
 الباب الثاين

 النظارايت

. ويعرض ىذا الفصل بعض النظرايت اليت يستخدـ كأساس للحل مشكلة البحث

يتضمن مفهـو التدريب، مفهـو احملاضرة، مفهـو تدريب احملاضرة، مفهـو تعليم ادلهارة 

 حملاضرة يف تعليم اللغة العربية.الكبلـ، تعليم اللغة العربية، العبلقة بُت مهارة الكبلـ و ا

 مفهوم التدريب .أ

التدريب أييت من كلمة التيو، وىي ترمجة من التدريب ابللغة اإلصلليزية. يف العلـو 

ىو نشاط يهدؼ إىل تنمية ادلوارد  William G. Scottالسلوكية، التمرين وفًقا لػوليم سجوت 

كما يتم زايدة العبلقات بُت األفراد داخل   البشرية للحصوؿ على فعالية أكرب للعمل الفردي،

1ادلنظمة لؤلفضل، ابإلضافة إىل زايدة التوافق مع البيئة.
 

على ذبهيز ادلوارد البشرية ابدلهارات التدريب ىو رلموعة من العمليات اليت تعمل 

 ٗادلطلوبة اليت ؽلكن استخدامها يف العمل واليت تساىم يف  وىي السبيل الوحيد إلكساب 

                                                           
1
 Mansur, Moralitas Pesantren Meneguk Kearifan dari Telaga Kehidupan, (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2004), hlm.26 



ادلهارات واخلربات، وتنمية القدرات، ورفع  ٘إجراء تغيَت يف مهارة ومعارؼ وسلوؾ األفراد. 

 2الكفاءة

وعند دكتور عبد الرب بن نواب الدين، أف التدريب يكوف دبعٌت التعويد واحلذؽ 

والتمرين، حبيث يتأىل ادلتدرب ويتعرؼ على ما ىو بصدده ليكوف فيما يتدرب فيو حاذقا 

ويعرؼ مع ذلك كيف يستفيد  ٙعرؼ دقائق صناعتو وأسرارىا متقنا متمرسا خبَتا، حبيث ي

 3من ملكاتو وقدراتو بدقة وإحكاـ.

اه لتحسُت األىداؼ التدريب ىو عملية منهجية لتغيَت سلوؾ ادلوظفُت يف اذب

التنظيمية. قاؿ اندلر واندلر إف التدريب كاف دبثابة تدريب يقدمو أصحاب العمل للعماؿ 

 4فيما يتعلق بعملهم احلايل.

التعلم الذي يتم من خبلؿ القياـ أبنشطة التدريب اليت ؽلكن أف تزيد من الرباعة وادلهارات 

ابلنسبة إىل ىشاـ الثالب ، مت  أعلى من ما مت تعلمو هبدؼ تعزيز ادلهارات لتصبح دائمة.
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دسمبر.  1المتوسط في إندونيسيا ة لتعليم مهارة الكالم لطالب المستوىعبد الحافظ بن زيد، تكنولوجيا التعليم المقترح 

، ص131، 4112  
3

( , 1923اإلسالمية بالمدينة المنورة عبد الرب بن نواب الدين، تدريب الدعاة على األساليب البيانية، )المدينة : الجامعة 

7، ص.   
4
 Nadler dan Nadler dalam buku Francesco sofo, diterjemahkan oleh jusuf Irianto, 

pengembangan sumber daya manusia: perspektif ,peran dan pilihan praktis, (surabaya: Airlangga 

University Press, 2003), hlm.137 



ن كسلسلة من الربامج والتنفيذ ادلتعلقة ابلعلـو وربسُت ادلهارات أو القدرة على ذكر التمري

 5القياـ دبا ىو متوقع. يتم التدريب ألف حياة اجلميع ستواجو دائًما التغيَت

مسيث التدريب أبنو عملية سلططة يف تعديل ادلواقف أو ادلعرفة أو بينما يعرؼ 

ادلهارات السلوكية من خبلؿ خربات التعلم لتحقيق األداء الفعاؿ يف األنشطة أو عدد من 

يعّرؼ دوغاف لَتد "التدريب أبنو نشاط تكنولوجي ؽلّكن العماؿ من العمل وفًقا .6األنشطة

فهم التدريب كخربة ، االنضباط أو طريقة احلياة اليت ذبعل العماؿ يتعلموف  للمعايَت ، ويطور

 7شيًئا جديًدا زلدًدا سلًفا.

موجو دلساعدة ادلوظفُت على أداء  (training)أوضح ىنري سينمورا أف "التدريب 

وفًقا لرستية ، ىي تقنية ؽلكن تفسَتىا على أهنا طريقة  8موظفيهم احلاليُت بشكل أفضل.

للتدريس حيث يقـو الطبلب ابلقياـ أبنشطة تدريبية، حبيث يكوف لدى الطبلب مهارة أو 

 9مهارات أعلى من ما مت تعلمو.
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وفًقا لراميليس ، فإف طريقة التدريبات أو ما يسمى ابلتدريب اجلاىز هتدؼ إىل اكتساب 

مهارة أو مهارات تدريب يف ما يتم تعلمو ، ألنو فقط من خبلؿ ادلمارسة العملية ؽلكن 

 10صقل ادلعرفة وإعدادىا.

وفًقا لعبد اجمليد ، ىناؾ خطة شاملة تتعلق بعرض ادلواد بشكل منهجي وتستند إىل 

هنج يتم ربديده من خبلؿ ادلمارسة حبيث ؽلكن امتبلؾ بعض ادلعارؼ وادلهارات والتحكم 

 11الكامل فيها من قبل الطبلب.

يف التدريب ليس فقط التدريب ولكن ىناؾ مراحل من التدريب وتقييم االحتياجات 

 التدريبية

12مراحل التدريب .1
 

 حل من النشاط:ػلتوي الربانمج التدرييب على ثبلث مرا

تقييم تقييم االحتياجات )تقييم االحتياجات( ، والغرض منو ىو مجع  ( أ

 ادلعلومات لتحديد ما إذا كاف ىناؾ حاجة لربانمج تدرييب أمبل

تطوير برامج التدريب )التطوير( ، يهدؼ إىل تصميم بيئات التدريب  ( ة

 وأساليب التدريب البلزمة لتحقيق أىداؼ التدريب
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 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama(jakarta: kalam mulia 2005 ).,hlm 349 
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 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Study Kompetensi Guru, 
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م برامج التدريب )التقييمات( اليت هتدؼ إىل اختبار وتقييم ما إذا  تقيي ( د

كانت الربامج التدريبية اليت مت تنفيذىا ، قادرة بشكل فعاؿ على ربقيق 

 األىداؼ احملددة.

13 االحتياجات التدريبية تقومي  .2
 

 يتطلب ربديد االحتياجات التدريبية ثبلثة أنواع من التحليل:

التحليل التنظيمي ىو فحص ألنواع ادلشاكل اليت تواجهها ادلنظمة وأين  (أ

 توجد ادلشاكل داخل ادلنظمة

التحليل التشغيلي ىو عملية ربديد السلوكيات ادلطلوبة من أصحاب  (ب

 ادلكاتب ومعايَت األداء اليت غلب الوفاء هبا

دلنظمات ربليل ادلوظفُت ىو ربديد الفجوات بُت احتياجات العمل وا (ت

 احملددة مع خصائص كل منها.
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 14عناصر التدريب .3

عناصر التدريب ىي ادلكوانت ادلوجودة يف كل نشاط تدرييب ، وتشمل ىذه العناصر: 

ريبية واألىداؼ التدريبية واإلشراؼ ادلدرب )ادلدرب( وادلشاركُت )شركاء ادلدرب( وادلواد التد

 على التدريب. ؽلكن تفسَته على النحو التايل:

 ادلدرب  ( أ

ادلدرب ىو شخص أو رلموعة أو مؤسسة ذبري تدريبًا يف التدريب مهم جدًا لنجاح 

التدريب التطبيقي يف التدريب. غلب أف يتمتع ادلدرب بنزاىة الشخصية والقدرات وادلهارات 

 جل تغيَت ادلدخبلت أو ادلخرجات.الكافية من أ

 مشارؾ ( ة

العنصر التايل من التدريب ىو ادلشاركوف ، أي األشخاص ادلستهدفُت من التدريب أو 

 األشخاص الذين يتلقوف التدريب ، كأفراد وكمجموعات.

 15مواد التدريب ( د
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 Mohlm. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 55.  
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 يقدمها ادلدرب إىل ادلشاركُت. ادلواد ادلواد التدريبية ىي احملتوى أو الدور أو ادلواد اليت     

التدريبية ىي زلتوايت التدريب لتحقيق األىداؼ ادلعلنة. يتم ضبط ادلواد ادلقدمة حسب 

 االحتياجات التدريبية.

 وسائل اإلعبلـ التدريب ( س

 وسائل التدريب ىي أدوات تستخدـ لتقدمي ادلواد التدريبية للمشاركُت

 طريقة التدريب ( ج

كثر ارتباطًا ابلتدريب ىو طريقة التدريب. طريقة التدريب ىي طريقة الشيء األ

منهجية ؽلكن توفَتىا على نطاؽ واسع وؽلكن أف زبلق ظروفًا معينة يف تنظيم التدريب 

لتشجيع ادلشاركُت على تطوير اجلوانب ادلعرفية والعاطفية والنفسية ، ضلو االنتهاء من ادلهاـ 

 و.والعمل الذي سيتم تكليفهم ب

 ىدؼ ( ح

اذلدؼ ىو نتيجة النشاط التدرييب حبيث ؽلكن للمشاركُت يف التدريب تنفيذ ادلهاـ ادلسندة 

 إليهم.

 مشرؼ ( خ



من أجل تشغيل ىذا التدريب بسبلسة ، من الضروري اإلشراؼ على مجيع إجراءات 

 16التدريب من أجل ربقيق األىداؼ ادلرجوة

 يب يف احملاضراةمزااي و عيوب التدر   .4

ما يسمى وكذلك عملية  يف كل عملية غلب أف يكوف ىناؾ عامل مزااي و عيوب

التدريب على الكبلـ يف ربسُت القدرة على أف يصبح واعظ. العوامل اليت ؽلكن القوؿ أبهنا 

مزااي ىي حيث يتم تنفيذ مجيع اجلوانب وعملية التنظيم يف التدريب على الكبلـ ، مثل 

 يد واجملموعة ادلستمرة من اإلشراؼ دبا يف ذلك التقييم والتغذية ادلرتدة.التنسيق اجل

يف حُت أف العامل عيوب ىو أف اجلوانب وعملية التنظيم ال تسَت على ما يراـ أو سبحى 

أحدىا. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف الصراع ىو العامل الذي غالبا ما يعيق وتَتة ادلنظمات أو 

سبب ضعف التنسيق. إذا سارت اجلوانب والعمليات التنظيمية اجلماعات. ينشأ الصراع ب

17بسبلسة ، فمن ادلؤكد أف أي منظمة أو رلموعة ؽلكنها ربقيق أىدافها.
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 مفهوم احملاضرة .ب

 "زلاضرة-ػلاضر-حاضر" أتيت احملاضرة من اللغة العربية من كلمة"ة من الناحية األخبلقي

وفًقا إلؽلها عبد  18، واليت تعٍت أف تكوف حاضرا أو حاضرا. واليت تعٍت وجود أو تقدمي

الرمحن ، كانت احملاضرة ىي تقدمي وصف شفهي دلسألة )مشكلة( من خبلؿ التعبَت عن 

 19ادلعلومات بوضوح أماـ اجلماىَت أو اجلماىَت يف وقت معُت.

"احملاضرة ىي أحد أشكاؿ األنشطة اللغوية الشفوية اليت تؤكد على التعبَت عن   

األفكار وادلنطق ابستخداـ لغة منطوقة تدعمها اجلوانب غَت اللغوية )تعبَتات الوجو(، 

ى غَت واإلؽلاءات، أو لغة اجلسد، وجهات اتصاؿ جهات االتصاؿ ، واللغات األخر 

الشفهية. يف كتاب آخر، "الدعوة اإلسبلمية"، احملاضرة ىي فن الكبلـ ، شلا غلعل الناس 

 20.على دراية ومثَتة لبلىتماـ

ن رأيو ، أو وفًقا خلطاب ىندريكس، ىو نشاط للخطابة أو إلقاء اخلطب للتعبَت ع

 21إعطاء فكرة عن شيء ما.
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Emha Abdurrahman, Tekhnik dan pedoman berceramah,(Jakarta :Media Nusantaraa,2011), 

hlm.23. 
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 Abdullah Syihatta,Dakwah Islamiyah,(Jakarta: Departemen Agama), 1978,  hlm.32 
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و 22وفًقا لنصر الدين اللطيف زلضرة لغواًي ، فهو "ترمجة دينية أو خطبة أو خطبة"

يف قاموس لغات ادلنار الثبلث ، وتفسَت احملاضرة اليت ىي  idrus alkaf عدرس ألكاؼ

بينما قاـ بيًت سامل يف قاموسو بتفسَت احملاضرة على أهنا تدفق  23"."احملاضرة أو احملاضرة

 24لؤلفكار وادلشاعر.

