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  3002:  ة سنة اإلقام

  (Blitar) اتريخ أتسيس معهد املودة الثانية للبنات ابليتار .1

معهد ادلودة الثانية ىي مؤسسة تعليمية إسالمية خاصة تقوم بتعليم الشاابت أتسست يف 
الشيخ أمحد ساحل،  ، كعالقة بُت أفكار ومثل 6969أكتوبر  6009/36ذو القعدة  9

م ججونتورج   معهد ادلودة الثانية ىي قحقي  لككرة مؤسس والقائم أبعمال معهد دار السال
 6عظيمة عن شخصية التعليم والنضال )الشيخ أمحد ساحل( يف تعليم ورعاية النساء 

( كان 6938قبل عدة سنوات من أتسيس معهددار السالم جونتور )أتسست يف عام 
د ساىال أول رائد تربية أطكال، حيث كان طالبو يتألكون من أبناء وبنات تربوا الشيخ أمح

عليو مباشرة  بعد أن أصبحت مشهورة على ضلو متزايد والطالب أكثر من الطالب ابنة 
الطالب  ومع ذلك، دل يتم إطالق سراحو طموحو للنهوض ابلتعليم للنساء، ج جيب أن تظل 

دلكان عن ادلعهد الذكر ج، رسالتو يف ذلك الوقت  معهد النساء ، ولكن جيب فصل ا
ولذلك، عندما اشًتى األرض من األسرة األم سويتيحة ساحال )زوجتو( يف قرية كوبر )يف 
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(، قال إن األرض ستستخدم للمعهد النساء   ادلثل العليا ىي شهادة ووالية اليت 6997عام 
ن خالل إنشاء معهد ادلودة يف عام يتم قحقيقها من قبل ادلزيد من األم سويتيحة ساحال م

(  يف عام 6969سنة  63الذي تديره وطورتو مؤسسة األرحم )وثيقة التوثي  رقم  6969
، افتتحت مؤسسة األرىام معهد ادلودة  الثانية كمتابعة من قبول مؤسسة الوقورية يف 3002

 3قرية جيووت نليغوك اب ليتار 

يف قرية جيوت ، كان للمكان الذي متت إدانتو اتريخ قليل   3قبل أتسيس معهد ادلودة 
ألنو منذ عدة سنوات أصبح ىذا ادلوقع موقًعا دلؤسسة تعليمية حيث يوجد أشخاص يغكرون 

، كان ىذا ادلكان عبارة عن مبٌت على  3ذلذه ادلؤسسات التعليمية  قبل أتسيس ادلودة 
ل مسجد ، والعديد من الكصول الدراسية ، وكان ىناك رلال شائع االستخدام يف شك

الرايضة  ألنو قبل أن تصبح معهد للبنات ، أصبح ىذا ادلكان رمسًيا ومؤسساتًيا مثل ادلدارس 
 بشكل عام ، وىي مدرسة الثانوية 

م جديد كان ىناك قاد  6909، يف ادلاضي ، حوارل عام  3اتريخ من أول معهد ادلودة 
يدعى موسكام  ىو الذي فتح غابة قرية جيوت يف مكان صاحل للسكن  وحده يف بناء 
البيوت واخلشونة يف ىذا ادلكان ، وبٌت أول مسجد جيوت  تزداد الوقت وتزوج من امرأة من 
بالاتر ، وىي مونتواي  بعد الزواج ، زار االثنان جافا الوسطى يف منزل والدي مسكوم  

 kowe mbesok nduwe anak wadon toh e neng سكوم على أي حال جويقول اآلابء م

geger شلا يعٍت أنو إذا كان لديك ابنة ، فستكون ىناك عالمة شليزة على ظهرىا الحًقا   ج
وبعد احلصول على ابنة ثبت أنو صحيح  معا لبناء أسرة ، أنشأ الزوجان كوخ يتكون من 

ربعة أطكال وثالثة أوالد وامرأة واحدة لكًتة طويلة  العديد من الطالب والطالبات  للزوجُت أ
ومن إحدى بناهتا اجلميالت امسها كرمننت ، اليت تزوجت بعد ذلك من طالب اجلدة 

 Khasadipuroو  Karminten  حياة كرمينتُت Khasadipuroموسكام ادلسمى كسديكوري 
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حازًما وأصبح ثراًي   كسديكوري بسيطة للغاية  مع مرور الوقت أصبح كسديكوري مزارًعا 
كالمها ال يريدان تلقي ادلَتاث من كال الوالدين  بعد أداء احلج ، قام االثنان بتغيَت امسو إذل 

 2االمتنان و زينب  يسمي سيد الشكور و سيدة الشكور 

ي كانت قحظى برعاية عائلة احلاج ، أصبح ىذا ادلكان معهد للسلكي 6900يف عام 
احلزينة نكسها ودل تدم طوياًل ، وكلما طالت فًتة استنكاد الطالب الذين كانوا ىنا  وبعد 

يف  Safekذلك كان ىناك شخص أعاد بناء روح التعلم يف ىذا ادلكان امسو السيدسكيك 
 التكاثر  ومثل ادلعهد   يف البداية كان ادلنزل مزدمحًا للغاية وبدأ طالبو أيًضا يف6960عام 

تستخدم لنكد تدرجييا وليس ىناك طالب  دل يكسر السيد زينل إعادة بناء ادلعهد يف عام 
برفقة مؤسسة رمسية تسمى إم إس أسوكوراي  دلدة عشر سنوات تقريًبا ، كان ادلعهد  6990

ا ، فقدت ىذه ادلؤسسة أيضً  3003يعمل وكذلك العديد من طالبو ، وحبلول هناية عام 
،  3003طالهبا وكما كان احلال من قبل أيًضا ، فقد نكد طالهبا أيًضا  يف الكًتة اليت تلت 

دل يعد ىذا ادلكان يستخدم أو ال يعمل  مث ىناك أحكاد احلج العظيم لالمتنان ، يغكرون ىذا 
ظرًا ادلكان دلدرسة بوتري ادلودة اإلسالمية الداخلية ادلوجودة يف كوبر ، جييت ، بونوروغو  ن

ألن ادلكان بعيد عن بونوروجو وبليتار ، فهو مصنوع من ادلودة الثانية  وىو نكس منوذج 
 0اب فونوروغي   6التعلم ابلضبط مع ادلودة 

 الرؤية والرسالة .2

يتار  ىذا معهد ىو فرع من بل-نليغوك -تقع معهد ادلودة الثانية للبنات يف قرية جيوت 
 9فونوروغي  اليت ذلا الرؤية والرسالة على النحو التارل:-جيتيس-ادلعهد ادلودة جوبَت

 الرؤية : كردية معنواي ، موثوقة فكراي ، تغ  يف العصر العادلي ، ضلو الربكة اإلذلية ج
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لرسالة: بناء اجليل الشاب كرائد وقادة األشخاص ادلتدينُت وادلتدينُت وادلتكانُت وادلبدعُت ا
 وادلبدعُت وادلبدعُت وادلستقلُت القادرين على إقامة شراكات )إخوة( دلباركة هللا

 تركيز الربانمج املؤسسي .3

ي النكسي، شلا يعٍت أىم التعاليم أو التنشئة يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية ىي إعتماد عل
عدم االعتماد على اآلخرين  مع احملكز ، والتعلم كاف / ساعد نكسك  الشباب ادلتعلم 
يساعدون أنكسهم ، ويستطيعون مواجهة ادلستقبل أبمل ، وطريقة احلياة مكتوحة على 
مصراعيها  ابدلقابل ، شاب ال يؤمن بنكسو ، فهو دائم القل  والريبة ، ولن يث  فيو  تعد 

دلدرسة الداخلية اإلسالمية مكاًًن دلمارسة التمارين ليكون الشخص الذي حيبها وجييدىا ، ا
وليس فقط طلب ادلساعدة  النكوس اخلمسة للبوندوك واليت ىي أىداف ومناذج للتشكيل 

 الشخصي للسانًتي ىي كما يلي:

 النكوس قصَتة 

 الروح األصلية 

 روح البساطة 

 ة )إعتماد علي النكسي(النكوس ادلساعدة الذاتي 

 الروح اإلسالمية الدديقراطية 

  الروح احلرة )حرية التككَت والتصرف يف تقرير مستقبلو ، واختيار طريقة
 تعطي معهدادلودة األولوية للتعليم على التعليم  للحياةيف اجملتمع(

 األىداف الًتبوية معهد ادلودة الثانية ىي:

 (  اجتماعي6



 (  حياة بسيطة3

 ال األطراف ( 2

الغرض الرئيسي من جعبادة طالب العلمج  ليس موظف  أما أحد االختالفات يف ادلدارس 
 مع ادلدارس احلكومية فهي كما يلي ، من بُت االختالفات الواضحة: 3الداخلية ]ادلودة 

