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 المستخلص 

"عنواف  ربت اؿ717110007:  سيت مسنيايت رقم اعبامعي ،بحث علمي
 -غولونق ؿبمدية، معلمُت معهد يف الكالـ مهاراة لتطوير اللغوية األنشطة

 "2020/2021 الدراسي للعاـ الغربية، نارمادا لومبوؾ
 شافعي حلواين  أضبد.د:  الثاينؼ اؼبشرك، حسناف اؼباجستَت:   األكؿرؼ اؼبش
 ألف األخرل، اؼبهارات من العديد من للغاية اؼبلحة اؼبهارات إحدل  الكالـ مهارة تعترب

 أك قباح مراجعة هبب. اللغة يتعلم لشخص األكيل اؽبدؼ كىو اللغة يف تطبيق الكالـ
 الوكاالت يف اللغة بئة لتكوف اللغوية األنشطة خالؿ من العربية اللغة مهارات تعلم فشل
 من العديد عن الكشف اؼبؤلف وباكؿ أعاله، اؼبذكورة اؼبشكلة من اػبركج .الصلة ذات

 – غولونق ؿبمدية، معلمُت معهد يف الكالـ مهاراة يف كاؼبشكالت اللغوية األنشطة
 ككيف أنواع عن الكشف ىو الدراسة ىذه من الغرض  كاف.الغربية لومبوؾ – نارمادا

 معهد يف اللغوية األنشطة يف اؼبشكالت كؼبعرفة الكالـ مهاراة لتطوير اللغوية األنشطة
 آّاؿ طريقة الدراسة ىذه تستخدـ. الغربية لومبوؾ – نارمادا – غولونق ؿبمدية، معلمُت
 معلمُت معهد يف ىو البحث ؽبذا اؼبناسب اؼبكاف. الوصفي الظواىر هنج مع النوعي

 اؼبستخدمة البيانات صبع تقنيات أف حُت. الغربية لومبوؾ – نارمادا – غولونق ؿبمدية،
 ينفذ البيانات، ربليل عملية يف. الوثائق( 3 ، اؼبالحظات( 2 ، اؼبقابالت( 1: ىي

 كثانيا،. عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات كل إىل االنتباه أكال،: كىي مراحل، عدة الباحث
 قم كثالثا،. الكالـ مهارات لتطوير اللغوية األنشطة ألنواع كفقنا كتصنيفها البيانات ذبميع

 يف اؼبشكالت عن ككشف اللغوية األنشطة من ككيف اللغوية األنشطة  أنواع بتصنيف
 ؿبمدية، معلمُت معهد يف اللغوية األنشطة( 1: ىي الدراسة ىذه نتائج. اللغوية األنشطة
 كعن( 2. اػبطابة احملادثة، اؼبفرادات،: تشمل الغربية، لومبوؾ – نارمادا – غولونق

 غولونق ؿبمدية، معلمُت معهد يف الكالـ مهارات لتطوير اللغوية األنشطة يف اؼبشكالت
 ؿبمدية، معلمُت معهد يف الطالب خلفية اختالؼ أكال الغربية، لومبوؾ – نارمادا– 

 معهد يف الطالب( اؼبمارسىات )التعبَتات الثاين ك الغربية، لومبوؾ – نارمادا – غولونق
 .الغربية لومبوؾ – نارمادا – غولونق ؿبمدية، معلمُت
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مهارة الكالم، األنشطة اللغوية، المشكالت و التحليل : ساسيةالكلمات األ
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  ABSTRAK 

    Skripsi, Siti Masniati Nimko : 717110007  Yang Berjudul “Kegiatan 

Kebahasan Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di 

Boarding School Mu’allimin Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok 

Barat Tahun ajaran 2020/2021 ”. 

 Pembimbing I : Husnan, M.Pd, pembimbing II : Dr. Ahmad Helwani Syafi’i, 

M.Pd. 

   Keterampilan berbicara bahasa Arab merupakan salah satu keterampilan yang 

sangat urgen dari beberapa keterampilan yang lain, karena berbicara merupakan 

suatu yang aplikatif dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang yang 

belajar suatu bahasa. Berhasil atau tidaknya pembelajaran keterampilan berbahasa 

Arab yaitu harus ditinjau dari berbagai kegiatan kebahasaan untuk menciptakan 

lingkungan bahasa yang dilaksanakan di instansi terkait. Berangkat dari 

permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengungkap berbagai Macam 

kegiatan - kegiatan kebahasan serta hambatan dalam keterampilan berbicara 

bahasa Arab yang dilaksanakan di Boarding School Mu’allimin Muhammadiyah, 

Golong – Narmada – Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengungkap berbagai macam serta bagaimana proses kegiatan-kegiatan 

kebahasaan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab Dan juga 

untuk mengetahui hambatan dari kegiatan – kegiatan kebahasan Serta Solusi dari 

hambatan tersebut yang dilaksanakan di Boarding School Mu’allimin 

Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok Barat. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan fenomenologi 

bersifat diskriptif. Adapun tempat penelitian ini adalah Boarding School 

Mu’allimin Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok Barat. Sedangkan 

tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) wawancara, 2) observasi, 3) 

dokumentasi. Dalam proses analisis data, penulis melakukan beberapa tahapan 

yaitu: pertama, memperhatikan setiap data yang diperoleh. Kedua, menyusun data 

dan mengkategorikan sesuai macam-macam kegiatan-kegiatan kebahasaan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara. Ketiga, mengklasifikasikan berbagai 

macam kegiatan kebahasaan serta proses dari kegiatan kebahasan tersebut dan 

mengungkap hambatan dalam proses kegiatan kebahasaan Serta Solusi dari 

hambatan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kegiatan-kegiatan 

kebahasaan yang dilaksanakan di Boarding School Mu’allimin Muhammadiyah, 

Golong – Narmada – Lombok Barat, meliputi: Mufrodat, muhadtsah dan khitobah 

2) Adapun hambatan didalam  kegiatan kebahasan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa arab di Boarding School Mu’allimin 

Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok Barat, adalah Pertama,  Kegiatan 

Mufrodat : 1). Kesulitan Santri Ma’had Mu’allimin Muhammadiyah, Golong – 

Narmada – Lombok barat, dalam menerima dan mengahafal kosakata Bahasa 

arab, 2). Kesulitan Santri Ma’had Mu’allimin Muhammadiyah, Golong – 

Narmada – Lombok barat, dalam membaca tulisan arab. Kedua, Kegiatan 



 ع
 

 

 

Muhadtsah : 1).  Perbedaan latar belakang Santri Ma’had Mu’allimin 

Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok barat 2). Ungkapan atau 

praktiknya berbicara bahasa arab Santri Ma’had Mu’allimin Muhammadiyah, 

Golong – Narmada – Lombok barat. Ketiga, Kegiatan Khitobah, 1). Kurang 

Percaya Diri Santri Ma’had Mu’allimin Muhammadiyah, Golong – Narmada – 

Lombok barat, 2). Kurang Persiapan materi Khitobah Santri Ma’had Mu’allimin 

Muhammadiyah, Golong – Narmada – Lombok barat. 3). Solusi dari hambatan 

kegiatan tersebut, Pertama : 1). Kegiatan Mufrodat, Dengan adanya strategi guru 

dan pembina dalam pembagian mufrodat  di dalam kelas dan membawa suasana 

kelas yang kondusif dan menyenangkan sehingga santri dapat mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa arab. 2). Kaegiatan Muhadtsah, dengan cara terus dibina dan 

dilatih, tentang pengucapan atau praktik dalam kegiatan muhadtsah tersebut. 3). 

Kegiatan Khitobah, Dengan cara terus dibina dan dilatih, sekaligus diberi motivasi 

kepada santri untuk senantiasa terus berani dan percaya diri  untuk menyampaikan 

sesuatu didepan umum atau didepan banyak orang, serta diberi keterampilan 

khusus bagaimana berbicara di depan umum. 

  

Kata kunci: Keterampilan Berbicara Bahasa Arab, Kegiatan Kebahasan, 

Hambatan serta Solusi dari Kegiatan Kebahasan 
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 فصل األول
أساسية البحث 

 خلفية البحث. أ
إف اللغة العربية ؽبا أنبية متزايدة يف كثَت من بلداف العامل، كخاصة يف بالد إندكنيسيا     

كما نرل أف اللغة العربية أصبحت . اليت ترغب يف توثيق عالقتها بدين اإلسالـ كثقافة
تكتسب أنبية خاصة يف كثَت من البلداف األعجمية مثل إندكنيسيا نظرا للمكانة 

كيف ظل ىذه الظركؼ أخذ أفراد كثَتكف يرغبوف يف . االقصادية كالسياسية اليت تتمتع ّٔا
. كما أخذت جامعات عديدة يف أكباء العامل تعلم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية

كأخذت دكؿ كثَتة تفرض تعلم العربية على طالب اؼبدرس، كما حدث يف بالدنا 
  اللغة العربية إحدل لغات العامل العظيمة على مٌر العصور كتعاقب الدىور، .إندكنيسيا

حيث تنتمي إىل أركمة اللغات العريقة اليت أنزلت ّٔا الكتب السماكية كربٌدث ّٔا معظم 
ـٌ ؼبا يقرب من مائيت . األنبياء يف األراضي اؼبقدسة يف اعبزيرة العربية كالشاـ كىي لغة أ

مليوف من الناطقُت ّٔا يف الوطن العريب كغَته كلغة دين كعبادة كتراث ؼبا يربو على مليار 
مسلم يعيشوف يف العامل اإلسالمي ك غَته من دكؿ العامل يف الشرؽ ك الغرب، كما أهٌنا 

  أف اللغة .لغة عاؼبية معًتؼ ّٔا من الناحية الرظبية يف اؽبيئات العاؼبية ك احملافل الدكلية
كأف " الكتابة- القراءة - الكالـ - اإلستماع : "العربية تنطول على مهارات أربعة ىي

 مهارة اإلستماع ىو عملية إنسانية مقصورة هتدؼ إىل .ىذه اؼبهارات متكاملة بطبيعتها
من مهارات االستماع، سيعرؼ الشخص . الفهم كالتحليل كالتفسَت مث البناء الذىٍت

أشكاؿ الًتكب يف الكالـ اللغة العربية . مفردات جديدة ال يعرفها- مفردات جديدة 
  مهارة الكالـ .كفهم تغَتات الكلمات الناذبة عن إعدادات الوقت اؼبختلفة اؼبستخدمة

ىو الكالـ اؼبنطوؽ يعرب بو اؼبتكلم عما يف نفسو من ىواجس كخواطر، أك هبوؿ خباطره 
من مشاعر كأحاسيس، كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكرة، كما يريد أف يزكد بو غَته 

                                                           

  ج.ص،(2017,مالك-جامعة اإلسالمية اغبكمية: موالنا)اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت ّٔا، ؿبمد على الكامل، .

(جامعة آزاد االسالمية، تربيز: ايراف)،  تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا بُت منهج القواعد ك الًتصبة ك اؼبناىج اغبديثةرسوؿ تقوم،.   
   ،(2017مالك،-جامعة اإلسالمية اغبكمية: موالنا)ؿبمد على الكامل، اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت ّٔا، . 22.

 www.kompasiana.com.wants to                             
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. القواعد اعبيدة ال تعٍت شيئنا إذا مل سبارسها مطلقنا يف الكالـ. من معلومات كغَت ذلك
ألف الغرض من اللغة ىو التواصل، هبب أف تتعلم توصيل اؼبعٌت اػباص بك شفهينا باللغة 

بعد . اؼبفتاح ىو ؿباكلة جعل الشخص اآلخر يفهم ما تقولو باللغة العربية أكالن . العربية
التعود على الكالـ باللغة العربية، ستتعلم تلقائينا ربسُت القواعد النحوية اليت تستخدمها 

إىل مدلوالتو  (اغبرؼ)مهارة القراءة ىي ربويل النظاـ اللغوم الرموز اؼبرئية . يف الكالـ
مهارة يف اؼبستول الثالث . كىذا يعٍت أف مفهـو القراءة ليس إجادة نطق اغبركؼ فقط

. ألف مهارة القراءة هبب أف تقـو على الكالـ كاالستماع. من مهارات اللغة العربية
كّٔذا اؼبعٌت، . سيجد شخص ما صعوبة يف القراءة إذا مل يبدأ دبهارات االستماع كالكالـ

فإف العامل الرئيسي يف صعوبة قراءة شخص ما ىو أف فهمو من االستماع كالكتابة 
 مهارة الكتابة ىي رباكؿ األفكار الذىنية إىل رموكز .كالكالـ مل يصل بعد إىل الكماؿ

آخر شكل من  .مكتوبة، كتأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها عن بقية اؼبهارات
أشكاؿ ىو القدرة على الكتابة، كىذه اؼبهارة عبارة عن مزيج من عنصرين نبا عنصر 

اغبركة أك موىبة كتابة اغبركؼ أك الكلمات باللغة العربية، ككذلك العناصر اؼبعرفية كىي 
القدرة على تطبيق القواعد، اؼبفردات، كاستخداـ  لغة ـبتلفة اؼبنصوص عليها يف شكل 

 .صبلة أك فقرة
قاؿ اؼبيسورم إنو ؿبمدية، دبثاليتها الدعوية، كانت كاحدة من رؤكس اغبربة لتنوير     

. يف سنو، من اؼبتوقع بالطبع أف تستمر ؿبمدية يف تطوير القيم اإلسالمية بنشاط. الناس
كذلك، تواصل ؿبمدية الكفاح من أجل تعزيز العالقات مع اؼبنظمات األخرل حبيث 

 تاريخ .تكوف قادرة على التعاكف كالتآزر كالسعي يف التنمية يف نوسا تينجارا الغربية
. مؤسسات التعليم اإلسالمي يف نوسا تينجارا الغربية عن اؼبدارس اليت أنشأهتا ؿبمدية

، كاليت كاف يديره 1937- ىذا من إنشاء معهد معلمُت يف بانكور، لومبوؾ الشرقية 

                                                           
 fitk.uin-malang.ac.id/6-cara-sederhana-meningkatkan-kemampuan-berbahas-arab/. Pukul 07 ; 30 
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14-9حبث عملي،( 2015ماتراـ،)"ربليل مشكالت مهارة الكالـ لطالب اؼبستول الرابع دبعهد خالد بن الوليد" إدريس سردم    
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يف الثالثينيات، .  كاف االغباج ؿبمد صديق ليبٍت معهد اإلسالـ1937يف عاـ . أظبو
كانت اؼبؤسسات التعليمية ؿبمدية ىي اغبل لرغبة آّتمع احمللي اؼبتزايدة يف ربقيق التقدـ 

 .كربسُت اؼبعايَت االجتماعية كاالقتصادية
    عند البدء يف فبارسة التحدث، يعتمد أكالن على القدرة على االستماع، كعلى إتقاف 

اؼبفردات كالشجاعة للتحدث دبا يدكر يف ذىنو، كاألىم من ذلك شجاعة الطالب كعدـ 
 .كجود خوؼ من أف يكوف ـبطئنا

    معهد معلمُت ؿبمدية ىي مدرسة تستخدـ أف تعليم رظبي  كينظم أنشطة الطالب 
لقد أدركت ؿبمدية منذ فًتة طويلة . ؼبدة اربع كعشركف ساعة، من االستيقاظ إىل النـو

كنفذت نظامنا معهد ؿبمدية للمعلمُت يف لومبوؾ الغربية، كاليت هتدؼ إىل تشكيل كادر 
كذلك، فإف ىذه معهد معلمُت ؿبمدية لديها برامج فبتازة، كىي . من العلماء تنظيميُت

كفقنا للرسالة، كاألكثر إثارة لالىتماـ ىي . ربفيظ القرآف، كالعربية، كالكتاب العربية
كلكن، يف ىذه معهد معلمُت . األنشطة اإلضافية مثل اإلرشاد كالتوجيو الالمنهجي

ؿبمدية، كانت مهارات القراءة كالكتابة  للقرآف ال تزاؿ مفقودة، ألف معظم الطالب 
ككذالك، ال . كانوا من خارج اؼبدينة كما زالوا يستخدموف لغاهتم اإلقليمية اػباصة ّٔم

 .تزاؿ اؼبرافق غَت متوفرة ألف ىذه معهد معلمُت ؿبمدية إنشائها ؼبدة عاـ كاحد فقط
    يف معهد معلمُت ؿبمدية  لديها منهج تطوير ذايت يتم تنفيذه خارج الفصل 

الدراسي، كالذم يهدؼ إىل تطوير كإضافة نظرة ثاقبة إىل معرفة الطالب يف معهد 
(. 1: يشمل منهج تطوير الذات. لومبوؾ الغربية-  نارمادا - معلمُت ؿبمدية، غولونق 

كاديرك، خطابة، ؿباضرة، حظب الوطٍت، تافك، الرماية، )األنشطة .(2توجيو اإلرشاد 
- يسًتشد ىذا اؼبنهج دبشرؼ اؼبعهد معلمُت ؿبمدية، غولونق . (اؼبفردات، احملادثة

ىذا النشاط، يتم مساعدة الطالب بشكل كبَت على تطوير . لومبوؾ الغربية– نارمادا 
إحدل طرؽ دعم رؤية كرسالة معهد . مواىبهم اغبايل، كما يتم ربقيق رؤيتهم كرسالتهم

لومبوؾ الغربية، أم من خلق بيئة لغوية، تدعمها - نارمادا - معلم ؿبمدية، غولونق 
ىذه األنشطة، كىي األنشطة اللغوية، كاليت هتدؼ إىل تطوير مهارات الكالـ، ألف 

                                                           
https://suaramuhammadiyah.id /2020/06/30 /seabad-muhammadiyah-nusa-tenggara-        

barat/.Pukul :09:33 .  
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لومبوؾ الغربية، ما زالت - نارمادا - مهارات الكالـ معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 
-  نارمادا - كمن األنشطة اللغوية، ساعدت معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق . تفتقر

لومبوؾ الغربية، بشكل كبَت يف خلق بيئة لغوية ككذلك لتطوير مهارات الكالـ، ألف 
أما الألنشطة اللغوية  يف معهد معلمُت . البيئة اللغوية كاألنشطة اللغوية ال يبكن فصلها

لومبوؾ الغربية، فهناؾ ثالثة أنشطة، كىي اؼبفردات، - نارمادا - ؿبمدية، غولونق 
 .كاحملادثة، كاػبطابة

     ما يثَت االىتماـ يف ىذا النشاط ىو أف اؽبدؼ من ىذا النشاط ىو أف يتمكن 
الطالب من نطق اؼبفردات بشكل صحيح، كفهم معانيها، كمعرفة عملية التغيَت، كمعرفة 