يف ادلصطلحات ، ربتوي احملاضرة على عدة معاف ، كما ذكر اخلبَت التايل ، تفسَت 

لطيف احملاضرة على أهنا زلاضرة دينية أو اتبلغ أو خطبة وىي يف األساس شكل  نصار الدين

من أشكاؿ التواصل ، يف شكل إيصاؿ التعاليم اإلسبلمية اليت عقدت يف مسجد أو مسجد 

 25أو مبٌت. أو أماكن أخرى.

حملاضرة ىي إعطاء كل احملاضرة أخرى يف بينما رأي شيخ اتج الدين أعطى تعريف "ا

قاعة اجتماعات يف سياؽ تطوير القدرة على التفكَت واستكشاؼ إمكاانت الذات وادلواىب 

يف الوعظ. يعتقد عبد الرمحن عبد اخلليل أف" احملاضرة ىي نشاط زلاضرة تقاـ يف غرفة، 

نما اآلخرين أو حيث يلقي ادلتحدث وصف خلطابو أماـ الناس الذين كانوا حاضرين بي

 26االستماع

                                                           
22

 S.M Nasaruddin latif, teori dan praktek dakwah (jakarta:1970) hlm, 80 
23

 Peter salim dan yunny salim, Kamus Bahasa indonesia kontemporer ( surabya: Giri 
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ترشد   تعريف الدكتور عبد اجلليل شبلي, وىو يقوؿ فيو، علم اخلطابة: ىو أصوؿ وقواعد

27اإلنساف إىل فن سلاطبة اجلماىَت بطريقة إلقائية تشمل على اإلقناع و االستمالة
 

 أنواع احملاضرة .1

وكشف الفناين أنو ابلنظر إىل األنواع ادلختلفة من احملاضرة اليت تتوافق مع األىداؼ  

28ىي:والغاايت ادلراد ربقيقها، فإف اخلصائص 
 

 خطاب االفتتاح ( أ

 احملاضرة االفتتاحية ىي زلاضرة قصَتة قدمها سيد االحتفاالت.

 زلاضرة اجلائزة ( ة

 جائزة احملاضرة ىي زلاضرة توجو إلىاالجتماع. 

 زلاضرة ترحيبية ( د

اخلطب الًتحيبية ىي احملاضرة يلقيها يف حدث أو مناسبة معينة ؽلكن أف يقـو هبا عدة 

 أشخاص بوقت زلدود ابلتناوب.

 زلاضرة االفتتاح ( س

                                                           
 خلطبة يف اإلسبلـ وإعداد اخلطيب الداعية للدكتور مصلح سيد بيومي ، الطبعة الثانية ٛٓٗٔ ىػ ، الناشر مكتبة اجملد 27

 .العريب ابلقاىرة
28

 Fanani,Burhan, Buku Pintar Menjadi MC Ceramah, Penyiar Rdaio dan Televisi. 

(Yogyakarta: Araska. 2013) hlm., 24 



 زلاضرة االفتتاح ىي زلاضرة يقـو هبا شخص مؤثر إلضفاء الطابع الرمسي على شيء ما.

 29تقرير زلاضرة ( ج

 تقرير احملاضرة ىو زلاضرة يكوف زلتواىا ىو اإلببلغ عن مهمة أو نشاط.

 زلاضرة ادلساءلة ( ح

 زلاضرة ادلساءلة ىي زلاضرة ربتوي على تقرير ادلساءلة.

ؽلكن أف تتم طريقة الكبلـ بشكل مرذبل أو تلقائًيا أو إنشاء إطار أو سلطط  

من أجل الكبلـ بشكل جيد ، تفصيلي أو حفظ برانمج نصي أو قراءة برانمج نصي. 

 واالنتباىخطوات احملاضرة التالية:

ربديد ادلوضوع ، ربديد ادلوضوع ؽلكن أف يكوف موضوًعا رلانًيا أو ملزًما  ( أ

 بشروط جديدة وذات صلة ومثَتة لبلىتماـ.

مجع البياانت أو اآلراء جنبا إىل جنب مع ادلصدر الذي جاءت منو  ( ة

 البياانت جعل األطر.

ؽلكن أف يكوف وضع إطار يف شكل سرد أو وصف أو عرض أو إقناع  ( د

 30أو حجة.
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 خطاب وخطاب أخالقي .2

اإلجراء للكلمة التقاط يف اخلطوات والتسلسللبدء وتطوير وبدء االفتتاح. ويف 

 اهتاوأيد ذبميع الكبلـ. عالوقت نفسو،عادت أخبلقيات الكبلـ إىل قيم ادلبلءمة اليت غلب مرا 

سوؼ أخبلقيات الكبلـ يكوف دليبل ألي شخص سوفألقى كلمة. عند إلقاء  

للمستمع ،  خطاب ، ال ؽلكننا اإلساءة إىل الناس اآلخرين، وافق على ادلوافقة وبناء التفاؤؿ

31إىل جانب فتح الصدؽ والتعاطف ، وغلب أف تكوف الصداقة مطلوبة يف اخلطاب
 

 اسرتاتيجيات وطرق احملاضرة .3

ابلنسبة السًتاتيجيات وأساليب احملاضرة ، يوجد البعض منها غالًبا ما يستخدمو 

 ادلبشروف على النحو التايل:

 ذبلةاسًتاتيجية مر  ( أ

اسًتاتيجية مرذبلة ىي تقنية احملاضرة اليت يتم تنفيذىا دوف ربضَت وفجأة يف ىذه  

الطريقة ادلتكلم ال يعد الربانمج النصي ، ال يقرأ الربانمج النصي ، وال ػلفظ الربانمج النصي. 

يفكر ادلتحدث فقط يف ادلشكبلت اليت يرغب ادلستمعوف يف الكبلـ عنها عند دعوهتم من 
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دلضيف. ابلنسبة للمتحدثُت الذين يتقنوف ابلفعل، تعترب احملاضرة يف اسًتاتيجية مرذبلة ِقبل ا

 أو عفوية يف بعض األحياف جذابة مقارنة ابحملاضرة ادلعدة مسبًقا.

 إسًتاتيجية قراءة ادلخطوطات  ( ة

تتم ىذه اإلسًتاتيجية من خبلؿ قراءة نص احملاضرة ادلراد إلقائها. عادًة ما  

اسًتاتيجيات ادلخطوطات أو الربامج النصية للقراءة يف األحداث الرمسية أو الرمسية  ُتستخدـ

اليت يتم بثها عرب التلفزيوف أو الراديو ، أو ؽلكنها أيًضا إلقاء نظرة على مسؤوؿ ؽلثلو )يقرأه( 

 آخروف 

 اسًتاتيجيات احلفظ ( د

دلتحدث ذاكرة قوية للقياـ هبذه االسًتاتيجية ، غلب أف يكوف لدى اخلطيب أو ا 

جًدا ، خاصًة إذا كانت مادة احملاضرة ادلراد تسليمها طويلة جًدا. إذا نسي اخلطيب أو 

ادلتحدث ترتيب ادلوضوع ، فعندئذ ؽلكن أف ينتج عنو عملية خطبة غَت متوقعة. غلب ذبنب 

فيذ ، مت إلقاء احملاضرة عن طريق قراءة الربانمج النصي قدر اإلمكاف وال يتم حفظو. مع التن

إلقاء احملاضرة حبرية. اجلمل اليت مت تسليمها ال غلب أف تكوف ىي نفسها زلتوايت ادلخطوطة 

 ولكن زلتوى ادلادة ال يزاؿ كما ىو يف نص احملاضرة.

 اسًتاتيجية ربدد اإلطار ( س



اسًتاتيجية وصف اإلطار ىي إسًتاتيجية زلاضرة يتم فيها عرض مواد احملاضرة  

ط ونقاط داعمة. هبذه الطريقة ال ػلتاج الشخص إىل حفظ زلتوايت فقط يف شكل سلط

احملاضرة ليتم تسليمها. عند إلقاء احملاضرة ، يتم تطوير إطار نص احملاضرة مباشرًة وال تظهر 

ادلبلحظات إال يف بعض األحياف عند احلاجة. كما سبنح ىذه اإلسًتاتيجية حرية اخلطيب يف 

اجة إىل اخلروج أو اخلروج عن احملتوى والغرض من احملاضرة اليت تسليم مواد احملاضرة دوف احل

 32ألقاىا.

 كيفيه نقل حماضرة .4

ىناؾ طريقتاف ينظر الناس يف احملاداثت, بعض الذين يروف زلاداثت فقط  

هنا غَت ضرورية للتعلم من خبلؿ إتقاف ادلواد, احملاداثت ستعمل كمحادثو موسعو ويعتقد ا

من تلقاء نفسها, رؤية احملاضرة مل تعد زلادثو ، لكنها ابلفعل حدث يتطلب موىبة ومهارة. 

ؽلكن ألي شخص الكبلـ بشكل جيد عندما يعرفوف والضغط علي مبدا تقدمي احملاضرة علي 

 النحو التايل:

ـ العديد من ادلصطلحات لتسميو ىذه االعراض ، ومحي بناء الثقة. وتستخد ( أ

ادلرحلة والقلق الكبلـ. ويقوؿ علماء النفس اف كل ىذه االعراض ىي رد 
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فعل طبيعي للتهديدات. دبجرد اف يواجو ادلخلوؽ التهديد ، ىو للقتاؿ أو 

 اذلروب

 ، االتصاؿ ابلعُت. انو جزء تعبَتي من الوجو أبكملو. ننظر إىل ادلستمعُت ( ة

وذبنب النظر يف السقف والكلمة. دلاذا ال ننظر إىل العينُت الكبلـ. إذا 

حدث ىذا ؽلكن اف تفوت فرصو للتواصل جيدا. بعض خرباء االتصاالت 

يسمونو عبلقة وثيقة مع ادلستمع. احملاضرة ىي االتصاالت وجها لوجو ، 

 واليت ىي يف اذباىُت.

للنظر يف الصوتية اليت ىي الوضوح ، اخلصائص الصوتية. ىناؾ ثبلثو أشياء  ( د

 والتنوع ، واإليقاعي

يتحدث بصراي ، والكبلـ مع شخصيتك أبكملها مع الوجو واليدين  ( س

 واجلسم أبكملو.

غلب علي كل داعي اف يويل اىتماما لكيفيو معاجلو الكبلـ اجليد بشكل صحيح  

 33 ، سواء ابستخداـ البدنية أو الشفوية.

 العوامل الداعمة فعالية احملاضرة .5
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ادلتحدث اجليد ىو ادلتحدث الذي ؽلكنو نقل ادلعلومات بفعالية إىل ادلستمع.  

تواصل على ادلستمع. غلب أف يفهم ادلتحدث زلتوايت احملادثة وؽلكن أف يقّيم أتثَتات ال

ابإلضافة إىل ذلك ، ادلتحدث اجليد ىو متحدث ؽلكنو إظهار الشجاعة واحلماس والكبلـ 

بوضوح والدقة. ىناؾ العديد من العوامل اليت غلب على ادلتحدث االنتباه إليها عند إلقاء 

 ذلك خطاب.وفًقا ألرسجاد وموكي، ىناؾ عامبلف ؽلكن أف يؤثرا على فعالية الكبلـ )دبا يف

الكبلـ(، وعلا العوامل اللغوية واللغوية. تشمل العوامل اللغوية ما يلي: )أ( دقة النطق 

واجلمل؛ )ب( ادلوضع ادلناسب للضغط والنغمة وادلفاصل وادلدة؛ و )ج( اختيار الكلمات 

)اإلمبلء(. ابإلضافة إىل العوامل اللغوية، ىناؾ أيًضا عوامل غَت لغوية تشمل ما يلي: )أ( 

وقف ادلعقوؿ واذلدوء وليس اجلامد ؛ )ب( الطبلقة يف الكبلـ ؛ )ج( إتقاف ادلادة ؛ )د( ادل

 34اإلؽلاءات والتعبَتات ادلناسبة؛ )ىػ( جهارة الصوت؛ )و( الطبلقة؛ و )ز( الصلة أو ادلنطق.

 التدريب احملاضرة يف التعليم التدريس .ت

تدرب احملاضرة احملًتفوف على تقدمي موادىم، واحملاضرة اجليدة ال تنزؿ من السماء، بل يتم 

إجراء احملاضرة جيدة وربسينها إىل حد الكماؿ حىت ػلُت وقت الكبلـ إىل ادلستمعُت، 

التدريب على احملاضرة ىو ربسُت ادلهارات  .وستكوف النتائج أكثر فعالية لكثَت من الناس
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احملاضرة( أماـ الطبلب، بقصد معرفة الطبلب وفهمهم وقبوذلم )اليت أتقنها الطبلب للكبلـ

 35 ومن ادلتوقع أف يكونوا مستعدين لتنفيذ كل ما مت تسليمو ذلم.

يف كتابو، فإف احملاضرة العملية ىي تقدمي احملاضرة انجحة. حىت  وفًقا لؤلمبع فريغي

عندما تكوف قد ألقيت احملاضرة لسنوات، ستظل حباجة إىل شلارسة جوانب سلتلفة من 

من التدرب بنجاح، تسليمك من خبلؿ عملية التدريب، إليك ما ؽلكنك القياـ بو لتتمكن 

 شلا غلعل تسليمك انجًحا:

األوؿ ىو أف تكتب زلاضرتك عن الكلمات أو تكتب كما تقوؿ أو تريد أف تقولو. 