 التوازن بُت العلوم العامة والعلوم الدينية 

  يف دروس اللغة العربية واإلصلليزية 

 8ب يعيشون يف مهاجع منضبطةالطال 

يف الواقع ، يعتمد التعليم االبتدائي يف معهد البنات اإلسالمي فقط على العلوم 
األساسية ، حبجم كلية الدراسات العليا يف اخلارج  جيب أن تستند ادلعرفة الدينية إذل القدرة 

قراءة القرآن بسالسة وبشكل جيد وكتابة اللغة العربية بطالقة  عندما تكون ىااتن  على
 7السياستان غَت متوازنتُت ، فمن الصعب متابعتهما بشكل صحيح 

ليزية بكعالية   ىذا يف معهد البنات اإلسالمي منذ البداية ، مت تدريس اللغة العربية واإلصل
يعٍت االستمرار يف التحدث يف زلادثة حىت تصبح وسيلة للتعليم يف بعض ادلوضوعات ، 
وليس فقط سهل أو سليب  إهنا ليست لغة التواصل فقط ، فاللغة العربية يف الصف الثاين 

شلا  ىي ابلكعل لغة معرفة الدين  اللغة العربية ىي طريقة جديدة فعالة لتدريس لغة حية ،
يعٍت أنو ديكن استخدامها يف احملادثة اليت تبدأ يف الصف الثاين، على الرغم من أن الدروس 

 ليست عالية بعد 
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 أحوال املعهد املودة الثانية للبنات .4

كانت حالة يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار فيما يتعل  حبالة النزل وبيئتو، خلص 
رلدية للغاية الستخدامها يف أنشطة التعلم أو كمهاجع، كما الباحثة أن تعترب حالة معهد 

يتضح من ادلدرسة أو القوى العاملة يف معهد ادلهاد كافية للغاية ويساعدىا مدرسون سللصون 
يف ادلعهد، مث حالة عدد الطالب الذي يعد معيارًا كافًيا إلنشاء ادلدارس وادلراف  والبنية 

كاتب، مكاتب ادلعلمُت، ادلكتبات الصغَتة، غرف التحتية مثل ادلساجد والكصول وادل
الطالب، أماكن وقوف السيارات العامة، ادلستودعات، ادلطابخ، احلمامات، الغرف اخلاصة، 
رلال وعدد من ادلركبات اليت ىي يف حالة جيدة ابلكعل ومناسبة للطالب لالستخدام أو 

 6االستخدام 

ابإلضافة إذل ذلك ، فإن حالة البيئة الداخلية اليت تقع يف قرية جيووت، منطقة عليغاك 
الكرعية يف منطقة بليتار مع جو قريب من التالل، ويف ىذامعهد يف بداية كل عام يكتح 

 التسجيل للطالب اجلدد 

 رقم حالة معهد تعليق
مدرًسا للخدمة  30معلًما من  00يتألف 

 اخلارج مدرًسا من 30و 
 6 عددادلعلم

طالبات من سلتلف مستوايت  302
 الصف

 3 عدد الطالب
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فصاًل ، مكتبان ،  69مسجد واحد ، 
 69مكتب معلم ، مكتبة صغَتة زللية ، 

غرفة ، غرفة معيشة ، موقكان عامان ، 
محامات ، محام  8مستودع ، مطبخ ، 

واحد ، سلترب كمبيوتر ، حقل واحد ، 
 مواقع الضيف 0عدد من ادلركبات ، 

ادلراف  والبنية 
 التحتية

2 

 6 6جدول

 رقم حالة البيئية تعليق
اقبل الطالب اجلدد كل عام دراسي 

 جديد
 6 استقبال الطالب

يف وسط ادلستوطنة ، يقع شارع ادلسجد 
بليتار -صلليجوك-يف قرية جيوت 7رقم 

 ، شرق قرب البطل ادلعلن

 3 موقع ادلعهد

 3 6جدول 

 9ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ىي: أنشطة الطالب يف

 10أنشطة الطالب اليومية  .5

 يستيقظ الطالبات من إعداد صالة الصباح 00 0يف الساعة 

 مساًء مكردات )طبيعة مواترود( 9:69  يف الساعة
                                                           

 ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار حالةالوثيقة عن  9

 ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار أنشطة الطالب اليوميةيفالوثيقة عن  10



 مساًء إعداد تعليم ادلتعليم 9:30يف الساعة 

 صباًحا اإلفطار 8:20يف الساعة 

 مساًء )أنشطة تعليمية تعليمية( 00 62صباًحا إذل  7يف الساعة 

 صالة يف اجلماعة 6:00يف الساعة 

 مساء الغداء 8:09يف الساعة 

 الالمنهجية 60:69يف الساعة 

 مساًء تصل صلوات العشار إذل اجلماعة 2:20لساعة يف ا

 إعداد الشخصية واألنشطة الشخصية 68:69يف الساعة 

 مساًء ، اقرأ القرآن يف ادلسجد قبل صالة العشاء 9يف الساعة 

 صالة ادلغرب 66:00يف الساعة 

 مساء العشاء 66:20يف الساعة 

 وقت الصالة 69:00يف الساعة 

 دلكردات مساًء ا69:69يف الساعة 

 تعلم أن تكون مستقلة 30:00يف الساعة 

 إعطاء ادلكردات )احملادثة(36:09يف الساعة 

 بقية الليل 33:00يف الساعة 

 استيقظ مرة أخرى 0:00يف الساعة 



ىذا حدث للطالب من السبت إذل اخلميس ، يف أايم اجلمعة والعطالت ويف الصباح مليء 
ودة الثانية كثيكة للغاية بسبب الرعاية اليومية لبأبوة ابلرايضات   الطالبات ف ىذه  معهد ادل

 واألمومة

 11اجلدول السنوي لألنشطة: .6

اتبع التقومي السنوي دلدرسة ادلودة الداخلية وتقومي التعليم الوطٍت  تشمل األنشطة السنوية  
 رسة دار الكالح الداخلية ما يلي:دلد

 االمتحان النهائي الوطٍت (أ

 قبول الطالب اجلدد (ب

 خطبة ودا ورفع الطبقة (ت

 خطبة االرسي (ث

  و أمسادي  مرحلة سعيدة  (ج

 معرض اللغة  (ح

 جدول النشاط الشهري يتبع جدول النشاط الشهري تقومي أنشطة التعلم .7

 12ة للبنات : تقييم التعلم ، دراسة مقارنة متعددة التخصصات تدريس معهد ادلودة الثاني

 

 

                                                           
 ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار اجلدول السنوي لبأنشطة يفالوثيقة عن  11

 ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار اجلدول الطالب يفالوثيقة عن  12



 جدول األنشطة األسبوعية .8

اخلميس والسبت: تدريب احملاضرات ،بعد ظهر اخلميس: األنشطة الكشكية عطلة هناية 
ط العر ي ، بناء اللغة العربية واللغة اإلصلليزية ، نصيد ،، األسبوع: أجهزة الكمبيوتر ، اخل

 الرايضة ، العبادة 

 13األنشطة خارج ساعات الدرس .9

 تذكر القرآن يف كل مرة قبل صالة اجلماعة كلها مطلوب للصالة بصوت عال (أ
 وتذكر القرآن 

 دراسة الكتاب األصكر (ب

احملاضرة)التدريب على الكالم( من ادلتوقع أن يكون الطالب مبشرين يف  (ت
وقت الح  من اليوم، ابإلضافة إذل مهنهم، حبيث يتم تدريبهم على التحدث 
وإجراء األحداث ابلتناوب، وتُعقد ىذه األنشطة مرتُت يف األسبوع وليلة 

 60اخلميس والسبت 

 الرايضة (ث

تقام األنشطة الرايضية لبأوالد كل يوم مجعة بعد صالة الكجر ، وعادة ما تكون الرايضة 
 مليئة ابجلمباز والطبيعة 

 صلليزية(زلادثة )تعلم مكردات اللغة العربية واإل (ج

                                                           
 ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار اإلنشطة خارج ساعات الدراسي يفالوثيقة عن  13

  3030ينايَت  66اتريخ يف الوثيقة  عن تدريب احملاضرة يف  ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار  14



أنشطة زلادثة اليت يؤديها بعد صبح وفقا للجدول الزمٍت وتسًتشد مدير قسم اللغة للطالب 
 دلمارسة التحدث يف لغتُت ومها العربية واإلصلليزية 

الكمبيوتر ،تقام أنشطة الكمبيوتر خالل ساعات الدراسة وفًقا جلدول الدروس  (ح
 ادلقدمة

