٗ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

13. Pidato 

berbahasa Arab 

tidak membantu 

saya dalam 

menyusun teks 



ٖٔ 

- 

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

dalam bahasa Arab 

ٔٛ 

ٖٛ% - 

ٔ 

- 

ٔٙ 

ٗ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

14. Pidato 

berbahasa Arab 

tidak membantu 

saya dalam 

berbicara bahasa 

Arab 

ٕٔ 

ٖٜ% - 

- 

ٗ 

ٕٔ 

٘ 

 موافق بشّدة

 موافق

 شك

 غَت موافق

 غَت موافق بشدة

15. Pidato 

berbahasa Arab 

tidak membantu 

komunikasi bahasa 

Arab saya dalam 

kehidupan sehari-

hari 

ٕٔ 



 

أجوبة الطالبات عن فضائل دور أنشطة اخلطابة ادلنيرية عن  ٛدول من االستبانة يف اجل

ت سليمان يوكياكرتا باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنا

 -حتصل الباحثة النتيجة شلا يلي: ٕٚٔٓ-ٕٙٓٔالسنة الدراسية 

 % أهّنّن موافق بشّدة ٕٛأّن الطالبات حينب اللغة العربية، حتصل على النتيجة  .أ

 % أهّنّن موافق ٙٙأّن الطالبات حينب أنشطة اخلطابة ادلنيرية، حتصل على النتيجة  .ب

% أهّنّن  ٛٚباللغة العربية ىي األنشطة ادلفرحة، حتصل على النتيجة أّن أنشطة اخلطابة  .ت

 موافق 

 ٖٙأّن الطالبات يتحّمسن يف اشًتاك أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل على النتيجة  .ث

 % أهّنّن موافق 

%  ٛٚتيجة أّن الطالبات تشًتك أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية دتام الوقت، حتصل على الن .ج

 أهّنّن موافق

أّن الطالبات يتدرّبن أنفسهّن قبل مشاركة أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل على  .ح

 % أهّنّن موافق بشّدة ٗٛالنتيجة 

%  ٜٓأّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية تعود الطالبات على مساعة العربية، حتصل النتيجة  .خ

 أنذىنذ موافق بشّدة



أنشطة اخلطابة باللغة العربية تشّجع الطالبات على تعّلم طريقة استخدام قاموس العربية،  أنّ  .د

 % أهّنّن موافق بشّدة ٙٛحتصل على النتيجة 

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية جتعل الطالبات على معرفة ادلفردات أكثر، حتصل على  .ذ

 % أهّنّن موافق بشّدة ٚٛالنتيجة 

اخلطابة باللغة العربية جتعل الطلبات قادرة على كتابة نّص العربية، حتصل على أّن أنشطة  .ر

 %  أهّنّن موافق بشّدة ٔٛالنتيجة 

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية تكّون يف نفوس الطالبات على التعويد صناعة نّص العربية،  .ز

 % أهّنّن موافق بشّدة ٗٛحتصل على النتيجة 

طابة باللغة العربية تعّود الطالبات على استخدام القواعد العربية الصحيحة، أّن أنشطة اخل .س

 % أهّنّن موافق بشّدة ٔٛحتصل على النتيجة 

 ٙٛأّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية تزيد الثّقة عند تكّلة اللغة العربية، حتصل على النتيجة  .ش

% 

فوس الطالب على تعويد تكّلم اللغة العربية أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية تكّون يف ن .ص

 % أهّنّن موافق بشّدة ٖٛالعفوية، احصل على النتيجة 

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية تساعد الطالبات على التواصل باللغة العربية يف يومّيتهّن،  .ض