أدخل أي معلومات دبا يف ذلك ما ستقولو ابستخداـ الوسائل البصرية أو الصوتيات، فكل  

اخلطاب، وشلارسة   كلمة مكتوبة على الورقة ستؤثر على ما سيستمع إليو ادلستمع عند إلقاء

كما تريد حبماس ومحاس. اثنياً، قم بتوثيق كتابتك يف ادلخطط التفصيلي، دبجرد أف تكتب 

36يف ادلخطط التفصيلي، استغرقت وقًتا دلراجعتو,
خلطوة التالية ىي تغيَت زلاضرتك وا 

ادلكتوبة إىل سلطط موجز مع ادلبلحظات. اخلطوة التالية بعد تدوين ادلبلحظات ىي تسجيل 

تلقائي، يف ىذا التسجيل، ربقق من الوقت الذي مارست فيو احملاضرة، واستمع إىل عدد 

الكلمات،  ، وحاوؿ إزالة ىذه"ah"و " err" و "ummادلرات اليت قلت فيها الكلمات "
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وسجل مرة أخرى حىت تتحدث بسبلسة وثقة، تدرب على التقدمي أماـ ادلستمع، واذلدؼ 

من ذلك ىو احلصوؿ على تعليقات بناءة، وأنت تعرؼ ما إذا كنت قد قدمت نقاطك 

بطيًئا للغاية. ابإلضافة إىل  بوضوح ودقة، وأنت تعرؼ أيًضا ما إذا كاف الكبلـ سريًعا جًدا أو

غرض من سبارين احملاضرة ىو كسب ثقة أكرب والشعور ابلراحة أكثر يف إجراء ذلك، فإف ال

 37احملاضرة

عند معرفة تعريف التدريب وأعلية احملاضرة، يقـو الفريق يف ىذه ادلرحلة بنقل 

طب، وادلواد اليت يتم ادلعلومات حوؿ تعريف وأعلية اخلطب يف التنشئة االجتماعية وإلقاء اخل

تقدؽلها يف ىذه ادلرحلة ىي تعريف الكبلـ وأعلية الكبلـ وادلعدات البلزمة يف ىذه ادلرحلة: 

يتعرؼ التدريب على خصائص ومتطلبات احملاضرة. يف ىذه ادلرحلة، ينقل الفريق معلومات 

 احملاضرةخصائص  -حوؿ خصائص وظروؼ احملاضرة. ادلواد ادلعروضة يف ىذه ادلرحلة ىي: 

أوراؽ  -أمثلة على إجراء احملاضرة  -شروط احملاضرة ادلعدات البلزمة يف ىذه ادلرحلة ىي:  -

تدريب بسيط على احملاضرة يف ىذه ادلرحلة، يقـو الفريق بنقل ادلعلومات حوؿ  . ٖالعمل 
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طاب كيفية إجراء احملاضرة. ىذه ادلرحلة ىي مرحلة ادلمارسة. يتم تعيُت كل طالب إللقاء خ

 38أماـ الفصل. بعد ذلك، مت إجراء تقييم مشًتؾ للخطاب الذي ألقاه

 39ريب احملاضرةظلط التد .1

ادلذكورة ىنا من أجل نقل سلتلف ادلعارؼ وادلواقف وادلهارات ، مثل إللقاء   

 اخلطب للطبلب، وكذلك دلهارات التدريب األخرى. الطريقة اليت غالبا ما تستخدـ دلمارسة

خطاب سانًتي ىي طريقة احملاضرة. طريقة تدريب  احملاضرة وىي: اإلضاءة والتفسَت اللفظي 

من قبل معلم الصف / الطالب. يف شكل إعطاء تعليمات احملاضرة، اخلطوط العريضة، 

 وشرح ادلواد، وإعطاء التوجيو، ومعرفة كيفية التغلب على نقاط الضعف والتسليم

ىي: استكشاؼ آراء الطبلب ، وىذا الرأي ىو شرح دلواد طريقة إعطاء زلاضرة للرأي و 

التدريب على الكبلـ والقضااي األخرى. والذي يرتبط بعملية تعلم مهارات الكبلـ. تعبَت 

التدريبات واحملاكاة ولعب األدوار، وىو هنج يف حل ادلشكبلت من الطبلب من خبلؿ 

 ادلناقشة، يعرب عن آرائهم ووجهات نظرىم.
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قشة ىي: طريقة لتقدمي أو تقدمي ادلواد التعليمية ، حيث يعطي ادلعلم الفرصة طريقة ادلنا

للطبلب أو رلموعات من الطبلب إلجراء زلاداثت علمية جلمع اآلراء، وتقدمي االستنتاجات 

أو ترتيب حلوؿ بديلة سلتلفة للمشكلة. غلب أف يستخدـ الطبلب ىذه الطريقة لتشجيع 

ضحة أو إذا مل يطرحوا أسئلة، فيجب عليهم ادلساعلة الطبلب على طرح أسئلة غَت وا

 40أبفكارىم يف ادلناقشات اليت تُعقد.

العرض التوضيحي ىو تقدمي ادلواد ابستخداـ طريقة العرض التوضيحي. للطبلب وىي إعطاء 

ب إعطاء تفسَتات أماـ أصدقائهم بعض ادلهاـ اليت تنقسم إىل رلموعات سلتلفة والطبل

 ابستخداـ الدعائم وفقا للعنواف الذي قدمو ادلعلم.

 الغرض من التدريب على احملاضرة .2

( توفَت ادلعرفة وادلهارات حوؿ قوة وأتثَت اخلطابة؛ ٔالغرض من التدريب على احملاضرة ىو:  

( توفَت ادلعرفة وادلهارات ٖة؛ ( توفَت ادلعرفة ومهارات االتصاؿ والعناصر الثقافية والنفسيٕ

( توفَت ادلهارات يف تطبيق جوانب ٗحوؿ التعبَت الصويت والتعبَت وديناميكيات الكبلـ ؛ 

 41اخلطابة.

 مفهوم تعليم املهارة الكالم .ث
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 مهارة الكبلـ .1

ب اجلمل الصحيحة اليت تظهر يف أفكار ماىارة الكبلـ ابللغة العربية ىي القدرة على ترتي

ومشاعر الشخص مع مجل صحيحة وواضحة أو دبعٌت آخر قدرة الطبلب على  الكبلـ 

ابللغة العربية بشكل صحيح وبطبلقة، وؽلكن استخدامها للتواصل مباشرة مع أشخاص 

الكبلـ ىو أكثر الوسائل متعة للطبلب ليتمكنوا من التمكن والتعود على  42آخرين.

 43ـ اللغة اليومية، وخاصة العربيةاستخدا

مهارة الكبلـ ىو أحد ادلهارة األربعة يف تعلم اللغة العربية.  الكبلـ ىو أكثر الوسائل متعة 

 ، وخاصة العربية.للطبلب ليتمكنوا من التمكن والتعود على استخداـ اللغة اليومية

مهاراة الكبلـ ىو يف األساس ادلهارات البلزمة إلنتاج تدفق أنظمة الصوت ادلفصلية اليت 

هتدؼ إىل نقل االحتياجات واالحتياجات وادلشاعر والرغبات لآلخرين. يف ىذه احلالة، يعد 

َتة ومتنوعة اكتماؿ الكبلـ من أحد ادلتطلبات الطبيعية اليت ذبعل من ادلمكن إنتاج رلموعة كب

من أصوات التعبَت والضغط والنغمات والصمت وأغاين األغاين. تعتمد ىذه ادلهارة أيًضا 
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على إؽلاف ادلخرج ب الكبلـ بشكل طبيعي وصادؽ وصحيح ومسؤوؿ عن طريق القضاء 

 44على ادلشكبلت النفسية مثل اخلجل وتدين احًتاـ الذات والتوتر واللساف الثقيل وغَتىا.

ماىارة الكبلـ ىو القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات للتعبَت عن األفكار يف 

شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للمتكلم. ابدلعٌت األوسع،  الكبلـ ىو نظاـ من 

اعها ورؤيتها واليت تستخدـ عدًدا من العضبلت واألنسجة العضلية العبلمات اليت ؽلكن مس

 45للجسم البشري لتوصيل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.

 مهارة الكبلـ ىو شلارسة أو شلارسة الكبلـ. كيوجادؿ روسي أمحد ثعيمة أبف ادلقصود بتعلم 

يف تعلم الكبلـ ، الشيء ادلهم يف ادلمارسة ىو كيفية التواصل مع شخص ما، مثل طرح 

األسئلة واآلراء. وفًقا لعبد الرمحن إبراىيم فوزاف، عندما يكوف تعلم الكبلـ دبثابة قدرة أساسية 

ىي اذلدؼ الرئيسي يف تعلم زلـر يف اللغة، فإف القدرة على التواصل مع شخص ما 

 46الكبلـ.

مهارة الكبلـ ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات للتعبَت عن األفكار يف 

 شكل أفكار وأفكار وآراء ورغبات للشريك الناطق.
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ا أكثر ادلهارات اللغوية تعقيًدا، وادلقصود دبهارة الكبلـ ىو القدرة تعد مهارة الكبلـ أساسً 

على التعبَت عن األفكار وادلشاعر ابلكلمات واجلمل الصحيحة، واليت يتم عرضها من النظاـ 

النحوي ونظاـ الصوت، ابإلضافة إىل جوانب أخرى من الكفاءة اللغوية وىي االستماع 

 والقراءة واكتب.

لغرض من سبارين الكبلـ للمبتدئُت وادلستوايت ادلتوسطة ىو أف يتمكن بشكل عاـ، فإف ا

بينما تشَت ادلراجع األخرى إىل أف 47الطبلب من التواصل شفهيًا ابللغة العربية البسيطة. 

الكبلـ ىو أف يتمكن الطبلب من  الكبلـ والتعبَت عن مجيع اآلراء ابللغة  الغرض من تعلم

 العربية.

يتطلب  الكبلـ ابللغة العربية عادات راسخة حبيث تصبح حًقا مهارة يف احلياة اليومية 

على "اللغة ىي الكبلـ"، شلا يعٍت أف  Lingustللطبلب. يف بياف ابللغة اإلصلليزية ، ينص 

حىت يتمكن الطبلب من  الكبلـ ابللغة العربية، غلب عليهم  الكبلـ  اللغة ىي اللغة.

بكلمات بداًل من الكتابة والقراءة وغَتىا. ومع ذلك، ىذا ال يعٍت وضع جوانب أخرى من 

 ادلهارات جانباً ألف كل شيء يظل مهًما للغاية.

 خطوات لتعلم مهارة الكبلـ .2
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 48يق األىداؼ يف التعلم ، وىي:يف تعلم مهاراةالكبلـ ىناؾ عدة خطوات لتحق

 للمتعلمُت )للمبتدئُت( ( أ

يبدأ ادلعلم يف شلارسة  الكبلـ إبعطاء أسئلة غلب اإلجابة عليها من قبل  (1

 الطبلب.

ا" تعلم نطق الكلمات وترتيب اجلمل عندما يُطلب من الطبلب "معً  (2

 والتعبَت عن األفكار

يقـو ادلعلم بفرز األسئلة اليت غليب عليها الطبلب حىت ينتهي األمر  (3

 .بتكوين موضوع جيد

يطلب ادلعلم من الطبلب اإلجابة عن سبارين الشفيعة أو حفظ  (4

قرأه  احملاداثت أو اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة دبحتوايت النص الذي

 الطبلب.

 للمتعلمُت )ادلتوسطة( ( ة

 تعلم  الكبلـ من خبلؿ لعب األدوار (1

 مناقشة مع بعض ادلوضوعات (2

                                                           
48

 Abdul Hamid, Dkk, pembelajaran Bahasa arab, (Malang : UIN Press Malang, 2008), hal. 

42-43 

 

 



 ربدث عن األحداث اليت ربدث للطبلب (3

الكبلـ عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيوف أو الراديو أو  (4

 غَتىا.

 للمتعلمُت )ادلتقدمُت( ( د

 ًعا دلمارسة الكبلـ.ؼلتار ادلعلم موضو  (1

غلب أف يكوف ادلوضوع ادلختار مثَتًا لبلىتماـ ومتعلًقا ابحلياة  (2

 الطبلبية.

 غلب أف تكوف ادلوضوعات واضحة وزلدودة.  (3

دعوة الطبلب الختيار موضوعُت أو أكثر حىت يصبح الطبلب يف  (4

 هناية ادلطاؼ حراً يف اختيار ادلوضوعات اليت يتم  الكبلـ عنها حوؿ

 49ما يعرفونو.

 الغرض التعلم مهارة الكبلـ .3

بشكل عاـ، يهدؼ مهارة الكبلـ إىل أف يكوف قادرًا على التواصل بشكل جيد لفظي 

قة يعٍت نقل الرسائل لآلخرين بطري وبطبيعة احلاؿ مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيد ومعقوؿ

 مقبولة اجتماعيا.
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اذلدؼ من ىذه التقنية ىو إعطاء الطبلب الفرصة الستخداـ اللغة العربية يف ادلواقف 

الطبيعية مع موقف من العفوية اإلبداعية، ابإلضافة إىل إتقاف قواعد اللغة. ينصب الًتكيز 

 وقت بشكل أكرب على نقل ادلعٌت أو النية الصحيحة وفًقا لئلرشادات ووظيفة االتصاؿ يف

 معُت.