 الطبول ، اخلط ، نصيد الكن ، ويتألف من الدف ، فرقة (خ

 اهليكل التنظيمي .11

قحتوي مدرسة ادلودة اإلسالمية الداخلية على رللسُت إداريُت مها إدارة ادلعلمُت 
والطالب  يف ىذه اإلدارة ال تعتمد فقط على نتائج التصويت ، بل تستند أيًضا إذل نتائج 

ارة الطالب، يتم تنكيذه بواسطة ادلداوالت ادلشًتكة واليت واف  عليها مقدمو الرعاية  يف إد
، وىو مسؤول عن اإلدارة دلدة سنة واحدة ،  oswahطالب من الصف اخلامس يدعى 

، فهناك  Oswahوىو مسؤول عن النجاح البيئي يف ادلدرسة الداخلية، أما ابلنسبة إلدارة 
 69التارل: مسؤولو تدريب زلاضرات ، فيما يتعل  ابلبياًنت اليت مت احلصول عليها على النحو

 هيكل مالحضة احملاضرة

 رئيسةاحملاضرة
 ًنئب الرئيسة
 سكرتَتة
 الصنادق

 قسم اإلنشطة
 قسم أألمن
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 توثي 
 قسم جرد

 6 9جدول 

ا كنائبة الئيسية، أرديٍت يف ىيكل مالحظة زلاضرة صلوي أليدي كرئيسة احملاضرة، سلمي هني
أطيكي وسكٍت أوليا كسكريًتة  يف تدريب احملاضرة، إنتان نور ليلي فرين سالمة كصنادق، 
إجي سكَتي ،ديف منيك سري ،أريٍت نورول ،انيسي زىري ،فتيك سري نور أزرين ، فوجي 

كقسم  لسًتي ،رلدي لك ،إسكيي أًنبيلي،خَت النساء أريكٍت ،زين رسيدتوس و،أننسي رزقية
اإلنشطة، سيت قكصة، نديي مورين ،أرلييت أوليي ،سسكيي أيو،لكيي ستكٍت، كرين لطكي 
مهممتول عيٍت ألكييت سكيت أيف دسي نقيي سبيلي )ميع وحيو ،ألكرمت الزىري ،أللي 
مولودي ،سنتيي إدي كقسم أألمن، نور أليكي ،مريسي سبيلي، أننسي نور، أينيي نريكتول  

 يب احملاضرة ، فيٍت أريكي ،أننيسي ،فيك كريٍت ،ألوك نورول كقسمكتوثي  يف تنكيذ تدر 
 جرد 

 68هيكل املوظفني يف املعهد املودة الثانية للبنات        

 القائد معهد املودة الثانية
 مربية املعهد املودة الثانية

 قسم الرعاية
 س املاليةرئي

 قسم املال
 رئيس التعليم غري الرمسي

 مديرة املدرسة دينية
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 انئب رئيس املناهج دينية
 رئيس املرافق والبنية التحتية

 انئب رئيس املرافق والبنية التحتية

 3 9جدول 

يف ىيكل ادلوضكُت يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات األستاذ دمحم عبد اغكور كلقائد 
ة الثانية ، أستاذة سيت رملة كمربية ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار، قسم الرعاية معهد ادلود

ىن أستاذة فوفوت تري رزي و أستاذة أري ،إكي بدأئريت ،أستاذة نيابتول عليا،أستاذة سنيت 
احلاجة سري أواتمي،   ىي احلاج زينال أريكُت و قسم ادلال فتمي سري،مث رئيس ادلالية و ىي

الدفاع : أستاذة لوك نوفييت سري، قسم ادلطبح: أستاذةدين نور عزيزة و ليلنا رزقي و قسم 
قسم السركة : احلاجة يوين و أستاذة ألكي دوي مهارين  رئيس التعليم غَت الرمسي و ىو 
ألستاذ مكتاح العلوم ،مديرة ادلدرسة دينية ىو أستاذ سيكول حبر، ًنئب رئيس ادلناىج ىي 

و رئيس ادلراف  والبنية ، ئب رئيس ادلناىج دينية ىو أستاذ كرًنون أنغولإيف فطريٍت، و ًن
التحتية ىواحلاج مرسم أفندي،من ًنئب رئيس ادلراف  والبنية التحتية ىو أستاذ إفان نور 
فدين، و من قسم التنكيذي ادليداين، ىم:ىرططي، احلاج بشري، أنع لوكيطي، تطٍت، مامانع 

 قصيم، مجال

 التسهيالت يف املعهد املودة الثانية للبناتاملرافق و  .21

لتسريع عملية التعليم والتعلم يف ادلعهد وتيسَت التكاعالت التعليمية والتعلم وقحقي  األىداف 
 التعليمية ادلتوقعة ، يعد توافر ادلراف  والبنية التحتية أمرًا مهًما للغاية 



ل صحيح ، توجد يف معهدادلودة الثانية لتكون قادرًا على القيام أبنشطة التعليم والتعلم بشك
 67ىي كما يلي: 3مراف  وبنية قحتية مناسبة و ادلراف  يف معهد ادلودة 

 الكصول الدراسية، وتستخدم دلقاطعة تدريب احملاضرةكل ليلة الثالاثء (أ
 وليلة السبت بعد صالة العشاء 

ادلنرب الوعظ، يف ىذه احلالة، بدأ الطالب ادلنرب ابستخدام جدول مت  (ب
 إعداده يف حملة مثل ادلنرب 

 مسجد، يستخدمو الطالب للصالة يف اجلماعة وكوسيلة للدراسة  (ت

 تقدمي نزل، حيث يستخدم الطالب للراحة بينما ىم  (ث

 طالب (ج

 لطالب وكذلك دش احلماممحامات ا (ح

اجملاالت الرايضية، واليت يستخدمها الطالب دلمارسة الرايضة أو اجلمباز  (خ
 يوم اجلمعة

 سلترب الكمبيوتر  (د

 ادلركبات الصعود مثل السيارات واحلافالت الصغَتة  (ذ

 منطقة نقطة ساخنة  (ر

 مكتبة  (ز

 السركة و ادلقصف (س
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 3030ينايَت 66من  يف التاريخادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار  ادلراف  اادلالحظة عن 



اسية اليت تركز على األمور ادلتعلقة إبجراء التدريب على تشمل الوسائل والبنية األس
 احملاضرات ما يلي:

 حجرة الدراسة  (أ

 ادلنرب للخطابة (ب

 مسجد (ت

 سبورة و غَت ذالك (ث

تدريب احملاضرة لتعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية يف معهد املودة الثانية للبنات   .ب
 2010/2020للعام الدراس  (Blitarابليتار)

إستنادا على ادلالحظة الباحثة يف ادلعهد ادلودة الثانية يعد التدريب على احملاضرة نشاطًا 
خارج ادلناىج الدراسية لدعم األنشطة داخل ادلناىج الدراسية يف دروس ادلعهد، وقد مت إجراء 

كما قال األستاذة   66منذ أتسيس ىذا ادلعهد  3002التدريب على احملاضرات منذ عام 
 69سييت رملة كمربية ادلعهد ادلودة :

جالتدريب على احملاضرات الذي مت تنكيذه ساعد على وجود أنشطة داخل ادلناىج 
لب على صعوابت يف الكالم ابللغة العربية يف القدرة على الكالم، احملاضرة الدراسية يف التغ

ىي اإلنشاط االزمة يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات، وقد صيغت احملاضرة منذ بداية العام يف 
 ج3002إنشاء ىذه ادلعهد ادلودة الثانية منذ عام 

نكيذىا منذ إنشاء ادلعهد وعقد من البيان أعاله، من ادلعروف أن أنشطة التدريب قد مت ت
ابلكعل تدريب احملاضرات  من ادلهم جًدا يف ىذا ادلعهد تطوير اجلوانب ادلعرفية والعاطكية 
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والنكسية جلميع الطالب ادلوجودين يف ادلعهد  من خالل التدريب على احملاضرات، ديكن 
ن إلنشطة احملاضرات التدريب عقليًا والشجاعة والثقة للتكالم يف األماكن العامة، كما أ

مهمة جًدا للطالب لصقل مهاراهتم يف الكالم والتحدث بلغة أجنبية، ألن التكالم بلغة 
 أجنبية جيب أن يكون لو أساس جيب تكرديو مثل التكرار والعادات ادلستمرة 

يتم جدوال تدريب احملاضرة مراتن يف األسبوع يف ليلة اجلمعة و يوم السبت بعد 
تعترب أنشطة احملضرة مهمة جًدا جلميع الطالب، خاصة الطالب يف ادلعهد ادلودة  30الظهر 

