
 

 

 

  مهارة الكالم لطالب معهد  ترقية   يفدور هيئة الطلبة    
 دار األمان غومبارا مكاسر

  
  
 
 
 
 

  الرسالة 
  الشروط للحصول على شهادة سرجا� الرتبية    إحدى قدمت الستيفاء 

  تدريس  البقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون  
  احلكومية مكاسرجبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 
  :بقلم

  ر أسعد ح ل و حممد ن
  20200118024:  اجلامعيرقم ال

  
  كلية الرتبية وشؤون التدريس  

  جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
٢٠٢٢  

  
  



   

 

 أ 
 

  ة الرسالة الالتصريح 8ص
ن هذه الرسالة هي نتيجة من عمليته Nلنفس، وإذا كانت  املوقع أد�ه Eصرح الباحث  

يف يوم آت تتبني أZا تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أوبعضها، فهذه  
  القانون.  ىقتضحصل عليهما الباحث ملغتان مباللتان  الرسالة والشهادة 

  
  
  
  

 ه           ١٤٤٣  احلجة ذو  ٢٧مكاسر، 
  م  ٢٠٢٢ ليويو  ٢٨

  
  الباحث 

  
  

  حممد نور أسعد ح ل 
٢٠٢٠٠١١٨٠٢٤ 
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  د تمهيالكلمة 
على سيد� حممد إمام والصالة والسالم ، احلمد n الذي أنزل القرآن بلسان العرب

النصحاء، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  الصلحاء، وعلى آله الطاهرين وأصحابه 
عبده ورسوله أما بعد، فأ� أشكر هللا جزيل الشكر الذي أعطاين صحة    اله وأشهد أن حممد 

دور هيئة الطلبة  وهداية حىت متكنت من إZاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة مبوضوع "  
شرط للحصول على  كغومبارا مكاسر" لطالب معهد دار األمان يف ترقية مهارة الكالم 

شهادة سرجا� الرتبية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء  
  .الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

بفضل وخدمة خمتلف األقوام  مشكالت كثرية يف كتابة الرسالة، لكن  هتلقد واج  
قدم  أأن  دتمعاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة Nجلودة. ولذلك، ود على  تاستطع

  ؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم: هلالشكر اجلزيل 
احلاجة  .، "د. احلاج عبد احلالينج م.فد" و درأالعزيزين احملبوبني لديّ فضيلة وٰ  .١

 تربية حسنة. ن ربياين ي ذلحار�يت" ال
الدين    فحد. مدير جامعة عالء  ،احلاج محدا جوحانيس، م. أ.فضيلة األستاذ   .٢

.م. أ.غ. اإلسالمية احلكومية مكاسر، ونوابه األستاذ الدكتور احلاج مردان
كنائب املدير    .الدين، م.هوم الدكتور وحياألستاذ كنائب املدير األول، و 

ثالث، والدكتور الثاين، واألستاذ الدكتور دار السالم، م.أغ. كنائب املدير ال
الذين قد بذلوا جهودهم   نواس كنائب املدير الرابع احلاج كمال الدين أبو

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.  وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء
م. فد.إ. عميد كلية الرتبية  رجوين، س.أغ.،افضيلة الدكتور احلاج أندي م .٣

كنائب   ،وشؤون التدريس ونوابه فضيلة الدكتور حممد صابر عمر، م.أغ.
الثاين،  كنائب العميد   ،، وفضيلة الدكتور حممد رشدي، م.أغ.العميد األول

احلاج إلياس، م. فد، م.س إ. كنائب العميد الثالث، الذين  الدكتور  وفضيلة 



   

 

 ج 

 

توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء  قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف  
 مكاسر. الدين اإلسالمية احلكومية 

فضيلة الدكتور ريف، س. أغ.، م. فد.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .٤
ن  يذل كسكرتري قسم تدريس اللغة العربية ال.  وأمحد منور، س.فد.إ، م. فد.إ

 �ذه الرسالة. تعلقة بتقدمي بعض املواد امل  ينا ساعد
فضيلة الدكتور صالح الدين م.أغ. كاملشرف األول وفضيلة الدكتور عزيز  .٥

ت ين ساعداين و أرشداين حىت انته يذ لاحلكيم، م. فد.إ. كاملشرف الثاين. ال
 هللا.  من كتابة هذه الرسالة عسى هللا أن يتم نعمته عليهما إن شاء

اج منري، م. أغ. كاملناقش األول والدكتور حممد رشدي  فضيلة الدكتور احل .٦
 .آمني  n  كاملناقش الثاين عسى هللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء.  م.إدرشيد،  

 بقعة مباركة.لفضيلة األستاذ إقبال جليل، الليسانس كرئيس املؤسسة  .٧
واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا�م يف ترقية ما  ةتذافضيلة سائر األس .٨

 بتدائية إىل املرحلة اجلامعية.عندي من أفكار منذ املرحلة اال
خاصة طالب قسم و مجيع األصدقاء من طالب كلية الرتبية وشؤون التدريس  .٩

يل مبا لديهم مادة   بوجه عام الذين أمدو  ين خر تدريس اللغة العربية والطالب اآل
  روحية. كانت أو

           ه  ١٤٤٣  جة ذو احل  ٢٩مكاسر، 
  م  ٢٠٢٢ ليويو  ٢٨

  الباحث  
  

  حممد نور أسعد ح ل 
٢٠٢٠٠١١٨٠٢٤  

  



   

 

 د 
 

  حمتو=ت الرسالة 
 

 أ ................................................................ املوضوع  صفحة   

 أ ........................................................ الرسالة  الة لتصريح 8ص ا

 ب ................................................................ كلمة التمهيد   

 د .............................................................. الرسالة  تو=ت حم

 و ................................................................. جتريد البحث 

 ١ ......................................................... قدمة : املالباب األول

 ١............................................... : خلفية البحث   الفصل األول 

 ٢ ........................................ : تركيز البحث ووصفه.  الفصل الثاين 

 ٣ ............................................ الفصل الثالث : مشكالت البحث 

 ٤ .......................................... ......: فوائد البحث  الفصل الرابع 

 ٤ ........................................ :البحث العلمي السابق  الفصل اخلامس

 ٦ .................................................. : الدراسة النظرية لباب الثاينا

 ٦ ............................................................... . مفهوم الدور ١

 ٧ .......................................................... الطلبة مفهوم هيئة  ..٢

 ٨ ........................................................ الكالم هارةممفهوم ..٣

 ١٤ ............................................... : منهجية البحث ثالثلباب الا

 ١٤ ......................................... هالفصل األول : نوع البحث ومكان
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 ١٤ ............................................ ....: Zج البحث  الفصل الثاين

 ١٤ ............................................ : مصادر البيا�ت  الفصل الثالث 

 ١٥ ......................................... : طريقة مجع البيا�ت   الفصل الرابع

 ١٦ ............................................. الفصل اخلامس: أدوات البحث 

 ١٦ ....................................... الفصل السادس: طريقة حتليل البيا�ت 

 ١٩ .................................................. : نتائج البحثلباب الرابعا

  ١٩ ............................................... . الوصف العام ملوقع البحث١

٢٢.............................................لقسم اللغة . أنشطة هيئة الطلبة ٢  

٢٣..................................... أنشطة هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم٣  

  ٢٣.................................... العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة وحلوهلا٤

 ٢٧ ..................................................... ختتام : االب اخلامسبالا

 ٢٧ .................................... ............................اخلالصة ١

 ٢٨ ......................................... ...................املرتتبة  .اآل�ر٢

 ٢٨ ......................................... ....................االقرتاحات.٣

 ٢٩ ..................................................................... ملراجع ا
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  البحث جتريد 
  : حممد نور أسعد ح ل     سم الباحث ا
  ٢٠٢٠٠١١٨٠٢٤:     اجلامعيرقم ال

  اللغة العربية تدريس : الرتبية وشؤون التدريس/   الكلية/ القسم
  : دور هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد   موضوع الرسالة 

  دار األمان غومبارا مكاسر        

األنشطة اليت قامت �ا هيئة الطلبة يف ترقية مهارة عرفة م )١أغراض البحث هي: (
معرفة العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة    )٢الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر (

معرفة احللول للتغلب   )٣يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر (
غومبارا  ية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان  على العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترق

املصدر   )١(البحث نوعي البحث. استخدم الباحث ثالثة مصادر البيا�ت:  ا مكاسر. هذ
) املصدر من هيئة  ٣لكرتونية () املصدر من الصحيفة اال٢من املكتبة (النظري الذي يتصدر  

  عهد دار األمان غومبارا مكاسر.ملالطلبة 
املقابلة والتوثيق. األنشطة  و  طريقة مجع البيا�ت يف هذا البحث فهي: املالحظة أما 

تعيني  و )، Displayبيا�ت(تقدمي ال )، و Condensation( بيا�ت ار الياختهي يف حتليل البيا�ت 
). ظهرت نتائج البحث أّن دور هيئة  Conculation Drawing/Verification(بيا�تال  استنتاج 

الكربى  احملاضرة بعض األنشطة من احملادثة واحملاضرة الصغرى و نفيذ تبالطلبة مهم جدا 
  فرقة اللغوية.الو ) Public Speaking Contestو(

بّني أن هيئة الطلبة هلا دور مهم للغاية يف حتقيق األهداف ال سيما يف شعار  تاآل�ر 

ر§سة رئيسا ومرؤوسا" ألن هيئة الطلبة تكون عادة كرئيس يف توفريه    "االستعداد لتويل املعهد  

 .  ة نشطألااحللول من عوائق تنفيذ   أفضلبتنفيذ األنشطة اليت ترقي مهارة الكالم وتعطي 
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  الباب األول 
  املقدمة 

  ة البحثيلف خالفصل األول: 
تعترب اللغة العربية حاجة أساسية ومهمة لإلنسان، ألن اللغة وسيلة لنقل  

مكتوب بقصد أن يفهمنا اآلخرون. إىل جانب   األفكار البشرية بشكل منطوق أو 
أصبحت حياة اإلنسان أكثر تنوعا من اللغات، مبا يف ذلك العربية  ،مرور الوقت

  .اواإلجنليزية والصينية واإلسبانية والكورية واليبانية و غريه
من بني لغات العامل تعد اللغة العربية أقدم اللغات وأكثرها استخداما يف العامل. 

املتحدثني Nللغة العربية حىت اآلن  دين اإلسالم، ازداد عدد  انتشر  منذ أن نزل القرآن و 
 ٢٠دم هذه اللغة رمسيا يف أكثر من خستت. اشخص مليون ٢٨٠من قبل أكثر من 

واإلرشاد الديين للمسلمني يف  لغة اإلسالم دولة. سبب آخر هو أن اللغة العربية هي 
اء  املسلمني يف مجيع أحن ميعاللغة ذات أمهية الكربى جلأن مجيع أحناء العامل وNلطبع 

  ١.هاالعامل، من مواطني العرب وغري 
املفرادات  و املطالعة و  نحو والصرف)الالقواعد (و  احلوارهي: وجود اللغة العربية 

الرتمجة، والبالغة. عند تصنيفها على أساس الفهم  و احملفوظات،  و اإلمالء،  و اإلنشاء،  و 
  ستماع اال أربع مهارات لغوية وهي: إىل  اللغة العربية  مهارات تقسيماللغوي، ميكن 

 .الكتابة و القراءة و الكالم و 
تعليم  مهارة الكالم يف    دريساللغة العربية هي مهارة الكالم. ت  دريست يف    األمهية 

الرأي  حىت يكتسب الطالب القدرة على التحدث لتعبري  اللغة العربية هو مهم جدا

 

 ، رقم٠٣". تعلم Urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam أنر³ين، "آسنا  ١
 39): ص.2015(
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ا وفصيحا وNخلصوص يف قراءة القرآن  حبدون ذلك الطالب يتكلمون واض  .٢والشعور
   .الكرمي

مهارة الكالم يف  ق املؤسسات اإلسالمية كثرية يف إندونيسيا لكن اليت تطبّ 
عندها    األمان غومبارا مكاسريف معهد دار  هيئة الطلبة  هد، و اعاملهي  األعمال اليومية  

ترقية مهارة يف  هاملعرفة دور  يهتم الباحث لكذٰ ل. مهارة الكالم رقية يف ت دور كبري
 .الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر 

  ه.الفصل الثاين : تركيز البحث ووصف 
 تركيز البحث  . أ

دور  على هذا البحث يرتكز البحث هو حتديد الباحث على البحث.  تركيز 
  هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر.

�ا هيئة الطلبة يف ترقية مهارة تركيز البحث هي األنشطة اليت قامت ونواحى 
  الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر 

و العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار  
لعواعق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية على ا لب غلتل األمان غومبارا مكاسر واحلل 

 األمان غومبارا مكاسرمهارة الكالم لطالب معهد دار  
  رتكيز وصف ال  . ب

هناك  وصف Nلتفصيل على تركيز البحث حىت التكون الوصف الرتكيز هو 
  لك قّدم الباحث الوصف التايل:لذٰ  ،أخطاء يف فهم أغراض البحث

 األنشطة اليت قامت bا هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم  .١
تنفيذ دورها، قامت هيئة الطلبة ¹عداد األنشطة املختلفة لرتقية مهارة يف إطار 

�ا يف التدريس  االيت تتمثل واجب اتأو التعليم اتلطالب بشكل املسابقلالكالم 
 

 Pembelajaran Maharah Kalam pada program kursus، "  حمبوب حومايدي عزيز ٢

bahasa arab special ramadhan di pesantren darul lugoh wad dirasatil islamiyyah 

Pamekasan”  ٢٢٢). ص. ٢٠٢٠( إحياء العربية  
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تطبيق مهارة الكالم يف أعماهلم    من  الطالبكن  يتمحىت    والتعليم والتوجيه والتدريب  
    ة املعهد ئاليومية خاصًة يف بي

 مهارة الكالم  العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية  .٢
   Nجلودة. من القيام �ا األنشطة أما العوائق املقصودة هي األسباب اليت متنع 

   احللول للتغلب على العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم  .٣
احللول هي الطرق أو اجلهود اليت بذلتها هيئة الطلبة للتغلب على العوائق يف تنفيذ  

قامت �ا. سواء كانت احللول من هيئة الطلبة نفسها أو احللول من  األنشطة اليت 
 رئيس مؤسسة اللغة.

البحث  ت: مشكال لث الفصل الثا    
املشكالت الثالث  . فعّني الباحث البحث خلفية ذكره من بناء على ما تقدم 

  :التالية 
قامت �ا هيئة الطلبة لرتقية مهارة الكالم لطالب معهد دار  اليت ما األنشطة  .١

  ؟األمان غومبارا مكاسر
ما العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان  .  ٢

  ؟غومبارا مكاسر 
اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم   للتغلب على العوائق ل لو . كيف احل٣

  . ؟لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر
  غراض البحث  : أ  رابعالفصل ال

معهد دار    لطالبمهارة الكالم    يف ترقية هيئة الطلبة  قامت �ا  اليت    نشطة األعرفة  م.  ١
  األمان غومبارا مكاسر 

معهد دار   الكالم لطالب مهارة يف ترقية هيئة الطلبة اليت واجهت  العوائقعرفة م. ٢
  األمان غومبارا مكاسر 
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اليت واجهت هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم    للتغلب على العوائق  ولعرفة احللم.  ٣
  لطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر 

  الفصل الرابع : فوائد البحث
   معهدلل .١

    .كاقرتاح ملواصلة حتسني جودة أداء هيئة الطلبة من ختطيط أنشطتها
 يئة الطلبة  هل .٢
مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان    يف ترقية لتحسني أنشطتها  هيئة الطلبة    حريضلت

  غومبارا.   
 للباحث .٣

 كالم المهارة  يف ترقية   نشطة رف عن األاالعلوم واملع ةستفادكخربة ال
 ة السابق  ة ث العلميو البح  الفصل اخلامس: 

البحوث  حول نفس املشكلة قدم الباحث العديد من  لتجنب تكرار البحث 
    وهي الرسالة: .السابقة كمقار�ت ذات الصلة مبحتوى الباحث العلمية 

مبوضوع" دور احتاد الطلبة   ٢٠٢٠كتبت أنيس ويدادتيا فيديال البحث يف سنة   .١
لقسم تعليم اللغة العربية يف تطور مهارات الكالم لدى طالب شعبة تدريس اللغة 

لبحث عن بضع  " شرح هذا ا٢٠٢٠العربية جامعة قدس اإلسالمية احلكومية سنة 
دور احتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية يف تطور مهارة الكالم لدى الطالب شعبة  
التدريس اللغة العربية جامعة قدس اإلسالمية احلكومية . أما خالف �ذا البحث  
يعين: ركز الباحث يف نشاط الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية جامعة قدس االسالمية 

 ة املالحظة احلكومية و تقني
مبوضوع " حماوالت معهد منبع الصاحلني    ٢٠٢٠كتبت آال أغوسطينا يف سنة   .٢

اإلسالمي السلفي العصري سوجتي منيار غرسيك يف ترقية مهارة الكالم العريب  
 شرحت الرسالة حماوالت معهد، اليت تتضمن من أعلى الرتب إىل أدىن الرتب.   .لطالباته
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مبوضوع "جهود املدرسة يف   ٢٠٢٠نة كتبت نور اكيت قمرية البحث يف س .٣
شرحت  ترقية مهارة الكالم لدى التالميذ Nملدرسة العالية الكرمي بنجكولو الوسط. 