باإلضافة إىل ذلك، اىتمت الباحثة أيضنا حبماسهم يف . العبارات اليت تتحوؿ إىل صبل
حفظ اؼبفردات كفبارستها ، كاليت يتم تطبيقها يف أنشطة احملادثة كاػبطابة، كما يهتم 
الباحثة بتواصلهم اليومي باللغة العربية، على الرغم من عدـ استخداـ اؼبفردات كفقنا 

 .كىنا يساعدىم الباحث يف ذبميع القواعد الصحيحة. لقواعد
 أقبذبت عن الباحثة كىي األنشطة الالمنهجية كالغرض، اػبطوبة ميمربية، ؿبادثة،     

ألف " األنشطة اللغوية لتطوير مهارات الكالـ"اؼبفردات، كلذلك أخذت الباحثة عنواف 
 .مهارات الكالـ يف معهد ىي مهم جدا ليتم تطبيقها

أسئلة البحث    . ب
    أسئلة البحث يف ىذا البحث كما تايل، بناء على اػبلفية أعاله، صوغت الباحثة 

 :اؼبشكالت  التالية 
- كيف األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق  .1

 لومبوؾ الغربية ؟- نارمادا 
ما ىي اؼبشكالت األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية،  .2

 لومبوؾ الغربية ؟- نارمادا- غولونق 
األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد اؼبشكلة من  التحليل عن كيف .3

لومبوؾ الغربية ؟ - نارمادا- معلمُت ؿبمدية، غولونق 

                                                           

2021 مايو 06لومبوؾ الغربية، يف التاريخ – نارمادا – اؼبالحظة، يف معهد معلمُت ؿبمدية غولونق    
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 أىداف البحث . ج
:     أىداؼ البحث كما يف التايل

ؼبعرفة ما ىي األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية،  . 1
.   لومبوؾ الغربية- نارمادا- غولونق 

ؼبعرفة اؼبشكالت يف األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية، . 2
. لومبوؾ الغربية- نارمادا- غولونق 

 فوائد البحث. د
الفوائد النظرية - أ

   تأملت الباحثة من خالؿ ىذا البحث أنو من خالؿ ىذا البحث، سبكن لألنشطة 
، كالتطوير مهارات الكالـ، كخاصة تعلم اللغة العربية  اللغوية اليت أف تطوير كتوسيع العلـو

 .لومبوؾ الغربية- نارمادا- الذم يتم يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 
فوائد عملية - ب

 (معهد المعلمين محمدية)الطالب  .1
لتطوير مهاراة الكالـ من خالؿ األنشطة اللغوية كلتطوير العلم يف معهد    

. لومبوؾ الغربية- نارمادا- معلمُت ؿبمدية، غولونق 
 معهد .2

أف يكوف مدخالن كقدـ اؼبعلومات باألنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف   
 .لومبوؾ الغربية- نارمادا- معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 

 
 
 
الباحثين  .3

  لإلضافة زيادة ضربة لتعلمية يف العلـو كالثقافة كزيدة خربة على التعليم كالتعلم، 
ككذلك لتعريف العمليات كالعقبات يف األنشطة اللغوية يف معهد معلمُت ؿبمدية، 

. لومبوؾ الغربية- نارمادا - غولونق 
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حدود البحث.ه  
 الحدالموضوعي .1
األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد "عددت الباحثة موضوع البحث  

لومبوؾ الغربية للعاـ الدراسي - نارمادا - معلمُت ؿبمدية، غولونق 
2020/2021." 

 الحد المكاني .2
- نارمادا- عددت الباحثة مكاف البحث يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق       

.  لومبوؾ الغربية
 الحد الزمني .3

- نارمادا-    عددت الباحثة كقت البحث يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 
 .2021لومبوؾ الغربية مدة الشهرين يف شهر أبريل كمايو

 تحديد المصطلحات. و
مهارة الكالم  . 1

كيتأثر استخداـ اللغة اللفظية .  مهارة الكالـ ىو مهارة لنقل رسالة لفظيا ألخرين     
اليت كتبها لعوامل اؼبختلفة الىت عمليا يبكننا أف نرل، كالنطق، كالتجويد، كاختيار 

كلمة، كلمة كبناء اعبملة، ؿبادثات النظميات، كمضموف احملادثة، ككيفية بدء كإهناء 
 .احملادثة، فضاال عن اؼبظهر

 
 

األنشطة اللغوية   .2
    األنشطة اللغوية ىي إحدل األنشطة اليت تقاـ يف معهد معلمُت ؿبمدية اؼبعلمُت، 

ىناؾ ثالثة أنواع من األنشطة اللغوية، كىي أنشطة . لومبوؾ الغ ربية-نارمادا- غولونغ
  .اؼبفردات كاحملادثة كاػبطابة اؼبمربية

الدراسات السابقة . ز
                                                           

138 ,(2003, إيسيكو: مصرل( اؼبرجع ىف التعليم اللغة العربية للناطقيف بلغات أخرل, رشيد أضبد طبيعيمة  
 Mujahidin Abubakar, Wawancara,Lombok Barat, 1 Maret 2021  
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:      البحوث العلمية اؼبقدمة اليت تتعلق ّٔذا اؼبوضوع منها
ربليل مشكالت مهارة الكالـ لطالب اؼبستول الرابع دبعهد "  إدريس سردم .1

ىذا البحث باستخداـ البحث " 2013/2015خالد بن الوليد ماتراـ الدراسي 
مث إجراء صبع البيانات باستخداـ أسلوب اؼبالحظة اؼبقابلة الوثائق . العلمي الوصفي

اؼبشكالت يواجهها طالب اؼبستول الرابع دبعهد خالد بن الوليد ماتراـ يف تعلم مهارة 
نطق اغبركؼ نطقا صحيحا، قلة اؼبفردات اللغوية، كاستخداـ اؼبفردات : الكالـ ىي

كمشكالت غَت اللغوية رغبة الطالب كجدىم يف . اللغوية، كالضبط النحوم كالصرؼ
 .  التعلم ـبتلفة

األنشطة اللغوية لتطوير مهارة الكالـ يف : "      لفرؽ بُت البحث كعن الباحث ىو
أما البحث " 2020/2021معهد معلمُت ؿبمدية، لومبوؾ الغربية للعاـ الدراسي 

ربليل يف مشكالت مهارة الكالـ لطالب اؼبستول الرابع دبعهد خالد بن الوليد ماتراـ "
". ربليل مشكالت مهارة الكالـ"" 2013/2015الدراسي 

بالطريقة احملدثة يف تعلم  (مهارة الكالـ)تطوير مهارات التحدث " دركيت نالوؿ، . 2
من النتائج أف أسلوب احملدثة يف تعلم اللغة العربية يبكن أف تطوير من  " اللغة العربية

 .الطالب على التحدث، أم  على التعبَت عن أصوات أك كلمات باللغة العربية
 ىو البحث مهارة الكالـ باللغة العربية، كلكن الفرؽ ىو أف البحث الذم قمت ّٔا 

. استخدمت ىذه الباحثة عن كى الطريقة الكمية ك. األنشطة اللغوية
األنشطة اللغوية لتطوير مهارة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية، " : ىو     لفرؽ بُت

بالطريقة احملادثة يف تعلم "أما البحث " 2020/2021لومبوؾ الغربية للعاـ الدراسي 
"   اللغة العربية

اؼبشكالت تدريس مهاراة الكالـ يف الفصل حادم عشرة  قسم الدين  "ليلة الرضبة،  .3
من نتائج ىذه " معهد الثنوية اإلسالمية اغبكومية السابعة  جومابنج جاكل الشرقية

الدراسة يبكن مالحظة أف عملية تعلم مهاراة الكالـ تتم باستخداـ طريقة السؤاؿ 
أما اؼبشاكل اليت  عدـ ربفيز الوالدين، على األقل اؼبفرادات .. كاعبواب كالتخصيص

يف حُت أف اغبل ؽبذه اؼبشكلة . اليت يتقنوهنا، كقلة البنية التحتية كغياب البيئة اللغوية
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ىو استخداـ طريقة تتوافق مع اؼبواد، كفرز اؼبقاعد، كقدـ إرشادات سريعة لقراءة  
. الكتب كشراء الدركس

األنشطة اللغوية لتطوير مهاراة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية،  :"       لفرؽ بُت ىو 
اؼبشكالت تدريس "أما البحث يف " 2020/2021لومبوؾ الغربية للعاـ الدراسي 

مهاراة الكالـ يف الفصل حادم عشرة  قسم الدين  معهد الثنوية اإلسالمية اغبكومية 
" ، يف اؼبشكالت تدريس مهاراة الكالـ"السابعة  جومابنج جاكل الشرقية

األنشطة اللغوية ؼبهارة الكالـ يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد " أضبد زيف الدين . 4
كاف الغرض من ىذا البحث ىو كصف األنشطة " منبع العلـو بتا بتا باميكاساف مادكرا

اللغوية، كخاصة مهارات الكالـ  يف مركز بوندكؾ بيساننت منبع العلـو باتا باتا 
باميكاساف، مادكرا، كمعرفة مزايا كمشاكل األنشطة اللغوية يف مهارات الكالـ يف 

استخدمت الباحثة . مركز اللغة العربية البيزنطي، بيسانًتين باتا باتا بامكاساف. بوندكؾ
هنج التحليل الوصفي النوعي، ككانت طرؽ صبع البيانات عبارة عن مقابالت كمالحظة 
كتوثيق، ككلها كانت لإلجابة على مشاكل البحث اؼبتعلقة باألنشطة اللغوية يف مهارات 

التحدث باللغة العربية يف مدرسة تطوير اللغة العربية مركز مامبوؿ العلـو باتا باتا 
كنتائج ىذ البحث، كجد أف األطركحة ىي أف األنشطة . اإلسالمية الداخلية، مادكرا

اللغوية يف اؼبركز العريب بسيطة للغاية قادرة على جذب الطالب الكتساب مهارات 
اللغة العربية كالتفوؽ يف ؾباؿ اللغة بسبب دعم بيئة اللغة العربية اليت تعمل بشكل فعاؿ 

ا . كيتم صيانتها جيدن
األنشطة اللغوية لتطوير مهارة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية، : "   لفرؽ بُت ىو

مركز يف ترقية اللغة العربية " أما البحث " 2020/2021لومبوؾ الغربية للعاـ الدراسي 
". دبعهد منبع العلـو بتا بتا باميكاساف مادكرا

اإلطار النظري . ح
 اللغوىة األنشطة. أ
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 الكتساب الدرس ساعات خارج تنفيذىا يتم اليت اإلضافية األنشطة من كاحدة ىي     
  اػبطابة – احملادثة – اؼبفرادات )الكالـ مهاراة اػبصوص كجو على إضافية، معرفة
 (. كىكذ
 ساعات خارج األنشطة ىو الالمنهجية باألنشطة اؼبقصود فإف سودرجو، كفقنا     

 األنشطة يف تعلمو يتم ؼبا تقديرنا أكثر الطالب جعل إىل هتدؼ اليت العادية الدراسة
 .التعليمية
 الدرسة، حصص غَت يف لتالمذىا اؼبدرسة تنظمها اليت ألعماؿ ىي اؼبدرسة األنشطة

 اؼبهتمُت ذلك كمعٍت.  ذلك كاىل كاؽبويات، الرياضية، كاأللعاب كحفالت، كارحالت،
 بذاهتا، قائمة أنشطة كلكنو التالميذ، شخصية تكوين يف األنشطة أنبية يدركوف باتعليم
 . كأبعاده اؼبدرسة األنشطة كاقع كشحاتو خطار يوضح الدراسية، اؼبواد تعليم  عن منفصل

 - نارمادا - غولونغ ؿبمدية، معلمُت معهد يف تقاـ اليت األنشطة إحدل كىي    
 أنواع ثالثة ىناؾ. للطالب اللغوية اؼبهارات لتطوير النشاط ىذا يهدؼ. الغربية لومبوؾ

 اؼبفردات األنشاطة. اؼبمربية كاػبطابة كاحملادثة ؼبفردات أنشطة كىي اللغوية، األنشطة من
 أف قبل مفيدة جبمل كيستمر كلمات ثالث األقل على يـو كل اؼبفردات تقسيم ىو

 ربدثة، تكوف أف كاليت الصف يف احملادثة األنشطة تقاـ بينما. الصف يف الطالب دخوؿ
 كاحدة مرة يقاـ أف الذم  اػبطابة كاألنشطة. العربية اللغة باستخداـ اػبربات تبادؿ مثل
 ىناؾ كلكن ، العربية اللغة إلستخداـ الطالب عبميع ليس النشاط ىذا فإف الشهر، يف

 عاشر كالصف الثانوية معهد التاسع الصف مثل العربية، اللغة تستخدـ أف معينة فصوالن 
 . الغربية لومبوؾ ؿبمدية، معلمُت معهد. العالية معهد
 مستول لتسريع( عربية بيئة )العربية اللغة بيئة إلنشاء اؼبلحة االغباجة الورقة ىذه     

 اؼبهارات غالبنا تعيق أساسية مشكلة اآلف تعترب كاليت الكالـ، يف العربية اللغة اكتساب
 األجنبية اللغات على الطالب تعويد صعوبة. التعليمية اؼبؤسسات يف للطالب اللغوية
 بدائل أك اخًتاقات إلحداث األكاديبيُت كالناشطُت اللغويُت أؽبمت العربية، كمنها

 اللغوية األنشطة معهد ىذه يف البدائل كمن العربية، اللغة تعلم أىداؼ ربقيق يف جديدة
 يتم حيث الطالب سكن أبرزىا كمن.  كاػبطوبة كاحملادثة، اؼبفركدات، تشمل اليت



10 
 

 

 

 استخداـ كيشًتط. البيئة أك معهد منطقة يف عادة يقع يزاؿ ال( السكن )نزؿ يف توطينهم
 .البعض بعضهم مع التواصل عند العربية اللغة
 :يلي ما الدينية كالتنبية العربية اللغة ميداف يف األنشطة أىداؼ أمت كمن    

 كينميو، كيوسعو الدراسية، اغبصص يف الطالب إليو يصل ما أيضا النشاط  يرسخ.1
 يفكركف، ككيف سليمة، قراءة يقرؤف كيف الدراسة حجرات داخل يتعلموف فهم. كادده
 يرل، كعما وبس كعما يفهم عما يعربكف ككيف يفهموف، ككيف صحيحا، تفكتىا

 لزددة، كبأماكن لزددة، كبدقررات لزددة، بأكقات مقيدكف كىم كلو ذلك يتعلموف
 اعلهم الطالب يتعلمو كما كاإلرشاد، كالتوجيو بالتصحيح مقركف اغبالة ىذه يف كالتعليم
 العامة حياهتم يف كالدعرفة كالفهم التعبتى  مواقف تتطلبو ما مواجهة على قادرين

 .كاػباصة
 العامة، للحياة كيعدمي ككجدانيا، كاجتماعيا، خلقيا، كيريهم الطالب، شخصية  يقول.2

 يف الدسبثل النشاط طريق عن كذلك اعبماعة، رأل كاحتناـ كالزعامة القيادة على كيدرّٔم
 العامة، الشخصيات مع الصحفية كاألحاديث كالندكات كالدناظرات كاحملاضرات التمثيل

 الرأل عن كالتعبتى  اغبديث يف كاإلنطالؽ اعبرأة تعود من كلو ذلك على يتنتب كما
 .الناس مع التعامل كأساليب ّٔا كالثقة بالنفس كاإلعتداد

 مواقف يف ناجحا صحيحا استخداما اللغة استخداـ على الطالب  يدرب.3
 كيدكن. كاإلبداعى الوظيفى التعبتى  فنوف من الدكاقف ىذه تتطلبو كما اغبياةالعملية،

 كمناقشة، كحوار، حديث، من كاإلجتماعات الندكات يف ارم ما طريق عن ذلك برقيق
 كآّالت الصحف يف ككتابة بررير من الطالب يدارسو كلشا كدفاع، كمرافعة كمناظرة،
. رير التح لراالت كسائر الدختلفة اللجاف كلزاضر الددرسية

 الكالم مهارة لتطوير األنشطة أنواع. ب
 المفرادات.1
 كيستمر كلمات ثالث األقل على يـو كل اؼبفردات تقسيم ىي اؼبفردات األنشاطة   

 .الفصل يف الطالب دخوؿ أف قبل مفيدة جبمل
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 كاؼبكتوبة، اؼبنطوقة اللغة استخداـ سواء ، اللغة مكوف من مهم جزء ىي اؼبفردات   
 من نوع ىو اؼبفردات اختبار. العربية اللغة مهارات تطوير أف  أسس من كاحدة كىي

 استخدامها على القدرة إىل باإلضافة العربية، اؼبفردات معٌت بإتقاف اؼبتعلقة االختبارات
 مفردات لتعلم األىداؼ بُت كمن. العريب اػبطاب يف الصحيح اؼبكاف أك السياؽ يف

 :يلي ما العربية اللغة
 اؼبسمع فهم أف أك القراءة خالؿ من سواء الطالب لدل جديدة مفردات على لتعرؼ   

 اؼبفردات تقدير على قادر كصحيح، بشكل اؼبفردات نطق على الطالب تدريب
 .اؼبفردا معٌت كفهم الشفوم، التعبَت يف كتشغيلها

 المحادثة.2
 باستخداـ اػبربات تبادؿ مثل ربدثة، أف تكوف أف كاليت الفصل يف احملدثة ألنشطة    
: كىو متحدث: كىو أكثر أك كمستمع متحديث بُت تتم عملية الكالـ.  العربية اللغة

 .االتصاؿ عملية يف دكركه لو منهما ككل للفكرة، مستقبل: كىو كمستمع للفكرة، مرسل
 : االتية اؼبهارات على التدريب اغبدثة يف على كيرا    

 احملدثة أثناء يف الغَت ؾبملة على القدرة تنمية.  1
 اغبديث ؾبرل تغيَت على القدرة تنمية.  2
 ّٔم كالتعرؼ لبعض، بعضهم الناس تقدمي على القدرة تنمية.  3
 فيها الكالـ ينبغي ال اليت كاألكقات األماكن معفة.  4
 اؼبتحدثُت أحدث يتكلم عندما كالسكوت األخرين، رأل اخًتاـ.  5
 الخطابة. 3

 التهنئة، مواقف فهناؾ كلمة إلقاء منو تتطلب اليت اؼبواقف من كثَت لإلنساف يعرض    
 اليت التقارير كىناؾ التكرمي، كحفالت كاحملاضرين، اػبباء تقدـ كمواقف التعزية، كمواقف
  .فيها إقباز كمامت السابقة، اؼبؤسبرات عن كلمة إلقاء تتطلب

                                                           
 Udhiyah Sholihah, skripsi “Optimalisasi Kegiatan Muhadhoroh Dalam Meningkatkan Kualitas 