الثانية للبنات  بناًء على ادلقابلة مع مربية ادلعهد ادلودة قالت إن األنشطة يف تدريب احملاضرة 
ادلودة الثانية للبنات، يستخدم تدريب احملاضرات جيب اتباعها جلميع الطالب  يف ادلعهد 

بثالث لغات ىي اللغة العربية واإلصلليزية واإلندونيسية  يف ىذه احملاضرة، ال يتعلم الطالب  
كيكية إلقاء احملاضرة فحسب، بل يتعلم الطالب أن يصبحوا رئيس اجللسة، وقراءة 

كما قالت األستاذة حافظة قوال ثقيال كقسم اللغة فيما يتعل  بتنكيذ التدريب على 36القرأن 
 33احملاضرة: 

احملاضرة، ال يتعلم الطالب  جمت تدريب احملاضرة مساء اخلميس وبعد ظهر السبت  يف 
 كيكية إلقاء احملاضرة فحسب، بل يتعلم الطالب أن يصبحوا رئيس اجللسة، وقراءة القرأن ج 

  32كما قالت ماجدة لك ملك ملك كنائبة رئيسة قسم احملاضرة:

دلمارسة النط  عند التحدث يف األماكن العامة من خالل  جاحملاضرة ىي أيًضا وسيلة
التحدث بشكل صحيح دون الشعور ابلتوتر، ابإلضافة إذل أن الكالم يتم تدريسو أيًضا  
كمضيف أو قارئ للقرآن  ألنو يف بعض األحيان ال يستطيع الناس القراءة واالستماع إال أنو 
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21
 3030من يناير  66د يف التاريخ،ادلقابلة مع أستاذة سيت رملة، كمربة ادلعه 
22
 3030من يناير  66، كا ألستاذة قسم اللغة يف التاريخ حافظة قوال ثقيال ادلقابلة مع أستاذة 

23
 3030من يناير  66يف التاريخ الطالبة رلدي لك ملك ادللك مع  ادلقابلة 



اضرات أيضا مكان دلمارسة الثقة يف من الصعب التعبَت عنو  لذلك التدريب على احمل
 التحدث بلغة أجنبية ج

من ادلقابلة أعاله، ختلص الباحثة إذل أن تدريب احملاضرة ليس فقط يف شكل إلقاء 
اخلطبة، يف التدريب على احملاضرة يوجد تدريب مقدم يتم شلارستو من قبل الطالب قبل بدء 

األحداث عندما يذىبون إذل اجملتمع  احملاضرة ، حبيث يكون الطالب معتادون على إحضار
 يف وقت الح  

يتم إجراء تدريب احملاضرة من خالل ختطيط دقي  قادر على إنتاج نشاط تدرييب 
للمحاضرة يكون شلتًعا وديكن تشغيلو على النحو األمثل ومنظم، ويكون الشخص ادلسؤول 

حملاضرة مأخوذ من عن ىذا التدريب من اجلزء الكتا ي من اللغة، وىناك قسم مالحضة ا
 60طالب الصف اخلامس، تبدأ العملية ادلنكذة يف تدريب احملاضرة تقسم الكراق إذل 

  39كما قالت األستاذة نيابة العليا :  30فراق 

جقام مالحضة احملاضرة بتكوين فرقة من الطالب مقسمة إذل عدة أجزاء من 
  ىذا أيًضا لتشديد العالقة بُت الكصل األول 6،3،0اجملموعة، من كل فرقة ىناك فصول 

واألخت حىت يتمكن طالب الكصل األول من تعلم وشلارسة اخلطب مباشرة مع كبار السن 
 لُت جوادلسؤو 

بعد تشكيل فراق تدريب احملاضرة، يتم اختيار قائد اجملموعة ليكون الشخص 
يف ادلظهر التدرييب للمحاضرة، يوجد  38ادلسؤول عن اجملموعة يف كل ظهور حيدده احملاضر 

اجملموعة  من بينهم اثنان من ادلشجعُت الذين  تقسيم للمظهر التطلعي الذي اختاره قائد
أشخاص يلقون اخلطب وىم  2تتمثل مهمتهم يف توجيو الربًنمج من االفتتاح إذل اخلتام، مث 
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األندونيسية واإلصلليزية والعربية، وقراءة شخص واحد للقرآن، ويعمل شخص واحد كقائد أو 
 37 مرشد لغناء مرسي ادلودة وأغاين الراية اإلندونيسية

 رقم الواجبات عدد الطالب
 1 كرئيسة اجللسة 2
 2 اخلاطبة 3
 3 قراءة القرأن الكرمي 1
 4 موصل 1

 

)نوع من التوجيو، ديارس  soroganطلب من احملاضرين الذين سيظهرون أن يكونوا 
مالحظةزلاضرة أو تقدم  الطالب اخلطب العامة، وادلسؤولُت، إذا كان ىناك نقص تضيف

مدخالت أخرى متعلقة ابلتحضَت( قبل يومان من التنكيذ  وأولئك الذين يظهرون جيب أن 
 39كما قالت رلد لك ملك ادلك:36حيكظوا النص وكذلك مسار احملاضرة، 

جيتم عقد احملاضرة ىنا أواًل من قبل فري  تقسيم اللغة، ويتم تقسيم قسم اجملموعة يف  
كل فصل مع كل مشرف، وىناك عدد من زمالئو يف الصف الدراسي للتحكم يف مسار 

التارل مثل  احملاضرة بعد أن يقوم مدير اجملموعة بتقسيم مسؤول تدريب احملاضرة لبأسبوع
مقدم العرض، الشخص الذي يتحدث، قراءة القرآن، مث إجراء تقييم من مالحظة زلاضرة 

أايم من الظهور لتصحيح  2وما إذل ذلك، الذي يتعُت عليو تقدمي زلاضرة مطلوبة قبل 
 خطابو زللي الصنع إذل اجمللس لتصحيحو، مث حكظو الحًقا قبل الظهورج
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يب احملاضرة: جيب على مقدم العرض قبل احملاضرة أن نتائج مقابلة عن تنكيذ التدر 
يكون لديو نص لتنظيم التدريب احملاضرة ألن واجب ادلذيعة ىو توجيو تدريب احملاضرة من 
االفتتاح حيت اإلختتام قدر اإلمكان إذل جانب أىم شيء من مهمة ادلقدم ىو حكظ اجلملة 

الربًنمج، واألمساء اليت ستظهر مثل اسم قارئ القرآن وااخلاطبات ومالحظة  20 االفتتاحية 
احملاضرة الذين خدموا يف اجملموعة  سيد االحتكاالت يبدأ ىذا احلدث مبالحظات 
للمحاضرين ومراقيب اجلمهور ويعد ادلهمة التالية لتظهر مثل قارئ القرآن وادلوصل 

  26اطبات واخل

الضابط التارل ىو قارء القرآن، وقارئ القرآن الكرمي جيب أن يكون لديو إرشادات 
مثل النط  الواضح، وجتويد القرآن مبا فيو الككاية وكذلك سلارج احلرف اليت جيب أن تكون 

لتارل ىو القائد ادلسؤول عن قيادة ادلريخ ادلودة وأغنية رااي واضحة وصحيحة  مث الضابط ا
اإلندونيسية  الضابط التارل ىم اخلاطبات الذين يتعُت عليهم نقل أفكارىم أو نصوص 
الكالم أمام أصدقائهم، يف ظهور خطاب جيب أن يكون للمتكلم أحكام مثل الثقة اجليدة، 

 23، واحلماس يف تقدمي زلتوايت النص وإلقاء خطاب ذو وجو ميكي، والتجويد، والنط 

عندما يتم تنكيذ تقسيم ادلهام، ويكون مطلواًب ادلمارسة قدر اإلمكان حىت يكون 
مظهره أكرب قدر شلكن  يف التدريب احملاضرة ىذه ادلرة، كان تقسيم العمل رئيسة اجللسة 

الذي قرأ قرأن الكرمي  رزيتا نورسمى ، مث قرأة القرآن ادل نيهاري ًنفع وفاضلة الصلصيلةيدعى 
نور ًندي يقود أغنية ادلريس ادلودة، وظابط التارل احملاضرة  ًنيال خانزا، مث ألقاه طالب يدعى 

 مع موضوع دروالشباب يف استقبال ادلستقبل  سلوى
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أواًل، مت فتح رئيسة اجللسة بعد أن أتىمالحضة احملاضرة من خالل االفتتاح الرمسي 
، جلس األعضاء يف قاعة الدراسة والذين خدموا شخًصا واحًدا على حدة  مث للمحاضرة

قراءة القرآن إذل جانب الًتمجة مث اتبع احلدث التارل الذي يغٍت أغاين مرسى ادلودة 
، يف التسليم كان نور نداي سلوي وردينوإندونيسيا رااي، واحلدث التارل كان خطابة ألقتها 