 الرسالة جهود املدرسة اليت تتضمن من األنشطة الدراسية يف الفصل.
طريقة تدريس التعبري و  "مبوضوع  ٢٠١٧كتب خالد سيف هللا يف سنة  .٤

قارن الباحث طريقة  "مهارة الكتابة لطالب معهد الرب مكاسرفعاليتها يف ترقية 
 تدريس التعربي بتطبيقه و بدون تطبيقه.

مبوضوع فعالية تطبيق "�دى العربية" يف   ٢٠١٨كتبت لليانة املظفرة يف سنة  .٥
ترقية مهارة الكالم (احملادثة) لدى الطالب مبدرسة نور اهلدى املتوسطة سدايت  

    "�دى العربية" يف ترقية مهارة الكالمبحث عن كفاءة " شرحت هذا السيدوأرجو
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 ب الثاين البا
  الدراسة النظرية 

  دور المفهوم . ١
إذا كان الشخص   للموقف ة رجونو أن "الدور هو الطلعة الديناميكي اقال س

ينفذ حقوقه فيقوم الدور. يف اهليئة هلا خصائص خمتلفة يف تنفيذ الواجبات أو  
الدور هو جمموعة   "االلتزامات أو املسؤوليات اليت قدمها كل منهم هيئة أو مؤسسة.

  تكّون . قال سوترتو أن دور ي٣السلوكيات اليت ميلكها األشخاص املقيمون يف اÂتمع  
  : إىل ثالثة أقسام

 . معتقدات الشخص حول ما جيب فعله يف املوقف املعني:   ر الدورتصوّ  .١
موقف معني حول   ألشخاص األخرين من شخص يف : رجاء ا  رجاء الدور  .٢

              يتصرف �االطريقة اليت جيب أن 
إذا كان ثالث    .لشخص ما يف موقف معني  : السلوك احلقيقي  تنفيذ الدور  .٣

  متكو�ت متوافقة فيتم إنشاء التفاعل االجتماعي االستمراري والنومة. 
  نتو الدور إىل ثالثة أقسام:اقّسم سوك

 دور عاملي .١
اÂموعة  دور معني من قبل أعضاء اÂموعة ألن موقفها يف  الدور العاملي هو 

  كامدبّرين واملسؤولني وغيىرمها
 دور مشرتكي .٢

ر الذي قدمته أعضاء اÂموعة للمجموعة الذي أعطت مسامهة الدور املشرتكي هو دو 
  .مفيدة للمجموعة نفسها 

 دور سليب  .٣
 

٣
جاكر�: ف ت جراميد³ بوستاكا  ;١.(طبعة "Kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa ".دائرة الرتببية املدنية 

   .١٠٤). ص. ٢٠٠٨ ،أو�ما
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أينما أعضاء اÂموعة منعوا من  .مسامهة أعضاء اÂموعة السلبية  الدور السليب هو
  أجار توفري الفرص ملهمات أخرى يف اÂموعة حبيث سارت االمور جبّيد. 

هو صياغة كسلسلة من السلوكيات املعينة بسبب املوقف املعني.  الدور يف احلقيقة 
شخصية املرء تؤثر على الدور الذي جيب أن يكون تطبيق الدور على القادة من 

    ا واملتوسطة والعالية ستكون نفس الدور   املستو³ت العلي
  هيئة الطلبة  مفهوم .٢

الشخصية هي جمموعة من القيم اليت تؤدى إىل النظام واألفكار قال سيتياون أن  
. إحدى هيئة يف املدرسة هي هيئة الطلبة واملواقف والسلوكيات اليت تتم عرضها

من أنشطة  جزءأن هيئة الطلبة ك". قال مامات سوبريتنا ٤كمحاولة تدبري الطالب 
  أما مهمتها كما يلي:  ،"الالمنهجية غري 

إبداع الطالب  و  القدوة يف ترقية الالمنهجية ة نشاطاأل أمهية  هي الرتقية  .١
 .هم، واهتمامهمومواهب

هي وظيفة األنشطة الالمنهجية لرتقية القدرة وشعور الطالب  جتماعي اال .٢
   Nملسؤولية االجتماعي 

وظيفة األنشطة الالمنهجية لرتقية تشجيع وفرح الطالبني الذين   هو ستجام اال .٣
 يدعمون عملية التطوير  

التحضري الوظفي هو وظيفة من األنشطة الالمنهجية لرتقية االستعداد مهنة  .٤
 5.الطالب

  هلا خاصية مهمة كما يلي:  هليئة قال روبينس أّن دور ا
 مما إضطُر املوظف كي يبتكر و خياطر  ،بتكار و خماطرةا .١

 

"   membentuk Karakter SiswaPeranan organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam" إينرا أجنرييو طاين ٩

   . ٥٦. ص  ١رقم  ،٣٥سايت ود³ 

"   Peranan organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam membentuk Karakter Siswa" إينرا أجنرييو طاين  ١٠

  .٥٧. ص . ١، رقم ٣٥سايت ود³ 
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هتمام ا و    ،وحتليل  ،كما املوظف متعمد ليظهر N لضبط   ،هتمام على التفصيلا .٢
 التفصيل.  على

جتاه اإلنتاج, كما قرر احلكم اهتمام يف إنتاج ليس على الطريقة وعملية ا .٣
 .إنتاجهاكتساب مستعملة ال 

 .كما قرر احلكم Ìثري نتائج الشخص يف املنظمة   ،جتاه الشخصا .٤
  ٦كما تقسيم نشاط العمل ليس Nلنفس الكن Nلفرقة.  ،نتاج الفرقة ا .٥

  الكالم هارة م مفهوم  .٣
مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات للتعبري عن  

. Nملعىن األوسع، فإن ٧شريك احملادثة  األفكار واآلراء والرغبات أو مشاعر إىل
الكالم هو نظام استماع للعالمات اليت تستحدم العضالت و األنسجة العضلية  

. عالوة على ذلك، فإن الكالم  ٨جلسم اإلنسان لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاته
هو شكل من أشكال السلوك البشرى الذي يستحدم عوامل جسدية و نفسية 

  .٩ة النطق حبيث ميكن اعتبارها أهم أداة إنسانية للسيطرة االجتماعية ولغوية واسع
  مهارة اللغة العربية تنقسم إىل أربعة أقسام و هي : 
 ستماع مهارة اال .١

ض منه. يف التعليم  اغر واأل انستماع هو مساع الكالم Nلرتكيز لفهم املعالا
ستماع الكالم العريب. أو نسكن  اسمعية. ليمّرسنا  الوسيلة  ال على    هماستخد استماع  اال

 

جور�ل علمية  “ meningkatkan motivasi terhadap kinerjaPeranan organisasi dalam “ ،د³ن غوسرتزمين ٦
  . ٧٨. . ص١. رقم ٥قاهيس 

٧
" (الطبعة الوحدة : جوغجاكر�: ديفا Ragam Metodologi dan media pembelajaran Bahasa Arab"  ،ألني نوها  

  .٨٩) ص. ٢٠١٦بريس . 

٨
 ،Nندونج : ف. ت رميج رسد كر³ ;" ( الطبعة الوحدةBahasa Arab Metodologi pembelajaran"  ،عاجيف حرماوان  

  ١٣٦-١٣٥) ص. ٢٠١١
٩

  ١٦. ص. ”Berbicara sebagai suatu keterampilan Berbahasa Arab”حنري غنتور �ريغا  
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لفظها من   ،ة سّجلاملستماع يف شكل الغناء أو احملادثة . وأحيا� االلغوية يف بيئة ال 
N مZجلودةالعرّيب و سّجل املدرس أو احملاضر لطالب كي يستمعو.  