Hasiil Belajar PAI Di Mts. Mihammadiyah 07 Takerhajo So;okuro Lamongan” 2011  IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Hal. 13 
 Noza Aflisia, Journal of arabic Learning amd teaching (terakreditasi sinta 4)” Ekstensi Bi’ah 

Lugowiyah Sebagai Media Berbahasa Arab Dalam Meningkatkan Kemampuan Muhadtsah  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa arab IAIN CURUP” Vol. 01,2019 , P-ISSN 2252-6269 . 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/Iaa, diunduh pada 31 Mei 2021 ,Pukul 08 : 00 WIB. 
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 :على التدريب يف ىامتُت نقطتُت على اغبرص كينبغي   
 طبيعي موقف من اغباجة تنثأ أف. 1
 يعرفو، شيء، عن يتحدث أم نفسو، التكلم لعمل فبثلة الكلمة تكوف كأف.  2

 غَته قاؽبا كمة يعيد أف من بدال كيستعدلو
 : منها الكالمية آّاالت ىذه يف مراعاهتا ينبغي مهارات كىناؾ   
 اػبطبة ؿبتوبات كتنظيم اختيار على القدرة تنمية. 3
 األزمات ذبنب على القدرة تنمية.  4
 عن اإلنساف فيو يتوقف الذم لوقت على تقدير كعلى اغبكم، على القدرة تنمية. 5

 الكالـ
 السامعُت  كاحًتاـ الألئق، باؼبظهر كالظهور اغبسنة، الوقفة. 6
  اؼبناسبة الكلمات كاستخداـ اعبيد، كاألداء اغبسن، النطق على القدرة تنمية. 7 
 المحاضرة. 4 

 تسمى كاليت".' خطاب ".ؿباضرة "كتعٍت العربية اللغة من مشتقة" ؿباضرة "كلمة     
يف .الكالـ أك البالغة يسمى، أيضنا أك اػبطبة أك العلمية باحملاضرات أيضنا

 شكل على كاؼبشاعر األفكار تدفق" :ىي احملاضرة أف على الكبَت القاموس اإلندكنيسي
 : العامة األماكن يف للتحدث استعداد على "خطاب أك كلمات

 تفكيك عملية ىي اؼبعنية كاؼبظاىرة ذلك على تدؿ أعاله كاألكصاؼ اؼبعاين     كبعض
 ، االستعدادات دبختلف الناس من كثَت ىباطبها نظر ككجهات كاالختيارات الكلمات

 ّٔدؼ اإلسالمية التعاليم مصدره (.العلم )العلمي كاإلعداد الذىٍت التحضَت خاصة
 قوة حسب التبشَت قوة بسبب ، كتعاىل سبحانو اهلل سبيل يف البشر كاإلرشاد التعليم
 .كالذكؽ الركح تلتقط أف يبكن االستدعاء كقوة بالفطرة اؼبقبولة اغبجة

                                                           
 Udhiyah Sholihah, skripsi “Optimalisasi Kegiatan Muhadhoroh Dalam Meningkatkan Kualitas 

Hasiil Belajar PAI Di Mts. Mihammadiyah 07 Takerhajo So;okuro Lamongan” 2011  IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Hal. 15 

 Lalu Nasarudin, Skripsi “ Peranan Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar BahasaArabDi pondok Pesantren Al – Kautsar Al – Gontory Aiknyambuk 

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur “, 2015 , Universitas Muhammadiyah Mataram.,44 

 Udhiyah Sholihah, skripsi “Optimalisasi Kegiatan Muhadhoroh Dalam Meningkatkan Kualitas 

Hasiil Belajar PAI Di Mts. Mihammadiyah 07 Takerhajo So;okuro Lamongan” 2011  IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Hal. 16 
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قاموس الحياة .5
 من اؼبعهد بيئة يف اؼبوجودة األشياء صبيع حوؿ مفردات بكتابة اغبياة قاموس    يقـو
 على اؼبفردات رؤية من الطالب صبيع يتمكن أف ىو كاؽبدؼ الكائن، فوؽ لصقها خالؿ
   .ذىبوا أينما الفور
مهارة الكالم  . ج

    إف اغبديث عن اؼبهارات اللغة العربية يتطلب منا أف نتحدث أكال عن اؼبهارة، قبل 
ما يكوف أساسا للتعريف – غالبا – حديثنا بالتعريف اؼبعجمي، ألف التعريف اؼبعجمي 

مهرت ّٔذا : اؼباىر، الساب، كيقاؿ): يقوؿ إبن منظور يف الساف العرب. األصطالحي
اؼباىر )، كيقوؿ الفَتكزبادم يف القاموس حمليط (أم صرت بو حاذقا: ألمر امهربو مهارة

مهر يف الشىء، كبو مهارة، : ، كيف اؼبعجم الوسيط(اغباذقب كل عمل، كالسابح آّيد
كمن . مهر يف العلم  كيف الصناعة، كغَتىا: أحكمو كصاربو  حاذقا، فهو ماىر، كيقاؿ

خالؿ ىذه التعريفات يبكن أف كبدد للمهارة تعريفا يتناسب مع اؼبهارة اللغوية كىو 
يتميز بالسرعة، كالدقة، كالكفاءة، كالفهم، كمراعاة  (صويت أك غَت صويت)أداء لغوم :أهنا

  كعن اؼبعٌت اللغوم لكلمة اللغة يف اؼبعاجم ما يلي، .القواعد اللغوية اؼبنطوقة كاؼبكتوبة
أم :اللغة أصلها لغى، أك لغو، كاؽباء عوض، كصبعها لغى كلغات، كقيل يف تفسَت اللغو)

من مس اغبصا فقد لغا، كمن لغا :"ملسو هيلع هللا ىلصالكالـ الباطل الذم ال فائدة فيو، كقاؿ الرسوؿ
 .(كىإذىا مىرُّكا بًااللغىًو مىرُّكا ًكرىامنا):كمنو قولو تعاىل, ،كمعٌت لغا أم تكلم"فال صبعة لو

    اللغة العربية فركع من فصيلة اللغات السامية، كقد كتب ؽبا اػبلود بسبب األكؿ 
كإنو لتنزيل رب العاؼبُت، نزلو الركح أمُت على قلبك لتكوف ): القراف الكرمي ّٔا، قاؿ تعاىل

، كلذلك إنتشرت اللغة (192-195: الشعراء، أيات. )(من اؼبنذرين بلساف عريب مبُت
العربية إنتشارا كاسعا،كما مل تنتشر أية فيو االخرل من لغات العامل، فهي اللغة التعبدية 

. للمسلمُت يف صبيع بقاع العامل
                                                           

 Lalu Nasarudin, Skripsi “ Peranan Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar BahasaArabDi pondok Pesantren Al – Kautsar Al – Gontory Aiknyambuk 

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur “, 2015 , Universitas Muhammadiyah Mataram. 

Hal.45 

8-7،(1992رياض،دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع )، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها أضبد فف اد ؿبمود عليهاف،      
45،(1992رياض،دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع )، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها أضبد فف اد ؿبمود عليهاف،    
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اؼبعٌت القائم : األصوات اؼبفيدة، كعند اؼبتكلمُت ىو:     الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن
اعبملة : بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفسي كالـ، كيف الصطالح النحاة

كل ما يتحديث بو من الكالـ كخَت، : أما اغبديث فهو. جاء الشتاء:اؼبركبة اؼبفيدة كبو
، كيف ملسو هيلع هللا ىلصيتذكر بو غَته كيطلق أيضا على كالـ رسوؿ اهلل (اغبديث ذك شجوف): كيقاؿ

، كيطلق اغبديث كيراد بو ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ أك فعل أك تقرير نسب إىل النيب ): اصطالح احملادثُت
. حديث عهد بكذا، قريب عهد بو: اعبديد، يقاؿ

ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيء، لو :     كيبكن تعريف الكالـ بأنو
كبناء على ىذا، فإف . داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن التكالـ

الكالـ الذم ليس لو داللة يف ذىن التكالـ أك السامع، ال يعد كالما، بل ىي أصوات 
فمهارات : حنس اؼبتحدث: كتتعد مهارات الكالـ تبعا لعوامل متعددة منها. ال معٌت ؽبا

فمهارات : الذم الكالـ يف الكالـ زبتلف عن مهارات األنش، كمنها العمر الزمٍت
الصغار يف الكالـ زبتلف عن مهارات الثباب، كمهارات الثباب زبتلف عن مهارات 

فمهارات اؼبستويات التعليمية، كزبصصاهتا : الثيوخ كىكذا، كمنها اؼبستول التعليمي
زبتلف عن بعضها يف الكالـ، كمنها اػبربات الثقافية، كالرصيد اللغول، كقرب اؼبوضوع 

اؼبتحديث عنو، أك بعده عن ؾباؿ زبصص اؼبتكلم كدافعية، اؼبتكلم إىل غَت ذلك من 
 .عوامل أخرل

مكونات المهارة . د
 إف مهارة الكالـ شأهنا مهارة اإلستماع ؽبا مكونات هبدر دبعلم العربية لغَت الناطقُت    

 .ّٔا اإلؼباـ ّٔا لكي يقـو  فهمو ؽبا على تصور ذىٍت متُت
النطق ىو اعبانب االىيل . النطق ك اغبديث: ؽبذه اؼبهارة شقاف:    يقوؿ صالح العريب 

الذم ال وبتاج إىل الكثَت من التفكَت كالعمليات الذىنية اؼبعقدة، كمن أنشطة النطق 
الًتديد لعبارات كررىا اؼبعلم، كالقراءة اعبهرية، كحفظ نصوص مكتوبة، أك مسموعة 

أما اغبديث فهو الشق اإلجتماعي اػبالؽ ؽبذه اؼبهارة، كال يتم اغبديث إال . كترديدىا

                                                           

47،(1992رياض،دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع ) ، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها، أضبد فف اد ؿبمود عليهاف  
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اؼبتحدث  كالسامع، حبيث يتبادالف األدكار من أف ألخر : حبضور طريقُت على األقل نبا
 .فيصبح اؼبتحادث سامعا كالسامع متحادثا

أنواع الكالم .ه
:  ينقسم الكالـ إىل قسمُت رئيسُت

 الكالـ اإلبداعي. الكالـ الوظيفي     ب. أ
الكالـ الوظيفي . (أ

    كىو ما يأدم غرضا كظيفيا يف اغبياة اإلنساف، كالكالـ الوظيفي ىو الذم يكوف 
: لغرض منو اتصاؿ الناس  بعضهم  ببعض، لتنظم حياهتم، كقض اغباجاهتم، مثل

احملادثة، كاؼبناقشة، كأحاديث االجتهاعات، كالبيع كالشاء، كأحاديث اؼبطلبات اإلدارية، 
كإلقاء التعليمات، كاإلرشادات،كألخبار، كاؼبناظرات كلندكات، كاػبطب السياسية 

 .كاإلجتهاعية، كأحاديث السمر
الكالـ اإلبداعى    . (ب

إظهار اؼبشاعر، كإلفصاح عن العواطف كخلجات النفس، كالًتصبة :      بقصدبو 
اإلحساسات اؼبختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة ّٔا بتضمن 

. صحتها لغويا ككبويا
أىمية تعليم مهارة الكالم .و

فالكالـ يعترب جزءأساسيا يف .     أنبية تعليم اللغة األجنبية من أنبية الكالـ ذاتو ىف اللغة
منهج تعليم اللغة األجنبية، كيعترب القائموف على ىذا اؼبيداف من أىم أىداؼ تعليم 

 .األجنبية، ذلك أنو يبثل يف الغالب اعبزء العملى كالطبقى لتعلم اللغة
:     أنبيات مهارة الكالـ يبكن أف توجز بعضها فيما يلي

. أف األسارة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمبا تتوقو أف وبدث ّٔا .1 
. أف الكبَت عندما يقبل على تعلم لغة ما يكوف التحدث ّٔا يف مقدمة أىدفها .2 

                                                           

78،(2007إفريقيا،الدار العاؼبية النشر كالتوزيع،)،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبدهلل،   
  102(1992رياض،دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع)، ، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها أضبد فف اد ؿبمود عليهاف

  151 األخر، اللغة للناتقُت بلغاتؿبمود كامل الناتق، تعليم
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الكالـ كسيلة إللنساف يف الفهم كإلفهاـ، ألف خلق اهلل اإلنساف متكلما قبل هتيئوه . 3
.للكتابة أك القراءة  

من اؼبؤكد أف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف تكلم . 4 
.قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكالـ خادـ للكتاب  

أىداف الكالم. ز  
:       كأما أىداؼ مهارة الكالـ فهي  

نطق األصوات نطقا صحيحا  .1
التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاىة سبييزا كاضحا  .2
التمييز عند النطق بُت اغبركات الطويلة كاغبركات القصَتة  .3
تأدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة اؼبقبولة من متحدثي العربية  .4
نطق األصوات اؼبتجاكرة نطقا صحيحا  .5
التعبَت عن األفكار كاستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة  .6
استخداـ التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفةزيادة مبو اؼبهارات كالقدرات اليت  .7

بدأت تنمو عند التلميذ يف فنوف الكالـ 
.من مناقشة  كعرض لألفكار كاالراء، كإلقاء الكلمات كاػبطب:   كالظيفي   

  (الكالم)طبيعة التحدث . ح
  الكالـ  ليس حدثا بسيطا كإمبا ىو ينطوم على عدد من العمليات اؼبركبة فهو عبارة   

التفكَت كعملية عقلية، اللغة كصياغة لألفكار كاؼبشاعر يف : عن مزيج من العناصر التالية
كلمات، الصوت كعملية ضبل لألفكار كالكلمات عن طريق أصوات ملفوظة لألخرين، 

 كسبر عملية الكالـ بعدة خطوات .اغبديث أك النطق كهيئة جسمية كاسجابة كاستماع
 :ىي 

كاؼبثَت إما أف . فقبل أف يتحدث اؼبتحدث البد أف يستثار : (االستثارة)الدافع  .1
 .يكوف خارجيا أك داخليا

                                                           

22،( 2015ماتراـ،)" ربليل مشكالت مهارة الكالـ لطالب اؼبستول الرابع دبعهد خالد بن الوليد"إدريس سردم   
51(2017,مالك-جامعة اإلسالمية اغبكمية: موالنا)اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت ّٔا ,ؿبمد على الكامل  
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كبعد أف يستثار اإلنساف، يبدأ يف التفكَت فيما سيقوؿ، فيجمع أفاكره : التفكَت .2
 كيرتبها يفكر فيها، كاؼبدرس الواعي

حيث تنتقى األلفاظ كاعبمل كالًتاكيب اليت تفي بااؼبعن الذم يفكر : الصياغة  .3
فيو اإلنساف، كالتداخل يبدك جليا بُت ىذه اؼبرحلة كسابقتها، إذا إف تفكَت 

 .اإلنساف يتم عن طريق رموز اللغة
 الذم ينبغي أف يكوف معربا فبثال للمعٌت، خليا من اللحن كاػبطأ: النطق  .4

مجاالت الكالم .ي
   ؾباالت الكالـ متعددة، كمل تذكر ؾبتمعة، كإهنا ذكرت متفرقة يف كتب طريق تدريس 

: عند التدريب على كل ؾباؿ منها. بعضها(mackeeمكى )كقد .اللغة العربية
 الكالـ عن القصص .1

   القصةحكاية نشرية تستمد أحداثها من خياؿ أك الواقع أك منها معا، كتبٌت على 
. قواعد معينة

الكالـ اغبر   .2
.    يقصد بالكالـ اغبر التعبَت عن االفكار كاألراء الشختية

 الكالـ عن الصور .3
    الكالـ عن الصور ؾباؿ ىاـ من ؾباالت الكالـ الذم يبيل إليو الصغار كالكبار، 

كالغرض منو انتقاؿ الذىن من الصور اؼبرئية إىل عبارات كألفاظ الرمزية اليت تدؿ 
. عليها، كتوضح معنها

 احملادثة .4
    الكالـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أك أكثر متحدث كىو مرسل للفكرة، 

. كمستمع كىو مستقبل للفكرة، ككل منها لو دكرة يف عملية االتصاؿ
 اؼبناقشة  .5

اغبديث اؼبشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد :     اؼبناقشة مصدر ناقش، كيقصد ّٔا 
. أهنا نشاط إلثارة التفكَت الناقد: كمعارض،كسائل كؾبيب، كاألساس يف اؼبناقشة

 اػبطب كالكلمات .6
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    يعرض اإلنساف كثَت من اؼبواقف اليت تتطلب منو إلقاء كلمة فهناؾ مواقف 
التهنئة، كمواقف التعزية، كمواقف تقدمي اػبطباء، كاحملاضرين، كحفالت التكرمي، 

. كىناؾ التقارير اليت تتطلب إلقاء كلمة عن اؼبؤسبرات السابقة، كمامت إقبازه فيها
إدارة اإلذبماعات   .7

 .       اإلجتماعات ظبة من ظبات آّمع البشرم، كزادت أنبيتها يف العصر اغبديث
المشكالت في الكالم. ط  
 اؼبشكالت تعٍت بينما ، مشكالت أك مشكالت ىي الكبَت إندكنيسيا لقاموس كفقنا   

 يتم الذم الشخص بُت وبدث تفاعل أك تعليمي نشاط ىو التعلم. ـبتلفة مشكالت
: الكالـ كنبا مهارات تعلم تعوقاف مشكلتاف .بالتدريس يقـو الذم كالشخص تدريسو
 لغوية مشاكل .1

نظاـ الصوت، هبد الطالب صعوبة يف نطق بعض اغبركؼ اؽبجائية اليت تبدك شبو . أ
  .اغبركؼ كما أف بعض الطالب مل وبفظوا اغبركؼ اؽبجائية

اؼبفردات، مل يتقن الطالب الكثَت من اؼبفردات كيواجهوف صعوبة يف حفظ . ب
. اؼبفردات اعبديدة

اعبمل، مل يتمكن الطالب من تكوين صبل عربية دكف النظر إىل الكتب - ج
. إخل... اؼبدرسية، ألف بعض الطالب مل يتمكنوا من التمييز بُت عصيم كفيل كمبتذؿ 

كىو  (س)ال يزاؿ بعض الطالب هبدكف صعوبة يف كتابة حرؼ اعبيوب : الكتابة- د
. يف منتصف الكلمة فبا ينتج عنو صعوبة يف القراءة

 مشاكل غير لغوية .2
العوامل االجتماعية كالثقافية، يواجو الطالب صعوبة يف ذكر اؼبفردات اؼبوجودة - أ 

حوؽبم، لذا يتعُت عليهم فتح الكتب، سواء كانت دفاتر مالحظات أك كتب 
. مدرسية عند ذكر اؼبفردات احملددة