لبداية بدا األمر عصبًيا وال يزال غَت واث  ، لكن بعد ذلك ديكن يككي إلتقان اجلمهور، يف ا
تنكيذ الدقائ  القليلة األوذل بشكل جيد وسلس، مث بعد االنتهاء من األداء سيتبعو تقييم من 
قبل لوحة زلاضرات ادلراقب حول األداء الذي مت إحرازه ، يف حُت أن التقييم يدور حول 

واد والطبيعة عند األداء  يف التدريب على احملاضرة، ىناك قواعد النعومة والتعبَت والتجويد وادل
خاصة عندما حيصل ادلخالف على عقوبة، وىذا إذا دل قحضر سيتم منحك التدريب ادلتعمد 
عقااًب متقدًما لثالث خطب لغة، مث إذا دل تقم جبمع نص خطاب قبل الظهور، فستحصل 

  22ة الثالث أيًضا على عقوبة، مثل تكسَت النصوص اللغوي

 

 الواجبات إسم الطالب رقم
 رئيسة اجللسة  هنَت ًنيف و فديلة سلسابيال 1
 قراءة القرأن رزييت نور 2
 موصول نيال كنزي 3
 اخلاطبة اللغة العربية نور نداي ساوي 4

 3 3جدول 

إجراء تدريب احملاضرة، يقوم رئيس اجملموعة بتقسيم الواجبات للطالب كادلعتاد قبل 
، بوتري ترايًن ديوي ومصكوفة روسيداالذين سيحضرون، مث القسم ىو رئيسة اجللسة يدعى 
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أًن اليت قرأت رسالة قصَتة، يرافقها طالب يدعى  رحيانة نيسا األمَتةمث يقرأ القرآن يدعى 
مع موضوع  أمي زيدةادلودة وأغنية وزلاضرة إندونيسية رائعة ألقاىا يقود أغنية ادلريخ  أكتافياين

 الدعاء إرل هللا 

أواًل، افتتح رئسة اجللسة بقراءة افتتاحية مت إجراؤىا رمسًيا، مث تاّلت قراءة القرآن جنبًا 
إذل جنب مع الًتمجة، مث اتبع احلدث التارل الذي يغٍت أغاين ادلودة وإندونيسيا راية، واحلدث 
التارل كان خطااًب ألقاه آما زيداتول، دييل الصوت إذل أن يكون منخكًضا، ويبدو متوترًا وال 
يزال غَت واث  من ذلك، ولكن بعد الدقائ  القليلة األوذل بعد قيام أعضاء اجملموعة 
ابلتشجيع أو الصراخ  بعد فًتة طويلة ديكن تسليمها بشكل صحيح وسلس، مث بعد انتهاء 

اتباع التقييم من قبل زلاضر قسم ادلراقب حول التماسك والعناية واإلبداع األداء، سيتم 
للمجموعة وتقييمات األداء اليت مت تسليمها، يف حُت أن التقييم يدور حول النعومة والتعبَت 

 20والتجويد وادلواد والطبيعة عند األداء 

 الواجبات إسم الطالب رقم
 رئيسة اجللسة فًتي ترينا دوي و مًتيك رصيدي  1
 قراءة القرأن ريهٍت فًتي  2
 موصول أين أكتافيٍت 3
 اخلاطبة اللغة العربية أمي زيدتل 4

 3 2جدول 

كالعادة قبل إجراء احملاضرة، يقوم رئيس اجملموعة بتقسيم الواجبات للطالب الذين 
، مث التقسيم ىو ادلضيف لطكلُت يدعى ًندية زلمودة وريندا مغنية، مث يقرأ القرآن سيظهرون 

قادت أغنية  دينا إندراقراءة رسالة قصَتة، مث ألقاىا طالب يدعى أديي ليلتور الذي يدعى 
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مع موضوع كن  سيندو أديليسينج ابنيمباادلريس ادلودة وأغنية وزلاضرة إندونيسية رائعة ألقاىا 
 يقيا مسلما حق

أواًل، افتتح رئسة اجللسة بقراءة افتتاحية أجريت رمسيًا وبصورة رمسية، مث قراءة القرآن 
من األية قصَتة إذل جانب مًتجم مث الظابط التارل الذي يغٍت النشيد اإلندونيسي ومارس 

 مع خطاب زيد زيداندو ابنيامباادلودة، والظابط التارل كان عبارة عن أداء خطابة ألقاه آما 
اللغة العربية، كان الطالب متحمسُت للغاية وعلى دراية جيدة يف قراءة النصوص، مليئة 
ابحلماس والثقة ابلنكس إذل حد حيث بعد دقائ  من قيام أعضاء اجملموعة ابلتشجيع أو 
الصراخ، يكون اجلو ابرًدا وشلتًعا، مث بعد انتهاء األداء سوف يتبعو تقييم من ِقبل قسم مراقيب 

ات حول متاسك اجملموعة وإجهادىا وإبداعها وتقييم العروض اليت مت تقدديها، بينما احملاضر 
 29يتعل  األمر ابلتقييم الطالقة، التعبَت، التجويد، ادلادة والطبيعة عند األداء  

 الواجبات إسم الطالب رقم
 رئيسة اجللسة ودة و رنندي ديكينديي زلم 1
 رئيسة اجللسة أمي ليلتور 2
 موصول دين إندري 3
 اخلاطبة اللغة العربية سندو أدلسع فنمبة 4

 0 3جدول

كما الحظت الباحثة إن تنكيذ تدريب احملاضرة طرق متعددة، وتستخدم ىذه الطرق  
خدمة يف تدريب احملاضرة ىي : أيًضا يف تعلم اللغة العربية يف الكصل  وأما الطريقة ادلست

 28طريقة احملاضرة، طريقة مستمرة، طريقة ادلسابقة 
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طريقة احملاضرة يتطلب من الطالب شرح خطابو أمام نظرائو، ىذا فعال للغاية  
وخاصة ابلنسبة للطالب الذين يدرسون يف ادلعهد، لتوسيع نطاق معارفهم وإحدى الطرق 

ا اللجنة حىت ينتبو الطالب إذل احملتوى واللغة ادلستخدمة  وىذا ما الكعالة اليت تستخدمه
 27 أكده بيان األستاذة سيت روملة أبن:

جالطريقة ادلطبقة يف ادلعهد ادلودة يف طريقة احملاضرة لتعلم إلقاء اخلطب الواحد تلو 
خر للمضي قدًما وإلقاء اخلطب اليت ألقاىا أمام أصدقائو أبساليب وتقنيات سلتلكة ، قبل اآل

أن يظهر الطالب مطالبون بتصحيح زلتوايت نص اخلطاب إذل اللغة حبيث يتم إيصاذلا 
 ديكن فهمها وفهمها واستخدامها تقنيات جيدة وصحيحة ج

لزامي، عند نقل أي مهارة، و طريقة ادلستمرة، شلا يعٍت أجريت بشكل مستمر وىو إ
يرجو للطالب شلارسة التدريب، وجيب التأكيد على ادلمارسة / التدريب يف كثَت من األحيان 

صرح بذلك األستاذة سييت  26لكل طالبة لتدريب وتعليم ومعاجلة كادر الداعي احملًتف 
 29 روملة:

جبغض النظر عن طريقة الكالم، جيب تنكيذ ىذا النشاط التدرييب، حبيث يتم التنكيذ بشكل 
متكرر، حىت يتمكن الطالب الذين يشاركون يف ىذا التدريب من تطوير مواىبهم وإمكاًنهتم 

 بسهولةج

 00 صرح بذلك أيًضا األستاذ نياابتول أوليا:
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جيتم تنكيذ ىذا التدريب بشكل مستمر ألن ىذا التدريب إضايف إلزامي، لذلك مع 
األنشطة اليت تتم قدر اإلمكان، ديكن أن تزيد من رؤية الطالبة فيما يتعل  ابدلكاىيم وادلظهر 

 ث إذل الطالب أيًضاجوأيًضا تطوير التحد

وطريقة ادلسابقة حيث يف هناية احملاضرين ادلراقبُت عقدت مسابقة زلاضرةكبَتة لكل 
رلموعة، يتم تطبي  طريقة السباق على معهد ادلودة الثانية ىنا كحافز للطالب على 
التحمس وقحكيز مهاراة الكالم اخلاصة هبم  مت التعبَت عن نكس الشيء من قبل األستاذة 

 06بتول عليا:نيا

جتنظم ادلعهد مسابقة لتحقي  اخًتاقات جديدة كحافز للطالب على إلقاء خطابة 
ألن ادلنافسة أصبحت أكثر شغًكا للطالب حبكظ وشلارسة اخلطبة وكذلك الطالب عندما 