األم. طوة األوىل يف تعليم اللغة. إما اللغة األجنبية أو لغة اخلستماع هو اال
  . أما أغراض تعليم مهارة الكالم هي: ١٠مساع لتناول املعىن من مساعههو    ستماعاال
 اللغة العربية بدون النحو  مساع  .أ

 ة ناسباملاليومية قام ممساع املفردات ومهارة لتقريق   .ب
 ملعرفة تغيري معىن الكلمة كتغيري الكلمة.   .ج
 الكلمة ستعمال الصيغة يف اللغة العربية لرتتيب ا لفهم   .د
 ستعمال املذكر و املؤنث و الوقت و األفعال (ماضي و مضارع و األمر).الفهم    .ه
 رتبط مبنوع ثقافة العربامللفهم املعىن    .و
  ١١لفهم مقصود املتكلم حينما يبني األحوال   .ز
 مهارة الكالم  .٢

 ،مسبوقة مبهارات االستماع   ،الكالم هو مهارة لغوية تتطور يف حياة الطفل
وذلك الوقت يتم تعلم القدرة على الكالم أو القول. من املؤكد أن الكالم يرتبط 
ارتباطا وثيقا بتطوير املفرادات اليت حصل عليها الطفل من خالل أنشطة االستماع  

  والقراءة.
واستنادا إىل . ١٢يف احلياة اللغوية بعد االستماع  ثاينالنشاط الهو الكالم 

يتعلم البشر أن يقولوا وأخريا قادرون على الكالم. من أجل    ،األصوات اليت مسعها
  ية.و يسيطر املتحدث على لغة النطق والبنية واملفرادات املعن ، التحدث بلغة جيدة

 

  ١٧٤. ص. ٢رقم  ،٨" لساننا ICT For Arabic Learning : A Blended Learning in Istima’ II”نور املفيدة " ١٠
١١

  ١٧٧. ص. ٢رقم  ،٨" لساننا  ICT For Arabic Learning : A Blended Learning in Istima’ II " ،نور املفيدة 
  

 ،جوغجاكر� ;" ( الطبعة السبعة  KompetensiPenilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis" ،برهان نور غينطار ١٢
  ٤٤١) ص.  ٢٠١٦
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هو أداة  الكالمالكلمات.  فإن الكالم أكثر من جمرد نطق األصوات أو 
  وفقا الحتياجات املستمع أو املستمع.   رفعهالتوصيل األفكار اليت يتم 

  هناك بعض الطريقة لتدبري مهارة الكالم يعين: 
 املفردات و إستعماهلا يف اجلملة  ³دإزد  .أ

 ستماع  كالم العربر االيتكر    .ب
 تدبري الكالم يف نشاط اليومية   .ج

ستطاعة من بعض التدبري. أحد من حماولة مناسبة اتقنية التعليم مهارة الكالم  
. مقصودها  ١٣وحماولة اتصالية  ،يف التعليم مهارة الكالم للمبتدئ يعين "مسعية شفوية 

سان. فال تتعلم  لاملدرس الطالب إلجادة املادة ب صال بد حر  ،من التعليم األول
  قبل إجادة املادة األوىل بلسان. أسباب هذا احلال يعين:   ،الدرس الثاين

 إعتذار حتريض التعليم    .أ
إذا أجاد الطالب املادة األوىل بلسان, فبعده سيتعلمون Nحلماسة و ال  

للغة العربية N. و تكلم  ة ويف احلقيقة بعضهم يظنون أن مادة اللغة العربية صعب  ،يسئمون
 يف رأية شيء مستحيل  

 مهارة الكالم   .ب
  مل تكتفي علىمهارة القراءة    يف ترقية أ الطالب  مهارة كالم الشخص ستؤيد نش

صطالحها هناك التقنية  االكتابة. بدون ذالك من  إذ كان أتقنهما فز³دة ،املهارتني
   األخرى لتناول مهارة الكالم. 

 مهارة القراءة  .٣
تصال بني  الفهم وتعريف الكتابة. يف احلقيقة القراءة هي  قدوةالقراءة هي 

. القراءة هي الرأي  بّلغ الكاتب لتفهيم القارئ نظريته ،القارئ والكاتب على نظرية 

 

١٣
  ٩٦ص. ،)  ٢٠١٤ ،ديفوك : ف ت راجا جرافيندو ; I. طبعة ("تقنيات تعلم اللغة العربية التفاعلية ،"زوحلنان  
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. بل  ١٤(بلفظها يف القلب). ترتجم التهجأ والتلفظ املكتوب  ، وفهم املضمون املكتوب
  أغراض القراءة املتنوعة كما يلي:

 لبحث ا القراءة بغرض   .أ
 ، أن نكثر القراءات  البد  يا� القارئ يقرأ املقدمة فقط.حأ  ،القراءة �ذا الغرض

  Nملوضوع املبحوث  ترتبط ألن القراءة هي 
 القراءة بغرض املعانقة   .ب

الشامل. بسبب القارئ ينبع   Ìمل القارئ Nلضبط  البد ،الغرضالقراءة �ذ 
  .اجلميلة األفكار 

 القراءة لتناول املعلومات  .ج
أحيا� غرض القارئ لتناول املعلومات. املقام من قارئ اخلرب يف املذ³ع أو يف  

 التلفاز.
 متحان  القراءة لال  .د

 متحان أوجتربة. ستعداد االأحيا� غرض القارئ ال
 القراءة للراحة   .ه

يعين القراءة يف وقت الفراغ. هذه كيفية ال تركز   ،أحيا� غرض القارئ للراحة 
 . ة بقراءة علمي

 القراءة بغرض العبادة   .و
  ١٥ن.آكحال قراءة القر   ،لعبادةأحيا� غرض القارئ ل

 مهارة الكتابة  .٤

 

١٤
   ٢٠١٤ ،ديفوك : ف ت راجا جرافيندو ; I. طبعة(  "Teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif،" زوحلنان  

  ٩٩ص. ،)

  
١٥

   ٢٠١٤ ،ديفوك : ف ت راجا جرافيندو ; I.  طبعة(  Teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif" ،زوحلنان  
  ١٠٠ -٩٩ص. ،)
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ها واضح, و أحيا� اتصال بدون اللفظ حتتوى على اجلمل اليت معناالكتابة هي  
شكل الكتابة هو احلكاية أو التاريخ أو املعلومات أو غري ذلك. قال مهادة إبراهيم  

  .١٦يف مكان خمتلف كان بني شخصني ولو   ة الكتابة هي وصيلة اتصالي
مهارة التهجي بطرريقة   ،ألولمهارة الكتابة أو اإلمالء تنقسم إىل ثالثة أقسام: ا 

مهارة وضع عالمة الرتقيم يف   ،الثايناهلجائية.  حرف ستشهادةا مهارة ،سليمة 
يعين مهارة الكتابة    ،الواضح اجلميل للحرف و الكلمة   ة مهارة رمسي  ، الثالث  .مواعضها

  ١٧اجلميلة أو فن اخلط.
  اربعة أنواع اإلمالء يعين: هناك

الطالب القراءة أو اجلمل يف الكتاب أو كتابة  ستشهد  امالء املنقول.  اإل .١
جهد الطالب Nلضبط  اأينما    ،بتدائياملدرس يف السبورة إىل الكراسة. هذا اإلمالء لال

 ا. وZو يستشهد ون حينما يكتب
ور. راي و تعلم الطالب القراءة أو اجلملة يف الكتاب أو يف  ظإمالء املن .٢

مث أطبق الكتاب أو ال ينظر السبورة. وأملى املدرس القراءة أو اجلملة كمثله.    ،السبورة
لكن البد لذكر شكل    ،اإلمالء املنضور ليس لطلب الطالب N لضبط فقط يف القراءة

كتابتهم و يركز بقراءة املدرس . عني وأذن و قوة الذكر البد لتأييد. إمالء املنضور  
 مستعمل يف املستوى املتوسط 

من املدرس    ةكتب الطالب القراءة أو اجلمل املقروء  ،ورظء غري املن إمال .٣
أجاد الطالب نظرية اإلمالء املعلَّم. حينما   ،الية ي. هذه الطريقة ملرحلة العأبدون الر 

