
 لرابعالباب ا

 االختتام

 النتائج .أ

نتائج اليت حصلتها الباحثة من عملّية ادلالحظة و ادلقابلة و الوثائق و االستبانة كما 

  -الباحثة النتائج مما يلي: تشرحها الباحثة يف باب الثالث أّّنا أجوبة من أسئلة البحث، فتأخذ

 الخطابة المنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم أنشطة تطبيق .1

أّن عميلة دور أنشطة اخلطابة باللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم قد طّبقت  . أ

بالنظرية اليت قّدمو عبد الوّىاب الرشيدي و مملوءة النعمة و كذلك عن نظرية 

 ن فطرياين أوتامي دوي.اخلطابة م

ادلالحظة ذلذه األنشطة من الفصل احلادى عشر قد تعطي ذلا األسئلة تطبيقا  . ب

دلوضوع اذلطابة ادلخطوبة، و يف األخري تعطي ادلالحظة االقرتاحات و ادلدّخالت و 

 ادلفردات تتعّلق بادلوضوع ادلهطوبة.

لطالبات للمحادثة أنشط و تعرف ادلشكلة و حّلها من أسباب ردود و استعداد ا . ت

أسرع، ألّن يف احملادثة ال توجد أو ال ترتبط بالنظم الكثرية كما يف أنشطة اخلطابة 

ادلنربية، إذن الطالبات حينب أنشطة اخلطابة و يتحّمسن عند عملّيتها و لكن 

يتكّسلن يف استعدادىا سببا من كثري النظم خاّصة عن الوقت القصري يف نظام مجع 



ت و تناول اخلتم و العالمة من قسم ترقية اللغة ادلركزي قبل بداية ىذه الكرّاسا

األنشطة. و احلل من تلك ادلشكلة ىي اعطاع الفرصة الكافية و تعليق ادلفردات 

 الصعبة تتعّلق بادلوضوع ادلعّّي، لسهولة الطالبات.

الثّقة يف  تستنتج الباحثة الفضائل ذلذه األنشطة ىي مساعدة الطالبات على زيادة . ث

تكّلم العريبة، و تعّود الطالبات على مساعة التكّلم بالعربية، تسّهل الطالبات على 

صناعة النّص بالعربية، تزيد معرفة الطالبات من ناحية استعاب ادلفردات، و ُُتَمُِّس 

 الطالبات على تعّلم استخدام قاموس العربية و استخدام القواعد الصحيحة

ذلذه األنشطة ىي الطالبات ال يفخمن عن ادلضوع ة أّن النقائص و تستنتج الباحث . ج

ادلخطوبة سببا من تعيّي ادلوضوع، و أحيانا غري مالئمة بقدرهتّن لبعض الطالبات، 

و كذلك نقصان ضجاعة الطالبات اليت ذلّن الكفاءة النقيصة للسؤال سببا من 

رية و ليست من صاحباهتّن احلياء، ألّن ادلالحظة للفرقة اخلاّصة من أخواهتّن الكب

 اليت ذلّن الكفاءة الكافية.  

 الخطابة المنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم أنشطة .2

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

 ة التالية:للبنات سليمان يوكياكرتا لثالث مرّات فتجد الباحثة ىذه احلال



أن الطالبات حينب و يشرتكن ىذه األنشطة جيدا و بالنشاط، ولكن النظام ذلذه  .أ

األنشطة كثرية جّدا، من استعمال اللباس الرمسي و مجع الكرّاسة أسبوع قبل رليئ 

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

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

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

 النظام يعين لرتتيب الطالبات و احذار عن الكذب عند االستئذان

لدور، اخلطيبات اليت مل حيفظن نّص خطابتهن عليهّن تأخري دور التقم إىل آخر ا .ب

فإن مل تكن حافظة بعد تأخري دورىّن عليهّن أن خيطنب أمام ادلسجد بالقيام 

 ُتت ضوع الشمس.  

 الطالبات يدخلن إىل غرفة اخلطابة ادلعينة متام الوقت  .ت

الطالبات يغنّّي و يسألن عن ادلوضوعات ادلخطوبة و يسّرىّن ىذه األنشطة، و  .ث

 نشطةذلك من ردودىّن عند عملية ىذه األ

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

 ذلّن اخلربات األكثر منهنّ 

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

 اللغة ادلركزي 



ستخدمة ال توجد الوسائل اخلاص خالل عملية ىذه األنشطة، و الوسائل ادل .خ

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

 األخرى كالسبورة و الطبشورة و غري ذلك. 