 50الغرض من تعلم الكبلـ )مهاراةالكبلـ( يتضمن العديد من األشياء ، دبا يف ذلك ما يلي:

 سهولة الكبلـ ( أ

غلب أف ػلصل ادلتعلموف على فرصة عظيمة للتدرب على  الكبلـ حىت يتمكنوا من تطوير 

بطبلقة ومرح ، سواء يف رلموعات صغَتة أو أماـ مجهور ىذه ادلهارات بشكل طبيعي و 

 أكرب. ػلتاج الطبلب إىل تطوير الثقة اليت تنمو من خبلؿ ادلمارسة.

 وضوح ( ة

يف ىذه احلالة ، يتكلم الطبلب بشكل صحيح وواضح ، كل من النطق والقواميس. غلب أف 

يف  الكبلـ ، ىناؾ حاجة إىل يتم ترتيب األفكار ادلنطوقة جيًدا. حبيث ؽلكن ربقيق الوضوح 

رلموعة متنوعة من التمارين ادلستمرة وادلتنوعة. ؽلكن أف يكوف التمرين من خبلؿ ادلناقشة 
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والكبلـ والنقاش. ألنو ابستخداـ مثل ىذه ادلمارسة ، ستتمكن من إدارة طريقة تفكَتؾ 

 بشكل منهجي ومنطقي.

 كن مسؤوال ( د

يكوف ادلتحدث مسؤواًل عن  الكبلـ بشكل مناسب  تشدد تدريبات  الكبلـ اجليد على أف

، والتفكَت بعناية يف ما ىو موضوع احملادثة ، والغرض من احملادثة ، ومن غلب  الكبلـ إليو ، 

وما ىو وضع احملادثة والزخم يف ذلك الوقت. سيمنع ىذا التدريب أي شخص من  الكبلـ 

 حلقيقة.بطريقة غَت مسؤولة أو عن طريق اللساف الذي ؼلدع ا

 شكل السمع احلاسم ( س

تعد شلارسة  الكبلـ اجليد أثناء تطوير مهارات االستماع بشكل مناسب ونقدي ىي  

األىداؼ الرئيسية ذلذا الربانمج التعليمي. ػلتاج الطبلب ىنا إىل أف يتعلموا القدرة على 

 تقييم الكلمات ادلنطوقة ، والنية عند احلديث ، والغرض من احملادثة.

 تشكيل العادات ( ج

ال ؽلكن أف تتحقق عادة  الكبلـ ابللغة العربية دوف نية الطبلب أنفسهم. ؽلكن أف تتحقق 

ىذه العادة من خبلؿ تفاعل شخصُت أو أكثر وافقوا مسبًقا ، وليس ابلضرورة يف رلتمع  

ـ من كبَت. يف إنشاء عادة اللغة العربية ، ادلطلوب ىو االلتزاـ ، ؽلكن أف يبدأ ىذا االلتزا



نفسو ، مث يتطور ىذا االلتزاـ إىل اتفاؽ مع اآلخرين للتحدث ابلعربية بشكل مستمر. ىذا 

 .51ىو ما يسمى خلق بيئة ربدث حقيقية

أف الغرض من تعلم لغة  Muljanto Sumardiيف نفس ادلناقشة ، أوضح ملجنطي مسرضى 

ن شخص ما من التواصل ابستخداـ اللغة ، الشفوية وادلكتوبة بشكل أجنبية ىو أف يتمك

صحيح وصحيح ، وينهي ، ويكوف حرا يف التواصل مع األشخاص الذين يستخدموف اللغة. 

 مبادئ تدريس مهارات  الكبلـ لتعلم الكبلـ اجليد لغَت العرب ، غلب مراعاة األمور التالية:

ة على ىذه ادلهارة.بدءا من األصوات ادلماثلة غلب أف يتمتع ادلعلموف بقدرة عالي (1

 بُت اللغتُت )لغة ادلتعلم والعربية(.

 غلب على ادلؤلف وادلدرب االنتباه إىل ادلراحل يف تعليم الكبلـ ، مثل البدء (2

 بفافة سهلة تتكوف من مجلة واحدة ومجلتُت ، وىكذا. (3

 البدء يف استخداـ ادلفردات السهلة. (4

 قسم مهارات مهارات  الكبلـ ، وىي: الًتكيز على (5

 .كيف تنطق صوت سلراجو بشكل صحيح وصحيح 

 ؽليز عن الكبلـ الطويل والقصَت 
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  التعبَت عن األفكار ابلطريقة الصحيحة من خبلؿ االىتماـ ابلقواعد

 النحوية ادلوجودة.

  .تدريب الطبلب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح 

لتمارين ، مثل شلارسة التمييز يف النطق الصويت ، وشلارسة التعبَت عن سبديد ا (6

 52األفكار

 تقنيات تعلم ادلهارة كبلـ .3

 الكبلـ  مراحل شلارسة  ( أ

يف ادلراحل األوىل من شلارسة  الكبلـ ؽلكن أف يقاؿ أنو يشبو شلارسة االستماع. كما ذكر 

سابقا ، يف شلارسة االستماع ىناؾ مرحلة االستماع وكذلك مرحلة التقليد. سبرين االستماع 

 .واحملاكاة ىذا ىو مزيج من التدريب األساسي دلهارات االستماع و الكبلـ

درؾ أف الوجهة النهائية لبلثنُت سلتلفة. اذلدؼ النهائي من شلارسة االستماع ولكن غلب أف ن

ىو القدرة على فهم ما ىو االستماع ، يف حُت أف اذلدؼ النهائي من شلارسة النطق ىو 
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القدرة على التعبَت عن التعبَت عن األفكار أو األفكار أو الرسائل لآلخرين. كبلعلا متطلبات 

 :53ي الفعاؿ ادلتبادؿ. فيما يلي بعض ظلاذج سبرين  الكبلـمطلقة للتواصل الشفو 

 مجعية وسبرين ربديد اذلوية (1

يهدؼ ىذا التمرين إىل تدريب عفوية الطبلب وسرعتو يف ربديد وربط معاين الكلمات اليت 

  معوهنا. وتشمل أشكاؿ التدريب؛يس

  يذكر ادلعلم كلمة واحدة ، ويقوؿ الطبلب كلمات أخرى ذلا عبلقة

 هبذه الكلمة. على سبيل ادلثاؿ:

 الطالب أستاذ
 شعػر رأس

 ثوب قميص
 فبّلح رز
 مؤذف مسجد

  يذكر ادلعلم كلمة واحدة ، ويذكر الطبلب أيًضا كلمة أخرى ال

 . على سبيل ادلثاؿ:عبلقة ذلا هبذه الكلمة

 الطالب أستاذ
 زىػرة حصاف
 موز حذاء
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 رأس قلم
 قلنسوة كوب

  .يستدعي ادلعلم امسًا واحًدا ، ويسمي الطبلب صفاهتم وفًقا لذلك

 على سبيل ادلثاؿ:

 الطالب أستاذ
 نشيط تلميذ
 طويل شعر

 سوداء حذاء

 مظلم ليل
 ب الفاعل ادلطابق  على يستدعي ادلعلم فعبًل واحًدا ، ويدعو الطال

 سبيل ادلثاؿ:

 

 

 

 

 

مطابقتو،  ٔ، يذكر ادلعلم فعبًل واحًدا )الطالب( ، ويذكر الطالب  ( أ

اجلملة اليت مت ترتيبها  ٖالعبارة ، وينطق الطالب  ٕويكمل الطالب 

 ادلثاؿ:مًعا ابلكامل. على سبيل 

 الطالب أستاذ
 اجملتهد صلح
 الكسبلف رسب
 ادلسلم صلى
 التاجر ربح



 أستاذ 1 الطالب 2 الطالب 3 الطالب
 ذىب ادلعلم إىل ادلدرسة ذىب ادلعلم إىل ادلدرسة
 عمل الفبلح يف ادلزرعة عمل الفبلح يف ادلزرعة

لعب األطفاؿ يف 
 ادليداف

 لعب األطفاؿ يف ادليداف

جلس التلميذ على 
 الكرسي

 جلس التلميذ على الكرسي

 ة أنواع من األمساء ، ويطلب من يكتب ادلعلم على السبورة عد

الطبلب أف يتذكروىا. بعض الساعات مث سبحى الكتابة مث يستدعي 

 54ادلعلم االسم ويذكر الطالب نوع الكائن. على سبيل ادلثاؿ:

 شراب-زهرة-طعام-فاكهة

 الطالب أستاذ
 شراب لنب

 زىر وردة
 فاكهة تفاحة
عاـط خبز  

  يؤلف اجلمل على أساس قواعد ضلو و الصرؼ سبارين ظلط اجلملة، (2

 شلارسة احملادثة (3

أيخذ ىذا التمرين يف احملادثة موضوع احلياة اليومية أو األنشطة القريبة من حياة الطبلب. يف 

ديد ىذا النشاط قاـ أيًضا بتدريس أنواع سلتلفة من التهاين )ربيات( وأيًضا كبلـ صغَت مع الع
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من االختبلفات. يف ىذه احلالة ، ال يتم تدريس جوانب اللغة فقط ، ولكن أيًضا اجلوانب 

من بُت 55االجتماعية الثقافية ، مثل اآلداب واإلؽلاءات ولغة اجلسد والسلوؾ يف احملادثة.

 ظلاذج التدريب على الكبلـ كالتايل:

 سؤاؿ وجواب ( أ

، غليب  ٔعلى مجلة واحدة ؛ مث يسأؿ الطالب  ٔسأؿ ادلعلم سؤاؿ واحد ، غليب الطالب ي

إجاابت ؛ وىلم جرا حىت يكوف جلميع  ٖطرح األسئلة ، الطالب  ٕالطبلب ؛ مث الطبلب 

 الطبلب دورىم.

 على سبيل ادلثاؿ:

 

 

 

 : إلى أٌي ذهجذ الجبرحخ ٌب أحود ؟   الودرس

 الوضجد. إلى أٌي ذهجذ الجبرحخ ٌب أهٍي ؟: ذهجذ الجبرحخ إلى   أحود

 : ذهجذ الجبرحخ إلى الضٌٍوب. إلى أٌي ذهجذ الجبرحخ ٌب فبضل ؟  أهٍي

 : هب ذهجذ إلى أي هكبى. إلى أٌي ذهجذ الجبرحخ ٌب ًجٍلخ ؟ فبضل

 ًجٍلخ : أًب فً الجٍذ فقط
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 56احلوار ظلوذج حفظ ( ة

 أزواج يف التايل األسبوع يف. منازذلم يف الطبلب ليحفظو الكتايب للحوار ظلوذًجا دلعلما يوفر

 وشلارسة األجواء على احليوية إلضفاء. احلوار إلظهار الفصل أماـ الظهور منهم طلب

 بل ، فحسب احلوارات ىذه حفظ الطبلب من يُطلب ال ، طبيعي بشكل الكبلـ مهارات

 واإلؽلاءات والتعبَت التعبَت جبوانب االىتماـ خبلؿ من عليها ميالدرا الطابع إضفاء أيًضا

 مهارات دلستوى وفًقا احلوار ضبط يتم أف غلب.ادلعروض للنص وفًقا ذلك إىل وما والتجويد

 على ، اليومية احلياة من ادلادة أخذ يتم حيث ، الطبيعة يف ظرفًيا يكوف أف وغلب ، الطبلب

. ذلك إىل وما ، احملطة يف ، احلقل يف ، السوؽ يف ، دلدرسةا يف ، ادلنزؿ يف ادلثاؿ سبيل

 .األفبلـ أو الشرائح أو الصور مثل األدوات استخداـ ؽلكن ، موقف إنشاء لدعم

 ادلوجهة احملادثة ( د

 الطبلب يطور أف ادلتوقع من(. ادلونسابو) السياؽ أو ادلوقف ادلعلم ػلدد ادلوجهة، احملادثة يف

 الطبلب إعطاء مت إذا. مسبًقا احملددة للمدينة وفًقا احملاورين مع احملاداثت يف اخلاصة سليلتهم

 إعداد إمكانية لتجنب وذلك أوالً، شركائهم تعيُت ينبغي فبل ، ادلنزؿ يف إلعداده الفرصة

 .حفظو مث كتابًيا للحوار الطبلب

 احلرة زلادثة ( س
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 الفرصة الطبلب إعطاء ويتم دثة،احملا موضوع فقط ادلعلم ػلدد احلرة، احملادثة أنشطة يف

 منها كل رلموعات، عدة إىل الطبلب تقسيم غلب. ادلوضوع ىذا حوؿ ،احلرة زلادثة إلجراء

 يف ادلعلم يشرؼ. للتدريب كافية فرًصا للطبلب يكوف حبيث أشخاص، 5-4 من يتكوف

 أهنا على تصنيفها مت اليت للمجموعات خاًصا اىتماًما ويويل رلموعة، كل على احلالة ىذه