 يرون سباقًا مثلهم يرغبون يف أن يكونوا رائعُت أمام الطالب اآلخرين ج

 03 التعبَت عن ماجدة لك : وىذا ما يعززه  

جتنظم معهد ادلودة الثانية اإلسالمية للبنات غالًبا مسابقات يف رلموعات احملاضرات 
وبُت اجملموعات األخرى ، ألنو إذا كانت ىناك منافسة، فنحن متحمسون دلمارسة أسلوبنا 

حدث ولغتنا ، ألننا ال نريد الكوز فقط يف بعض األحيان ، بل نريد أيًضا أن حيظى يف الت
 ادلصطلح ابإلعجاب من قبل العديد من األشخاص إذا كنا صليدالكالم ج

خيلص الباحثة إذل أن اسًتاتيجية ادلنافسة ادلطبقة يف مدرسة ادلودة الثانية  للبنات 
ب على االستمرار يف شلارسة خطبهم، السباق فعالة للغاية، حيث هتدف إذل قحكيز الطال

الذي يقام يف مدرسة الصعود اإلسالمية ، وىي زلضرة أكرب اليت عقدت يف هناية الكصل 
 الدراسي 
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مت إجراء عملية تقييم تدريب احملاضرة أيًضا من حيث دراسة مهارة الكالم يف تعلم 
ثة أعاله، مت إجراء تقييمُت من كل اللغة العربية، ومن وثيقة اجلدول اليت حصل عليها الباح

رلموعة من احملاضرين من قبل احملاضر أثناء عملية تدريب احملاضرة  سلاطبة احملاضرة أثناء 
األنشطة، مبا يف ذلك نظافة الكصل، ومتاسك اجملموعة من احملاضرة أثناء النشاط، وإبداع 

 02احملاضرة اجلماعية واحلماس يف النشاط 

 رقم التاريخ إسم الفرقة تقييم تعليق
     
     

 : تقييم

 نظافة 

 ابتهج 

 التصميمات 
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تدريب احملاضرة ادلالحظة عن تنكيذ   



       
 

 

 

 م :تقيي

 A جيد جد
 B جيد

 C درجة مئوية
 D مد فقَت

من جدول ادلستندات الذي حصل عليها الباحثة أعاله ، كان ىناك تقييمان مت 
تقييمهما من كل رلموعة من احملاضرين من قبل احملاضر أثناء عملية التدريب على احملاضرة ، 

احملاضرات أثناء النشاط ، مبا يف وقد قيم التقييم األول مجيع األنشطة اليت قامت هبا رلموعة 
ذلك نظافة الكصل ومتاسك اجملموعة خالل النشاط، زلاضرة مجاعية اإلبداع واحلماس يف 

 00األنشطة اجلارية 

ادلستقبل، يشمل  مث التقييم الثاين، استناًدا إذل أداء األشخاص الذين ألقوا خطااًب يف
التقييم جوانب من نط  ادلعلم لطالهبم عندما يتحدثون لغة أجنبية، يف النط ، ىناك عدة 
جوانب يتم تقييمها مثل خطاابت مهارجيول ونط  اللغة، مث طالقة الطالب الناطقُت عند 
ي تقدمي ادلكاىيم أو النص الذي مت إنشاؤه، مث التجويد يف الكالم يشبو الضغط الديناميك

)صوت ضعيف بصوت عاٍل(، وضغط عارل النغمة، وضغط اإليقاع، يصبح أيًضا تقييًما يف 
عملية تقييم الطالب، وأخَتاً قواعد الطالب عند جتميعهم أو عمل مكهوم يقدمونو أو يلقون 

 خطبة أمام أصدقائهم، من ادلهم للغاية سالسة وقياس صلاح ادلظهر عند إلقاء خطاب 
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كالم يف التعليم اللغة العربية بتدريب احملاضرة يف املعهد املودة الثانية نتيجة مهارة ال  .ت
 2010/2020للعام الدراس  (Blitarللبنات ابليتار)

وفًقا ادلالحظة يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات،أن نتيجة مهارة الكالم يف التعليم اللغة   
ومنهج وزارة الدين اإلسالمي   غنتور KMIالعربية مبنهجُت كمرجع يف تعلمو، ومها منهج 

قبل عملية تنكيذ تعلم اللغة العربية ابستخدام مهارة الكالم، يعد ادلعلم إعداد تنكيذ تعليم 
(RPP ويستخدم التصميم من اإلعداد إذل إختتام الكصل ) 09  

تعليم اللغة العربية يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابالطريقة ادلباشرة، حيث  إن تنكيذ
يتم التعلم بلغة أجنبية يف بداية التعلم حىت النهاية ويتحدث أكثر عملية أو كالم  وفًقا 

 07 كما قالت األستاذة ألُت هني:  08دلوضوع التعلم ،

جيف عملية تعلم اللغة العربية ىنا، أستخدم اللغة العربية من بداية التعلم إذل النهاية يف 
ام لغة أجنبية، وديكنهم فهم اللغة توصيل ادلواد التعليمية، هبدف تدريب الطالب على استخد

األجنبية بسرعة، ألن ىذا معهد تستخدم بيئة اللغة، حبيث يتم استخدامها بشكل شائع يف 
 التعلم ج

استمع الطالب إذل ادلدرس أثناء شرحهم وكانوا متحمسُت لطرح األسئلة، كما يتضح 
ىناك بعض الطالب من قراءة ادلادة حىت كانت مهمة الطالب نشطة للغاية، عندما كان 

الذين سألوا ألهنم ال يعرفون ادلكردات غَت ادلعروفة، ادلعلم توفر حافزًا سريًعا للمكردات حبيث 
يكهم الطالب ادلادة اليت يتم تدريسها، ومن خالل التعلم الذي يتم تنكيذه، من ادلعروف أن 
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مكردات  استجاابت الطالب مكهومة وبعضها ال يزال غَت مكهوم ألن ىناك جزًءا من
 06الطالب 

الذين ما زالوا ال يكهمون ذلك ألن ىناك جزءًا من ادلكردات دل يعرفو الطالب ، يتم 
 09 تعزيزه من خالل بيان األستاذ أولُت هنى:

جيف تعلم اللغة العربية استجاابت الطالب يف التعلم ابستخدام أنواع سلتلكة من مهارة 
الكالم، فهناك من يكهمون ويكهمون الكهم، ويكهمون مىت ديكن فهم ما ينقلو ادلعلم من 

 معروفة جحيث ادلكردات، وقلة الكهم عندما ال يزالون يسألون عن ادلكردات كلمات غَت 

 90:مث أضاف الطالب يدعى سند أدلسع فنمبة:

جيف تعلم اللغة العربية، أًن وأصدقائي على دراية مبا ينقلو ادلعلم، لكن عندما ال نكهم 
 ادلكردات أو ادلواد، نسأل ادلعلم فورًاج

ن تعلم اللغة العربية أو تقييمها يف ىذا الكصل، عند إعطاء يواصل اجلزء اخلتامي م
مهام إلجراء زلاداثت مع اجملموعة، يكون الطالب متحمسُت للغاية، يف تطبي  مهاراة مهارة 
الكالم، يطلب ادلعلم من الطالب إجراء زلادثة مجاعية، وشلارسة أمام زمالئهم، من عدة 

ولئك الذين حيكظون النص الذي مت إنشاؤه، وىناك أولئك الذين يظهرون يف ادلستقبل ىناك أ
أيًضا أولئك الذين يتحركون تلقائًيا لبأمام إلظهار ما يقوم بو الطالب تلقائًيا  من اإلجاابت 
اليت حدثت كان ىناك بعض الطالب الذين دل يكهموا والبعض اآلخر فهم  على تنكيذ 
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د ذلك من خالل بيان معلمي مادة اللغة أنشطة تعلم اللغة العربية مع مهرة الكالم، مت أتكي
 93 األستاذ أولُت هنى، أنو: 96العربية 

جنبية، ويف نظام التعلم يف ىذا العصر البيزنطي، تستخدم جألن اللغة العربية ىي لغة أ
الطريقة ادلباشرة وغالًبا ما تستخدم مهارة الكالم، وابلطبع فإهنا تواجو صعوابهتا اخلاصة، كما 
ىو احلال يف تطبي  احملاداثت اليت جيريها الطالب يف الكصل والبيئة، وذلك بسبب عامل أول 

البيئة قبل دخول ىذه ادلدرسة الداخلية، ومستوى االشتعال اإلتصال اذلاتكي مدرستو وكذلك 
 من قدرتو كان سلتلكا أيضا عن اإلتصال اذلاتكي مدرستو السابقة ج

 92 وأضاف الطالبة سند أدلسع فنمبة أيضا ، أن:

ن ىناك البعض شلن ال يستطيعون ذلك ، رمبا جمستوى قدرتنا سلتلف ، ديكن أن يكو 
ألننا لسنا على دراية بتطبي  اللغة وأيضًا نظام التعلم يستخدم اللغة ، لكن تباطؤ بطئ مع 

 ادلمارسة ادلستمرة سيسهلنا أيًضا يف تعلم اللغة العربيةج

تنكيذ يف تعليم مهارة الكالم يف ىذا ادلعهد مستوى قدرة الطالب خيتلف من حيث 
هم، وىذا قد يكون راجعا إذل الطالب قبل الدخول يف ادلودة الثانية للبنات، لكن الطريقة الك

اليت يتغلب هبا ادلعلم يف التغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية مع ىذا ادلهارةالكالم، ختل  
داع أواًل بيئة داعمة تتمثل يف تطبي  بيئة اللغة العربية يف الكصول الدراسية، مث عن طري  إب

ادلعلم يف التغلب على صعوابت مثل شلارسة الكالم اب اللغة عن طري  طرح أسئلة جيب أن 
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 90جييب عليها الطالب، ترتيب الكلمات، ونط  اجلمل، أو التقنيات يف دعم مهارة الكالم 
 99 قالت األستاذ أولُت هنى:

جديكن تدريب التغلب على الصعوابت اللغوية يف الكصل عن طري  تعلم الكالم بلعب 
األدوار، مث تدريب احملاضرات ، ومناقشة بعض ادلوضوعات ، والتحدث عن األحداث اليت 

اعها من التلكزيون أو الراديو أو قحدث يف الطالب ، مث احلديث عن ادلعلومات اليت مت مس
 غَتىم ج

ابإلضافة إذل طريقة ادلعلم الطبيعي للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية فيما 
يتعل  ابلتعلم داخل نكسو، واألشياء األخرى اليت يتم استخدامها مثل دعم األنشطة يف تنمية 

انية، مثل األنشطة التدريبية يف قدرة مهارة الكالم اليت يتم إجراؤىا يف ادلعهد ادلودة الث
 97 كما قالت األستاذة أولُت هنى:98احملاضراة واحملاداثت واإلصالح اللغة إخل 

أنشطة التعليم والتعلم من أجل قحقي  أقصى األىداف، يتم عقده أيًضا  جيف تنكيذ
أنشطة داعمة لبأنشطة داخل ادلناىج مثل األنشطة الالمنهجية اليت تنكذ يف ادلعهد ادلودة 
الثانية للبنات، مثل التدريب احملاضراة، يف تدريب احملاضرين يتم توجيو الطالب لتطوير 

بدًءا من الثقة يف الرأي العام، وجتويد الكالم والتعبَت وكذلك وضع مهاراهتم يف الكالم جيًدا، 
 ادلكاىيم حبيث تصبح رؤى الطالب ومكرداهتم أوسع ج

أن عملية التعلم اللغة العربية اب مهارةالكالم، خلص الباحثة إذل أن ذلك يتعل  
لى التقدم لتقدمي بتدريس اللغة العربية، مثل تنكيذ طريقة احملاضرة، حيث يتم تعيُت الطالب ع

شكل من أشكال مقال ادلكهوم عن مهارة كالم أمام ادلعلم وأصدقائو، ابإلضافة إذل ىذه 
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طريقة ادلناقشة، حيث يناقشون مادة أو مكردات جديدة ال يكهموهنا، مث يكعلون طريقة 
 96 السؤال واجلواب يطلبون مادة ال يعرفو  فهي تتك  مع بيان أستاذة ألُت هني :

جترتبط عملية تنكيذ تعلمهم يف الكصل الدراسي ابلتأكيد أبسلوب احملاضرة ، واألنشطة اليت 
يتم منحهم فيها وقًتا للقيام ابدلهام اليت ديكن أن تكسر موادىم على أقراهنم ، ويتم ذلك حىت 

ب التدريب عقليًا ، كما ديكن إجراء نظرة اثقبة حول شرح مقال ابستخدام يتسٌت للطال
 ج اللغة بواسطة طالب

من ادلقابلة أعاله، خيلص الباحثة إذل أنو يف عملية تعلم مهارة الكالم يف الكصل 
الدراسي، غالًبا ما تقدم معهد مهاًما أو طرقًا يف التعلم مثل عن طري  إلقاء احملاضرات وطرح 

ئلة ومناقشتها أيًضا، يتم تطبيقها حبيث تسَت عملية التعلم بسالسة أكرب وتنتج أىدافًا األس
 تعليمية يكون كل من الطالب والطالب أكثر قدرة على التعرف على مهارة الكالم أبلكة 

بعد تنكيذ عملية تعلم اللغة العربية، وإمتام ادلهام، يقوم ادلعلم بتقييم الواجبات اليت مت 
 هبدف التمكن من قياس قدرة الطالب على التقاط ادلواد اليت مت تسليمها  تقدديها،

يقوم معلمة مادة اللغة العربية إبجراء تقييمات تقييم وفًقا خلطط الدروس اليت مت 
استخدامها يف عملية التعلم، يف تقييم كالم مهارة يوجد يف معهد ادلودة الثانية للبنات العديد 

 99تقييًما مثل:من اجلوانب اليت أصبحت 

جمموع  تقييم إسم رقم
 األوزان

 تعليق
 لفظ
(25

) 

 بالغة 
(25) 

 هلجه
(25

) 

 قواعد 
(25) 
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 6 2جدول تقييم تعلم اللغة العربية اب دلهارة الكالم 

 : KKM 79 توقع النتائج على 

 جيد جدا 600 - 92

 جيد 93 - 60

 درجة مئوية 62 - 79

 مد فقَت 79>

جوانب مت تقييمها من كل مهمة قام هبا ادلعلم يف عملية  0من اجلدول أعاله، ىناك 
تعلم اللغة العربية، ويتم تقييم جانب النط  من قبل ادلعلم لطالبو عندما يتحدثون لغة أجنبية، 

اليت يتم تقييمها مثل لكظ من مهارجيول حروف ونط   يف النط  ىناك العديد من اجلوانب
اللغة، مث  بالغة التكالم السلس للطالب عند تقدمي ادلكاىيم أو الواجبات اليت قدمها ادلعلم، 
مث حلجة يف االكالم يشبو الضغط الديناميكي )صوت ضعيف بصوت عاٍل(، ضغط ادللعب 

لية تقييم الطالب، وأخَتًا قواعد الطالب  العارل، وضغط اإليقاع، يصبح أيًضا تقييًما يف عم
إهنم يؤلكون أو يقدمون مكهوًما سيقدمونو أو يقدمون خطبة أمام أصدقائهم، من ادلهم جًدا 

 أن يعمل الطالب بسالسة يف عملية التعلم 

 80 وىذا ما يعززه تصريح األستاذ أولُت هنى كمدرس مادة للغة العربية:
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جحيتوي نظام تقييم التقييم الذي استخدمتو يف ىذه ادلدرسة الداخلية اإلسالمية على 
جوانب، وىي النط  والطالقة والتجويد والقواعد، يف رأيي أن ىذه اجلوانب األربعة ديكن  0

سي للطالب، وادلطلوب أن يكون الطالب أن متثل ابلكعل كيكية تطبي  جتربة الكصل الدرا
 ج 79وىي  KKMقادرين على احلصول على درجات أعلى من 

 86 مث أضاف الطالبة سيندو أدىيلسينج ابنيمبا:

ا ادلعلم من جعندما نقوم بتخمُت من ادلعلم مث نقدمو أمام الكصل عادًة ما يكحصن
 حيث الطالقة وصنع مكهوم القواعد النحوية، مث التجويد عند التقدمي أمام الكصلج

من نتائج ادلقابلة أعاله، كان معدل تعلم اللغة العربية يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات  ىو 
، مع جوانب من دراسة النط ، والطالقة، وبالغة وكذلك قواعد اللغة للطالب يف تعلم 79
 للغة العربية مع مهارة الكالم ا

ستناًدا إذل ادلالحظة اليت مت إجراؤىا على عملية تعلم اللغة العربية مع وجود معلمة 
فقد قيل  الكالم يف الكصل، أن نتيجة مهارة الكالم يف التعليم اللغة العربية بتدريب احملاضرة

ن قحقي  أقصى قدر من إن الطالب يف تعلم الكالم جيب أن يكون لديهم أساس ليتمكنوا م
تنمية ىذه ادلهارات ألن عملية تعلم لغة أجنبية ال ديكن تعلمها على الكور من خالل التعود 

 83واالنضباط 

إن تدريب احملاضراة لو أتثَت جيد على تعلم اللغة العربية يف الكصل  ألنو يف عملية 
عقدت يف ىذا دلعهد، عند قيامهم بتنكيذ أو إلقاء اخلطب العامة  التدريب على احملاضرة اليت