العوامل االجتماعية كالثقافية ، يف ىذا العامل ال يعيش بعض الطالب يف بيئة - ب 
.  ناطقة باللغة العربية حبيث تقل عاداهتم يف اللغة العربية

                                                           

111 (1992رياض،دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع )ا، ، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسو أضبد فف اد ؿبمود عليهاف  
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العوامل اؼبنهجية، الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلم يف تعلم اللغة العربية ىي طريقة . ج
احملاضرة كالشرح كطريقة السؤاؿ كاعبواب، كيتم تعديل الطريقة حسب اؼبوضوع الذم 

. يف ىذه اغبالة، يويل صبيع الطالب تقريبنا اىتمامنا كامالن ؼبا ينقلو اؼبعلم. يتم تدريسو
سواء من حيث اؼبواد . عامل التدريس، عدـ إعداد اؼبعلم قبل بدء الدرس- د

. كاؼبرافق اإلعالمية اؼبستخدمة
عوامل االىتماـ كالتحفيز، ال يزاؿ اىتماـ بعض الطالب كربفيزىم لتعلم اللغة - ىػ

. العربية منخفضنا ، فبا يؤدم إىل تقليل أنشطتهم كأنشطتهم يف تعلم اللغة العربية
عامل الوقت، كالوقت اؼبستغرؽ يف التدريس كالتعلم يقل، كبالتايل فإف عملية - ك

 .التعلم ليست فعالة
 

 

منهج البحث. ط  
منهج البحث   . 1  

   يف إجراء ىذا البحث، استخدمت الباحثة اؼبنهج النوعي على أساس أف البيانات  
بدالن من الًتكيز على اؼبعلومات  (كلمات)اليت مت اغبصوؿ عليها كانت يف صيغة كصفية 

. اليت تتطلب األرقاـ
كيف.  ، ىبتلف البحث النوعي عن األحباث األخرل بعدة طرؽ(2008)كفقا لوليامز   

  ىذا الصدد، يذكر كليامز ثالثة أشياء رئيسية، كىي كجهات النظراألساسية 
حوؿ طبيعة الواقع، كالعالقة بُت الباحث كالشخص قيد الدراسة، كإمكانية  (البديهيات)

خصائص منهج .رسم التعميمات، كإمكانية بناء عالقات سببية، ك دكر قيمة البحث
 تصميم البحث ىو .البحث النوعي نفسو، كالعملية اؼبتبعة إلجراء البحث النوعي

                                                           
 Nurlaila, Joernal “ Maharoh Kalam dan Pembelajaranya”Al-afi’dah, Vol, 4 no. 2 September 

2020 , Hal. 62-64    

Hardani.,Sidkk. “Buku Metode Penelitian Kualitatif dan                       
kuantitatif”(Yogyakarta,CV;PustakaIlmu Group Yogyakarta,2020)hal.16. (https//--Pdf Buku 

Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif.com.id) 
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صبيع العمليات اؼبطلوبة إلجراء البحث ، لذلك يتضمن تصميم البحث عدة أشياء منها 
 :

.ربديد مشاكل البحث.      أ  
.اختيار اإلطار اؼبفاىيم اؼبشكلة البحث كعالقتو بالبحوث السابقة.     ب  
.صياغة مشاكل البحث دبا يف ذلك ربديد األىداؼ كالنطاؽ.     ج  
.بناء التعليم.  د  
.اختيار الشركة اؼبصنعة كتقنية أخذ العينات اؼبستخدمة.     ق  
.تطوير أدكات كتقنيات عبمع البيانات.      ك  

  (1983:100نتصَت،)   
يف .   السباب ىذا البحث ىو تطوير كصبع اؼبعلومات كالبيانات كالظواىر كاغبالة

ىذه اغبالة ، يريد اؼبعرفة عملية األنشطة اللغوية كمشكالت يف معهد معلمُت ؿبمدية، 
 .لومبوؾ الغربية- نارمادا– غولونق 

 
 حضور الباحثة.2

    يف البحث النوعي، ىناؾ اغباجة إىل كجود الباحثة يف آّاؿ ألهنم يعملوف 
كمجمعُت مباشرين للبيانات، على الرغم من أنو يبكن استخداـ أدكات أخرل 

إف كجود الباحثة ضركرم . ، لكن كظيفتها كدكرىا ؿبدكداف فقط كدعم(خبالؼ البشر)
حىت يبكن حساب صحة البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها كيبكن للباحثة أف يركا مباشرة 

. كيف الوضع كالظركؼ يف ىذا آّاؿ
    كيف البحث النوعي أيضنا، ىناؾ اغباجة ماسة أيضنا لوجود الطالب يف آّاؿ، ألف 

أحتاجت الباحثة إىل الطالب . بُت الباحثُت كالطالب وبتاجوف إىل بعضهم البعض
. إلكماؿ البحث الذم مت إجراؤه ، كربتاج الطالب إىل اؼبعرفة اليت يطبقها الباحثة

    كأما الوقت الذم البحث البيانات كاؼبعلومات اؼبقصودة حوايل شهرا كاحدا للقياـ 
كيف شهر . باؼبقابلة كاؼبالحظة ككتابة الوثائق اؼبتعلقة حبقائق اليت احتاج إليها الباحثة

.    كاحد حضرت الباحثة أربع مرات
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مواقع البحث  .3
   مواقع البحث اؼبراد البحث فيهئو ال يزاؿ البناء كيتكوف اؼببٍت من اربع طوابق كاؼبكن 

كسبب إختارت . نارمادا– كيقع موقع البحث يف لومبوؾ الغربية كعلى غولونق , كاسع
 .الباحث للمكاف، لألف اؼبوقع يتوافق مع الشكلة البحث ؼبراد دراستها

مصادر البيانات  .  4 
مصادر البيانات األولية .  أ

ىو مصدر اؼبادة أك الوثيقة اليت قدمها أك كصفها الشخص أك :     اؼبصدر األساسي
دبا يف ذلك . اعبهة اغباضرة يف كقت كقوع اغبدث اؼبوصوؼ، حبيث يبكن جعلهم شهودنا

اليوميات، كؿباضر االجتماعات، كاؼبخطوطات، : اؼبصادر األكلية، على سبيل اؼبثاؿ
يف البحث التارىبي، يعترب موقع ". مباشرة"كمذكرة هناية اؼبوقف، كما إىل ذلك كاليت تأيت 

ا ألنو من ىذا اؼبصدر األساسي تكوف أصالة كنقاء ؿبتول  اؼبصدر األساسي مهمنا جدن
 .مادة اؼبصدر أكثر موثوقية من اؼبصادر الثانوية

مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشرة إىل جامعي      اؼبصادر األكلية ىي
يف مصدر البيانات ىذا، يكوف اؼبوضوع ىو اؼبدير، ككذلك معلمي اؼبادة  .البيانات

 ، كاؼبوافق معهد، كأخذت البيانات من االدارات معهد، ك الكتابة اليومية، معهدذات
 . كىكذا.الغربية لومبوؾ – نارمادا – غولونق – ؿبمدية معلمُت

 مصادر البيانات . ب
    اؼبصادر الثانوية ىي مصادر مواد الدراسة اليت كصفها غَت األشخاص الذين شاركوا 

ىي  (الكتب اؼبدرسية)الكتب النصية . يف التجربة أك كانوا حاضرين كقت كقوع اغبادث
أنسب مثاؿ ؽبذا اؼبصدر الثانوم إذا قدـ مؤلف الكتاب ؾبموعة من النظريات كالكتب 
اليت مت كتابتها يف كتب سابقة، باإلضافة إىل ؾبموعة من اؼبعلومات حوؿ نتائج البحث 
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آّالت، من الواضح أف ىذا الكتاب -اليت مت صبعها من كتب التقارير البحثية كآّالت 
 .اؼبدرسي ىو مصدر ثانوم

    اؼبصادر الثانوية ىي اؼبصادر اليت ال تقدـ البيانات بشكل مباشر إىل جامعي 
. البيانات، على سبيل اؼبثاؿ من خالؿ أشخاص آخرين أك من خالؿ اؼبستندات

، آّالت، (الكتب اؼبدرسية)يف مصدر البيانات ىذا، يكوف اؼبوضوع يعٌت الكتاب     
 –، كاؼبقابلة مع رئس معهد، كمعلمُت ك مشريف معهد معلمُت ؿبمدية كحبث عملي

 . لومبوؾ الغربية– نارمادا –غولونق 
أسلوب جمع البيانات .5

، (الظركؼ الطبيعية)   يف البحث النوعي، يتم صبع البيانات يف البيئات الطبيعية 
كمصادر البيانات األكلية، كتقنيات صبع البيانات ىي يف األساس مشاىدة، كاؼبقابلة، 

. كالتوثيق

المالحظة .  أ
   تنص على أف اؼبالحظة ىي تقنية أك طريقة عبمع البيانات من خالؿ مراقبة 

 .اؼبالحظة ىي عن طريق التسجيل اؼبنهجي لألعراض قيد الدراسة.  األنشطة اعبارية
تنفيذ اؼبالحظات اليت يشارؾ فيها . اؼبالحظة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي اؼبشاركُت

 .يف حياة األشخاص الذين يتم رصدىم (اؼبراقبوف)اؼبراقب 
   هتدؼ اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها باستخداـ طريقة اؼبالحظة ىذه إىل معرفة 
باإلضافة إىل أف تنفيذ األنشطة اللغوية لطوير مهارة الكالـ يف معهد معلمُت ؿبمدية،  

ىذه اؼبعلومات بااؼبالحظة ىي  .لومبوؾ الغربية باالطريق استنتاجي- نارمادا- غولونق 
هتدؼ لتعرؼ إال التنفيذ األنشطة اللغوية، ككذلك لتعرؼ اؼبوقع يف معهد معلمُت 

لومبوؾ الغربية حالة البنية التحتية التنفيذ األنشطة اللغوية ك - نارمادا- ؿبمدية، غولونق 
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  كألنشطة اؼبفردات كاحملادثة ك اػبطابة يف اؼبوقعالبيانات األخرل اليت تدعم ىذه الطريقة
.  الغربية لومبوؾ- نارمادا - غولونق ؿبمدية، معلمُت معهد يف

 المقابلة.ب
للحصوؿ على معلومات من  (احملاكر)    اؼبقابلة ىي حوار أك ؿبادثة هبريها احملاكر 

 ىي ؿبادثة ذات غرض معُت، كيتم إجراء ىذه احملادثة من .الشخص الذم سبت مقابلتو
قبل طرفُت، كنبا القائم بإجراء اؼبقابلة الذم يطرح عددنا من األسئلة ، كاحملاكر الذم يقدـ 

 .إجابات على السؤاؿ
   اؼبقابلة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي اؼبقابلة آّانية اؼبوجهة ، فبا يعٍت أف الباحثة 

ذبرم مقابلة بدليل إرشادم وبتوم على النقاط الرئيسية أك اػبطوط العريضة لألشياء اليت 
. سيتم استجوأّا حبرية كلكنها ال ربيد عن اؼبشكلة غبقيقية

    ؽبذه الطريقة، فقد إستخدمت الباحثة بيانات حوؿ تاريخ إنشاء يف معهد معلمُت 
لومبوؾ الغربية، كاعبهود اؼببذكلة لتطوير مهاراة الكالـ باللغة - نارمادا- ؿبمدية، غولونق 

األشخاص الذين سبت مقابلتهم يف ىذه الدراسة ىم مدرسو قواعد اللغة العربية . العربية
، كمعلمي اللغة العربية، كمديرم اؼبدارس، كالطالب يف معهد معلمُت (كبول كصرؼ)

. لومبوؾ الغربية- نارمادا– ؿبمدية، غولونق 
  التوثيق . ج

يبكن أف تكوف  كثائق اؼبستندات يف شكل كتابات .    ىي سجالت األحداث اؼباضية
التوثيق ىي العثور  كيف الوقت نفسو على بيانات . أك صور أك أعماؿ ضخمة لشخص

حوؿ األشياء أك اؼبتغَتات يف شكل مالحظات كصحف كنصوص كؾبالت كؿباضر 
 . اجتماعات كجداكؿ أعماؿ كمالحظات يومية

   البيانات أك اؼبعلومات اليت تريد الباحثة اغبصوؿ عليها باستخداـ ىذه الطريقة ىي 
لومبوؾ الغربية، كعدد - نارمادا- غولونق  ,اؽبيكل التنظيمي يف معهد معلمُت ؿبمدية
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اؼبعلمُت كإدارة الطالب كاعبو كالبنية التحتية اليت تدعم أنشطة التدريس كالتعلم يف معهد 
لومبوؾ الغربية ، ككذلك دعم البيانات كاؼبتعلقة - نارمادا- اؼبعلمُت ؿبمدية، غولونق 

. باؼبشكلة قيد الدراسة
 تحليل البيانات . 6

    يف البحث النوعي، يتم اغبصوؿ على البيانات من مصادر ـبتلفة، باستخداـ تقنيات 
يوضح . ، كيتم إجراؤىا باستمرار حىت يتم تشبع البيانات(التثليث)صبع البيانات اؼبختلفة 

بوجداف أف ربليل البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البيانات اليت مت 
اغبصوؿ عليها من اؼبقابالت كاؼبالحظات اؼبيدانية كاؼبواد األخرل، حبيث يبكن فهمها 

ربليل البيانات النوعية ىو ربليل استقرائي . بسهولة، كيبكن مشاركة النتائج مع اآلخرين
بطبيعتو، أم ربليل يعتمد على البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها، كاليت يتم تطويرىا بعد 

بناءن على الفرضية اليت سبت صياغتها بناءن على ىذه البيانات، يتم . ذلك إىل فرضية
البحث عن اؼبزيد من البيانات بشكل متكرر حىت يبكن استنتاج ما إذا كانت الفرضية 

إذا كانت تستند إىل البيانات اليت . مقبولة أك مرفوضة بناءن على البيانات اليت مت صبعها
يبكنجمعها بشكل متكرر باستخداـ تقنيات التثليث، فقد اتضح أف الفرضية مقبولة، مث 

 .تتطور الفرضية إىل نظرية
تصحيح البيانات . 7         

   مع إتساع نطاؽ اغبضور الباحثة، ستزداد مفردات اللغة العربية كستسهل على الطالب 
كبإستخداـ ثالث . القياـ باألنشطة اللغوية مثل التحدث، ككذلك يف ألنشطة اللغوية

كاؼبقابلة  أم إجراء . كىي اؼبالحظة اؼبتعمقة. طرؽ، كىي اؼبالحظة، اؼبقابلة، التوثيق
مقابالت مع اؼبدير كمعلمي اؼبدة كالطالب، للحصوؿ على معلومات حوؿ كيف عملية 
النشاط اللغول ككذلك كيف اؼبشكالت يف النشاط اللغول كاؼبعلومات األخرل اؼبتعلقة 

. كالتوثيق، أم اغبصوؿ على البيانات اؼبتعلقة باؼبشكلة قيد الدراسة. دبشكلة البحث
.  (الكتاب كآّالت كاؼبقاؿ)ككفاية اؼبرجع القوية 
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 الفصل الثاني
 عرض البيانات

 .لومبوك الغربية- نارمادا – صورة عامة عن معهد معلمين محمدية، غولونق .أ
 . لومبوك الغربية- نارمادا – موجز تاريخي معهد معلمين محمدية، غولونق  .1

-   غولونغ –  يف قرية تبوبلينغ 2017 يونيو 12    معهد معلمُت ؿبمدية أسس يف 
ال ينفصل تاريخ معهد معلمُت ؿبمدية . لومبوؾ الغربية، نوسا تنجارا الغربية- نارمادا 

عن نبـو كاىتمامات أىل ؿبمدية، كالى سيما يف لومبوؾ الغربية، من نقص الكوادر 
ككذلك، معهد معلمُت ؿبمدية إلنقاذ . (العلماء)ؿبمدية يف الدعواة ك رجاؿ الدين 

 .معهد الثنوية ؿبمدية اإلعدادية اليت مل تظهر البفاضنا يف اعبودة كالكمية من عاـ إىل عاـ
.    عديد من العوامل عقبات أماـ تطوير كتقدـ مدرسة ؿبمدية نارمادا  لومبوؾ الغربية

عوامل داخلية مثل الزمارة انضباط من اؼبعامل  . من بينها عوامل داخلية كخارجية
 7:30أف تبدأ الدركس يف معهد يف الساعة . كالطالب يف تنفيذ عملية التدريس كالتعلم

يؤثر ىذا النمط أيضنا . 09:00 - 8:00صباحنا، كبدالن من ذلك،  تبدأ يف الساعة 
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على ضباس الطالب لدخوؿ معهد مبكرنا، كمن األفضل ؽبم اختيار القدـك مبكرنا كالعودة 
 . على أساس أف اؼبعلم قد تأخر عن معهد10:00إىل اؼبنزؿ يف الساعة 

كىو كجود مبٌت مدرسة هنضة .     العدد إىل اػبارجي  من اؼبدارس العامة اليت ظهرت
ىذا . الوطٌت على أساس معهد اإلسالمية اليت مت بناؤىا يف اعبانيب معهد ؿبمدية نرمادا

 .لومبوؾ الغربية– نرمادا – عامل مهم يف تطوير معهد ؿبمدية غولونق 
لتطوير معهد  (األستاذ زين الدين اؼباجستَت )   أخَتنا، ظهرت فكرة من كجيو ؿبمدية، 

يف البداية، . ىذا القبوؿ على الرئاسة ؿبمدية لومبوؾ الغربية. ؿبمدية إىل معهد اإلسالمية
مل يتم التفكَت يف كيف بناء شكل كمبوذج معهد اإلسالمية، ككاف أىم شيء ىو كيف 

أٌف األنشطة اليت تتم تنفيذىا كما   منقسما بُت اؼبدارس اإلعدادية . معهد اإلسالمية أكالن 
كمع ذلك، . معهد اعداية تعمل دبفردىا كمعهد تعمل دبفردىا. كاؼبدارس معهد اإلسالمية

اغبمدهلل سبحانو كتعاىل على معهد معلمُت ؿبمدية بزيارهتا من قبل الرئيس العاـ ؿبمدية 
من بُت اؼبهمة يف الزيارتو، تغيَت االسم من . 2018 سبتمرب 9يف  (حيدر ناصر. د )

مدرسة داركت تاجديد نارمادا إىل معهد معلمُت ؿبمدية كإنفاؽ حوايل طبسة مليارات 
 .من األمواؿ لبناء كمعهد معلمُت ؿبمدية

  (ناصر األحساف )   بعد حصولو على زيارة من رئاس ؿبمدية اؼبركزية، يزار األستاذ
مدير معهد ؿبمدية برامباناف بعد زلزاؿ لومبوؾ، زادت الزيارتو من اؼبعرفة كاألفكار كالرؤل 