 .احملاداثت إجراء يف محاًسا وأقل ادلستوى من أقل أهنا يبدو أو ضعيفة

 القصة ( ج

 على ػلصلوف الذين ألولئك ابلنسبة ولكن ادلمتعة، األنشطة أحد القصص سرد يكوف قد

 صورة ؽلتلكوف ال ألهنم تعذيب دبثابة األحياف بعض يف ذلك يكوف القصص، سرد مهمة

 موضوع على العثور يف الطبلب مساعدة ادلعلم على غلب ك،لذل. إخباره سيتم عما

 يهتم مل إذا أيًضا ادللل يسبب قد ما قصة إىل االستماع فإف ، ذلك من العكس وعلى.القصة

 هبذه االىتماـ إىل الطبلب توجيو ىي ادلعلم مهمة. الكبلـ فعالية دببادئ القصص قص

 .النموذج أو ادلوضوع يف تبلفاتاالخ خبلؿ من اإلرىاؽ على التغلب ؽلكن. ادلبادئ

 57مناقشة ( ح

 :ذلك يف دبا الكبلـ، سبارين يف استخدامها ؽلكن اليت ادلناقشة ظلاذج من العديد ىناؾ
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 ادلعلم يضع البعض بعضهما رلموعتاف تواجو الفصل، مناقشة (1

 :ادلثاؿ يلسب على. بياف أو سؤاؿ شكل يف واحدة مشكلة

 أألصئلخ  : 

: الرئٍش جىرج و ولكر ثىط أى الرئٍش؟ صدام الحضٍي؟    أٌهوب رؤٌد       

:  اللغخ العرثٍخ أهن هي اللغخ اإلًجلزٌخ أألصئلخ     

. البياف تعارض ب واجملموعة البياف تؤيد أ اجملموعة. رلموعتُت إىل الطبلب ادلعلم يقسم مث

 غلب. أسباهبا لتوضيح رلموعة لكل وقًتا ويستغرؽ رؼكمش الطبلب أحد أو ادلعلم يتصرؼ

 احتكار وعدـ ادلشاركة فرصة اجملموعة أعضاء جلميع تتاح حىت ابالىتماـ ادلشرؼ يهتم أف

 .الطبلب من قليل عدد

 احلرة الفصل مناقشة (2

 اليت ادلشكلة حوؿ آرائهم عن للتعبَت الفرصة الطبلب إعطاء ويتم ادلوضوع، ادلعلم ػلدد

 حبرية النقاش تأصبح

 58مجاعية مناقشة (3

 يتم. طبلب 10 إىل 6 من منها كل تتكوف رلموعات، عدة إىل الطبلب ادلعلم يقسم

 نفس أو سلتلفة مواضيع رلموعة كل تناقش. ومراسبًل  وكاتبًا رئيًسا رلموعة كل تعيُت
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 رلموعة كل من شلثلوف يقـو الفصل، وقت هناية يف. سلتلفة جوانب من ولكن ادلوضوع

 ومستعدوف الفصل أماـ هبم اخلاصة اجملموعة مناقشات نتائج عن ابإلببلغ( مراسلوف)

 .األخرى اجملموعات تثَتىا اليت الرفض حاالت أو األسئلة على لئلجابة

 الدراما ( خ

 لديهم أو وىوبُتم الطبلب كل ليس ولكن. ترفيهي عنصر على ػلتوي نشاط ىي الدراما

 ؼلتار بينما الدراما، للعب الطبلب بعض ادلعلم ؼلتار لذلك،. الدراما لعب يف مصلحة

 أنشطة من يستفيدوف فقط يلعبوف الذين أولئك أف يعٍت ال ىذا. اجلمهور اآلخروف الطبلب

 .الدراما

 59تدريب احملاضرة ( د

ذا النشاط بعد أف يتمتع الطبلب خبربة كافية يف رلموعة متنوعة من أنشطة غلب تنفيذ ى

الكبلـ األخرى مثل احملادثة ورواية القصص وادلقاببلت وادلناقشات وغَتىا. ىذا ضروري ألف 

نشاط الكبلـ ىذا دائًما ما يكوف رمسًيا بطبيعتو ويتطلب أسلوب لغة أفضل. لذلك يستغرؽ 

 وقتا كافيا التحضَت.
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أف يكوف ادلعلم يف ىذه احلالة قادرًا على غرس مشاركة ادلستمع مع السماعة. لتحقيق  غلب

ذلك، ؽلكن للمدرس ربط أنشطة االستماع والكتابة. على سبيل ادلثاؿ، يتعُت على الطبلب  

 كتابة ملخص حملتوايت خطاب من كل متحدث.

يس اللغة العربية يف منذ فًتة طويلة ؽلارس نشاط الكبلـ كوسيلة أو شكل من أشكاؿ تدر 

ادلدارس الداخلية ادلختلفة. كانت النتيجة جيدة للغاية، غلب على مدرسي اللغة العربية يف 

ادلدارس زلاولة إدراج مسابقات الكبلـ ابللغة العربية كأحد األحداث اليت تقاـ عادة كل 

ياد اإلسبلمية وما عاـ، سواء يف سياؽ بورسيٍت أو أعياد ادليبلد ادلدرسية أو إحياء ذكرى األع

 إىل ذلك.

 التحدايت وعملية التعلم من الكبلـ  .4

 عادة ما يسمى القلق يف التحدث أو التحدث أماـ اجلمهور اخلوؼ من الكبلـ. يُعترب 

Speechophobia  مشكلة خطَتة يواجهها عدد كبَت من األشخاص وتؤثر بشكل كبَت على

 :البعض الظهور يف األماكن العامة.

 ت سريعةنبضا ( أ

 كف اليد أو ظهر العرؽ ( ة

 ضيق يف التنفس  ( د



 جفاؼ الفم وصعوبة يف البلع ( س

 توتر عضبلت الصدر واليدين والرقبة والساقُت ( ج

 هتتز اليدين أو الساقُت ( ح

 هتتز وصخب الصوت ( خ

 ربدث بسرعة وغَت واضحة ( د

 غَت قادر على السمع أو الًتكيز ( ذ

 60و ادلفقودة. امَتهللا شاربيٍتالذاكرة ادلنسية أ ( ر

وفًقا خلرباء مجعية اإلدارة األمريكية، ىناؾ عشر قواعد إذا كنت ترغب يف التواصل بشكل 

 جيد، وىي:

 اشرح ادلفهـو أو الفكرة قبل التواصل (1

 حبث الغرض احلقيقي من التواصل (2

 النظر يف الغبلؼ اجلوي والوقت (3

 عبلقات األطراؼ األخرى (4

 كن على بينة من ذلجة وزلتوى األخبار (5
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 التواصل مع شخص مفيد وقيم للمستلم (6

 متابعة االتصاالت (5

 التواصل للمستقبل (8

 اإلجراءات تتسق مع الكلمات و (9

 61كن مستمعا جيدا (10

 تعليم اللغة العربية .ج

ادلتعلق بنظاـ التعليم الوطٍت ىو عملية  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓالتعلم وفًقا للقانوف رقم 

ل الطبلب مع ادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة تعليمية. ويف الوقت نفسو، وفقا دلَتصي، تفاع

كمسية ذكرت أف التعلم ىو زلاولة إلدارة البيئة عمدا حبيث شخص ما  نقلت عن إنده

يشكل أنفسهم بشكل إغلايب يف ظروؼ معينة. تنظيم التعلم ىو واحد من ادلهاـ الرئيسية 

 62للمعلم
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ؽلكن ببساطة تفسَت التعلم على أنو زلاولة للتأثَت على عواطف الفرد وذكائو 

من خبلؿ التعلم، ستكوف ىناؾ عملية  63وروحانيتو حىت يكوف مستعًدا للتعلم دبفرده.

لتطوير األخبلؽ الدينية واألنشطة واإلبداع لدى الطبلب من خبلؿ ذبارب التفاعل والتعلم. 

وفًقا لػ أومر عللك، يعد التعلم خطوة يف  64التعلم ىو جهد لتدريس جهد لتوجيو الطبلب.

رلموعة تتكوف من عناصر بشرية ومنشآت ومعدات وإجراءات تؤثر على بعضها البعض 

لتنظيم البيئة أو تنظيمها قدر وفًقا لػ نسوتُت، يعد التعلم نشاطًا  65لتحقيق أىداؼ التعلم.

 66اإلمكاف وربطها ابلطبلب حبيث كبلـ عملية التعلم.

بينما قاؿ أبو الدين انات إف التعلم ىو زلاولة لتوجيو الطبلب وخلق بيئة تسمح للتعلم 

ىو جهد يبذلو ادلعلموف لتعليم الطبلب أنو يف النهاية ىناؾ تغيَت  ابلتعلم. يف جوىره، التعلم

 67يف السلوؾ.

يف حُت أف فهم اللغة العربية يف "ادلعجم احلديث" مذكور ، فإف اللغة ىي األصوات 

ىناؾ العديد من آراء اخلرباء حوؿ فهم اللغة  68ليت يعرب عنها كل رلتمع للتعبَت عن نواايه.ا

جزء من  العربية، من بينها أمحد احلسيمي، اللغة العربية عبارة عن أصوات ربتوي على
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وفًقا للشيخ مصطفى اجلبلييٍت ، العربية ىي مجلة يستخدمها العرب يف  69حروؼ احلجية.

يفسر تعريف آخر أف اللغة العربية ىي لغة القرآف  70التعبَت عن نواايىم / أىدافهم.

واحلديث، وكبلعلا أساس الدين اإلسبلمي ولغة الثقافة اإلسبلمية مثل الفلسفة والكبلـ وعلم 

احلديث والتفسَت وما إىل ذلك. التعريف الذي قدمو اخلرباء أعبله، واحملتوايت واحملررين على 

ن اختبلفهم، لكن يرى ادلؤلفوف أف األىداؼ والغاايت متشاهبة، أي كأداة تتكوف من الرغم م

حروؼ اذلجائية اليت يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل اجتماعًيا شفهيًا وخطًيا. اللغة 

العربية ىي لغة أجنبية درستها أجياؿ من ادلسلمُت يف العامل. يف إندونيسيا أيًضا، يتم تعلم 

نذ سن مبكرة، ألف غالبية اجملتمع مسلموف، وذلم كتاب القرآف الذي ُنشر ابللغة اللغات م

 71العربية.

تدريس اللغة األـ أو اللغة األوىل أسهل ألنو ػلدث بشكل طبيعي من خبلؿ 

األنشطة مع اآلابء وبيئتهم. على النقيض من اللغات األجنبية، ؽليل التدريس إىل أف يكوف 

أكثر صعوبة ألف اللغة اندرًا ما تستخدـ أو حىت من قبل، لذا فإف إتقاف ادلفردات وبنية 

اجلملة غَت معروفة للمجتمع. لذلك فإف تدريس لغة أجنبية يتطلب الكثَت من الوقت 
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مة وادلستمرة حىت ؽلكن تكييف اللغة األجنبية واعتيادىا على األشخاص وادلمارسة ادلنتظ

 الذين يتعلموهنا، وكذلك اللغة العربية.

اللغة العربية يف إندونيسيا، إذا نظران إىل أعراض استخدامها يف اجملتمع، ؽلكن أف   

عاـ، اللغة  تكوف لغة أجنبية، كما ؽلكن أف تكوف لغة اثنية. ابلنسبة للبيئة واجملتمع بشكل

العربية ىي لغة أجنبية، ألهنا ليست لغة اجتماعية يومية. ىذا ؽلكننا أف نرى يف ادلدارس 

اإلسبلمية عموما تًتاوح من رايض األطفاؿ إىل الكلية. يتم وضع اللغة العربية كلغة أجنبية، 

 دبا يف ذلك وضعها يف ادلناىج الدراسية. شيء آخر ؽلكن استخدامو كمؤشر للغرابة يف

لذلك تعلم اللغة  72ادلدارس ىو أف اللغة العربية ال تستخدـ كلغة تدريس، بل كموضوع.

تنظيم عناصر سلتلفة  معالعربية ىو زلاولة لتعليم الطبلب تعلم اللغة العربية مع ادلعلم كميسر 

للحصوؿ على األىداؼ ادلراد ربقيقها ، وىي إتقاف اللغوايت وإتقاف اللغة العربية، مثل فهم 

ادلواد العربية، وجعل اجلمل ابللغة العربية، وما إىل ذلك. تشمل العناصر ادلعنية ادلعلمُت 

الفهم اآلخر ىو أف  والطبلب واألساليب ووسائل اإلعبلـ والبنية التحتية، وكذلك البيئة.