تسري ىذه األنشطة جّذابة ألّن الطالبات يغّنّّي خالل ىذه األنشطة، بعض  .د

ت الغناء يصف عن أحوال فرقتهّن و بعضها اآلَخر إلعطاء التشجيع إىل اخلطيبا

 قبل تقّدمها لتقدمي نّص اخلطابة

( تسرُّب الفصل 1عندما تسري عملية ىذه األنشطة فتجد الباحثة ادلوانع ىي: ) .ذ

ادلستخدم ذلذه األنشطة، حّّت لو نزل ادلطر غزيرا بّلل بعض مالبس الطالبات 

( جتد الطالبات ادلفردات الصعبة و أحيانا غري مفهومة عندىّن سببا من قّلة 2)

تهّن عن فتح القاموس و ىذا نادر جّدا ألنفر أن تسأل من ال تستوعب معرف

( النعاس من بّي الطالبات، ألّن الطالبات 3ادلفردات جيدا سببا نت احلياء )

يشرتكن كّل األنشطة ادلوجودة يف ىذا ادلعهد فبعض الطالبات يتعنب عند متابعة 

 ىذه األنشطة 

نشطة يف فصل العاشر مبعهد ابن القيم مادام تالحظ الباحثة عملية ىذه األ .ر

للبنات سليمان يوكياكرتا فتجد الباحثة يف آخر وقت اخلطابة تعطي ادلالحظة 



ذلذه األنشطة االقرتاىات و ادلدّخالت و التشجيع مث ادلفردات الصعبة 

 للموضوعات ادلخطوبة سابقة، و ىذه تزيد جّذابة ىذه األنشطة

لبيئة ذلذا ادلعهد جيدا و تدافع الطالبات على استعاب  و عن البيئة و ادلالحظة، ا .ز

كفاءة الكالم و نطق العربية ألّن يوميتهّن يتحّدثن باللغة العربية و بعضها 

اجنيلزية، و ادلالحظة ذلذه األنشطة رحيمة جّدا إىل أخواهتا الصغرية و يصربن 

خلطابة ادلقّررة صربا مجيال على افهام و اعطاء ادلفردات الصعبة تتعّلق مبوضوع ا

لفصل العاشر و يشّجعن أخواهتّن الصغرية على متابعة ىذه األنشطة باحلّماسة 

نظرا ذلّمة ىذه األنشطة ذلّن يعين لتحسّي مهارة كالمهّن و منّو ثّقتهّن عند 

 التكلم و تكوين البيئة اللغوية ذلنّ 

للغة و الطالبات من فصل العاشر تسعي و تعّود أنفسهّن على استخدام ا .س

مشاركة ىذه األنشطة جّيدا، و ادلالحظة يساعدن العضوات أحسن ادلساعدة  

كاألّم اليت مل تتعب على التدريب و التجريب و احملاملة احلسنة ألجل استطاعة 

 بناهتا، حّّت تسري ىذه األنشطة سريا حسنا

و من مالحظة الباحثة توجد بعض الطالبات من مل يقدرن أن يشرتك ىذه  .ش

نشطة جّيدا سببا من ضعف فهمهّن و نقصان كفاءة استيعاب ادلفردات، و األ

تعرف الباحثة كذلك أّن ىذه األنفر قد مجعت قسم ترقية اللغة ادلركزي يف أمكنة 



اخلاّصة و لكن مل يفرّقن حسب ادلراحل. و احلل الذي تعطيها الباحثة ىو أن 

طابة اليت تتكّون من ثالث تكون فرقة من كل ادلراحل أو ادلستوى مثل مجعية اخل

أو أكثرىا مخسة أنفر من األنفر األىل من كل الفصل، و التدريب ذلذه الفرقة 

من قسم تعليم اللغة ادلركزي و األستاذة من مؤّسسة اللغوية مباشرة، مّث أن يدرن 

أحيانا ىذه الفرقة من مجعية اخلطابة إىل أمكنة اخلطابة العادية العطاع مثال 

يدة، و وظيفتهّن كذلك أن يعطي تدريبا خاّصا ألنفر اليت ذلّن اخلطابة اجل

الكفاءة النقسصة حسب فصوذلّن، ادلثال : الفصل العاشر بفصل العاشر و 

فصل السابع بفصل السابع، و أىداف ذلك إلمتام تدريب ىذه األنشطة، و كّل 

 طالٍب يتدرّبن بزميلتهّن من غري احلياء.