 .حوؿ كيف تنفيذ النظاـ يف اؼبدارس معهد اإلسالمية يف ؿبمدية
، تلق معهد معلمُت ؿبمدية دعوة من إرباد معهد ؿبمدية 2019 يناير 18   يف 

، لتأيت على أف ذبميع الوطٍت معهد اإلسالمية  أكباء جاكا كمنطقة شرقة إندكنيسيا (اسباـ)
 معهد اإلسالمية ؿبمدية الذم يف ذبميع الوطٍتو 56حويل . دار أيتاـ اؼبيزاف ؼبونغ3

التوجيهات كالتسليم من اإلدرة إرباد معهد ؿبمدية لكاف حكما قويا ؼبواصلة التطوير 
              .معهد معلمُت ؿبمدية

لومبوك - نارمادا – رؤيات وإرساليات معهد معلمين محمدية غولونق  . 2
  .الغربية 
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 رؤية (   أ
      تكوف كادر من العلماء كقادة للتنظيم رؤية                                          

 إرساليات (ب  
 تنظيم برامج حفظ القرآف كمعناه. 1
 تنظيم برامج تعلم اللغة العربية. 2
 تنظيم برامج تعلم الكتاب العربية    . 3
 .تنظيم منهج تعليمي على النحو الذم ربدده اغبكومة. 4
 

 
 لومبوك الغربية- نارمادا – الوقع الجغرا في معهد معلمين محمدية، غولونق  . 3

   على كجو التحديد، فإف اؼبوقع اعبغرايف معهد معلمن ؿبمدية لومبوؾ الغربية، يف 
نوسا تنجار – لومبوؾ الغربية – نرمادا –  كيلوا مًتا، غولونق 15السريع رايا تبوفلينغ 

.  غرب
معهد هنضة الوطٌت  ك مساكن  :  الغريب      (1
قسم الزراعة كاؼبزارع ك مساكن  : الشرؽ      (2
 مزرعة : الشماؿ    (3
الشارع الكبَت  (4

ك يف . لومبوؾ الغربية– نارمادا –    يقع معهد معلمُت ؿبمدية، يف قرية غولونق 
الكوخ يف كسط الزحاـ، على كجو .  كيلو مًتا من قرية غولونق15تبوفلينج على بعد 

 .التحديد جبانب الطريق السريع
 لومبوك الغربية - نارمادا – لمحة عن طالب معهد معلمين محمدية، غولونق  .4
 سليم العقيدة   . أ

                                                           

 06،أخذ يف الًتيخ، 2020/2021  لومبوؾ الغربية الدراسي- نرمادا – معلمُت ؿبمدية، غولونق الوثائق، دفًت التسجيل يف معهد
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 06،أخذ يف الًتيخ، 2020/2021  لومبوؾ الغربية الدراسي- نرمادا – معلمُت ؿبمدية، غولونق الوثائق، دفًت التسجيل يف معهد
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ىو توفَت الفهم  (الشيخ اغباج أضبد دحالف)    كمن اؼبعلـو أف مهمة الوعظ اليت قاـ ّٔا 
. االبتعاد عن فبارسة الشرؾ الكبَت كالصغَت. للناس ليكوف يف عقيدة مستقيمة كنقية

 .كىكذا أف تتحقق الطبيعة البشرية كأفضل ـبلوؽ
ىو الشغل الشاغل للمعهد  (الشيخ اغباج أضبد دحالف)    سيكوف أساس كفاح 

معلمُت ؿبمدية يف تعليم الطالب أف يكوف لديهم دائمنا صواب كاستقامة كفقنا 
ا . لتوجيهات القرآف كالسنة تبذؿ معهد معلمُت ؿبمدية قصارل جهدىا لتصبح موحدن

سنًتينا، أم أف ذبعل اهلل سبحانو كتعاىل ىو الوحد الذم لو اغبق يف العبادة الصحيحة 
. كاالبتعاد الشرؾ عن عبادة األصناـ من حيث الربوبية كاللهية كاألظبا كسيفات

 
 
 الصحيحة العبادة. ب

   رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يرسل ليشرح للبشر إجراءات عبادة اهلل بشكل 
 .كىذا معركؼ يف القرآف كاألحاديث الصحيحة. صحيح كصحيحا

  من أجل أف يتعبد الطالب مع ترديد السنة، تسعى معهد معلمُت ؿبمدية إىل شرح 
أحاديث الصحيحة اؼبتعلقة بعبادة اؼبهدكح، ككذلك شرح طقوس العبادة كفقنا للفهم 

 .التنظيمي ؿبمدية اؼبرتب يف كتاب ؾبموعة ؿبمدية ترجيح
 حاريس على الوقت. ج

كل من يهدرىا ىو .    من بُت النعمات اليت غالبنا ما يتجاىلها البشر نعمة كقت فراغ
تستخدـ الطالب معهد معلمُت ؿبمدية دائمنا الوقت الذم أعطاه اهلل . كفر نعمت

يبكن مالحظة ذلك من جدكؿ األعماؿ اليومي لطالب . للعبادة كالدراسة كأنشطة اػبَت
 .معهد معلمُت ؿبمدية

 تنظيمون الطالب. د
لتحقيق .    تعليم الطالب معهد معلمُت ؿبمدية ليصبحوا شخصيات قوية كلياقة بدنية

ا جدكؿ . ذلك، رتبت معهد معلمُت ؿبمدية  كلها أشكاؿ األنشطة بأىداؼ جيدن
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ا تأثَت على عقلية كأمباط مواقف الطالب  األعماؿ سيكوف عبدكؿ االنتظار اؼبربمج جيدن
 .من أجل تكوف شخصية قوية كمادية

 نافع للغير . ه
ىذا ىو . القيم اليت علمها  ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم.    يبشر ىو ما ينفع اآلخرين

 . اؽبدؼ النهائي اعبميع سلسلة األنشطة اليت مت تنفيذىا يف معهد معلمُت ؿبمدية
ؾبهزين باؼبعرفة كؿبفزين لفعل .    يتعلم الطالب معهد معلمُت ؿبمدية  يف أماكن جيدة

اػبَت على أمل التمكن من تقدمي اػبَت كنشر القيم اإلسالمية يف اغبياة الواقعية يف كسط 
 .آّتمع

 
 لومبوك الغربية-  نارمادا – برامج معهد معلمين محمدية ، غولونق . 5
 مميزه.  أ

 تحفيظ القرآن . 1  
    القراف عن كونو أعظم ىدية ألىل آخر الزماف، فإف القرآف ىو أيضنا دليل يف 

أصبح القرآف نوعنا من خريطة اغبياة البشرية، ألف ربفيظ القرآف ىو أحد الربامج . اغبياة
 .الرئيسية معهد معلمُت ؿبمدية

 15    الطالب معهد معلمُت ؿبمدية على مدرسة الثنوية كمن اؼبتوقع أف يتم حفظ 
 جز، 10 جز، كوبفظ الفصل الثامن 5وبفظ الفصل السابع .  جز يف ثالث سنوات

 . جز15كوبفظ الفصل التاسع 
 اللغة العربية.2

   الطالب معهد معلمُت ؿبمدية مرادؼ على فهم اللغة العربية، سواء من حيث 
لفهم ىذه اعبوانب األربعة اؼبهمة للغة العربية، . االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتاب

 :ستشرح اؼبهمد معلمُت ؿبمدية معلمُت بالتفصيل ما يلي
 مهارات اإلستماع. أ
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ؽبذا السبب، تقـو معهد .     إستماع  العربية ىي أبسط شيء يف اللغة العربية
معلمُت ؿبمدية  بتدريب الطالب على االستماع إىل مقاطع الصوت كالفيديو 

العربية، ّٔدؼ ربفيز مستول حساسية الطالب كاالعتياد على إستماع األحاديث 
 .العربية

  مهارات الكالـ .ب
    التايل ىو القدرة على الكالـ، كبالطبع سيتم الكشف عن اعبانب العملي من 

ؽبذا السبب، فإف . اللغويات من  القدرة على نقل األفكار كاألفكار باللغة العربية
ككذلك، . معهد معلمُت ؿبمدية تثرم خزينة اؼبفرادات اليت تعترب حكمان ىامان للكلم

ىناؾ أيضنا أنشطة ؿبادثة صباحية يقـو ّٔا الطالب للتعود على الكالـ باللغة 
 .العربية

 700 كلمة من اؼبفردات كالصف الثامن 1000   الطالب  الصف السابع حفظ 
حىت أنو ثالث سنوات، الطالب معهد .  مفردات560مفردات كالصف التاسع 

 . مفردنا2260معلمُت ؿبمدية من حفظ 
 مهارات القراءة.  ج

   لقدرة الطالب على قراءة اغبركؼ العربية األصلع، تقـو معهد معلمُت ؿبمدية 
يف الصف السابعة بإعداد العديد من الدركس الكتب . مثل النحول ك الصرؼ

 .اؼبدرسية كاملة باللغة العربية
 مهارات الكتابة. د

ألف ما ييكتب عادة .    القدرة على الكتابة ىي مزيج من االستماع كالكالـ كالقراءة
إنشاء هتدؼ موضوعات . على ما ييسمع  كيتكالـ كيستند إىل نتائج القراءة

 .مهارات الطالب يف الكتاب
 الثقافة اإلسالمية .   ق

الطالب معهد معلمُت ؿبمدية .    يصبح التبصر الديٍت أمرنا  ليتم تدريسو للطالب
فإف القدرة على فهم  اإلسالمية ىي أكلوية ال تقل . ليصبحوا قادة كمبلغ كعلماء

 .أنبية يف معهد معلمُت ؿبمدية
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   اإلسالمية اؼبعنية ىي تعليم القرآف كاغبديث كالتوحيد كالفقو كالسرح النبوية 
مع ىذه الفركع اؼبعرفية، من اؼبتوقع أف يكوف الطالب قادرين . كاألخالؽ كؿبمدية

 .على امتالؾ خزينة الثقافة مؤىلة
كتاب العربية .3

منذ . الكتاب العربية مصطلح يستخدمو بعض الناس لإلشارة إىل الكتب العربية 
اؼباضي، مت استخداـ ىذه الكتب باللغة العربية يف العديد من اؼبدارس اإلسالمية كمواد 

 .دراسية للطالب
 
 برامج اليومي. ب
 تحفيظ القران .1

   من أجل إعداد كوادر الدعوة، تلتـز معهد معلمُت ؿبمدية باحفظ القرآف على األقل 
 . الطالب10يستوعب كل مقرم . نصف صفحة يف كل صالة فجر يف اؼبقرم

 التحسين. 2 
  يتم تنفيذ برامج ربسُت من أجل قراءة الطالب آيات القرآف اليت أف يريد كل مقرم 

 (.21:30 -20:30)يتم تنفيذ برامج التحسُت كل صالة اإلشاء . مواجهتها
 الدراسة الليلة. 3

  النظر عن االىتماـ باعبوانب الدينية، فإف معهد معلمُت ؿبمدية ال تنسى الدركس 
لذلك، كضعت معهد معلمُت ؿبمدية برامج الدراسة  . العامة اليت دعامة للحياة

 .22:00 حىت 21:30للطالب من الساعة 
 

الجدول األول 

                                                           
 https://konsultasisyariah.com/14312 -apa-itu-kitab-kuning.html, Diunduh 07 Juni 2021 , pukul 

09 : 00, WIB. 
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جدول األنشطة اليومية لطالب معهد معلمين محمدية، لومبوك الغربية، 
 2020/2021العام الدراسي 

 رقم الوقت األنشطة

(بالنفسي)الصالة التاغباجود   03 : 30 – 04 : 40 1.  

.2 30 : 06 – 30 : 04 الصالة الفجر ك ربفيظ القراف  

.3 40 : 06 – 30 : 06 االستحماـ كاالستعداد للمعهد  

احملادثة/ اؼبفرادات   06 : 40 -  07 : 10 4.  

.5 30 : 07 – 10 : 07 حارس  

.6 00 : 08 – 30 : 07 الفطور  

.7 00 : 16 – 00 : 08 درس ك الصالة الضحا ك الظهر ك العصر  

ىذب الوطٌت كفقي مقدس  )األنشطة 
(كالرماية كؿبادرة، ككذلك  

16 : 00 – 17 : 00 8.  

.9 00 : 18 – 00 : 17 االستحماـ كاالستعداد الصالة اؼبغرب  

.10 30 : 19 – 00 : 18 الصالة اؼبغرب كؿباضرة عشر دقائق  

.11 50 : 19 – 30 : 19 التعشى  

.12 30 : 20 – 50 : 19 الصالة العشاء  

.13 30 : 21 – 30 : 20 التحسُت كاؼبراجعة  
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.14 00 : 22 – 30 : 21 الداسة الليلة  

.15 30 : 03 – 00 : 22 الرربة  

  

لومبوك الغربية - نارمادا – منهج معهد معلمين محمدية ، غولونق . 6
  اؼبناىج التعليمية اليت تنفذىا معهد معلمُت ؿبمدية ىي مزيج من كزارة الذم يشَت 
معهد اإلسالمية اغبديثة من الًتبية الوطنية اليت تشَت إىل كمنهج خالؿ التأكيد على 

. التوازف بُت الًتبية الوطنية كاؼبدارس اإلسالمية
برامج معهد  .1

، (اللغة العربية ك اإلنغريس)ربفظ القراف ك اغبديث، اللغة اليومية :    قراءة الكتوب 
فقي )الرياضة كفنوف الدفاع عن النفس  (األنشطة اللغوية اؼبفردات كاحملادثة كاػبطابة فبربية

. ككذلك (مقدس ك الرماية
برامج اإلضافة  . 2 

   اإلثراء كالعلـو العامة كالتدريس العالجي لعلـو اللغة للطالب الذين هبدكف صعوبة يف 
. إتقاف العلـو األساسية

 
برامج ميمزيو . 3  

  جزء على األقل15احفظ القرآف : ربفيظ القرآف.    أ
 الللغة العربية.  ب
 الكتاب العربية.  ج
 الثقافة اإلسالمية.  د
 

الجدول الثاني 
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– نارمادا – جدول المادة الدراسية للمعهد معلمين محمدية، غولونق 
 2020/2021لومبوك الغربية، العام الدراسي 

 رقم  المادة الدراسية
.1 الًتبية اإلسالمية  

.5 اػبالؽ .1 القراف   
.6 التاريخ اإلسالـ .2 اغبديث   
.7 كوؿبمدياحن .3 العقيدة   

.8 اللغة العربية .4 الفقو   
.2 الًتبية الوطنية  

.3 اللغة اإلندكنيسية  
.4 اللغة اإلقبليزية  

.5 الرياضيات  
.6 العلـو  

.7 العلـو اإلجتماعية  
.8 الفنوف كالثقافة  
.9 الًتبية البدنية  

.10 تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت  
.11 احملتول احمللي  

 1 فركاريا
  اللغة العربية

2 

 

 

 1 التمرين اللغة 4 اإلمالء
 2 اؼبطالعة 5 الصرؼ
 3 النحو 6 البالغة

.12 الطوير  

 

 

.1 التوجيو اإلرشادم  
.2 األنشطة  

.6 اؽبالؿ األضبر .1 الكادير    
.7 الرماية .2 اػبطابة   

.8 اؼبفردات .3 احملادضرة   
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.9 احملادثة .4 حزب الوطٌت    
.5 تفك سوجى    

أحوال المعلمين في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي  . 7
2020/2021 

ييطلق .     يف معهد معلمُت ؿبمدية لومبوؾ الغربية، اؼبعلم ىو ىيئة التدريس يف الفصل
على اؼبعلم يف معهد معلمُت ؿبمدية اسم األستاذ للمعلمُت  كيطلق على األستاذة 
للمعلمة، كيطيع الطالب كينكسركف دائمنا ؼبا يأمر بو اؼبعلمُت، إما يف شكل أكامر 

 .كاؼبعلمُت وبموف الطالب كيوجهوهنم بإلخالس كصرب. للدراسة أك أكامر العبادة
 

 الجدول الثالث
أحوال المعلمين في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي 

2020/2021 
 رقم اسم المعلم الوظائف

.1 فالح الدين اؼبؤسسة ك اؼبعلم  

.2 زين الدين مدير ك اؼبعلم  

.3 ـبلص عثماف اؼبعلم  

.4 شحرير إدريس اؼبعلم  

.5 صريادم ىداية اؼبعلم  

.6 معمر فوزم نائب اؼبدير ك اؼبعلم  
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.7 أضبد مايا عمراف اؼبعلم  

.8 مظاىرين رئيس معهد ك اؼبعلم  

.9 إيدم إيراكاف اؼبعلم  

.10 مصلح أمُت صندكؽ ك اؼبعلم  

.12 أبريز اؽبداية اؼبعلم  

.13 ؾباىدين أبوبكر مشريف ك اؼبعلم  

.14 رسناكايت قمرية اؼبعلمة  

.15 سيت ركح اؼبعلمة  

.16 إيكا سرم رنبويت اؼبعلمة  

.17 يوستيكا أميليا أغنيسيا اؼبعلمة  

.18 سوفريادين اؼبعلم  

.19 مرزكاف رؤيس اؼبنهج  

 

لومبوك الغربية، – نارمادا – أحوال الطالب في معهد معلمين محمدية، غولونق . 8
 2020/2021العام الدراسي 

   يعد كجود الطالب يف مؤسسة تعليمية أمرنا مهمنا، الطالب ىو معيارنا لنجاح عملية 
لومبوؾ الشرقية، : معهد معلمُت ؿبمدية ّٔا طالب من مناطق ـبتلفة، مثل. التعلم

كيهيمن الطالب القادموف من بيما يف . لومبوؾ الوسطة، لومبوؾ الغربية، سومباكا كبيما
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 ساعة، كيتم كضع الطالب يف 24معهد معلمُت ؿبمدية، يتم تعليم الطالب على مدار 
 .السكاف لتسهيل قياـ اؼبعلمُت كاإلداريُت بتوجيو الطالب ليالن كهنارنا

 
 الجدول الرابع

 2020أحوال الطالب في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي 
/2021 

 رقم الفصل الطالب

.1 السابع 16  

.2 الثامن 22  

.3 التاسع 20  

58:  العدد الطالب   

 

أحوال الوسائل في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي  . 9
2020/2021 

تعترب اؼبرافق شكالن .     معهد معلمُت ؿبمدية لديها أنواع كثَتة من اؼبرافق القائمة
ملموسنا ؼبعهد معلمُت ؿبمدية حيث تتحقق ما ىي ميثل كأىداؼ التعليم، حُت أف 
اؼبرافق ىي دعم لعملية التعليم كالتدريس السلسة يف معهد معلمُت ؿبمدية لومبوؾ 

تعمل كما ىو متوقع، على الرغم من عدـ كجود مرافق ال تزاؿ غَت متوفرة، كىي . الغربية
 .نقص اؼبعدات اإللكًتكنية، مثل أجهزة الكمبيوتر
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 الجدول الخامس
عدد وحالة المباني في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي 

2020/2021  
 رقم نوع الغرفة عدد الغرفة

.1 غرفة اؼبدير 1  

.2 غرفة نائب اؼبدير 1  

.3 غرفة اؼبعلمُت 1   

.4 غرفة اؼبودبَت 2  

.5 غرفة اؼبشريف 1  

.6 غرفة اؼبكتبة 1  

.7 غرفة اؼبعمل 1  

.8 غرفة عاقة 1  

.9 غرفة رئيس معهد 2  

.10 غرفة الفصل 5  

مشولة/ مسجد  1  11.  