تعلم اللغة العربية ىو جهد للمعلمُت ذباه الطبلب يف تفاعل تعلم اللغة العربية حىت يتمكن 

الطبلب من تعلم شيء ما بفعالية وكفاءة. ىناؾ ثبلثة أشياء مهمة مًتابطة وال ؽلكن فصلها 
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)االىتمامات(، حىت يتمكن الطبلب من إتقاف اللغة العربية كلغة أجنبية، وىي: االىتمامات 

 73.وادلمارسة )التمرين ابستخداـ( والوقت الطويل )وقت طويل(

ارة يف تعلم اللغة العربية، ىناؾ أربع مهارات غلب أف يتقنها الطبلب، دبا يف ذلك مه

ادلهارات األربع ىي مهارات لغوية , اإلستماع، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الكبلـ

متسلسلة ومًتابطة. سوؼ يتقن األشخاص الذين يتعلموف اللغة العربية اللغة العربية بسهولة 

دلثل، إذا بدأوا دبمارسة ىذه ادلهارات ابلتسلسل بدًءا من االستماع والكبلـ وما إىل ذلك. واب

سيكوف لديو صعوبة يف امتبلؾ مهارات جيدة يف اللغة العربية إذا تعلمها من خبلؿ عدـ 

االىتماـ ابدلهارات ادلنهجية اليت غلب إتقاهنا. دلساعدة الطبلب على التمكن من إتقاف كل 

من ىذه ادلهارات بسهولة وفًقا دلستواىم، غلب أف يكوف ادلعلم قادرًا على اختيار ادلادة أو 

وضوع التعلم وفًقا دلتعة الطبلب وذبربتهم. من انحية أخرى، فإف اختيار األساليب م

واسًتاتيجيات التعلم ادلصممة خصيًصا لظروؼ الطبلب ربدد أيًضا صلاح الطبلب يف إتقاف 

 74اللغة العربية.
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يف تعلم اللغة العربية، يتم توجيو الطبلب لتطوير مهارات االتصاؿ بشكل صحيح 

( عناصر لغوية: القواعد )ادلفرد(، ٔوصحيح، لفظًيا وكتابًيا. يشمل نطاؽ تعلم اللغة العربية )

( ادلهارات اللغوية: االستماع )مهارة ٕبلء )أصوات(، )وادلفردات )ادلفردات(، والنطق، واإلم

( ٖالكبلـ) مهارة الكبلـ(، قراءة )مهارة قرأة(، والكتابة )مهارة كتابو(، و ) اإلستيما(،

اجلوانب الثقافية الواردة يف النصوص الشفوية وادلكتوبة. واحدة من أىم ادلهارات ىي القدرة 

هارة كبلـ( ادلنصب األكثر أعلية ألنو ؽلثل خاصية على الكبلـ. ربتل القدرة علىالكبلـ)م

لقدرات الطبلب على التواصل، وأحيااًن يرى صلاح تعلم اللغة، الذي يظهر من 

الكبلمهو نشاط لغوي نشط دلستخدـ اللغة يف استخداـ اللغة  مهارةالكبلملدى الطبلب.

م ابحملتوى وادلعٌت يف توصيل للتعبَت عن أنفسهم لفظيا. يف مهارةالكبلـ)مهارة الكبلـ( اليت هتت

الرسائل شفهياً، ىناؾ أشكاؿ وأساليب سلتلفة ؽلكن القياـ هبا وفًقا دلستوى إتقاف القدرات 

ابللغة العربية( استخداـ )اللغوية اليت ؽلتلكها الطبلب. ؽلكن أف يتضمن شكل تعليمالكبلـ

نعكس يف تنظيم تدريس واليت ينبغي أف ت ٘اللغات ادلنطوقة بدرجات متفاوتة من الصعوبة 

75اللغة.
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االعتبار حىت يف تعلم اللغة العربية، ىناؾ العديد من العناصر اليت غلب أخذىا يف 

يتمكن ادلتعلم من العمل بشكل جيد وربقيق النتائج ادلتوقعة. فيما يلي بعض عناصر تعلم 

 :76اللغة العربية اليت تتطلب قدرة ادلعلم على جعل التوازي

 الغرض من تعلم اللغة العربية  ( أ

بعد أف أحرز الكثَت من الناس تقدماً، فإف اذلدؼ من تعلم اللغة العربية ليس القضاء 

على السكاف األميُت، ألف ىذا اذلدؼ واضح، على الرغم من أنو غلب أف يظل ىدفًا طادلا 

جوًدا، ولكن اذلدؼ ادلهم من تعلم اللغة العربية ىو ذبهيز الناس أف اجلهل ال يزاؿ مو 

األشخاص ليتمكنوا من القراءة والكتابة حىت يفهموا التاريخ وادلستقبل ويستفيدوف أكثر من 

 سابقيو.

يتم توجيو تعلم اللغة العربية أساًسا ضلو ربقيق األىداؼ، أي األىداؼ طويلة ادلدى 

قصَتة ادلدى )األىداؼ اخلاصة(. األىداؼ احملددة ىي  )األىداؼ العامة( واألىداؼ

وصف لؤلىداؼ العامة، ألنو من الصعب ربقيق األىداؼ العامة دوف ربديدىا على وجو 

( حىت يتمكن الطبلب من فهم القرآف ٔالتحديد. األىداؼ العامة لتعلم اللغة العربية ىي: 

( حىت يتمكن ٕمية اليت غلب شلارستها. واحلديث، وكبلعلا ادلصادر الرئيسية للتعاليم اإلسبل
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( حىت يتمكن ٖالطبلب من فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسبلمية ادلكتوبة ابللغة العربية. 

الطبلب من فهم قراءات الصلوات والصبلة ابللغة العربية، حىت يكونوا أكثر تفانًيا يف عبادة 

 77العربية ادلهنية.( من أجل إنتاج خرباء اللغة ٗهللا سبحانو وتعاىل. 

اذلدؼ العاـ لتعلم اللغة العربية ال يزاؿ عاًما وال يزاؿ يتوسع لذلك ، غلب إعادة 

يق األىداؼ العامة لتعلم اللغة العربية. يف التأكيد على وجو التحديد حىت ؽلكن ربق

اإلرشادات اخلاصة ابللغة العربية ، يُذكر أف اذلدؼ من تدريس اللغة العربية ىو: يتمكن 

الطبلب من إتقاف ادلفردات اللغوية للكلمة العربية فوشو بشكل نشط وبليغ مع ما رلموعو 

جلملة اليت يتم بررلتها لتشمل كلمة وتعبَت يف أشكاؿ سلتلفة من الكلمات وأظلاط ا  ٓٓٚ

 موضوعات حوؿ األنشطة اليومية، سواء العقيدة أو العبادة واألخبلؽ.

ؽلكننا مقارنة ىذا هبدؼ التدريس يف التعليم العايل الذي مت صياغتو على النحو 

التايل: حبيث يتمكن الطبلب من التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم لفظية وكتابية. من 

ؼ التدريس أعبله، ؽلكن فهم أنو من ادلتوقع أف يكوف لدى الطبلب الصياغتُت ألىدا

مهارات يف االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة. ذلذا السبب، للدروس العربية عدة فروع على 

النحو التايل: ادلطلعة )القراءة(، )زلادثة(، اإلنشاء، القواعد )ضلو و الصرؼ(، و احملفوضات 
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للغة العربية، من ادلأموؿ أف تتحقق األىداؼ احملددة لتعلم اللغة ,من خبلؿ دراسة فروع ا

العربية، أي أف الطبلب قادروف على االستماع والكبلـ والقراءة والكتابة ابللغة العربية ، ويف 

 78النهاية يتم ربقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية بشكل عاـ بسهولة أكرب

 العالقة بني مهارة الكالم واحملاضرة يف تعليم اللغة العربية . ح

اللغة العربية ىي لغة أجنبية تدرس على نطاؽ واسع يف إندونيسيا. ليس فقط ألف غالبية 

السكاف ىم من ادلسلمُت، ولكن أصبحت اللغة العربية واحدة من اللغات الدولية كما ىو 

 دة )األمم ادلتحدة(.معًتؼ بو من قبل األمم ادلتح

مل يعد الغرض من تعلم اللغة العربية يركز فقط على الغرض من الدين لفهم القرآف 

ولكن لغرض التواصل االجتماعي. ىذا ما عرب عنو  -واحلديث كمصدر للقانوف يف اإلسبلـ 

أسراري من أف تعلم اللغة العربية يف جوىرىا ىو تطوير مهارات التواصل االجتماعي 

اـ اللغة العربية. من ىذا، ؽلكن مبلحظة أف الغرض من تعلم اللغة العربية ىو تطوير ابستخد

 79 التواصل ابستخداـ اللغة العربية، شفهياً وخطياً.

ة إبتقاف الطبلب ألربعة مهارات لغوية، وىي: مهارة يتسم ربقيق أىداؼ تعلم اللغة العربي

استماع، وكبلـ، وقرْاة، وكتابة. ادلهارات األربع ىي وحدة ال تنفصم، ويتوقع أف يتقن 
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الطبلب على قدـ ادلساواة. لتحقيق ىذه األىداؼ ليست سهلة. بذلت أنواع سلتلفة من 

ث ادلناىج وادلواد واالسًتاتيجيات اجلهود من قبل خرباء ومعلمي اللغة العربية، سواء من حي

ووسائل اإلعبلـ. ابإلضافة إىل ذلك، مت تنظيم العديد من األنشطة لدعم تطوير أربع مهارات 

يف اللغة العربية. واحد منهم ىو زلاضرة. انطبلقا من مفهـو أنشطتها، ؽلكن للمحاضراة 

استهبلؿ ادلهارة والكبلـ  ربسُت أربعة مهارات يف اللغة العربية بطريقة متوازنة، سواء من

 .والقرأة والكتابة

اللغة يف األساس ىي الكبلـ أو التحدث. ومن ادلهارات األساسية أيضا من مهارات 

.ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت أعلية االتصاؿ  اللغة

 .دلهارة أكثر بكثَتالشفهي بُت الناس. وذلذا يلجأوف التبلميذ إىل تعلم ىذه ا

وؽلكن تعليم ىذه ادلهارة بتدريب الطبلب على إلقاء اخلطب و احملاضرات، و يطبق ادلعلم 

 : أثناء القاء الطالب اخلطوات واالجراءات البلزمة لتعليم مهارة التحدث.مثل

 .ربديد األىداؼ             -

 .تصحيح نطق الكلمات و األلفاظ             -

 . ضبط الكلمات واأللفاظ             -

 . التجنب من أمراض الكبلـ             -



 .عرض األفكار بطريقة منطقية و مقنعة             -

 .و يف األخَت يقـو ادلدرس بعملية التقومي             -

وهبذا التدريب يتمكن التلميذ من حفظ التعبَتات واألمثاؿ واحلكم فيستخدمها يف 

 80.التحدث والكبلـ

احملاضرة ىي اسم آخر للتدريبات على الكبلـ ابستخداـ اللغة العربية. يظهر ىذا 

ادلصطلح بُت طبلب ادلدارس الداخلية. غلب عليهم ادلشاركة يف ىذه األنشطة اليت يتم 

ذىا كل أسبوع. يهدؼ ىذا النشاط إىل تدريب الطبلب علىالكبلمأماـ اجلمهور. تنفي

ؽلكن تفسَت الكبلـ على أنو زلاولة لنقل األفكار  81.الكبلـ الكبلـ جزء من اجلمهور

ر إىل اجلمهور. والكبلـ اجليد ىو خطاب ؽلكن أف يعطي انطباًعا إغلابًيا ألي واألفكا

 شخص يستمع.

ابإلضافة إىل ذلك، يف تدريس مهارةالكبلـ، من الضروري االنتباه إىل أساليب التدريس 

ادلناسبة لقدرات الطبلب. القدرة علىالكبلمبشخص ما ابستخداـ لغة أجنبية، دبا يف ذلك 

ليست ىي نفسها. ىناؾ أولئك الذين لديهم مهارات لغوية جيدة ومعتدلة اللغة العربية 
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للغاية، وىناؾ أولئك الذين بدأوا للتو يف تعلم حىت بعض الذين ال يستطيعوف حىت اآلف. 

لذلك، يف التعلم غلب أف يكوف ىناؾ العديد من التقنيات اليت ؽلكن استخدامها من قبل 

 عايل )خبَت(.والادلبتدئُت، ادلستوى ادلتوسط 

وفًقا أللُت هني، ىناؾ العديد من التقنيات يف تطوير مهاراة الكبلـ، وىي: دعم   

األنشطة مثل تقنيات التمثيل، والتوضيح، وإنشاء الصور، والسَتة الذاتية، وألعاب الذاكرة، 

ة وادلقاببلت، وألعاب بطاقات الكلمات، وادلناقشات، واأللعاب اذلاتفية، واحملاداثت أحادي

 82اجلاف ، واخلطب القصَتة أو زلاضرة، أكمل القصة.

تشمل التقنيات األخرى اليت ؽلكن استخدامها يف تطوير مهارة الكبلـ ظلوذج سبرين  

، فإف بعض التدريبات علىالكبلمتشمل: سبرينات اجلمع كبلـ. وفًقا ألمحد فؤاد أفندي

 .واذلوية، وسبارين احملادثة، ورواية القصص، وادلناقشات، وادلقاببلت، وسبارين احملاضراة

إف العبلقة بُت مهارة الكبلـ والتدريب على احملاضراة ىي تقنية أخرى أو نشاط داعم 

ن الطبلب إتقاف مهاراة الكبلـ يف األماكن لتعليم مهارة الكبلـ، ألنو يف احملاضراة يطلب م

العامة ابلثقة. لذلك، من خبلؿ ىذا التدريب، ؽلكن أف يساعد الطبلب بسهولة يف تعلم 
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الكبلـ من حيث األنشطة خارج الفصل. ابإلضافة إىل التدريبية اليت ألقاىا أمحد فؤاد  مهاراة

على اذلوية، وسبارين احملادثة، ورواية  أفندي يف احملاضراة، تشمل: التدريبات النقابية والتعرؼ

 83القصص، وادلناقشات، وادلقاببلت، وتدريبات احملضرة.