 يصفوZا بشكل الكتابة كنظرية مذكورة مث يكتبوZا بسريعة   ،مسع الطالب قراءة املدرس

 

١٦
ض.  ،) ٢٠١٥جاكر� : ف ت فاجر إنرت Nرا�م  مانديري  ; ١. طبعة( "Pembelajaran Menulis Arab ،"أمحد مرادي 

٦٢ .  
  ٢١ص.  ،) ٢٠٠٩مالنج : مالنج N ريس  ; ١. طبعة( "Imla’ Teori & Terapan،" معرفة ماجنية  ١٧
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طالب وفهم نظرية اإلمالئية. يف  لختبار هو شكل اإلمالء إمالء اال .٤
 ١٨ختبار أكثر خربة تكليف النظرية. إمالء اال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

١٨
  ٢٨-٢٧ص.  ،) ٢٠٠٩مالنج : مالنج N ريس  ; ١. طبعة ( "Imla’ Teori & Terapan ،"معرفة ماجنية  
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  ب الثالث البا
  منهجية البحث 

  الفصل األول : نوع البحث ومكان البحث
 نوع البحث  .١

. البحث النوعي هو البحث العلمي لفهم ظاهرة يف  هذ البحث نوعي البحث
  ١٩تصال بني الباحث و املبحوث.  ال طريقة تعامل اميجتماعي العلمي بتقداملقام اال

 مكان البحث  .٢
على هيئة   وركز أخذ الباحث مكان البحث مبعهد دار األمان غومبارا مكاسر

 عهد دار األمان غومبارا مكاسر. ملطلبة ال
 nج البحثالفصل الثاين: 

النهج  . Fenomenologiالنهج الذي استخدم الباحث يف البحث النوعىي هو النهج 
Fenomenologi ويركز   الفلسفة وعلم النفس علم   من هو تقليد البحث النوعي أينما أصله

     و اخلربات الظاهرة  ي وضوع الدراساملعلى التجربة اإلنسانية. بني البحث حول  
 البياoت مصادر الفصل الثالث: 

. وأما مصادر هذا  مصادرها تعريفلباحث ل البيا�ت البد على صول ح لل
  البحث فهي كما يلي: 

يتصدر من املكتبة وهو دراسة املكتبة   الذي   صدر النظري امل املصدر األول هو   .١
 وحتليل الكتب املناسبة.

 لكرتونية صحفية اإلالمن الذي يتصدر  صدر امل املصدر الثاين هو   .٢
من هيئة الطلبة معهد دار األمان  الذي يتصدر الثالث هو املصدراملصدر  .٣

 .٢٠٢٢-٢٠٢١سنة غومبارا مكاسر 
  

 

١٩
  .٩. ص. ”"Metode Penelitian Kualitatif” ،حاردينشاح حارس  
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 طريقة مجع البياoت  الفصل الرابع: 
 تجلمع البيا� الباحث استخدمهااليت  ة قيطر ال يمجع البيا�ت ه  ة طريق

. أما طرق جلمع  ٢٠واملعلومات اليت ستكون مفيدة كحقائق داعمة يف شرح البحث 
  هي:البيا�ت  

 حظة الم .١
املالحظة بشكل العام هي تقنية أو طريقة جلمع البيا�ت من خالل مراقبة 
النشاط. تقنية املراقبة هي املراقبة املتعمدة واملنتظمة للظواهر اإلجتماعية مع أعراض  

هذه طريقة مفيدة حلصول البيا�ت عن طريقة اإلجراء.   تسجيلها بعد ذلك.نفسية تتم  
  ظواهر املرصودة. التأثري على  الاملالحظة لبعض الوقت دون 

 قابلة م .٢
من دم الباحث حلصول املعلومات  خ املقابلة هي طريقة جلمع البيا�ت اليت است

مصاديرها. املقابلة يف النظر كطريقة مجع البيا�ت من خالل عملية السؤال واجلواب  
        وعلى أساس أهداف البحث.اللذان يتّمان بشكل منهجي 

 ة نتظم املخططة و املقابلة ملا  .أ
تستخدم املقابلة املخططة واملنتظمة كتقنية جلمع البيا�ت، حينما عرف 

أعد الباحث أدوات البحث يف شكل  الباحث البيا�ت عرفاً. لذلك يف املقابلة  
   األسئلة املكتوبة اليت مت احلصول على بدائل اإلجاNت اليت أعدها

 غري املنتظمبخططة املاملقابلة   .ب
يف  وهي  in-dept interviewظم تتم تضمينها يف نوع املقابلة املخططة بغري املنت

تنفيذها أكثر حرية Nملقارنة مع املقابلة املخططة واملنتظمة. األغراض هذا النوع  

 

، (الطبعة:الثامنة Nندونج:  Belajar Mudah penelitian untuk Guru karyawan dan peneliti pemulaرضوان،  ٢٠
  .٧٨. ). ص٢٠١٢البيت، 
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واملستجيب نطلب عليه آرائه وأفكاره يف املقابلة،   .هرية جلN لتناول املشكالت  
        قوله.حيتاج الباحث الستماع وتسجيل 

 رة  احلقابلة امل  .ج
بشكل مقابلة احلرة هي املقابلة اليت مل يستحدم الباحث إرشادات املقابلة 

  ٢١جلمع البيا�ت.    نهجيم
 توثيق  .٣

اليت    مكان البحث Nملباشرةهو الطريقة املستحدمة حلصول البيا�ت من  ق  ي التوث
  ٢٢  تتضمن من الكتب والصور وملفات والبيا�ت املناسبة Nلبحث

 أدوات البحث الفصل اخلامس: 
. لذلك  وجامع البيا�تمن خصائص البحث النوعي أن يكون الباحث كأداة  

     حضور الباحث واجب ألنه أن يتفاعل مع املستجيب وكل من يف بيئة مكان البحث.   
 حتليل البياoت  ة طريق الفصل السادس: 

فيدة اليت  املعلومات املحتليل البيا�ت هو عملية معاجلة البيا�ت �دف إجياد 
حتليل البيا�ت الطريقة ركز  .  ٣٣  استخدمها الباحث كأساس الختاذ القرار حلل املشكلة 

 بيا�ت تقدمي الو  ،(Condensation)بيا�تاختيار اليعين  يف موقع مع مجع البيا�ت
)Display( تعيني استنتاج البيا�ت و )Conclusion drawing/Sertification (  

 )Condensation(البيا�ت اختيار  .١
البيا�ت الكثرية اليت مت حصوهلا من مكان البحث. لذلك جيب تسجيلها  

سابقا، كلما طالت مدة البحث يف هذا اÂال فزاد Nلعناية وNلتفصيل. كما عرفنا 
 (Condensation)لبيا�ت اختيار امن  ل البيا�تيعددها. لذلك نستخدم إجراء حتل

 يعين التلخيص والرتكيز على األشياء املهمة وحذف املوضوعات غري مهمة. 
 

  ٢٣٣، ص. ,kualitatif, dan R&DMetode penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatifسوغيونو،  ٢١
(الطبعة السابعة: Nندونج  " Belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti Pemula"  ،رضوان  ٢٢

  .٧٧. ص.  ) ،٢٠١٢ألبابيت، 
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 )Display(بيا�ت تقدمي ال  .٢
. تقدمي (Display) بيا�تقدمي الفإن اخلطوة التالية هي  Condensationبعد البيا�ت  

إىل تنظيم و ترتيب  البيا�ت يف شكل الوصفي املوجزة أو الرسوم البيانية، �دف 
    البيا�ت. 

   )Conculation Drawing/ Verification( بيا�تتعيني استنتاج ال .٣
 /Conculation Drawingبيا�تتعيني استنتاج الهي اخلطوة الثالثة 

Verification.  االستنتاجات املطروحة املبدئية ستكون تغيريا إذا مل يكن هناك دليل وثيق
  طوة مجع البيا�ت التالية. خالذي تدعم 

 ختبار صحة البياoت ا .٣
أو البيا�ت اليت متت صحتها إذا مل يكن هناك فرق بني نتيجة  البحث النوعي يف  

حقائقه يف موضع البحث. أما اختبار صحة البيا�ت يف البحث النوعي هو  البحث و 
Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability  سيتم  لكن يف هذا البحث

  هو:   Credibilityاستخدامه Nختبار واحد. أما اخببار 
   متديد املالحظة  .١

بيا�ت البحث، جيب الرتكيز على   Credibilityيف متديد املالحظة الختبار 
اختبار البيا�ت اليت مت احلصول عليها، سواء كانت البيا�ت اليت مت احلصول عليها  

  بعد التحقق يف حقل الصحيح أو ليس يف حقل الصحيح.  