.12 غرفة اؼبصلحة 1  
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.13 مقصف معهد 1  

.14 الثكاف الطالب 2  

.15 غرفة اؼبتبخ 1  

 

أحوال المنظمة في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي . 10
2020/ 202110  . 

يبكن إلدارة معهد معلمُت ؿبمدية، .     يف اؼبؤسسة التعليمية، يعد التنظيمية إطارنا مهمنا
مع التنظيمية ؼبعهد . ىذه تنفيذ عملية التدريس كالتعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية

معلمُت ؿبمدية، ستعمل صبيع الربامج بسالسة كفقنا ّٓاالهتا اليت حددهتا قيادة اؼبنتجع، 
 :  فيما يلي على اؼبنظمة

 الجدول السادس
عدد وحالة المباني في معهد معلمين محمدية لومبوك الغربية، العام الدراسي 

2020/2021 
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 القياد اؼبكزم

 زعيم إقليمي

 نائب اؼبدير اؼبدير اؼبعهد أمُت صندكؽ

 (MA) رئيس معهد )MTs) رئيس معهد البٍت األساسي اؼبنهج اؼبعلمُت

 اؼبشرؼ اؼبعهد
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 الشرح

 

مرزكاف: اؼبنهج                    

صوحرنا: البٍت األساسي            

مظاىرين: رئيس معهد    (MTs( 

أضبد مايا عمراف: رئيس معهد     (MA) 

ؾباىدين أبوبكر: اؼبشرؼ اؼبعهد            

 

 

:القياد اؼبكزم    

فالح الدين: زعيم إقليمي     

معمر فوزم: نائب اؼبدير      

فالح الدين:  اؼبدير اؼبعهد     

مصلح: أمُت صندكؽ    

  

العام الدراسي . النظام في معهد معلمين محمدية، لومبوك الغربية. 11
2020/2021 

:     النظاـ يف معهد معلمُت ؿبمدية، لومبوؾ الغربية، كما يلي 
 ساعة  24هبب على صبيع الطالب معهد معلمُت ؿبمدية البقاء ؼبدة .   أ

ال ييسمح عبميع الطالب بالعودة إىل منازؽبم دكف إذف من اؼبشريف . ب
وبظر على الطالب مغادرة بيئة معهد معلمُت احملمدم علم اؼبشريف .  ج

 األنشطة

لرمايةا  احملادثة اػبطابة اؼبفردات 

 الكادير

 الطالب

 ىظب الوطٍت التوجية اإلرشادم
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أثناء أنشطة التدريس كالتعلم، ال ييسمح للطالب  يف السكن إال إذا كاف ىناؾ عائق . د
 (مرض)
ال ييسمح لسانًتم بالتدخُت أك شرب اػبمور كما شابو ذلك فبا قد يضر بشخصية . ىػ

الطالب أنفسهم كغَتىم من الطالب 
ال ييسمح لسانًتم بالتجوؿ خالؿ ساعات الدراسة . ك
هبب على صبيع الطالب اغبفاظ على نظافة بيئة معهد معلمُت ؿبمدية كاغبفاظ . ز

 .عليها
– األنشطة اللغوية لتطوير مهارة الكالم في معهد معلمين محمدية، غولونق .ب

لومبوك الغربية – نارمادا 
، (مشاركة اؼبفردات)    يتكوف ىذا النشاط اللغوم من ثالثة أنشطة، كىي اؼبفردات ، 

: كتفسَت ذلك على النحو التايل . احملادثة، كاػبطابة 
 المفردات . أ

   اؼبفردات ىي كاحدة من األنشطة اليت يزداد الطلب عليها من قبل الطالب يف 
يتم تنفيذ ىذا النشاط من أجل زيادة خزانة . معهد معلمُت ؿبمدية، لومبوؾ الغربية

 اؼبفردات، 1000حيث تكليف طالب الصف السابع حبفظ . اللغة للطالب
كاؼبفردات .  اؼبفردات560 اؼبفردات ، كالفصل التاسع 700كالفصل الثامن 

. اؼبستخدمة تبدأ من اؼبفردات اليومية إىل األفعاؿ
   مت تنفيذ ىذا النشاط أيضنا لتطوير مهارات الكالـ ككذلك لفهم الكتاب العربية، 

يتم تنفيذ ىذا النشاط كل يـو . كىو أحد الربامج الرئيسية يف معهد معلمُت ؿبمدية
 3كما ال يقل عن . 07:10 - 06:40بدءنا من  (االثنُت كاألربعاء كاعبمعة)

مت توجيو ىذا النشاط مباشرة من قبل اؼبشرؼ يف معهد . كلمات وبفظها كل يـو
 .معلمُت ؿبمدية لومبوؾ الغربية
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   للعملية يف نشاط اؼبفردات يف معهد معلمُت ؿبمدية تقنيتاف، كنبا إعطاء 
يتم تنفيذ نشاط إعطاء اؼبفردات يف الصباح، كالذم . اؼبفردات كتكرار اؼبفردات

يهدؼ إىل زيادة مفردات الطالب باللغة العربية، حىت يتمكن الطالب من التحدث 
ّٔدؼ  (بعد العشاء)كترديد اؼبفردات يكوف يف الليل . باللغة العربية بشكل جيد

 .استحضار اؼبفردات اليت أعطيت
    لذلك، ال يبكن فصل نشاط اؼبفردات ىذا عن البيئة اللغوية، ككذلك التوجيو 
كالتوجيو من مشرؼ معهد معلمُت ؿبمدية يف عملية إعطاء كتكرار اؼبفردات يف 

. معهد معلمُت ؿبمدية
   لتطوير مهارات الكالـ، قامت الباحثة باختبار العديد من الطالب من خالؿ 

 :تفسَت اؼبفركدات اليت أعطيت، كفيما يلي اؼبفردات 
 

المفردات حول يوم رقم 

1 .

 

 

 

يـو األكؿ 

 

 

ادكات مكتبيو 

 

 

– ًقٍرطىاسه – ًكتىابه 
– قػىلىمي رىصىاصو – طىبىاًشيػٍري 
ًمٍسطىرىةه – كيرَّاسىةه 

2 .

 

 

يـو الثاين 

 

يف الفصل 

 

ًمٍكنىسىةه – نىاًفذىةه – فبٍحىاةه 
بػٍُّورىةه  طىاٌلسىةه – سى  

                                                           
08:00،الساعة2021مايو21مالحظة،   

.10 – 2. ، ص(اعبمعة اإلسالمية بااؼبدينة اؼبنورة)" دركس اللغة العربية"عبد الرحيم،    
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3 .

 

 

 

 يـو الثالث

 

يف الفصل 

 

– مىٍقعىده – مىٍكتىبه – ًمنىثَّةه 
بىابه ًفٍرجىاره - كيٍرًسيه   

4 .

 

 

 يـو الرابع

 

يف الفصل 

 

– قػىلىمي ًحرٍبو –  ًمنػٍقىلىةه 
خىرًٍيطىةه – حىاًئطه – ميؤىشّْره   

5 .

 

 يـو اػبامس

 

 

يف الفصل 

 

ميثػىلَّثه مىٍدرىسىةه  –ًمبػٍرىاةه – 
سىٍقفه - سىلَّةه – فىٍصله –   

6 .

 

 يـو السادس

 

مىٍسًجده – ؾبىىلَّةه –  أٍرضه يف العامل 
. سىاحىة– ًفنىاءه – 

المحادثة . ب
   األنشطة احملادثة ىي أنشطة مطلوبة لركاية القصص كالتحادث، مثل سرد 

التجارب اليت يتم إجراؤىا يف الفصل باستخداـ اللغة العربية، فضالن عن كوهنا بيئة 
لغوية ضمن نطاؽ معهد معلمُت ؿبمدية، حيث ييطلب من الطالب التواصل بُت 

 .الطالب كاحد كأخرل باستخداـ اللغة العربية
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   يهدؼ ىذا النشاط أيضنا إىل تطوير اؼبهارات الكالـ، باإلضافة إىل إنشاء بيئة 
لغوية يف معهد معلمُت ؿبمدية باستخداـ اؼبفردات اليت مت تقديبها مسبقنا أك 

اليت قدمها مشرؼ معهد معلمُت  (احملادثات العربية حوؿ األنشطة اليومية)احملادثات 
 40: 06الساعة  (الثالثاء كاػبميس كالسبت)كيتم إعطاء احملادثة كل يـو . ؿبمدية

 -07 :10 .
      التنفيذ لنشاط احملدثة ىذا يف توجيو صبيع الطالب للجلوس أك الوقوؼ أماـ 

عندما هبدكف صبيعنا شريكنا احملدثة، . الطالب اآلخرين يف الفصل أك خارج الفصل
.     فإف اػبطوة التالية ىي منحهم الفرصة للتحدث عن أم موضوع باللغة العربية

كذلك، ىناؾ جوانب فنية أخرل، كىي مطالبة الطالب بالتواصل مع الطالب 
 .اآلخرين، باستخداـ اللغة العربية أثناء تواجدىم يف بيئة معهد معلمُت ؿبمدية

    عندما يكوف ىناؾ طالب هبدكف صعوبة يف التحدث باللغة العربية، مثل عدـ 
معرفة اؼبفردات أك صعوبة يف االتصاؿ ّٔا، فييسمح ؽبم بسؤاؿ مشرؼ معهد معلمُت 

. ؿبمدية
ا اػبلق بيئة لغوية يف معهد معلمُت ؿبمدية فيما .    فإف نشاط احملادثة ىذا مهم جدن

 :يلي أمثلة على أنشطة احملادثة 
 

" المحادثة اليومية، في السكن: " األول اليوم 

؟ تىٍستػىٍيًقظى  مىىتى   أ   

الفىٍجرً  ًعٍندى  أىٍستػىٍيًقظي  .  ب 

؟ الفىٍجرى  تيصىلّْي أىٍينى   أ 

اؼبٍسًجدً  يف  الفىٍجرى  أيصىلّْي .  ب 

                                                           

00 : 08، الساعة 2021 مايو 21مالحظة،    
15. اإلماـ، ص" سلسيلة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، بُت اليديك" عبداهلل اغبامد،    
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ـي  ىىلٍ  ةً  بػىٍعدى  تػىنىا ؟ الصَّالى  أ 

. ، ـي  الى  الى ةً  بػىٍعدى  أىنىا الصَّالى  ب 

ةً  بػىٍعدى  تػىٍفعىلي  مىاذىا ؟ الصَّالى  أ 

القيٍرآفى  أىقػٍرىأي  .  ب 

؟ معهد ًإىلى  تىٍذىىبي  كىمىىتى   أ 

السَّاًبعىةى  السَّاعىةى  أىٍذىىبي  .  ب 

؟ بًالسَّيَّارىةً  تىٍذىىبي  ىىلٍ   أ 

. ، بًاغبىاًفلىةً  أىٍذىىبي  الى  ب 

 

" المحادثة عن التعارف واألصل: "يوم الثانيال
ـي عىلىٍيكيم  أ السَّالى

ـ  ب كىعىلىٍيكيمي السَّالى

 أ ًمٍن أىٍينى أىٍنتى ؟

 ب أىنىا ًمٍن بىاًكٍستىاف

 أ ىىٍل أىٍنتى بىاًكٍستىاين ؟

؟. أىنىا بىاًكٍستىاين , نػىعىم كىمىا ًجٍنًسيَّتيكى أىٍنتى  ب 

أىنا ًمٍن تػيرًٍكيا. أىنىا تػيرًٍكيّّ   أ 
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 ب أىٍىالن كىسىٍهالن 

 

" المحادثة عن األسرة: "يوم الثالثال

 أ   السَّالـي عىلىٍيكيم

 ب كىعىلىٍيكيمي السَّالـ

 أ ىًذًه صورىةي أيٍسرىيت

مىٍن ىىذا ؟! ما شاءى اهلل   ب 

ٍنًدس. ىىذا كاًلدم عىدنىاف  ىيوى ميهى  أ 

 ب كىمىٍن ىًذًه ؟

ة  ًذًه كاًلدىيت سىعيدى ًىيى طىبيبىة. ىى  أ 

 ب كمىٍن ىىذا ؟

ىيوى طاًلب. ىىذا أىًخي عيسى   أ 

ًذًه ؟  ب كىمىٍن ىى

لىة  ًىيى ميعىلّْمىة. ىًذًه أيٍخيت عىبػٍ  أ 

 ب كىًذًه جىدّْيت

 أ ما شاءى اهلل
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" المحادثة السُّس َؤالُل عَؤنِن الحَؤالِن : "يوم الرابعال
 أ صىبىاحي اػبىٍَتً 

 ب صىبىاحي النػٍُّورً 

 أ كىٍيفى حىاليكى يىا صىًدٍيًقٍي؟

؟  ب خًبىٍَتو، كى اغبىٍمدي لًلًَّو، كى أىٍنتى

 أ خًبىٍَتو، كى اغبىٍمدي لًلَّوً 

 ب أىٍينى تىٍذىىبي اآٍلفى؟

 أ أىٍذىىبي ًإىلى الفىٍصلً 

 ب كىدىاعنا

 أ يفٍ أىمىاًف اهللً 

 
 
الخطابة  .  ج

  يعترب نشاط اػبطابة  من أكثر األنشطة اليت يتم تشجيعها من قبل طالب معهد 
بعد صالة )تقاـ اػبطابة مرة كاحدة يف األسبوع، كل ليلة أحد . معلمُت ؿبمدية

كيف غضوف . ، لذلك يتم تنفيذ ىذا النشاط يف شهر كاحد أربع مرات(العشاء
كىذا النشاط ليس مطلوبنا عبميع الطالب الستخداـ . أسبوع يتم عقده مرة كاحدة

اللغة العربية ، كلكن ىناؾ فصوالن معينة تستخدـ اللغة العربية ، مثل الصف التاسع 



48 
 

 

 

يف معهد معلمُت ؿبمدية لومبوؾ الغربية، كىذا النشاط لو أيضنا موضوع يعتمد على 
 .الطالب

  تقٍت يف ىذا النشاط، هبب أف هبد الطالب اؼبكلفوف بإلقاء خطاب موضوعنا 
ا للمستمعُت لتقديبو أماـ أصدقائهم باللغة العربية ا كمفيدن عندما يلقي الطالب . جيدن

خطابنا باللغة العربية أماـ الطالب اآلخرين، هبب على الطالب الذين يستمعوف إليو 
ا ما يقاؿ شكل فهمو حملتول اػبطاب ىو إعادة . االستماع بعناية، حىت يفهموا جيدن

. التعبَت عن ؿبتويات اػبطاب يف شكل خاسبة أماـ اؼبنتدل
كأما من يكلف ّٔذا االستنساخ، فلم يتحدد من البداية، بل مت تعيينو من تلقاء 
نفسو من قبل اؼبشرؼ على معهد معلمُت ؿبمدية، عند انتهاء اػبطاب من قبل 

. السنًتم اؼبناكب
   يف ىذا النشاط، بالقدرة على الكالـ بشكل صحيح كصحيحا، فإف مهارات 

. ألف ما سيقاؿ مبٍت على ما يسمعو اػبطاب العريب. الندكة اعبيدة مطلوبة أيضنا
. مهارة االستمع كمهارة الكالـ ىي مطالب ىذا النشاط

   أما موضوعات اػبطب اليت ألقاىا طالب معهد معلمُت ؿبمدية فقد كانت حوؿ 
طلب العلم كالتكريس للوالدين كعمل معركؼ ناىي منكر كأنبية اللغة العربية كما 

 دقائق، كل صباح يـو أحد كالذم يتم توجيهو 10 – 5إىل ذلك، كالساعة ػبطبة 
فيما يلي أمثلة على أنشطة اػبطابة  . . مباشرة من قبل باين معهد معلمُت ؿبمدية

: 
ا الب َؤلَؤدِن ىِنيَؤ رَؤْحمَؤٌة : "يوم األول ال ْختِنالَؤفَؤاتُل فِنْي ىذَؤ " اإلِن

اتيوي   السَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي اهلًل كىبػىرىكى
نيوي كىنىٍستػىٍغًفريهي كىنػىعيٍوذي . اغبىٍمدي لًٌلًو رىبّْ العىالىًمٍُتى , ًبٍسًم اهلًل الرَّضٍبىًن الرًَّحٍيمً  كبىٍمىديهي كنىٍستىًعيػٍ

الًنىا، مىٍن يػىٍهًد اهللي فىالىميًضلَّ لىوي، كىمىٍن ييٍضًلٍل  بًاهلًل ًمٍن سيريٍكري اىنٍػفيًسنىا كىًمٍن سىيّْئىاًت اىٍعمى
ا عىٍبديهي , فىالى ىىاًدمى لىوي  هي الى شىرًٍيكى لىوي كىأىٍشهىدي أىفَّ ؿبيىمَّدن إًلوى ًإالَّ اهللي كىٍحدى أىٍشهىدي أىٍف آلى
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أىمَّا . كىرىسيٍوليوي، اىلٌلهيمَّ صىلّْ عىلىى سىيًّْدنىا ؿبيىمَّدو كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو كىبارًٍؾ كىسىلٍّْم أىصٍبىًعٍُتى 
 .بػىٍعدي 

ـي  ـي الًكرىا  !أىيػُّهىا اغبيكَّا
 !أىيػُّهىا اإًلٍخوىافي األىًعزَّاءي 

ًثيػٍرىةن، كىًّٔىا نىٍستىًطٍيعي أىٍف كبىٍتىًفلى يفٍ  أىكَّالن، نىٍشكيري اهللى عىزَّ كىجىلَّ الًَّذٍم قىٍد أىٍعطىاناى نًعىمنا كى
اًف اؼببىارىؾً  ااؼبكى ًبٍيًبنىا اؼبٍصطىفىى . ىذى زًمىٍُتً عىلى حى منا دىاًئمىٍُتً ميتىالى ثىانًينا، صىالىةن كىسىالى

 .ؿبيىمَّدو صىٌلى اهللي عىلىٍيًو كى سىلَّمى، سىيّْدي اػبىٍلًق كى اػبيليقً 
ٍوضيٍوعً 