لقد كاف الغرض من ىذه احملاضرة / اخلطاب ىو القضاء على تكرار ادلوضوع الذي 

خطاب صمم النقاش الذي  مت تسليمو للطبلب يف وقت زلدود عن طريق نقل ادلعرفة ، وىو

 -ػلكم استخداـ ادلكتبة ، والذي سيقـو إبعداد وسائل اإلعبلـ ومن سيجري التقييم. 

 84معرفة جديدة جلميع الطبلب يف نفس الوقت ، وكذلك التدريب يف بعض أنشطة التعلم.

يف تنفيذ التدريب على احملاضرات، ىناؾ طريقة للتعليم تشبو بشكل أساسي أساليب التعلم 

 ؽلكن أف يتم ىذا األسلوب التعليمي يف رلموعة متنوعة من الطرؽ، مثل: 85والتعليم.

 ريقة احملاضرةط  .1

طريقة احملاضرة ىي طريقة يف التعليم حيث كيفية نقل ادلواد إىل الطبلب مع طريقة 

التفسَت والكبلـ اللفظي ، وؽلكن أيضا أف يقاؿ كتقنية زلاضرة، ىي طريقة التدريس 

 86ادلستخدمة لنقل ادلعلومات وأوصاؼ موضوع وادلشاكل اللفظية.
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ي من الطرائق التدريسية ادلستخدمة منذ أقدـ العصور حىت الوقت ىطريقة احملاضرة 

احلاضر، وقد نشأت ىذه الطريقة يف العصر اإلغريقي القدمي وعلى وجو التحديد مع نشأة 

الفلسفة السفسطائية وتطورت خبلؿ القروف الوسطى، يف وقت مل يكن فيو للكتاب يـو ذاؾ 

الشخص الوحيد الذي كاف ؽلتلك سلطوطًا ىو دور يذكر لفقداف الطباعة يف ذلك العصر. و 

ادلدرس وحده إذ كانت احملاضرة ىي صفة ادلدرس ادلبلزمة على الرغم من أنو كاف معظم 

 87األحياف

 شةطريقة ادلناق .2

ادلناقشة ىي زلادثة علمية من قبل بعض الناس الذين ينضموف إىل رلموعة لتبادؿ 

األفكار حوؿ مشكلة أو معا السعي إىل خبلؼ حوؿ مشكلة واحلصوؿ على إجابة اجلذر و 

أو مشكلة. يف حُت أف طريقة ادلناقشة ىي طريقة لتقدمي مادة الدرس حيث يعطي ادلعلم 

ات علمية لببلدة الرأي أو التوصل إىل استنتاجات أو صياغة الطبلب الفرصة إلجراء مناقش

 88بدائل سلتلفة حلل مشكلة.

وىي طريقة فعالة يف التدريس حيث يتبادؿ كل من ادلعلم والطالب النقاش يف موضوع 

 معُت يتم طرحو يف احلصة، فيديل الطلبة آبرائهم يف القضية ويعّقب عليها ادلعلم، وابلتايل
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فهي تعزز من شخصية الطالب وتنّميها كوهنا تشجعو على اإلدالء برأيو والتعبَت عنو، وىناؾ 

عدة أشكاؿ ألساليب ادلناقشة ىي اللجاف والندوات واجملموعات الصغَتة، وىناؾ ثبلثة أنواع 

 89. للمناقشة ىي: مناقشة مضبوطة، مناقشة مضبوطة جزئياً، مناقشة حرة

 ة األسئلة واألجوبةطريق .3

طريقة السؤاؿ واجلواب ىي كيفية تقدمي التدريس يف شكل أسئلة سواء من ادلعلم أو من 

 الطبلب الذين غلب اإلجابة عليهم ، وطرؽ السؤاؿ واإلجابة ىي أيضا طرؽ لتقدمي أو

التدريس يف شكل أسئلة غلب اإلجابة عليها سواء من ادلعلم إىل الطالب أو من الطالب إىل 

دلعلم. ؽلكن أف تكوف األسئلة أداة ادلعلم لتحفيز الطبلب 'أنشطة التفكَت، ؽلكن للمعلمُت ا

 90أيضا استخداـ إجاابت الطبلب لفعالية التدريس ادلستمر.

 طريقة البياف العملي .4

ف التوضيحي ىي طرؽ التدريس من خبلؿ عرض السلع واألحداث والقواعد طرؽ البيا

وتسلسل األنشطة ، إما مباشرة أو من خبلؿ استخداـ وسيلة تعليمية ذات صلة مع موضوع 

أو مادة يتم أيًضا استخداـ أساليب العرض إلظهار عملية أو قطعة عمل كائن يتعلق 
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ا تساعد الطبلب على البحث عن إجاابت مع ابدلوضوع. ىذه الطريقة فعالة للغاية ، ألهن

 91أعماذلم اخلاصة على أساس احلقائق أو البياانت الصحيحة.

أساسا أساليب يف التعليم والتدريس ؽلكن أيضا أف تطبق يف التدريب على التدريب 

يتم ذكر ظلط التدريب على الكبلـ ىنا لنقل سلتلف ادلعارؼ وادلواقف وادلهارات ، الكبلـ. 

مثل خطاب التدريب للطبلب ، وكذلك لتدريب ادلهارات األخرى. الطريقة اليت تستخدـ يف  

كثَت من األحياف لتدريب خطاب ىو زلاضرة. طرؽ احملاضرات: شرح وسرد لفظي من قبل 

ل إلقاء احملاضرات ، ووصف ، وشرح ادلواد ، وإعطاء ادلعلم للصف / الطالب. يف شك

التوجيهات ، ومعرفة كيفية التغلب على نقاط الضعف ونقل طريقة الكبلـ يف الرأي ىو : 

حفر آراء ادلتعلمُت ، وىذا الرأي ىو وصف خلطاابت التدريب ادلادي وغَتىا من ادلشاكل. 

التمارين واحملاكاة ولعب األدوار ىو  ىذا لو عبلقة بعملية تعلم مهارات الكبلـ. إف زبصيص

 هنج يف حل مشكلة ادلتعلمُت من خبلؿ مناقشة إصدار اآلراء واآلراء.

طريقة ادلناقشة ىي: طريقة لتقدمي أو تقدمي مواد الدرس، حيث يقدـ ادلعلم للطبلب أو 

رلموعات من الطبلب مناقشة علمية جلمع اآلراء أو التوصل إىل استنتاجات أو ترتيب 

تلف حل بدائل دلشكلة. غلب أف يتم ىذا األسلوب من قبل الطبلب لرعاية الطبلب سل

 للسؤاؿ عما ىو غَت واضح أو إذا مل يطلب منو أف يتربع بفكر يف ادلناقشة اليت جرت.
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 Suprijianto, Pendidikan Orang Dewasa, ( Jakarta : PT Bumi Aksara2005),  hlm. 30.  



ادلظاىرة ىو تقدمي مادة ابستخداـ طريقة التظاىر. للطبلب ىو إعطاء مهمة زلددة 

لفة والطبلب إعطاء تفسَتات أماـ أصدقائو ابستخداـ اليت يتم تقسيمها إىل رلموعات سلت

 الدعائم وفقا لللقب الذي قدمو ادلعلم.

يف التدريب زلاضرة ىناؾ العديد من العوامل اليت غلب أف يبلحظ ادلتحدثُت للكبلـ. 

وحبسب أرشد وموكيت، ىناؾ عامبلف ؽلكن أف يؤثرا على فعالية الكبلـ، أي العامل اللغوي 

 اللغوية. وتشمل العوامل اللغوية ما يلي:والعوامل غَت 

)أ( دقة الكبلـ وىيكل اجلملة؛)ب( ادلوضع ادلناسب للضغط والنربة وادلفاصل وادلدة؛   

ذلجة وإيقاع )ج( اختيار الكلمات )التشعب(.ابإلضافة إىل العوامل اللغوية، ىناؾ أيضا 

اجلامدة؛ )ب( الطبلقة يف عوامل غَت لغوية تشمل: )أ( ادلواقف ادلعقولة واذلادئة وغَت 

الكبلـ؛ )ج( إتقاف ادلواد؛)د( اإلؽلاءات واحملاكاة ادلناسبة؛)ىػ( صوت عاؿ؛ )و( النعومة؛ و 

 92الشجاعة )ز( األعلية أو االستدالؿ

نب ىو أيضا نفس اجلانب يف اذباه كبلـ، وفقا ألمحد فؤاد أفندي، اجلوانب اليت مت ىذا اجلا

 تقييمها يف اذباه كبلـ كما نصح اخلرباء، على النحو التايل:
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 Arsyad, Maidar dan Mukti. Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa . Jakarta: Erlangga. 1988.) 

hlm 17-22 



  ،اجلانب اللغوي الذي يشمل: النطق، موضع الضغط، ذلجة وإيقاع

 اختيار الكلمة، اختيار العبارة، ترتيب اجلملة، االختبلؼ

  غَت اللغوية اليت تشمل: النعومة، وإتقاف ادلوضوع، وادلهارة ، اجلوانب

 93والتفكَت، والشجاعة، وخفة احلركة، والنظاـ

  البحوث السابقة  . خ

"اسًتاتيجية ادلعلمُت  ٕ٘ٔٓ يف البحوث السابقة اليت قامت هبا ايناتوؿ فلسطُت

الدينيُت يف ربسُت الطبلب االخبلقيو من خبلؿ المنهجية واحملاضرة يف اإلنساف ترنج 

. كيفيو التخطيط السًتاتيجية ادلعلم الديٍت يف ربسُت ٔجاليك" مع صياغة ادلشاكل 

تنفيذ  . كيفيوٕ األخبلؽ من الطبلب من خبلؿ المنهجية وادلهتدية يف رجل ترنج جاليك

اسًتاتيجية للمعلمُت الدينيُت يف ربسُت الطبلب األخبلقيُت من خبلؿ ادلهتديُت وادلعتصمُت 

. ما ىي القيود اليت تفرضها االسًتاتيجيات الدينية للمعلمُت يف ٖيف اإلنساف ترنج جاليك 

. ٗ تعزيز أخبلؽ الطبلب من خبلؿ ادلعلمُت المنهجيُت وادلعتصمُت يف رجل ترنج جاليك

ىو احلل السًتاتيجيات ادلعلمُت الدينيُت يف تعزيز األخبلؽ للطبلب من خبلؿ ادلدرسة  ما

( زبطيط ٔاالسبلميو وادلعتصم يف ماف ترنج جاليك مع نتائج البحث كشفت اف: )
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 Ahmad fuad effendy, Metodelogi pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 125 

 



اسًتاتيجيات ادلعلمُت الدينيُت يف تعزيز االخبلقيو الطبلب من خبلؿ المنهجية وادلهتدية يف 

طرؽ دعم مثل أداه التقييم اليت ىي شكل من اشكاؿ  ٕستخداـ رجل ترنج جاليك ىو ا

االختبار يف قياس ادلناطق ادلعرفية وغَت االختبارية لقياس اجملاؿ احلركي، ويف شكل وسائل 

االعبلـ ىو إرساؿ الرسائل وؽلكن اف ربفز عقوؿ الفيديو، واألفبلـ، وأجهزه الراديو، وأقراص 

 94الدي يف دي، والصور

"العبلقة بُت أنشطة زلاضراة دينية  ٕٗٔٓالدراسة الثانية اليت أجراىا دمحم شوال الدين 

ناوية اإلسبلمية الداخلية وإصلازات تعلم الطبلب يف مدرسة زلاضرة دينية مدرسة تس

ىدايةالطالبُت الثانية" مع صياغة ادلشكلة "ىل ىناؾ أتثَت ألنشطة احملاضرة يف التعليم ادلبكر 

احملسوبة كانت  rيف ربصيل الطالب يف موضوعات عقيدة طالب؟ أظهرت النتائج أف قيمة 

إىل  ٓٗ.ٓلنطاؽ من احملسوبة يف ا rوأدرجت يف الفئة ادلعتدلة أو الكافية )القيمة  ٕٗٗ.ٓ

دينار كوييت. وابلتايل ، ىناؾ عبلقة معتدلة أو كافية بُت  ٜٚ.ٚٔ( بقيمة قدرىا ٓٚ.ٓ

أنشطة زلضرة عداننية حوؿ ربصيل الطبلب يف عقيدة أخلك يف مدرسة تسناوية ىداية 
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أوت حاليب طالب اإلسبلمية الثانية وأنشطة زلضرة عدنية تسهم دبا فيو الكفاية يف زايدة 

 95يل الطبلب.ربص

"اسًتاتيجيات تدريب احملاضرات حوؿ   ٕٚٔٓحبث الحق بقلم فيمي رمسي أوكًتي 

طبلب ادلدرسة الداخلية اإلسبلمية داروؿ فبلح بتونج ابي ابندونج القدرة على سلاطبة 

المبونج" مع صياغة ادلشكلة "ما ىي اسًتاتيجية زلاضرة التدريب على قدرة طبلب داروؿ 

فبلح اإلسبلمية الصعود بيتونج بندر المبونج؟" مث من نتائج ىذه الدراسة ىو وجود أنشطة 

لى إلقاء اخلطاب من خبلؿ تقدمي زلتوايت احملاضرات ؽلكن للطبلب صقل القدرة ع

اخلطاب بثقة. ؽلكن أف طللص إىل أف اسًتاتيجية تدريب احملاضرات اليت تستخدمها مدرسة 

دار الفبلح اإلسبلمية الداخلية ىي اختيار رلموعات احملاضرات ، ووضع جداوؿ 

صحيحها احملاضرات، وىذا يهدؼ إىل تنظيم مسار احملاضرات. إنشاء نصوص الكبلـ وت

حبيث ال يًتدد الطبلب يف وجود كلمات خاطئة يف تسليم الرسائل يف نص الكبلـ. احفظ 

نص اخلطاب ، واذلدؼ من ذلك ىو أنو ؽلكن للطبلب توصيل الرسالة جيًدا أماـ اجلمهور. 