 % أهّنّن موافق بشّدة  ٙٛحتصل على النتيجة 



دور أنشطة اخلطابة ادلنيرية  نقائصوبة الطالبات عن أجعن  ٜدول من االستبانة يف اجل

باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكرتا 

 -حتصل الباحثة النتيجة شلا يلي: ٕٚٔٓ-ٕٙٓٔالسنة الدراسية 

 % أهّنّن شك ٔٗأّن الطالبات ال حينب اللغة العربية، حتصل على النتيجة  .أ

 % أهّنّن شك ٜٗأّن الطالبات ال حينب أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل غلى النتيجة  .ب

 % أهّنّن شك ٓ٘أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية ىي األنشطة ادلمّلة، حتصل على النتيجة  .ت

 ٘ٗحتصل على النتيجة أّن الطالبات ال يتحّمسن يف مشاركة أنشطة اخلطابة باللغة العربية،  .ث

 % أهّنّن شك

%  ٜٕأّن الطالبات يتأّخن يف مشاركة أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل على النتيجة  .ج

 أهّنّن غَت موافق

أّن الطالبات يشعرن بادللل عند مشاركة أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل على النتيجة  .ح

 % أهّنّن شك ٜ٘

%  ٖٛتكّسلن يف مشاركة أنشطة اخلطابة باللغة العربية، حتصل على النتيجة أّن الطالبات ي .خ

 أهّنّن غَت موافق

 % أنّّو شك ٓ٘أّن ادلوضوع ادلعُّت ال يناسب بقدرة الطالبات، حتصل على النتيجة  .د



يف بعض األحيان أّن الطالبات ال يفهمن زلتوي ادلوضوع عند عملية اخلطابة، حتصل على  .ذ

 % أهّنّن شك ٘٘ النتيجة

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية ال تساعد الطالبات يف استعاب ادلفردات، حتصل النتيجة  .ر

 % أهّنّن غَت موافق ٖٚ

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية ال تزيد ثّقة الطالبات يف تكّلم اللغة العربية، حتصل على  .ز

 % أهّنّن غَت موافق  ٖٔالنتيجة 

أنشطة اخلطابة باللغة العربية ال تشّجع الطالبات على استخدام قواعد اللغة العربية  أنّ  .س

 % أهّنّن شك ٖٗالصحيحة، حتصل على النتيجة 

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية ال تساعد الطالبات على صناعة و تكوين نّص العربية،  .ش

 % أهّنّن شك ٙٗحتصل على النتيجة 

%  ٖٛطالبات يف تكّلم اللغة العربية، النتيجة طابة باللغة العربية ال تساعد الأّن أنشطة اخل .ص

 أهّنّن غَت موافق

أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية ال تساعد الطالبات يف تواصل اللغة العربية يف يومّيتهّن،  .ض

 أّن أنشطة اخلطابة باللغة العربية أهّنّن غَت موافق ٜٖحتصل النتيجة 

و ادلالحظة أيام، أّن تطبيق  الباحثة البيانات احملصولة من نتيجة ادلقابلة و االستبانة تستنبط

ىذه أنشطة اخلطابة باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات 



امي مناسب بالنظرية اليت تقّدمها فطريانا أوت ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسليمان يوكيكرتا السنة الدراسية 

دوي، و كذلك عن وسائلها كالتدريب لتعّلم مهارة الكالم قد يكون مناسبا بالنظرية اليت 

قّدّمهما عبد الوّىاب الرشيد و شللوءة النعمة من ضلية تناول النتيجة من الطالبات لكّل تدريب 

األنشطة  اخلطابة أهّنّن يتحّسّن، مّث من ناحية الفضلئل و النقائص قد مّت احلصيل أّن فضائل ىذه

لتكون الوسائل يف تدريب مهارة الكالم للطالبات فصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات 

، نستطيع أن نراىا من نتيجة ادلالحظة و ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓسليمان يوكياكرتا السنة الدراسية 

قها و ادلقابلة و االستبانة، و نقائصها أّن ىذه األنشطة غَت مناسبا للطالبات الضعيفة، فالزم تفري

 تعطيها التدريبات اخلاّصة قبل سلتلتها باآلخرين.

 

 

 

 

 

 

 
 