ى
يٍستىًمًعٍُتى ربىٍتى اؼب

ـى اؼب  :اآلفى يفٍ ىًذًه الفيٍرصىًة الطىيّْبىًة أيرًٍيدي أىٍف أيٍلًقيى اػبطابة اىمىا
ا البػىلىًد ًىيى رىضٍبىةه ”   “اإًلٍخًتالىفىاتي يفٍ ىذى

 ًبٍسًم اهلًل الرَّضٍبًن الرًَّحٍيمً : قىاؿى اهللي تػىعىاىل يفٍ ًكتىاًبًو العىًظٍيمً 
ا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ  يىا أىيػُّهى

 (                   13: اغبجرات)أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبَته 
ا . خىلىقى اهللي تػىعىاىل النَّاسى شيعيٍوبنا كى قػىبىاًئلى ـبيٍتىًلفىةن لًيىتػىعىارىؼى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا ًّٔذى

نٍػيىا كىمىا  اًئًب ـبىٍليٍوقىاًت اهلًل يفٍ ىًذًه الدُّ ًؼ كينَّا نىٍستىًطٍيعي أىٍف نػىتىمىتَّعى جًبىمىاًؿ كىعىجى اإًلٍخًتالى
بػَّرى كى نػىتػىفىكَّرى صبىىاؿى ىًذًه اغبىيىاةً  لىٍو كىافى كيلُّ ًإٍنسىافو مىثىالن أىٍسوىدى اللٍَّوًف، . نىٍستىًطٍيعي أىٍف نػىتىدى

ةو، لىٍو كىافى النَّاسي كيلُّهيٍم يىٍشتىًغليٍوفى يفٍ  لىٍو كىافى كيلُّ ًإٍنسىافو مىثىالن يػىتىكىلَّمي بًليغنةو كىاًحدى
ا اإًلٍنسىافي، فػىتىكيٍوفى الى ًقٍيمىةى ؽبىىا كى  كىٍسبو كىاًحدو، مىا أىقػٍبىحى ىًذًه اغبىيىاةى الَّيًتٍ وبىٍيىاىى

ذبىًٍدل نػىٍفعنا بىٍل تىكيٍوفي ىًذًه اغبىيىاةي قىاًنطىةن   .الى
اتيوي  كالسَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي اهلًل كىبػىرىكى

 

" أىَؤ مِّميَؤةُل الت  عَؤ لُّسمِن : "يوم الثانيال
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اتيوي   السَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي اهلًل كىبػىرىكى

ٍيًن كىالصَّػالىةي كىالسَّالىـي عىلىى  نٍػيىػا كىالدّْ اغبىٍمدي لًلًَّو رىبّْ العىػالىًمٍُتى كىًبًو نىٍستىًعٍُتي عىلىى أيميٍوًر الدُّ
ػًلٍُتى ؿبيىػمٍّد كىعىلىى اىلًًو كىصىٍحًبًو أىصٍبىًعٍُتى  يٍرسى

ػيًّْد اؼب رىبّْ اٍشػىرٍح يل صىػٍدرًٍم كىيىسٍّْريل أىٍمػًرٍم . سى
ةن ًمٍن ًلسىػاين يػىٍفقىػوي قىػٍويل  قػاؿ اهلل تعػاىل يف كتػابو الكرمي : أىمَّػا بػىٍعد ...كىاٍحليٍل عيٍقػدى

يػىٍرفىًع اهللي الًَّذٍينى اىمىنػيٍوا ًمٍنكيٍم  )أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرضبن الرحيم 
ػاتو   (كىاَّلًذٍينى ايٍكتيوا اٍلعًػٍلمى دىرىجى

يٍحتػىرىميٍوفى 
 اؼب

 ًسيىػادىةي رىئًٍيًس اعبىلىسىة

ىٍدرىسىة
 ًسيىػادىةي رىئًٍيًس اؼب

ة ػاًتذى ػاًتذ كىاألىسى  ًسيػىادىةي األىسى

ػاًب األىًحبَّػاء  ٍيعي األىٍصحى كىصبًى

 

 :أيىها األحبة يف اهلل

نىا حىيتَّ نىٍستىًطٍيعى  ٍيعى نًعىًمًو كىًمنىًنًو عىلىيػٍ يػَّا بًنىػا نىٍشكيري اهللى تعػاىل الًَّذم قىٍد أىٍعطىػانىا صبًى اكىال ىى
يبىػارىؾ

ػاف اؼب ىكى
ا اؼب ػذى  .أىٍف قبىٍتىًمعى يف ىى

 .كىعىلىى اىلًًو كىصىٍحًبًو أىصٍبىًعٍُتى . ـ.ثانيػا نيصىلّْي كىنيسىلّْمي عىلىى سىيًّْدنىا كىحًبٍيًبنىا ؿبيىمَّدو ص

ٍوضيٍوًع : أيىها األحبة يف اهلل 
ى
ـي أىمىػامىكيٍم خيٍطبىةن قىًصيػٍرىةن ربىٍتى اؼب يىةي التػَّعىػلًُّم  )أيقىدّْ ػمّْ  (أىىى

ىٍحبػيٍوًبٍُت عىسىى اهللي أىٍف يػيوىفّْقي مىػا سىأىقػيٍوؿ
تًنىػا اؼب ا لىٍيسى ًإالَّ أًلىٍمػًر أىسػىاًتذى ػذى . ػ أمُت....كيلُّ ىى
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ػا اإًلٍخوىةي األىًعػزَّاءي  نىا قػاؿ رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليو كسػلىم : أىيػُّهى طىلىبي العًػٍلًم فىرًٍيضىةه عىلىيػٍ
ػاًء  (طىلىبي الًعٍلًم فىػرًٍيضىةه عىلىى كيػلّْ ميٍسًلمو  ) , كىكيجيٍوبي طىلىًب العًػٍلًم كػىافَّةن لًلرَّجيًل كىالنّْسى

ًبٍَتً حىىتَّ قىاؿى صػلى اهلل عليو كسػلىم  ٍهًد ًاىلى الَّلٍحػًد  )لًلصًَّغٍَتً كىاٍلكى
ى
 (أيٍطليًب الًعٍلمى ًمنى اؼب

 

ػا اإًلٍخوىةي األىًعػزَّاءي  ػاًىالن أًلىفَّ اهللى تعػلى فىضَّلى ًعبىػادىهي العىػامًلى : أىيػُّهى ػا كىالى تىكيٍن جى كيٍن عىػاًلمن
ػا قاؿ تعػاىل يًف ًكتىػاًبًو الكىرميًٍ ,عىلىى اعبىػاًىًل  يػىٍرفىًع اهللي الًَّذٍينى اىمىنػيٍوا ًمٍنكيٍم كىاَّلًذٍينى )كىمى

ػاتو  فىٍضلي العىػاملًً عىلىى العىػاًبًد ) ككمػا قػاؿ صػلى اهلل عليو كسػلىم  (ايٍكتيوا اٍلعًػٍلمى دىرىجى
ػاءي األىٍخػىياري  (كىفىٍضًل القىمىًر عىلىى سىائًًر الكىوىاًكًب  ىػٍرءي يػيٍولىػدي : ) كىقىػاؿى العيلىمى

لىٍيسى اؼب
ػا   (كىلىٍيسى أىخي العًػٍلًم كىمىٍن ىيوى جػىاًىله # عىػاًلمن

 

ػا اإًلٍخوىةي األىًعػزَّاءي  بيدَّ أىٍف نػىٍغتىًنمى : أىيػُّهى ثٍػرىًة التػَّعىلًُّم كىتػىٍقًلٍيلي الَّلٍعًب أًلىفَّ التػَّعىلُّمى ` الى أىٍكقىاتػىنىا ًبكى
قػٍبىػاًؿ العًػٍلًم كىقػيوَّةو يف اغبًٍفظً  التػَّعىلُّمي يف كىٍقًت  )قىػاؿ الشَّػاًعري , كىٍقتي الصّْغىػاًر ييسىهّْلي لىنىا إًلً

ػاًء 
ى
ػالنػٍَّقًش عىػلىى اؼب ػًر كىالتػَّعىلُّمي يف كىٍقًت الًكػبىػاًر كى ػالنػٍَّقًش عىلىى اغبىجى  (الصّْغىػاًر كى

 

ػا اإًلٍخوىةي األىًعػزَّاءي  ةى ؽبىىػا : أىيػُّهى بيدَّ لىنىػا أىٍف نػىتىذىكَّرى بًأىفَّ العًػٍلمى ًبغىٍَتً عىمىلو الى فىػاًئدى , كىلىًكٍن الى
أي  (العػًٍلمي ًبالى عىمىػلو كػىالشَّجىًر ًبالى شبىىػرو  )كمػا قػاؿ  ػلى دبىػا عىػًلٍمنىا كىنػىٍبدى ػيَّا بًنىػا نػىٍعمى ا، ىى لػًذى
تًنىا أًلىفَّ ذلك . ًمٍن أىنٍػفيًسنىا ػاتًػذى يَّا بًنىا نىربُّ كىالًديٍػنىا كىكبىًٍتىًـي أىسى نػىٍنًسٍيًو، ىى ٍيئنا الذم الى كىأىىػمُّ شى

نٍػيىػا كاألىًخػرىًة  ػاًح يف الػدُّ ػا سىبىبي النَّجى ػا الًَّذٍينى أىمىنػيٍوا ًإذىا  )كمػا قاؿ تعػاىل , كيػلَّهى يػىاأىيػُّهى
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ػاًلًس فىاٍفسىحيٍوا يػىٍفسىًح اهللي لىكيٍم كىًإذىا ًقٍيلى اٍنشيزيٍكا فىاٍنشيزيٍكا  ىجى
 (.ًقٍيلى لىكيٍم تػىفىسَّحيٍوا يًف اؼب

 

ػٍدمتيٍ خىطىأن يف كىالىًمي، كيلُّ ذىًلكى ًمٍتّْ ,, أيها األحبة يف اهلل كىًإذىا كىجىٍدمتيٍ صىوىابنػا ,,, ًإذىا كىجى
ا الكىالىـى بًالدُّعىػاء ...فىًمنى اهللً  يَّػا بًنىا لبىًٍتمي ىىذى الىنىا صىاغبًىةن، : كىأىًخيػٍرنا ىى الَّلهيمَّ اٍجعىٍل أىٍعمى

انىا اهللي  ػدى ٍيئنا، يىا رىبّْ العىالىًمٍُتى ىى ا ًلوىٍجًهكى خىاًلصىةن، كىالى ذبىٍعىٍل أًلىحىدو ًفيػٍهىا شى كىاٍجعىٍلهى
 .كىًإيَّػاكيٍم أىصٍبىًعٍُت 

. كالسالـ عليكم كرضبة اهلل كبركػاتو 

 

ْينِن :  "يوم الثالثال " بِنرُّس اْلوَؤالِندَؤ

اتيوي   السَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي اهلًل كىبػىرىكى

نٍػيىا  بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبىٍمدي لًٌلًو رىبّْ العىالىًمٍُتى، كىًبًو نىٍستىًعٍُتي عىلىى أيميٍوًر الدُّ
ا عىٍبديهي كىرىسيٍوليوي،  شىرًٍيكى لىوي كىأىٍشهىدي اىفَّ ؿبيىمَّدن هي الى إًلىوى ًإالَّ اهللى كىٍحدى ٍيًن، أىٍشهىدي اىٍف الى كىالدّْ

نىا ؿبيىمَّدو كىعىلىى آىلًًو  يٍرسىًلٍُت، سىيًّْدنىا كىمىٍوالى
كىالصَّالىةي كىالسَّالىـي عىلىى أىٍشرىًؼ األىٍنًبيىاًء كىاؼب

ٍينً  اًبًو أىصٍبىًعٍُتى كىمىٍن تىًبعىهيٍم بًًإٍحسىافو ًإىلى يػىٍوـً الدّْ أىمَّا بػىٍعدي . كىأىٍصحى

 

 أىيػُّهىا اإًلٍخوىاف الكيرىمىاء

غبىٍمدي لًلًَّو . . . كىأىيػُّهىا اغبىاًضريٍكفى رىضًبىكيمي اهللي الى كىًلمىةى كىالى قػىٍوؿى أىٍلقىٍيتػيهىا ًإالَّ كىًلمىةى الشٍُّكًر 
ا  ٍرنىا عىلىى اإًلٍجًتمىاًع يف ىىذى رىبّْ العىالىًمٍُتى الًَّذم قىٍد أىٍعطىانىا رىضٍبىةن كىتػىٍوًفيػٍقنا حىىتَّ قىدى

يبىارىؾً 
ٍجًلًس اؼب

ى
ىٍخليٍوقىاًت نىًبيػّْنىا ؿبيىمَّدو صلى اهلل عليو . اؼب

كىالصَّالىةي كىالسَّالىـي عىلىى أىٍسعىًد اؼب
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ٍرصًبًٍُتى 
ي
اًمًل النٍُّذرىل عىلىى اؼب يتًَّقٍُتى كىحى

اًمًل البيٍشرىل عىلىى اؼب  كسلم حى

يحتػىرىميوفى 
 أىيػيهىا اغبىاًضريكفى اؼب

ٍيكيٍم اٍلميحىاضىرىةى ربىٍتى اٍلمىٍوضيوٍع  ا اٍلوىٍقًت سىأيٍلًقي لىدى ٍينً :  يف ىىذى  ًبرُّ اٍلوىاًلدى

يحتػىرىميوف
يػيهىا اغبىاًضريكفى اؼب َى  ,أى

 مىا ىيوى ًبري الوىاًلدىين؟

نبيىا، كىقىٍد جىعىلى اهللي  َى يًن ىيوى اإًلٍحسىاف إًلىٍيًهمىا، كىطىاعىتهمىا، كىفعل اػبىيػٍرىاًت ؿى ًبر الوىاًلدى
ا فػىٍرضه عىًظيمه،  لًلوىاًلدٍين مىٍنزًلىةه عىًظيمىةه ال تعدؽبا مىٍنزًلىة، فجىعىل برنبيىا كاإًلٍحسىافي إًلىٍيًهمى

يًن }: كىذكرىهي بػىٍعدى األىٍمر ًبًعبىادىتًًو، فػىقىاؿى تػىعىاىلى  كقىضى رىبُّكى أال تػىٍعبيديكا ًإال ًإيىاهي كىبًالوىاًلدى
يًن ًإٍحسىاننا }: كقاؿ تعاىل {ًإٍحسىاننا ا كىبًالوىاًلدى َن كىاعبيديكا اهللى كىال تيٍشرًكيوا ًبو شىٍيئن

 

يٍحتػىرىميوف
 أيػيهىا اغبىاًضريكف اؼب

ف ًبرَّ الوىالدين لىو فىٍضله عىًظٍيم، كىأىٍجره كىبَته ًعندى اهلًل  َى انىو- ًإٍعلىم أَّ ، فػىقىد جىعىل -سيبحى
اهللي ًبرى الوىاًلدىين ًمٍن أىٍعظىًم األىعمىاًؿ كىأىحىبها إًلىٍيًو، فػىقىد سئلى النىيب صىلىى اهللي عىلىيًو 

مثيَّ ًبر : مثيَّ أىم؟ قىاؿى : الصىالىةي عىلىى كىقًتهىا قىاؿى ): أىم العىمىل أحىب ًإىلى اهلًل؟ قىاؿى : كىسىلم
يًن قىاؿى  ًبيًل اهللً : مثي أىم؟ قاىؿى : الوىاًلدى  اعًبهىادي يف سى

يَّا بًنىا نىنظيري ًإىلى طىاعىًة ًإظبىاًعيلي  ٍيًو - عليو السالـ-ىى ٌب كىاًلدى ًَ كىافى غيالمنا صىًغَتنا، يحي
كىطلىبى ًمنوي - عليو السالـ-كىيف يىوـو ًمن األىيَّاـً جىاءىهي أىبيوهي ًإبٍػرىاًىيمي . كىيًطيعهيمىا كىيربينبيىا

ىنىاـً أىين أىذحبىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا }: طىلبنا عىًجيبنا كىصىعبنا؛ حىيثي قاىؿى لىو
يا بػيٍتىٌ ًإين أىرىل يف اؼب

ؤًمني ًبرىضبىًة اهلًل، كىالراًضي ًبقىضىائًو
ي
رىل   فىردى عىلىيًو ًإظبىاًعيلي يف ثقًة اؼب َى قىاؿى يا أىبىًت }: تى
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 افػٍعىٍل مىا تيؤمىري سىتىًجديين ًإٍف شىاءى اهللي ًمنى الصىاًبرًٍينى 

ا كىافى ًإظبىاًعيلى بىارِّا بًأىبًيًو، مًطيػٍعنا لىوي ًفيمىا أىمىرىهي اهللي ًبًو، فػىلىمَّا أىٍمسىكى ًإبرىاًىيمي  كىىىكىذى
انىو فىأىنزىؿى اهللي  هي كىمىا أىمىرىهي اهللي، جىاءى الفىرجي ًمنى اهلًل سيبحى الًسكُّْتى، كىأىرىادى أىف يىذبىحى كىلىدى

اءن إلظبىاًعيل، قىاؿى تػىعىاىلى  اًء، كىمىعىوي كىبشه عىًظيمه ًفدى نىاهي ًبًذبحو : مىلىكنا ًمنى السىمى ٍَ كىفىدىمو
عىًظيمو 

 

يحتػىرىميوف
 أىيػيهىا اغبىاًضريكف اؼب

ا بًالرىضبىًة  يىاهًتًمىا، كىيربينبيىا بػىٍعدى مىوهًتًما؛ بًأىٍف يىٍدعيوى ؽبىيمى يو يف حى سًلم الصىاًلح يربي كىاًلدى
ي
فىاؼب

ىغًفرىًة، كىينػىفّْذى عىهدنبيىا، كىييكًرـى أىصًدقىاءىنبيىا
 كىاؼب

يًو يف معًظًم األىكقىاًت، فػىقىاؿى رىبػىنىا  كىحىثَّ اهللي كلَّ ميسًلمو عىلىى اإًلكثىاًر ًمن الديعىاء ًلوىاًلدى
رىبّْ اغًفر يل كىًلوىاًلدىم كىًلمىن : كىقىاؿى .اغًفر يل كىًلوىاًلدىم كىلًلميؤًمًنُتى يىوـى يػىقيوـي اغًبسىاب 

يؤًمنىات
 دىخىلى بىييًت ميؤمننا كىلًلميؤًمًنُتى كىاؼب

ًإٍكتػىفىٍيتي كىالىًمٍي يف ىىًذه الساعة كىًإٍف كىجىٍدمتيٍ ًمٍتّْ خىطىأن فػىهيوى ًمٍن نػىٍفًسٍي كىًإٍف كىجىٍدمتيٍ 
 ًمٍتّْ صىوىابنا فػىهيوى ًمنى اهلًل،