تزيُت قاعات احملاضرات ، واذلدؼ من ذلك ىو أف الطبلب مراتحوف ومتشوقوف إلجراء 
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 2014,ىدايةالطالبُت الثانية"

 



ديد موضوع اخلطاب ، اذلدؼ ىو أنو ؽلكن توجيو الطبلب وفًقا تدريب احملاضرات. رب

 96لصفهم

اء احملاضرات والثقة ابلنفس العبلقة بُت شدة إلق, 2017 رمحن دايف فيصالز حبث

يف معهد ات مَتوؿ اإلسبلـ   كلية ادلعلمُت إلسبلمية ٔيف اخلطابة العامة سانًتي الفئة 

( ما ىي شدة ٔصياغة ادلشكلة اليت نريد أف نعرفها من ىذه الدراسة ىي )مع  .سوراكارات

ي ثقة ( ما ىٕ؟ )تعمَت اإلسبلـ سوراكريتيف مدرسة  ٔتوجيو زلاضرة لطبلب الصف 

( ىل ىناؾ عبلقة بُت ٖيف التحدث أماـ اجلمهور؟ ) كلية ادلعلمُت 1من  ٔطبلب ادلرحلة 

كلية  1شدة توجيو احملاضرة والثقة يف التحدث أماـ الطبلب يف الفصل األوؿ من طبلب 

 .تعمَت اإلسبلـ سوراكريتيف مدرسة  ادلعلمُت

من ( : 37.7) 23ا كانت نتائج دراسة شدة توجيو احملاضرة اليت حصلت عليه

ادلستجيبُت على مستوى ( : 57.4) 35ادلستطلعُت على مستوى كثافة عالية ، وكاف 

يف حُت أف نتائج الثقة ادلتغَتة . وكاف مستوى شدة منخفضة( : 4.9) 3شدة معتدلة ، و 

من ( : 8.20) 5يف البياانت اليت مت احلصوؿ عليها يف اخلطابة اليت مت احلصوؿ عليها 
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فيمي رمسي أوكًتي "اسًتاتيجيات تدريب احملاضرات حوؿ القدرة على سلاطبة طبلب ادلدرسة الداخلية اإلسبلمية داروؿ فبلح بتونج  
  2017 ابي ابندونج المبونج"



من ادلستطلعُت ( : 19.70) 12ُت لديهم مستوى جيد للغاية من الثقة، فإف ادلستطلع

من ادلستطلعُت مستوى معتدؿ من الثقة ( : 42.60) 26لديهم مستوى جيد من الثقة، 

 9.80) 6من ادلستطلعُت لديهم مستوى منخفض من الثقة ، و ( : 19.70) 12، 

أظهرت نتائج . ل من ذلك بكثَتمن ادلستطلعُت لديهم مستوى من الثقة ابلنفس أق( :

التحليل البحثي وجود عبلقة إغلابية وىامة بُت شدة توجيو احملاضرة وثقة اخلطابة يف طبلب 

الصف األوؿ يف مدرسة كلية ادلعلمُت اإلسبلمية دبدرسة اتمَتوؿ اإلسبلمية الداخلية ، وقد 

سعار جدوؿ رايؿ عماين اليت مت التشاور معها مع أ 0.5529ذبلى ذلك من خبلؿ 

( 0.4800) :5أو ( 0.3223) :1البحث على حد سواء على مستوى األخطاء 

 95r.أكرب من  roشلا يعٍت أف 

. دافع سانًتي عن ادلشاركة يف أنشطة احملاضرات يف ٕٙٔٓأصلرايٍت بوتري ريفا. 

. ٕٙٔٓمدرسة بينش إنساين اإلسبلمية الداخلية احلديثة يف سوسوكاف ، سيمارانج رغلنسي 

. كيف ىي أنشطة احملاضرة يف مدرسة بينا إنساين احلديثة اإلسبلمية ٔمع صياغة ادلشكلة 

. كيف يتم ربفيز الطبلب ٕ؟ ٕٙٔٓسوكاف ، سيمارانج رغلنسي يف عاـ الداخلية يف سو 

يف حضور أنشطة احملاضرات يف مدرسة بينساين احلديثة اإلسبلمية الصعود يف سوسوكاف، 
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ٔالعبلقة بُت شدة إلقاء احملاضرات والثقة ابلنفس يف اخلطابة العامة سانًتي الفئة  رمحن دايف فيصالز  يف معهد   كلية ادلعلمُت إلسبلمية 
.ات مَتوؿ اإلسبلـ سوراكارات  2017  



. كيف يتم تنفيذ أنشطة احملاضرات للطبلب يف ٖ؟ ٕٙٔٓسيمارانج رغلنسي يف عاـ 

 ؟ٕٙٔٓسوكاف، سيمارانج رغلنسي يف عاـ مدرسة الصعود اإلسبلمية احلديثة بينا إنساين سو 

( مت تنظيم أنشطة احملاضرة يف مدرسة بينساين اإلسبلمية ٔأظهرت النتائج أف )

( احملاضرات اليت ٖالداخلية احلديثة مرة واحدة يف األسبوع كل ليلة من أايـ األسبوع. )

 98ادلضي قدما.تعقدىا مجيع اإلدارة زبرب مجيع الطبلب جبمع نصوص الكبلـ واجلوىر قبل 

 إصن الٌورح

 الجبحش

 الٌزٍجخ الجحش

ايناتوؿ  1

 فلسطُت

اسًتاتيجية ادلعلمُت 
الدينيُت يف ربسُت 

بلقيو الطبلب االخ
من خبلؿ 

المنهجية واحملاضرة 
يف اإلنساف ترنج 

 جاليك

( زبطيط اسًتاتيجيات ادلعلمُت ٔ)
الدينيُت يف تعزيز االخبلقيو الطبلب 

من خبلؿ المنهجية وادلهتدية يف 
 ٕرجل ترنج جاليك ىو استخداـ 

طرؽ دعم مثل أداه التقييم اليت ىي 
شكل من اشكاؿ االختبار يف 

ية وغَت قياس ادلناطق ادلعرف
االختبارية لقياس اجملاؿ احلركي، ويف 

شكل وسائل االعبلـ ىو إرساؿ 
الرسائل وؽلكن اف ربفز عقوؿ 

الفيديو، واألفبلـ، وأجهزه الراديو، 
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ٕٙٔٓسيمارانج رغلنسي "  



 وأقراص الدي يف دي، والصور

دمحم شوال  2
 الدين

عبلقة بُت أنشطة اؿ
زلاضراة دينية 
وإصلازات تعلم 

الطبلب يف مدرسة 
سة زلاضرة دينية مدر 

تسناوية اإلسبلمية 
الداخلية 

 ىدايةالطالبُت الثانية

 ٕٗٗ.ٓاحملسوبة كانت  rقيمة 
وأدرجت يف الفئة ادلعتدلة أو الكافية 

احملسوبة يف النطاؽ من  r)القيمة 
( بقيمة قدرىا ٓٚ.ٓإىل  ٓٗ.ٓ

دينار كوييت. وابلتايل ،  ٜٚ.ٚٔ
ىناؾ عبلقة معتدلة أو كافية بُت 

وؿ ربصيل أنشطة زلضرة عداننية ح
الطبلب يف عقيدة أخلك يف 
مدرسة تسناوية ىداية أوت حاليب 
طالب اإلسبلمية الثانية وأنشطة 
زلضرة عدنية تسهم دبا فيو الكفاية 

 يف زايدة ربصيل الطبلب

فيمي رمسي  3

 أوكًتي

اسًتاتيجيات تدريب 
احملاضرات حوؿ 
القدرة على سلاطبة 
طبلب ادلدرسة 
الداخلية اإلسبلمية 

فبلح بتونج داروؿ 
ابي ابندونج 

 المبونج"

وجود أنشطة احملاضرات ؽلكن 
للطبلب صقل القدرة على إلقاء 
اخلطاب من خبلؿ تقدمي زلتوايت 
اخلطاب بثقة. ؽلكن أف طللص إىل 
أف اسًتاتيجية تدريب احملاضرات 
اليت تستخدمها مدرسة دار الفبلح 
اإلسبلمية الداخلية ىي اختيار 

وضع رلموعات احملاضرات ، و 
جداوؿ احملاضرات ، وىذا يهدؼ 
إىل تنظيم مسار احملاضرات. إنشاء 
نصوص الكبلـ وتصحيحها حبيث 
ال يًتدد الطبلب يف وجود كلمات 



خاطئة يف تسليم الرسائل يف نص 
الكبلـ. احفظ نص اخلطاب ، 
واذلدؼ من ذلك ىو أنو ؽلكن 
للطبلب توصيل الرسالة جيًدا أماـ 

اضرات ، اجلمهور. تزيُت قاعات احمل
واذلدؼ من ذلك ىو أف الطبلب 
مراتحوف ومتشوقوف إلجراء تدريب 
احملاضرات. ربديد موضوع اخلطاب 
، اذلدؼ ىو أنو ؽلكن توجيو 

 الطبلب وفًقا لصفهم

رمحن دايف  4
 فيصالز

العبلقة بُت شدة 
إلقاء احملاضرات 

والثقة ابلنفس يف 
اخلطابة العامة 
 ٔسانًتي الفئة 
كلية ادلعلمُت 

يف   سبلميةإل
معهد ات مَتوؿ 

اإلسبلـ 
 2017سوراكارات

كانت نتائج دراسة شدة توجيو 
 23احملاضرة اليت حصلت عليها 

من ادلستطلعُت على ( : 37.7)
 35مستوى كثافة عالية ، وكاف 

ادلستجيبُت على ( : 57.4)
 4.9) 3مستوى شدة معتدلة ، و 

. وكاف مستوى شدة منخفضة( :

ادلتغَتة يف  يف حُت أف نتائج الثقة
البياانت اليت مت احلصوؿ عليها يف 

 5اخلطابة اليت مت احلصوؿ عليها 

من ادلستطلعُت لديهم ( : 8.20)
مستوى جيد للغاية من الثقة، فإف 

من ( : 19.70) 12
ادلستطلعُت لديهم مستوى جيد من 

من ( : 42.60) 26الثقة، 



ادلستطلعُت مستوى معتدؿ من الثقة 
من ( : 19.70) 12، 

ادلستطلعُت لديهم مستوى منخفض 
من ( : 9.80) 6من الثقة ، و 

ادلستطلعُت لديهم مستوى من الثقة 
. ابلنفس أقل من ذلك بكثَت

أظهرت نتائج التحليل البحثي 
وجود عبلقة إغلابية وىامة بُت شدة 
توجيو احملاضرة وثقة اخلطابة يف 
طبلب الصف األوؿ يف مدرسة  

رسة كلية ادلعلمُت اإلسبلمية دبد
اتمَتوؿ اإلسبلمية الداخلية ، وقد 

 0.5529ذبلى ذلك من خبلؿ 

رايؿ عماين اليت مت التشاور معها 
مع أسعار جدوؿ البحث على حد 

 :1سواء على مستوى األخطاء 

 :5أو ( 0.3223)

أكرب  roشلا يعٍت أف ( 0.4800)
 r .من 

أصلرايٍت  5
 ريفا. بوتري

دافع سانًتي عن 
ادلشاركة يف أنشطة 

اضرات يف مدرسة احمل
بينش إنساين 

اإلسبلمية الداخلية 
احلديثة يف سوسوكاف 

مت تنظيم أنشطة احملاضرة يف 
مدرسة بينساين اإلسبلمية 
الداخلية احلديثة مرة واحدة يف 
األسبوع كل ليلة من أايـ 

( احملاضرات اليت ٖاألسبوع. )
تعقدىا مجيع اإلدارة زبرب مجيع 



، سيمارانج رغلنسي 
ٕٓٔٙ 

بلب جبمع نصوص الكبلـ الط
 واجلوىر قبل ادلضي قدما

ويقـو الباحث ىذا البحث ليس تكريرا من البحوث السابقة، أما الفرؽ بُت البحوث 

 السابقة يف ىذا البحث مع حبوث حوؿ ىذا وىي يف مكاف البحثز

وف واإلختبلؼ يف مهارة اليت سبلك (Blitar) أما الدراسة احلالة يف ادلعهد ادلودة ابليتار

الطبلب. أما الدراسة احلالة يف مهارة الكبلـ للغة العربية و تدريب احملاضرة لتعليم اللغة 

 .العربية يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات 

 