         املثابرةز³دة  .٢
ز³دة املثابرة  هي املراقبة Nلضبط وNالستمرار. �ذه الطريقة يتم التأكد من 

بشكل املؤكد واملنهجي كأداة  البيا�ت وتسلسلها. سيتم تسجيل األحداث 
  الباحث لز³دة املثابرة يف قراءة الكتب املرجعية املختلفة. 

 حتليل حالة السلبية  .٣



18 

 

 

 

. إجراء  أو ختتلف عن نتائج البحث احلالة السلبية هي احلالة اليت ال تتطابق 
حتليل احلالة السلبية هي حماولة الباحث يف تناول البحث املختلف أو املتعارض  

البيا�ت اليت ختتلف أو تتعارض  مع البيا�ت اليت �ل الباحث. إذا مل يكن هناك 
مع االنتائج فبيا�ت النتائج أن تكون موثوقة. لكن إذا استمر الباحث يف حصول   

 الباحث نتائجه.بيا�ت اليت ختتلف وتتعارض مع البيا�ت، فسيغري ال
 املواد املرجعية  .٤

ن إلثبات البيا�ت اليت وجدها  ي ؤيدامل  وجوداملواد املرجعية املقصودة هي 
  الباحث 

 Member Checkتنفيذ  .٥
Member check أما غرضه حتقق البيا�ت اليت �ل الباحث من املستجيبني.  هو

 ملعرفة مدى البيا�ت مت احلصوهلا وفقا ملا مت توفريه Nلبيا�ت من املستجيبني.  
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  الباب الرابع 
 نتائج البحث 

 ملوقع البحث  الوصف العام .١
وعبد    عصري احلاج. عبد اجلبار    يائيأّسسه كمعهد دار األمان هو معهد الذي  

. ١٩٩١يويل    ١٧اجلليل طاهر واحلاج سيمبانج علي حتت مؤسسة البقعة املباركة يف  
  وجود معهد دار األمان غومبارا مكاسر كاستجابة لتحد³ت العصر وهي بناء حضارة 

عقلية يف مجيع اÂالت من خالل  السدية و اجليعين من نظر الروحية و   ،كله  الشعب
  م. التعلي

روضة األطفال واملرحلة االبتدائية   التعليم يف معهد دار األمان يتكون من

التعليم يف    مّدة. حينما  A  تعتمد على األكادميي  يتالة الثانوية  رحل املرحلة املتوسطة و املو 

رحلة املتوسطة وستة أجزاء  املاملعهد أن يتمكن الطالب من حفظ ثالثة أجزاء من 

 وكتابتها اللغة العربية  حدثتالمرحلة الثانوية وحفظ احلديث وإتقان العلم الشرعي و لل

  . وحتسني العبادة وإتقان علوم الكمبيوتري

 Project basedيعين (أما املنهج الذي يستخدم املعهد هو املنهج املمتع 

learning(   لكن يتم تكليفهم  من حيث اليستمع الطالب فقط إىل شرح املعلم

  والتحد³ت املتعلقة Nحلياة اليومية ليتم حلها يف جمموعات. 

  مميزة ل للطالب يف املعهد طريقة  و ذلك، يستحدم نظام تقسيم الفصإضافة إىل  

التعلم.هذا يقلل من التناقض بني الطالب األذكياء  تعتمد على الكفاءة وأسلوب 

والطالب الذين مازالوا يفتقرون إىل التعليم. هذا السبب أن معهد دار األمان غومبارا  

  مكاسر هو واحد من أفضل املعاهد يف مكاسر.
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املعهد هي يف بر�مج التخصص أو حتفيظ القرآن. املثري   املميزة األخرى هلذا 

االبداء من القراءة قبل   يعتاد الطالب دائما Nلقرب من القرآن.لالهتمام هو حينما 

صالة الفرض مث يليها حفظ القرآن وتكرير احلفظ وتسميع احلفظ إىل الدعم اآلخر.  

            ٢٣وصيام السنة.مث تدريب اإلمامة والدراسات الدينية 

 الرؤية والرسالة  .٢
 الرؤية  - 
األخالق  عندها املطيع  و ل املسلم اجيحضور أمكان ك  ودار األمان ه عهدم

 ة املستقلاألجيال و  ة الواسع  علوموال كرمية ال

 الرسالة  - 
من خالل   عليهم األخالق الكرمية  ليكونووتعليم الطالب  تدبري .١

 عملية  ةالتعليم ومهار 
  .املسلم والداعي واÂاهدأجيال   حضور  .٢
  التعليمية يف داخل تعاون وشراكات مع العديد من املؤسسات  الإقامة   .٣

 24خارج البلد و  البلد 
 عهد دار األمان غومبارا مكاسر ملف  املل .٣

  ؤسسة بقعة مباركةم:     سم املؤسسة ا
  : معهد دار األمان غومبارا مكاسر    سم املعهد ا

  ١١٠٠٧ ٥١٢٧٣٧١:   الرقم اإلحصائي 
ي،  ئ، ١Nكح. عبد اجلبار أشهري الرقم   يف شارع:       عنوان 

  بريينكا�³، مكاسر، سوالويسي اجلنوبية 
  ٤٨١٣١٦٩-٠٤١١:       اهلاتف 

 

٢٣gombara-aman-darul-/Pesantrenttps: Panduanterbaik. Idh  

24profil Darul AmanWordpresss.com/about/https:// darulaman.   
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  ١٩٨٨أكتوبري  ٢١:     �ريخ التأسيس 
  ١٩٩١يوليو  ١٧:   �ريخ Ìسيس املعهد 

 : وقف    الة امللكية احل
  أعمال اليومية  .٤

  غومبارا هي:أما أعمال اليومية لطالب معهد دار األمان 

  املسؤولون   األنشطة   الوقت

  مشرف املسكن  قيام اليل   ٠٤:٣٠-٠٤:٠٠
  مشرف املسكن  صالة الفجر  ٠٥:٣٠ -٠٤:٣٠
  مشرف حتفيظ القرآن  حفظ القرآن  ٠٦:١٥ -٠٥:٣٠
  هيئة الطلبة   اإلعداد للتعلم واإلفطار   ٠٧:٠٠-٠٦:١٥
  رئيس املدرسة   أنشطة التعلم والتدريس   ١٢:٤٠ -٠٧:٠٠
  مشرف املسكن  صالة الظهر   ١٣:٠٠-١٢:٤٠
  هيئة الطلبة   الغداء   ١٣:٣٠ -١٣:٠٠
  مشرف املسكن  االسرتاحة   ١٥:١٥-١٣:٣٠
  مشرف املسكن  صالة العصر  ١٥:٤٥-١٥:١٥
  هيئة الطلبة   الر³ضة   ١٧:٠٠-١٥:٤٥
  هيئة الطلبة   اإلعداد لصالة املغرب   ١٧:٤٥-١٧:٠٠
  الطلبة هيئة   املأثورات   ١٨:٣٠-١٧:٤٥
  مؤسسة اللغة   تعليم اللغة   ١٩:٢٠-١٨:٣٠
  مشرف املسكن  صالة العشاء   ١٩:٤٥-١٩:٢٠
  هيئة الطلبة   العشاء  ٢٠:٣٠-١٩:٤٥
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 اهليكل التنظيمي  .٥
  اهليكل التنظيمي 

 دار األمان غومبارا مكاسر عهدمل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

YAYASAN BUQ’ATUN MUBARAKAH  

Direktur  

Muh. Yusuf Mantasy, Lc 

Pengasuh: 

Ahmad Badry 

Sarana dan Prasarana 

Andi. Irham 

Kepala Sekolah: 

TK : Idamawaddah 

SD : Suaeba, S.Pd 

DTA : Drs. Atika P 

SMP : Mulahizun Amin, S.Pd.I 

SMA : Drs. Mashuri, M.Pd 

Bahasa: 

Aminuddin Lc. LLB 

Sekertaris 

Munawir Abd. Muis. ST 

Kesantrian: 

Baharuddin S.Pd 
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Abd. Razak 

Teknisi: 

Tim Sarana &Prasarana 

 