 

  

تطبيق أنشطة الخطابة المنبرية في معهد ابن القيم للبنات  الفضائل و النقائص في .3

 سليمان يوكياكرتا

 من ناحية دور أنشطة اخلطابة و تنظيمها -أ

 من ناحية اللغة و كفاءة الكالم -ب

 من ناحية تنظيم األنشطة -ت



 من ناحية النتيجة اليومية طوال األنشطة -ث

 االقتراحات و المدخالت .ب

 هددلديرة ادلع .1

أن هتتّم و تالحظ جيدا عن ىذه األنشطة، ليكون ىذه األنشطة أنشطة جّيدًة  .أ

دلمارسة مهارة كالم الطالبات لفصل العاشر يف معهد ابن القيم للبنات، و للطالبات 

 األخرى.

أن هتيء ساحة التأّسي أكثر، كادلبارة و ادلسابقة لتكون الدافعية للطالب على ممارسة  .ب

 ية أكثراللغة العرب

 أن تعطي اجلوائز للطالبات ادلتفّوقة يف اللغة، لتشّجع اآلخرى علت ُتسّي اللغة .ت

و على ادلديرة أيضا أن تأّكد إىل ىيئة ادلؤسسة الغوية على دور و تفتيس سري األنشة  .ث

للطالبات، و تعطي التنبيو و التوجيهات دلالحظة األنشطة قبل دخوذلّن إىل غرف 

 اخلطابة

 سم ترقية اللغة ادلركزيلق .2

قد صممت قسم اللغة ادلركزي النظم ادلرتّبة لنجاح ىذه األنشطة، و الكّن ىناك 

 ادلدّخالت لقسم ترقية اللغة ادلركزي



أن تعطي ادلفردات تتعّلق مبوضع اخلطابة لسهولة الطالبات يف صناعة نّص اخلطابة و  .أ

 ل اخلتم و التوقيعمجعها بسرعة إىل قسم ترقية اللغة ادلركزي للني

تصّمم فرقة جديدة كجعية اخلطابة من أشخاص اليت يتفّوق يف اللغة و اخلطابة من   أن .ب

من بّي  كّل ادلراحل مّث تدرّيبهّن مباشرة، و أىدافها لتكون مثالية اخلطيبة اجليدة

الطالبات، و تكون ادلالحظة اخلّاصة لبعض صاحبتها الضعيفة من فصلها إلحذار 

للطالبات الضعيفة عند السؤال و معرفة األشياء اليت مل تعرفها و يتدّرب اخلطابة احلياء 

 جّيدا.

 للطالبات فصل العاشر .3

أن يتحّمسن يف مشاركة األنشطة و تقّلل الشكوى، ألّن وجود النظم يف األنشطة  .أ

 لتنظيم دور عملية األنشطة و احذار امهال الطالبات حنو األنشطة

كذلك أن تكثّر ادلفردات و تسأل كثري ما تتعّلق بادلفردات أو األنشطة ما   و للطالبات .ب

 ال تفهمها جّيدا إىل مالحظة اخلطابة بال خوف و الحياء والكن مأّدب.

و للطالبات كذلك أن تكثّر على ممارسة كشف ادلعجم و تعويد استخدام األساليب  .ت

 هااللغوية بالقواعد الصحيحة و أال تتكّسلن يف فتح

 

 



 كلمة االختتام .ث

احلمدهلل الذي بنعمتو تتّم الصاحلات و الصالت و السالم إىل حبيب الرمحن و بو تتّم 
الشفاعة، احملدهلل محدا كثري بقوتو تقدر الباحثة على امتام كابة ىذا البحث و امتام الشروط 

كامال بال عيٍب،    ليحصل إىل الدرجة العلية يف تعليم اللغة العربية. و ليست لإلنسان ُخلق
كذلك للباحثة ذلا النقائص الكثرية ألّّنا كسائر الناس و لذلك للقارء أن يعطى االقرتاحات و 
ادلدّخالت تتعّلق بكتابة و ترتيب هبذا البحث و أىدافها لتتحّسن الباحثة يف ادلستقبل، و 

 تستعفي الباحثة عفوا كثري إذا توجو األخطأ الكثرية من الباحثة.