اتيوي  أىًخيػٍرنا أىقػيٍوؿي لىكيم كىالسَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي اهلًل كىبػىرىكى
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" النظافة في اإلسالم: "يوم الرابع ال

 .الٌسػالـ عليػكػم كرضبػة اهلل كبػركاتػو

ػًة ٍاإًليٍبىػاًف كىٍاإًلٍسػالىـً  ػنىا بًًنٍعمى ٍيػًر ٍاألىنىػاـً . اغبٍىٍمػدي هلًل الَّػًذٍم أىنٍػعىمى كىنيصىلّْػٍي كىنيسىلّْػمي عىلىى خى
، أىمَّػا بػىٍعػدي   . سىيًّْدنىػا ؿبيىمَّػدو كىعىلىى اىلًػًو كىصىٍحبًػًو أىصٍبىًعٍيػنى

ػرًٍينى “…:   قػاؿ اهلل تعػاىل يف كتػابو الكريػم يتىطىهّْ
بُّ اؼب بُّ التػَّوَّابًٍيػنى كىوبًي  ”ًإفَّ اهللى وبًي

زبللػوا فإنػو نظافػة كالنظػافػة تدعػو إىل اإليبػاف “: كقػاؿ الٌنبػيُّ صلى اهلل عليػو كسلػم
 .”كاإليبػاف مع صاحبػو يف اعبنػة

، نػظػيػػفه يػحػبُّ النٌػػظػافػػةى، كػريػػمه “: كقػاؿ أيػضػا ًإفَّ اهلل تػعػػالػى طىػػيّْػبه ييػًحػػبُّ الطىػيّْػبى
ػػٍودى، فػىنىػػظَّػفيػػٍوا أىٍفنًػيىػػػتىكيػمٍ  ػػوَّاده يػػحبُّ الػجي ػرىـى، جى ” يػػحبُّ الػػكى

ٍيع  ػاًتذىة، كىصبًى ػاًتذ كىاألىسى ىٍدرىسىة، ًسيػىادىةي األىسى
ًسيىػادىةي رىئًٍيًس اعبىلىسىة، ًسيىػادىةي رىئًٍيًس اؼب

ػاًب األىًحبَّػاءً   .األىٍصحى

 

ػلَّ، الًَّذٍم أىٍعطىػانىا نًعىًمػًو كىًمنىًنًو حىىتَّ نىٍستىًطٍيػعى أىٍف  يػَّا بًنىػا نىٍشكيري اهللى تعػاىل عىػزَّ كىجى أكىال، ىى
ػاف الػميبىػارىؾ ا الػمىكى ػذى  .قبىٍػتىػًمعى يف ىى

ثانيػا، نيصىلّْي كىنيسىلّْمي عىلىى سىيًّْدنىا كىحًبٍيًبنىا ؿبيىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم كىعىلىى الًػًو 
 .كىصىٍحػبًػًو أىصٍبىػًعٍيػنى 

 

 .”النظافة يف اإلسالـ“أىيػُّهىا اغبىاًضريٍكف الًكرىامأقـو أمامكم للبىٍحًث عٍن 
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نىا السُّؤىاؿ، ىىٍل يػىٍهتىمُّ اإلسالـي بالٌنظافة؟ اعبوابي طبعنا، يهتمُّ اإلسالـي بالنظافًة  ًعٍندى
 .اىتمامنا عظيمنا، كيأمري بأيمًَّتًو أىٍف كبيىاًفظى النظافةى دىٍكمنا

ا، ألنو من حديًث النيًب صلى  نىٍستىًمعي كثَتا أىفَّ الٌنظافةى من اإليباف، فهذا صحيحه جدن
فمعٌت ذلك اغبديًث أنٌو إذا كبافظي النظافةى دائمنا، إما نظافة اعبسًم . اهلل عليو كسلم

أك البيئًة كبيئًة البيًت كفنائًو كآّتمًع كاؼبدرسًة كالفصًل كغَتًىا، مث نػىتػىيػىقَّني أٌف ذلك ًمٍن 
أىٍمًر اهلل كرسولًو ككبن نشعيري دبيرىاقػىبىًة اهلل دائما، فحقيقتيو نيأًمني باهلل كرسولو بتلك 

 . احملافظًة على النظافة

   كألٍجًل ذلك أف احملافظة على النظافًة تدعو لصاحًبو إىل اعبنة، كما قاؿ النيب 
زبللوا فإنو نظافةه، كالٌنظافةي تدعو إىل اإليباف، كاإليبافي مع “: صلى اهلل عليو كسلم

تىذىكٍَّر يف قلًبنا، أٌف اهلل تعاىل .فهذا مىٍوىيٍوبه من اهلل كبشَتا لنا. ”صاحًبو يف اعبنة
، نظيف وبب النظافةى، كرمي وبب الكرـى، جىوَّاد وبب اعبيٍودى، صبيل  طٌيبه وبب الطيبى

 .فال عيٍذره لنا لًئىالَّ كبافظ على النظافة. وبب اعبماؿى 

  كىفىى ًّٔذا كالمي عن النظافة يف اإلسالـ، شيكرا جزيال غًبيٍسًن اٍىتمامكم، كاهلل 
 اؼبوٌفق إىل أقـو الطٌريق، كالٌسػالـ عليػكػم كرضبػة اهلل كبػركاتػو

 
 
 
 

 
المشكالت األنشطة اللغوية لتطوير مهارة الكالم في معهد معلمين محمدية، . ج

لومبوك الغربية – نارمادا – غولونق 
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سبامنا . هبب أف يكوف لكل نشاط مشاكل أك عقبات يف ربقيق أىداؼ ىذه األنشطة   
 .كل قباح هبب أف يبدأ بالفشل"مثل 

   كباؼبثل مع ىذه األنشطة اللغوية يف تنفيذ عملية تطوير مهاراة الكالـ، ككذلك فهم 
الكتاب العربية الذم يعد أحد الربامج اؼبتفوقة يف معهد معلمُت ؿبمدية  لومبوؾ الغربية، 

:  اؼبشكالت كما يلي .من الطالب اليت تواجو عقبات أك مشاكل،
 
 

 المفردات .1
 لومبوؾ الغربية، – نارمادا –  بناء من اؼبقابلة يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 

 :اؼبشكالت  عن احملادثة  كما يلي
 أكالن،: ىي اللغوية األنشطة يف اؼبفردات حفظ يف صعوبة للطالب العوامل رأيي،   "
ا كاسعة العربية اللغة مادة أف نعلم كبن ذلك؟ ؼباذا ، اؼبادة  اؼبفردات من الكثَت ىناؾ. جدن

 الطالقة يكوف أف أيضنا يشًتط اغبفظ، إىل باإلضافة. قبل من يعرفوىا مل الكتاب يف
 فمن معهد، ىذه أف من الرغم على اؼبؤثرهتا، التعلم بيئتا الثاين.فيالقراءات كالصحيح

 حىت أك التعلم تدعم بيئتهم كانت إذا عما النظر ككذلك مؤثرهتا، البيئة تكوف أف احملتمل
 العوامل ىناؾ ذلك، عن النظر بصرؼ. اؼبفردات حفظ يف الطالب تعلم أنشطة تعيق

 ".اؼبادة قبوؿ يف الطالب لدل الفطرية الصعوبة مثل داخلية،
 داخل العامل من اؼبفردات حفظ يف صعوبة الطالب العامل يكوف أف يبكن رأيي،   "
 قراءة كصعوبة للمادة، الطالب قبوؿ صعوبة ىو الداخل من العائق. خارج العامل كمن

 يصعب أف حبيث القرآف قراءة يف يزاؿ ال طالبنا ىناؾ ألف ىذا كوبدث العربية، الكتابة
 إذا. الفصل يف أصدقائو أم اػبارجية، العوامل. داخلي عامل ىذا. قبوؽبا الطالب على
 الطاب سيجعل ذلك أف اؼبؤكد فمن للعب، كيدعوف مشغولُت الفصل يف األصدقاء كاف

 ."اؼبفودات كحفظ اؼبادة فهم يف صعوبة كيواجو منزعجنا
                                                           

 Https//com.id. kata motivasi sukses, diunduh pada 02 Juni 2021, Pada pukul 16 : 00 WIB. 

30 :08، الساعة 2021 يوليو08  مقابلة، موعمر فوز، معلم اللغة العربية،  
  

30 :08، الساعة 2021 يوليو 8مقابلة، موعمر فوز، معلم اللغة العربية،    
00 : 08 ، الساعة 2021 مايو 06مقابلة، موجاىدين أبوبكر، معلم اللغة العربية،    
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 صعوبة ىو اؼبانع العامل: قاؿ الثامن الصف من طالب رأم كحبسب ذلك، غضوف   يف
  .ستاذةأل أقل تزاؿ ال القرآف قراءة ألف. العريب النص قراءة
 األصدقاء اؼبثاؿ األستاذة، يا الطالب زمالئو من ىو آخركف، العامل كالطالب  "

 ذلك فسيؤدم ، فارغن  التايل الفصل كاف إذا الحق، كقت كيف. كاؼبزعجُت اؼبشاغبُت
  ."الثامنة الفئة اضطراب إىل أيضنا

 أنفسهم الطالب يف ىو العامل أف االستنتاج كاؼبالحظة، اؼبقابلة نتائج على    بناءن 
 قراءة الصعب كمن ، احملفوظة اؼبفردات قبوؿ عليهم يصعب أف( األكلية اؼبدخالت)

 ألنو ناقصنا، الطالب تركيز يزاؿ كال. القرآف قراءة يف الطالب يزاؿ ال ألنو العربية، الكتابة
 يتم اليت اؼبفردات حفظ يف اآلخرين الطالب مع يتدخلوف الذين الطالب يزاؿ ال

. تسليمها
 المحادثة. 2

 لومبوؾ الغربية، – نارمادا –   بناء من اؼبقابلة يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 
 :اؼبشكالت  عن احملادثة  كما يلي

اختالؼ خلفية يعٍت أف لكل شخص أك كل طالب اختالؼ، حيث تكوف عملية "   
كعملية الرد على تطبيق اؼبفردات ما زالت . حفظ اؼبفردات سريعة كبعضها بطيء

طريقة ـبتلفة يف التفكَت ك التعلم أك . ألف كل طالب لديو قدرات ـبتلفة. مفقودة
 ".التحدث

التعبَتات أك اؼبمارسات يف ىذه األنشطة اللغوية منعدمة ، ألنو بعض الطالب   "  
ألنو طالب غَت بار يف قراءة القرآف، ك . الذين يتواصلوف باستخداـ لغتهم اإلقليمية

ككذلك، ال يزاؿ الطالب ؿبرجُت من التواصل باستخداـ . يفتقركف إىل اؼبخرج حركؼ
التعبَت . اللغة العربية مع صديقو، ألهنم ىبشوف أف يرتكبوا أخطاء يف نطق مفردات اللغة

أك فبارسة التحدث باللغة العربية كل يـو يف معهد معلمُت ؿبمدية غَت موجود، ألف نطق 
اؼبفردات ليس بطالقة، ككذلك عوامل إقليمية ـبتلفة، حبيث يستخدـ التواصل بُت 

                                                           

30 :08، الساعة 2021 أكغستس 12 مقابلة، ؿبمد الرعس، طالب معهد معلمُت ؿبمدية،    
30 : 08، الساعة 2021 أكغستس 12مقابلة، أضبد فكرم،، طالب معهد معلمُت ؿبمدية،    

30 :08، الساعة 2021 مايو 06مقابلة، موعمر فوز، معلم اللغة العربية،    
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للجهود على اؼبشكلة ، . كىذا مل يتغَت. الطالب كغَتىم أحياننا لغتهم اإلقليمية اػباصة
كمشرفو طالبو دبواصلة تكرار اؼبفردات اليت مت إعطاؤىا، ككاف  (اللغة العربية)أمر اؼبعلم 

مطلوبنا من اؼبعلم أك اؼبشرؼ على معهد معلمُت ؿبمدية التحدث باللغة العربية بُت 
 ".اؼبعلم، ككذلك بُت اؼبعلم كالطالب  يف معهد معلمُت ؿبمدية

 احملادثة ىذه فبارسة يف صعوبة كطالب كبن األستاذة، تدريب أك فبارسة ىو العامل  "
 بعض ىناؾ يزاؿ ال ، اػبلفية يف االختالفات عن النظر بصرؼ ألنو اليومية، يف

 ."بعد القرآف قراءة يتقنوا مل الذين األصدقاء
 فبارسة يف األستاذة، صعوبة تدريب يا أك فبارسة ىو العامل: كالطالب األخركف    "
 ."اليومية يف احملادثة ىذه
 تزاؿ ال حيث أنفسهم، الطالب ىي اؼبثبطة العوامل أف كاؼبالحظة، اؼبقابلة بناءن    "

 هبعل فبا ، الطالب خلفية يف االختالؼ ككذلك اليومية، يف مفتقرين كالتدريب اؼبمارسة
 ال الذين الطالب بعض ىناؾ يزاؿ كال ، العربية باللغة للتواصل ؽبم بالنسبة. صعبنا األمر

 ".القرآف قراءة هبيدكف
 الخطابة  . 3 

 لومبوؾ الغربية، – نارمادا –     بناء من اؼبقابلة يف معهد معلمُت ؿبمدية، غولونق 
العقبة ىي عدـ استعداد الطالب، إذا مل تكن   ":اؼبشكالت  عن اػبطابة  كما يلي

ا من ذلك لذلك من الضركرم . يتمتع كل طالب  ـبتلف من الثقة. اشعر باػبوؼ متأكدن
حقنا بناء ربفيز الطالب، حىت يتمكن الطالب من االعتقاد بأهنم قادركف، إذا الثقة تنمو 

 ".تلقائينا ، فسيكوف لدل الطالب شعور بالثقة بالنفس
 يزالوف ما كأحياننا أنفسهم، الطالب ىو الالمنهجية اػبطابة أنشطة يف العامل  "

 أف يبكن ذلك، إىل باإلضافة. العامة األماكن يف التحدث منهم ييطلب عندما خجولُت
. كيعيقها اػبطابة يف الالمنهجية األنشطة على أيضنا الطالب استعداد عدـ يؤثر

                                                           

00 :08 ، الساعة 2021 مايو 06مقابلة، موجاىدين أبوبكر، معلم اللغة العربية،    
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 العملية يعيق أف يبكن ىذا. األحياف بعض يف.  متأخرنا اؼبعهد إىل يأتوف كالطالب
 ."اػبطابة ألنشطة اؼبستمرة

 األحياف بعض يف. اػبطابة إلقاء عند اؼبادة تقدمي ىي اغبقيقية العقبة: "أف الطالب    
. النطق يف لبطئ فإننا التوصيل، بشأف اػبوؼ
 أنفسهم، الطالب ىي أصبحت، العقبة كاليت الباحثة، ّٔا أدىل اليت اؼبالحظة     من

 ككذلك. صحيح بشكل  اػبطابة أنشطة عمل عدـ إىل يؤدم الطالب استعداد عدـ
 كاػبوؼ باػبجل يشعركف يزالوف ال حبيث بالنفس الثقة إىل يفتقركف الذين الطالب بعض
 .للجمهور اؼبواد نقل عند كالتوتر

 معهد في الكالم مهاراة لتطوير اللغوية األنشطة من التحليل عن المشكلة. د
 الغربية لومبوك- نارمادا - غولونق محمدية، معلمين

  المفردات. 1 
 لومبوؾ -  نارمادا - غولونق ؿبمدية معلمُت معهد يف اؼبشرؼ أك اؼبعلم اعبهود    إف

 معهد الطالب كضباس إرادة من ىي العربية اللغة كحفظ فهم يف الطالب قباح يف الغربية،
 إسًتاتيجية خالؿ من دعمها يتم مث. الغربية لومبوؾ - نارمادا - غولونق ؿبمدية معلمُت
 يتمكن حىت كفبتعة مواتية صفية أجواء كإهباد الفصل يف اؼبفردات يف كاؼبشرؼ اؼبعلمُت
 .العربية اللغة تعلم أىداؼ ربقيق من الطالب

 معهد يف اؼبفردات أنشطة من اؼبشكالت مع التعامل يف الباحثة جهود أك اقًتاحات   
 أعلى مستول إىل تنتقل أف هبب ، الغربية لومبوؾ – نارمادا - غولونق ؿبمدية، معلمُت

 أك التحسُت تعلم يف نشاطنا أكثر لتكوف كأيضنا جيد، بشكل اؼبفردات كتلقي حفظ يف
. الكالـ مهارات لتطوير حركؼ اؼبخرج

 المحادثة.2

                                                           

00 : 08 ، الساعة 2021 مايو 06مقابلة، موجاىدين أبوبكر، معلم اللغة العربية،    
30 :08، الساعة 2021 أكغستس 12مقابلة، حرديانطا، طالب معهد معلمُت ؿبمدية،    



61 
 

 

 

 عن ىي العقبات ىذه على للتغلب ؿبمدية معلمُت معهد يف كاؼبشرؼ اؼبعلمُت    جهود
 ككذلك التدكير، إعادة أنشطة عقد عن فضال اؼبشرؼ، أك اؼبعلمُت قبل من التوعية طريق

 .العربية اللغة باستخداـ مباشرة الصفراء الكتب بتدريس يقوموف الذين اؼبعلمُت
 معهد يف احملدثة أنشطة تعًتض اؼبشكالت مع للتعامل الباحث اعبهود أك االقًتاحات   

 نطق كيف فبارسة يف ستستمر ، الغربية لومبوؾ - نارمادا - غولونق ؿبمدية، معلمُت
. الطالب السكن يف أك اؼبدرسة البيئة يف سواء اؼبفردات،

 الخطابة.3
 لومبوؾ – نارمادا – غولونق ؿبمدية معلمُت معهد يف كاؼبعلموف اؼبشرؼ اليت اعبهود   

 إىل باإلضافة باستمرار، كتدريبو تعزيزه يتم الذم بالنفس بالثقة الشعور غرس يف الغربية،
 العامة، األماكن يف ما شيء نقل يف ككاثقنا شجاعنا دائمنا االستمرار على الطالب ربفيز

 الثقة لديهم كسيكوف العامة، األماكن يف التحدث كيف يف خاصة مهارات إعطائهم ك
 .آّتمع دخوؽبم عند بالنفس

 يف اػبطابة أنشطة من اؼبشكالت مع التعامل يف الباحثة من جهود أك اقًتاحات    
 مواصلة هبب  الغربية، لومبوؾ - نارمادا - غولونق ، الداخلية ؿبمدية معلمُت معهد
 األماكن يف لديهم الكالـ مهارات ربسُت يف الشجاعة لصقل كتدريبهم الطالب رعاية
. احمليطة البيئة العامة األماكن يف أك العامة

 

    

 

 

 
 

 