1. Tata Usaha 

2. Guru 

3. Laboratorium 

4. Perpustakaan 

Wali Asrama: 

Rahmat Ardiansyah, 

S. IP 
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 أنشطة هيئة الطلبة لقسم اللغة  .١

  املكان   وقت التنفيذ  األنشطة أنواع   رقم

  يوم السبت   تنفيذ احملادثة  .١
07:40- 08:30 

  فصل ال

 تنفيذ   .٢
Publik Speaking Contest 

  معهد دار األمان   _

  تنفيذ احملاضرة   . ٣
 الصغرى   .أ

  الكربى   .ب

 
  أسبوعيا 

20:00-21:30 

 شهر³
20:00-21:30  

  
  املسكن 
  املسجد 

  سنو³   تنفيذ دور اللغة   . ٤
20:00-21:30 

  املسجد 

  ا أسبوعي  تنفيذ فرقة اللغوية    . ٥
13:30-14:30 

  الفصل 

  مرتني يف السنة   متحان اللغوي االتنفيذ   . ٦
20:00-21:30 

  الفصل و املسجد 

  وتسأب   شهر الرمضان  Millenial Language تنفيذ  . ٧
  ضافية اللغوية اإل وجود  . ٨

  
  معهد دار األمان   ستمرار ا
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 أنشطة هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم   .٢
من بعض الربامج اليت أعد�ا هيئة الطلبة، "  قال أكرب فضيلة كرئيس قسم اللغة 

رتقية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا  لهناك أربعة األنشطة �دف 
  ، و هي:مكاسر

 احملادثة  تنفيذ  . أ
  : حفظ احملادثة ١.٤ الصورة 

  
 
  
 

  
  وز³دة املفردات اجلديدة   جنبية النشاط لتعّود الطالب بتحدث اللغة األ   أهداف 

- ٠٧:٣٠تنفيذ احملادثة هو يف يوم السبت الساعة . وتكرير حفظ مجل الطالب
هذا هو دور هيئة الطلبة البداء  . كاملادة األوىل يف أنشطة التعليم والتدريس  ٠٨:٣٠

 أو يف البيئة املفتوحة أو يف املسجد.  يكون التعلم يف الفصل  . أحيا� هاطريقات تعليم
 Public Speaking Contest(PSC)تنفيذ   . ب

م البحث العلمي الذي يلتدريب الطالب يف تكل  Public Speaking Contestتنفيذ       
كانت مواّده تتضمن على مواد التعليم واالقتصاد والسياسة. لكن التقوم به هيئة  

   املناسب للقيام بهالطلبة بسبب عدم الوقت 
 احملاضرة   . ج

لتدريب الطالب على إلقاء اخلطبة وتعودهم لتكلم يف األماكن   احملاضرة  أهداف 
  .  نقسم إىل قسمني هي احملاضرة الصغرى و احملاضرة الكربى العامة. احملاضرة ت

 احملاضرة الصغرى  .١
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  : احملاضرة الصغرى٢.  ٤الصورة 
 
 

  
  
  

احملاضرة األسبوعية اليت شاركها الطالب يف كل  احملاضرة الصغرى هي 
 مسكنهم

 احملاضرة الكربى  .٢
 : احملاضرة الكربى ٣.  ٤الصورة 

  
  
  
  
 

احملاضرة الكربى هي احملاضرة الشهرية يف شكل املسابقة بني  
 الطالب من عدة املساكن

 الفرقة اللغوية   . د
  : الفرقة اللغوية ٤.  ٤الصورة 
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اللغوية أو الدراسة اإلضافية هي عملية التعلم اليت يتعلم  تنفيذ الفرقة  

  . فيها الطالب عن علم القواعد والتصريف واحملادثة 
    ا العوائق اليت واجهت هيئة الطلبة وحلوهل

 أما العائقتان العامتان هليئة الطلبة هي يف إعطاء العقوبة وتنفيذ األنشطة 
 تنفيذ احملادثة  .١

  واجهت هيئة الطلبة هي: أما العوائق اليت 
العائقة يف تنفيذ احملادثة هي يف إعطاء مواد احملادثة بسبب قلة أعضاء  

هيئة الطلبة الذين مل جيدوا يف تدريس احملادثة . احلل الذي قدمته هيئة الطلبة 
هو استفادة بعض طالب املستوى األول الثانوي الذين هلم القدرة يف تدريس  

 ثة.  احملاد
 Publik Speaking Contest (PSC)تنفيذ  .٢

التنّفذه هيئة الطلبة بسبب عدم وجود   Speaking Public Contestنشاط  
الوقت املناسب. احلل الذي قدمته هيئة الطلبة هو استفادة وقت املعسكر 

 اللغوي بتنفيذ مسابقة املناظرة اللغوية األجنبية.   
 تنفيذ احملاضرة  .٣

عائقة تنفيذ احملاضرة الصغرى هي يف مشاركة الطالب. اليشارك فيها  
احلل الذي قدمته هيئة الطلبة هو كتابة األمساء  الطالب بتنوع االعتذارات. ف

 الغائبة لتقدميها إىل رئيس مؤسسة اللغة 
 تنفيذ الفرقة اللغوية  .٤

عائقة  تنفيذ الفرقة اللغوية هي قلة رغبة الطالب يف مشاركته ألن  
   الطالب يرغبون يف حفظ القرآن أكثر من مشاركتهم يف الفرقة اللغوية.  
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  الباب اخلامس 
  ختتام اال

  اخلالصة  .١
بناء على نتائج البحث عن دور هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار  

  األمان غومبارا مكاسر ميكن االستنتاجات التالية: 
 أنشطة هيئة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار األمان غومبارا هي:  .أ

 د الطالب بتحدث اللغة العربية وز³دة املفردات اجلديدة يتنفيذ احملادثة لتعو  .١
 لتدريب الطالب يف تكلم البحث العلمي  Public Speaking Contestتنفيذ  .٢

 . لكن السياسة التعليم واالقتصاد و  على موادمواّده تتضمن  الذي كانت
 .به قياملالوقت املناسب ل  عدمبسبب  به التقوم هيئة الطلبة 

 ،الكربى احملاضرة  الصغرى و هي احملاضرة    قسم إىل قسمنيين  تنفيذ احملاضرة .٣
ها الطالب يف كل شاركهااحملاضرة الصغرى هي احملاضرة األسبوعية اليت 

بني مسكنهم واحملاضرة الكربى هي احملاضرة الشهرية يف شكل املسابقة 
 .الطالب من عدة املساكن

فيها تعلم يأو الدراسة اإلضافية هي عملية التعلم اليت تنفيذ الفرقة اللغوية  .٤
         .عن علم القواعد والتصريف واحملادثة الطالب 

يف ترقية مهارة الكالم لطالب معهد دار  وحلوهلا  ها هيئة الطلبة  واجهت العوائق اليت    .ب
 األمان غومبارا مكاسر هي:

 األنشطة عطاء العقوبة وتنفيذ إ متان هليئة الطلبة هي يف االعائقتان الع .١
هيئة   أعضاء  ة بسبب قلعطاء مواد احملادثة  إتنفيذ احملادثة هي يف  يف  عائقة  ال .٢

. احلل الذي قدمته هيئة الطلبة  يف تدريس احملادثة  دوايذين مل جيالطلبة ال
يف  هو استفادة بعض طالب املستوى األول الثانوي الذين هلم القدرة 

   .تدريس احملادثة 
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 عدم وجود  تنّفذه هيئة الطلبة بسبب ال Speaking Public Contestنشاط  .٣
عسكر امل. احلل الذي قدمته هيئة الطلبة هو استفادة وقت  الوقت املناسب

 .   اللغوية األجنبية  بتنفيذ مسابقة املناظرة وي اللغ
  ك فيها . اليشار هي يف مشاركة الطالب الصغرى  عائقة تنفيذ احملاضرة .٤

فاحلل الذي قدمته هيئة الطلبة هو كتابة األمساء   تنوع االعتذارات.الطالب ب
 رئيس مؤسسة اللغة  الغائبة لتقدميها إىل

الطالب   ألنرغبة الطالب يف مشاركته    قلة عائقة  تنفيذ الفرقة اللغوية هي   .٥
  .  يف الفرقة اللغوية  اأكثر من مشاركته  يرغبون يف حفظ القرآن

  ة بترت امل اآل�ر  .٢
يف ترقية مهارة الكالم   دورها هيئة الطلبة  تبناء على نتائج البحث أّن قد متّ 