فهم يكهمون ادلكردات اجلديدة اليت ليست أكثر من جعل ادلكهوم وفهم قواعد اللغة جيدة يف 
صنع نصوص الكالم أو ادلقاالت ، وديكن أن يكونوا أكثر تعبَتًا عند التحدث ابللغة 
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 ادلالحظة عن تنكيذ تدريب احملاضرة 



إذل جانب نتائج مهارة كالم يف تعلم اللغة  82حملاضر والتجويد والدقة والطالقة بتوجيو من ا
العربية مع التدريب على احملاضرة، ديكن مالحظة ذلك من التغيَتات اليت شوىدت من 

وجود ىذه احملاضرة تدريب لتعلم  خالل االستجاابت أو ككاءات الطالب أو مزااي أو عيوب
 اللغة العربية 

إلستجابة يكون للتدريب على احملاضراة أتثَت جيد جًدا على تعلم اللغة العربية يف 
الكصل، وديكن مالحظة استجابة الطالب الذين ينشطون بشكل متزايد وادلتحمسُت للتعلم 

 تتطلب من الطالب إلقاء يف الكصل، ويتم تنكيذ الواجبات بشكل جيد مثل الواجبات اليت
اخلطب أمام الكصل وفًقا من خالل ادلواد التعليمية، يرغب العديد من الطالب بشكل 
تلقائي يف ادلضي قدًما مبقاالت دل يكتبوىا، ولكن ىناك أيًضا من حيكظ النصوص العربية مث 

صعوبة يتقدمون إللقاء اخلطب أمام أصدقائهم، لكن ىناك أيًضا من ال يزالون يواجهون 
 80ولكن ليس كثَتًا  وديكن للطالب العادي أن يكهم من ادلواد اليت يتم تدريسها 

ككاءات الطالب من وجهة النظر العاطكية، ديكن رؤية التغيَتات من الطالب الذين 
ر نشاطًا واستجابة واستقاللية ، يولون ادلزيد من االىتمام عندما يتعلمون ادلشاركة بشكل أكث

ديكن للطالب التواصل بشكل أكثر نشاطًا أو إجراء مناقشات مع زمالئهم يف الكصل ، 
وىم أكثر نشاطًا يف طرح األسئلة حول ما ال يعرفونو بعد صرح طالبة سند أدلسع فنمبة 

 89 أيضا:

جمن خالل ىذا التدريب على احملاضرة، أصبحت أكثر محاسة للتكلم مع اللغة، ودل 
 أكن خائًكا عندما اتصل  ي ادلعلم لشرح موضوع ابستخدام اللغة، أصبحت أكثر ثقةج
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 88أضافت طالبة نور ًندي سلوى ورداًن:

جأًن حًقا أحب تدريب احملاضراة ىذا ، ألنو بصرف النظر عن توسيع اآلفاق ، فإن 
 تدريب احملاضراة لو أتثَت إجيا ي على أولئك الذين يرون أن اللغة العربية صعبة النط ج

من وجهة ادلعريف، من األسهل حكظها، حيث حيكظ الطالب النص الذي قاموا بو  
، ديكنهم حكظ ادلواد أو الواجبات يف شكل مقاالت  كواجب من معلمهم حىت يف الكصل 

والثاين ىو الكهم ، ديكن للطالب فهم ادلواد اليت مت تعيينها وديكنهم شرحها مع وصف 
واضح  والثالث ىو ادلعرفة، ديكنهم التعرف على ادلزيد من ادلكردات اجلديدة وإضافة رؤى 

 86 كما قال استاذ روملة: 87واسعة 

جمن أنشطة التدريب على احملاضرات اليت قام هبا الطالب يف ىذا النزل ، كانت 
النتائج اليت مت احلصول عليها أفضل دائًما من البداية ، وىذا يعٍت أن الطالب ال يعرفون ، 

عرفون ، رمبا يكونون متحررين من مكردات اللغة األجنبية ، واألداء اجليد ما يبدو سوف ي
عليو ، والتوصيل العام مثل كيف ، وما إذل ذلك     مع طالب احملاضرة التدريب سوف 

 تعتاد على القواعد اليت تتطلب اللغة

واستخدام  من ًنحية احلركة النكسية، ينظر الطالب بسرعة أكرب يف العمل على ادلهام
 احلد األقصى من الوقت

ىناك أتثَت أو نتائج زائدة للطالب الذين يتلقون التدريب على احملاضرة، وتشمل 
ىذه اآلاثر زايدة من حيث الثقة ابلنكس، مث تساعد على تسهيل التجويد والتعبَتات 

ان معرفة الوجهية، مث الطالقة يف الكالم ابإلضافة إذل ذلك، ىناك حاجة أيًضا للطالب إلتق
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ادلعرفة حول ادلكردات ادلزيد من اللغات العربية  لذلك من ادلهم جًدا أن يكون التدريب على 
 89احملاضرة نشاطًا مسانًدا لعملية تعلم اللغة العربية مع مهارة الكالم 

ردية، وكذلك مستوى الرغبة يف تعلم من حيث أوجو القصور عادة بسبب عوامل ف
احملاضرات أو تعلم اللغة العربية يف الكصول الدراسية، مث من حيث احملاضرين الذين ليسوا 
مبدعُت يف تقدمي التوجيو، حبيث ال ديكن تكوين قدرات الطالب من حيث العاطكي وادلعريف 

دلعرفة ىي قلة إدارة والنكسي وكذلك من قدرة ادلعلمُت الذين يرشدوهنم للحصول على ا
 76 إنو وفًقا لبيان األستاذ أولُت هنى ، أنو: 70الكصل الدراسي وراتبة يف التعلم 

للغة جإن أتثَت أو نتائج الطالب الذين أيخذون ىذه تدرب احملاضرة على تعلم ا
العربية يف مهرة الكالم يف الكصل الدراسي ، ابلطبع ، ىم أكثر ثقة يف اإلجابة على األسئلة 
يف شكل اللغة العربية ، وأكثر ثقة يف التعبَت عن ما يككرون بو وعند التدريب احملاضراة و 

ديكن  جعل مكاىيم احملاضراة اخلاصة هبم تضيف تلقائًيا رؤيتهم إذل ادلكردات اجلديدة ، حبيث
 تعلم اللغة العربية بسهولة دون صعوبة ج

يف عملية التدريب على احملاضراة ىناك عوامل داعمة تدعم ىذا النشاط يف ادلدارس 
الداخلية اإلسالمية، مبا يف ذلك معلمة ادلواد، مربية ادلعهد، أستاذات اللغة العربية، وأيًضا 

هام، محاس الطالب فيما يلي تدريب مالحضة احملاضراة، بيئة اللغة، اىتمام الطالب ابدل
 73احملاضراة وحب الطالب يف التكلم ابللغة العربية
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 نكس ادلرجع ، 70
 3030من يناير  32مقابلة مع أستاذة ألُت هني، كمعلمة اللغة العربية يف التاريخ  71

72
 ادلالحضة عن تنكيذ تدريب احملاضرة  



تتمثل العوامل ادلثبطة اليت تؤثر على الكشل يف عملية التنكيذ يف الكروق يف قدرة الطالب يف 
صعوبة حكظ نصوص الكالم، مهاراهتم بسبب خلكيتهم التعليمية قبل دخول ىذه ادلعهد، و 

 72وعدم وجود أمثلة من ادلعلمُت 

إن اتدريب احملاضرة اليت نُكذت يف ىذ ادلعهد ادلودة الثانية للبنات عندما يقومون 
بتنكيذ أو يؤدون خطاابت عامة، دون أن يدركوا أهنم يكهمون مكردات جديدة أكثر من رلرد 

ندما التكلم ابللغة ابلتجويد والدقة والطالقة مع جعل ادلكهوم، وديكن أن يكونوا أكثر تعبَتاً ع
 التوجيهات اليت قدمها احملاضر 

خلص الباحثة أن وجود تدريب زلاضراة كنشاط داعم لتعلم اللغة العربية اب مهارة 
الكالم ، كان لو أتثَت جيد للغاية ويؤدي إذل تنكيذ تعلم اللغة العربية، ألن اجلوانب اليت يتم 

الكالم وتدريب احملاضرات يف ىذه ادلعهد ادلودة الثانية لدينا من القواسم  تقييمها من تعلم
ادلشًتكة  وأيًضا يف عملية التدريب على احملاضرات ، يسهل على الطالب تطبي  مهارة 
الكالم يف الكصل الدراسي ، ديكن للطالب إضافة رؤى جديدة للمكردات ، وتعلم كيكية 

 اط والتعبَت وليس الراتبة ، إخل الظهور يف األماكن العامة ابلنش

 

  

                                                           
 



 