هلا دور هيئة الطلبة  بّني أن  تآل�ر  ا  .جلودةNلطالب معهد دار األمان غومبارا مكاسر  

ر§سة رئيسا   السيما يف شعار املعهد "االستعداد لتويل  هداف مهم للغاية يف حتقيق األ 

قي  عادة كرئيس يف توفريه بتنفيذ األنشطة اليت تر ومرؤوسا" ألن هيئة الطلبة تكون 

         احللول من عوائق تنفيذ النشاط.    أفضلمهارة الكالم وتعطي 

 قرتاحات اال .٣
قرتاحات قدم االيلك أراد الباحث أن بحث القدمي فكذٰ الومن نتائج على 

    يف ترقية مهارة الكالم العريب وهي: قارئني�فعة للولعلها 
تساوي Nلعقوبة اجلسدية. اليت  بدائل الالبد أن يبحثو   ينلألساتذة واملدير  .١

 هيئة الطلبة.  أنشطة  على تنفيذألZا Ìثريةكبرية 
 . نظام هيئة الطلبة  اال خيالفو و نظام املعهد يعوا على الطالب، أن يط بجي .٢
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  املراجع 
،  Belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti pemulaرضوان، 
  )N٢٠١٢ندونج: ألبابيت, ; الثامنة طبعة:ال(
 ديفوك : ف ;األوىل :طبعة ال(  Teknik Pembelajaran bahasa Arab interaktifزوحلنان،

   )٢٠١٤راجا جرافيندو،  ت
: جاكر� رينيك التاسعة  :الطبعة (،Manajemen Penelitianسوهاريسمي  أريكونتا،

  )٢٠٠٧سيبت، 
  .٢٠٠١سورا³N: أركول،  :األوىلطبعة ال(، Kamus ilmiah populerبييوس أ.  

  :الطبعة (.”Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa ”حنري غنتور
   )٢٠١٨جاكر�:  امنة ثال    

رمياجا   ب ت.نج :  و ، Nند  ”Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam“تفسري أمحد،  
    ٢٠٠٥رسداكر³، .    

Nندونج    ;" الطبعة الوحدةMetodologi pembelajaran bahasa Arabحرماوان عاجيف، "  
  ٢٠١١: ف. ت رميج رسد كر³، 

  " إحياء العربية Strategi Pembelajaran Maharah kalam bagi Non Arabرمحياين، " 
  .٢٢٨) ص. ٢٠١٥(  ٣رقم.  ،١     

 Metode penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan“ ،سوغيونو

R&D  ندونج: ألفبيتا الثالثة عشر: طبعة (الN، ٢٠١١(  
 Peranan Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) Dalamإينرا أجنرييو " ، طاين

membentuk karakter siswa ³٦٠-٥٤. ص  ١، رقم  ٣٥" سايت ود  .  
 Peranan organisasi dalam meningkatkan motivasi terhadap“غوسرتزمين د³ن، 

kinerja karyawan “  ٨٠-٧٥. ص.١. رقم ٥جور�ل علمية قاهيس .  
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" الطبعة  Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis kompetensiبرهان نور "  ،غينطار
   ٢٠١٦ ،جوغجاكر� ;السبعة 

  ٢٠٠٩مالنج : مالنج Nريس  " الطبعة: األوىل  Imla’ Teori & Terapan" معرفة   ،ماجنية 
. 

جور�ل  "  Sejarah dan peran pesantren dalam Pendidikan di indonesia"أد�ن    ،ماهدي 
  ٢٠-١): ص. ٢٠١٣(  ١رقم  ،٢اسالم ريفيو 

  ; الطبعة: األوىل( Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasaدائرة الرتببية،  املدنية 
  ). ٢٠٠٨ ،جاكر�: ف ت جراميد³ بوستاكا أو�ما

جاكر� : ف ت فاجر  ;األوىل طبعة ال(  "Pembelajaran menulis Arab"أمحد  ،مرادي 
   )٢٠١٥ ،إنرت Nرا�م مانديري 

  لساننا "ICT For Arabic learning: A Blended learning in istima IIنور "  ،مفيدة
  .١٨٣ -١٧٤. ص. ٢رقم  ،٨    

: عالءالدين  مكاسرالطبعة : األوىل (" Metodologi penelitian dan sosialسيت  ،مينا
  . )٢٠١٣أونيفرسيت بريس, 

 :الطبعة (" Ragam metodologi dan media pembelajaran Bahasa Arabألني " ،نوها
 .  )٢٠١٦جوغجاكر�: ديفا بريس . وىل،األ    

 Peran strategis pesantren, Madrasah dan sekolah islam di“  " ،هاننجسيح, سري 

Indonesia  " ٣٩-٢٨): ص. ٢٠٠٨( ١, رقم. ١الرتبوي.  
: Asas Metodologi penelitian: Sebuah pengenalan dan penurunan"ريستو كارتيكو ،ويد

جوغجاكر�: جرياها  األوىل:الطبعة (. مقدمة ووصف تفصيلي إلجراء البحث
     )٢٠١٠   ،علم  

جاكر�:  الثالثة :الطبعة (. " Metodologi penelitian kualitatif"حارس ،حاردينشاح
  )٢٠١٢ساليمبا هومانيك, 
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تعلم  "Urgensi pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam"، آسنا أنر³ين
  ٣٩: ص.)٢٠١٥(١  ، رقم٠٣

أنيس ويدادتيا " دور احتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية يف تطور مهارات فيديال، 
الكالم لدى طالب شعبة تدريس اللغة العربية جامعة قدس اإلسالمية 

وعلوم التدريس سالتيجا اإلسالمية . الرسالة سالتيجا: كلية الرتبية احلكومية"
  احلكومية 

آال " حماوالت معهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي العصري سوجتي   أغوسطينا،
منيار غرسيك يف ترقية مهارة الكالم العريب لطالباته" الرسالة مسارنج: كلية 

  علوم الرتبية والتدريس وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج.
اكيت "جهود املدرسة يف ترقية مهارة الكالم لدى التالميذ Nملدرسة العالية نور  قمرية،  

" الرسالة بنجكولو: كلية الرتبية والتدريس شعبة تدريس  الكرمي بنجكولو الوسط 
  اللغة العربية 

مبوضوع "طريقة تدريس التعبري و فعاليتها يف ترقية  ٢٠١٧خالد يف سنة ، سيف هللا
: مرحلة الدراسات العليا Thesisالرب مكاسر"  مهارة الكتابة لطالب معهد

  ٢٠١٧جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر، 
املظفرة، لليانة "فعالية تطبيق "�دى العربية" يف ترقية مهارة الكالم (احملادثة) لدى 
الطالب مبدرسة نور اهلدى املتوسطة سدايت سيدوأرجو" الرسالة سيدوأرجو: 

  الرتبية و التعليم سو�ن أميل اإلسالمية احلكومية.كلية 
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  للباحث الذاتية السرية 
  : حممد نور أسعد ح ل    اسم الباحث 
  ٢٠٢٠٠١١٨٠٢٤:     الرقم اجلامعي

  ١٩٩٩ماريس  ٢٢مكاسر،  :  الوالدة و�رخيها حمل 
  

  : طالب جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر  العمل
  : يف شارع إنسباكسي �م �oّرا مكاسر   العنوان 
  ٠٨٢٣٩٩٤٤١٢٧٤:   اهلاتف 

 .األسرة   . أ
 : د. احلاج عبد احلالينج م.فد.        لد الوٰ   .١
 : درأ. احلاجة حر�يت        لدة الوٰ  .٢
 : حممد توفيق ح ل، س.فد. م.فد    األخ الكبري  .٣
 : سيدة نور العلم ح ل، س.فد. م.فد  األخت الكبرية  .٤
 : حممد نور هداية ح ل، س. فد.    األخ الكبري  .٥

 املراحل الدراسية   . ب
 )٢٠١٢(  بتدائية احلكومية �oّرا مكاسراملدرسة اال .١
 )٢٠١٥األمان غومبارا مكاسر (درسة الثانوية ملعهد دار امل .٢
 )٢٠١٨املدرسة العالية ملؤسسة بقعة مباركة ( .٣
قسم اللغة العربية، بكلية الرتبية، جبامعة عالء الدين اإلسالمية   .٤

 )  ٢٠٢٢احلكومية مكاسر (
 


