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جتريد البحث

هارياين:االسم
٤٠١٠٠١١٣٠٤٤:الرقم اجلامعي
لدى تالميذ العريب فعالية اجلدل يف تصعيد مهارة الكالم " :عنوان الرسالة

ملدرسة بونطوشيين التابع عشر مبعهد النورية الصف احلادى
."نطقة جيىن بونطومبالعالية األهلية 

لدى العريبفعالية اجلدل يف تصعيد مهارة الكالم " :عنونت هذه الرسالة بعنوان
نطقة مبملدرسة بونطوشيين العالية األهلية التابع عشر مبعهد النورية تالميذ الصف احلادى

عهد من خلفية إنشائه واملناهج التعليمية املتبعة فيه امل"،  وتناولت ما يتصل بجيىن بونطو
تالميذ لدىالعريبستوى مهارة الكالمكيف ممع الرتكيز على ثالث مشكالت، أوالها: 

مبعهد النورية يف والية بونتو شيىن جىن بونطو قبل ممارسة العالية األهليةالصف احلادي عشر 

م الك، وثانيتها:  اجلدل هل ممارسة ، وثالثتها: بعد ممارسة اجلدلالعربيةالميةكيف مستوى مهار

م الكاجلدل فعالة يف . ؟العربيةالميةتصعيد مهار

ب الدراسة امليدانية، واستخدم املدخل اواتسم هذا البحث كونه ضربا من أضر 
الكيفى، وُصمِّم بدراسة احلالة، وأجري يف معهد النورية. وجمتمع هذا البحث مجيع 

نفسه، ومت اختيار العينة منهم بتقنية كرة الثلج، عهد املعشر بتالميذ الصف احلادى
عرب املالحظة واملقابلة والتوثيق، وعرب أدوات،ومجعت بيانات البحث 

ز



هي: دليل املالحظة، ودليل املقابلة، واملسجل، واالستبانة، مث نظمت البيانات 
املذكورة مرورا بثالث مراحل: اختصار البيانات، وعرضها، واستنتاجها.

يف معهد النورية أصبح العريبمهارة الكالم تطبيق وأظهرت نتائج البحث أن
شيئا ضروريا وال بد منه فيه ألن املعهد يدعم ذلك وميكن فيه إجياد البيئة اللغوية، وأن 

حباجة ماسة إىل اجلدل الدوري فضال عن إلقاء املفردات العريبتطبيق مهارة الكالم
اضرة واإلدمان باملطالعة وترسيخ النحو احملإلقاءعلىبللحفظ واالستظهار والتدر 
مما يدفع التالميذ إىل ممارسة اللغة العربية وجعلها لغة ختاطبية والصرف على وجه ميسر،

فيما بينهم.

ح
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الباب األول

المقدمة

الخلفية.أ
ا آلة اتصالية هامة يف شؤونمؤيدة مطلقة جلميعِ ١اللغة احلياة اإلنسانية أل

احلياة. واللغة حيتاج إليها الناس لفهم أي شيء كان، ولن يتفامهوا إال باستخدام اللغة 
املفهومة بينهم.

واحلضارة البشرية مل تصل إىل ما وصلت إليه اآلن بغري االتصال بني أفراد 
تمعات بعضها بالبعض تمع، َواالتصال بني ا اآلخر، فاللغة هي العامل املشرتك يف ا

٢تكوين األسرة أو اجلماعات واألمم.

واللغة العربية من اللغاِت املستخدمة يف العامل، اللغة العربية وهي إحدى اللغات 
ا يف هذا العامل، ولذا ال شك أن املستخدمني هلذه اللغة يف ازدياد كثري  العاملية املعرتف 

إ األمر، إن املستخدمني هلذه اللغة هم بعض أهل اجلزيرة مع مرور الزمن. ففي مبد
ا العرب يوميا. ولكن  العربية، ولكن اآلن صارت لغة قومية يف تلك اجلزيرة، يتحدث 
من املؤسف حقا وجود ظاهرة هلجات حملية فيها. والعرب يتحدثون يوميا باللغة العربية 

م احمللية. إذن، فهناك لغتان يتكلم  ما العرب، ومها: اللغة العامية أو ولكن بلهجا
.شرتكةاللهجة العامية، واللغة الفصحى أو اللغة امل

استخدمت العربية الفصحى يف املناسبات الرمسية مثل احملاضرة، واملناقشة العلمية، 
الت والربامج يف التلفزيون والراديو وهلّم جرا. أما  والندوة كما استخدمت يف اجلرائد وا

ا كّل قوم عن أغر ١ ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس ضهم، انظر الطاهر أمحد الزاوي، االلغة أصوات يعرب 
١٥٥الثانية؛ بريوت: دار الفكر، دون السنة)، ص. ، اجلزء الرابع (الطبعة البالغة

.٧م)، ص. ١٩٩١(إسكندرية: دار املعرفة واجلامعية، طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل،٢
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ا يف مكاملاللغة الع ة يومية عادية، فهذه اللغة هي امية أو اللهجة العامية، فقد حتدثوا 
لغة األم أو اللغة األوىل عند أطفال العرب.

واللغة العربية من فصائل اللغات السامية، ظهرت يف البداية يف املناطق املسماة 
اجلزيرة العربية وهي اآلن بالوالية العربية، وهي أكثر اللغات ناطقا، ومعظمهم يعيشون يف

جزيرة كبرية يف آسيا اجلنوبية الغربية يف تقاطع إفريقيا وآسيا. كما أن بعض الدول األفريقية 
وهي: مصر يستخدمها سكان بعض البالد، تستخدم هذه اللغة، فصارت لغة قومية 

ان وليـبيا واجلزائر واملغرب والسودان، ويستخدمها سكان شبه اجلزيرة العربية كسكان عم
واليمن والبحرين والكويت والسعودية واحتاد اإلمارات العربية. وكما يستخدمها يف 

٣الشمال سكان األردن والعراق وسوريا ولبنان، فلسطني.

ا األحاديث النبوية، مسيت اللغة العربية لغة اإلسالم، ملا  ا وكتبت  أنزل القرآن 
م. وهي   كذلك تستخدم يف العبادات الحتوائهما على توجهات للمسلمني يف حيا

ا يف اليومية، كالصالة وأورادها . ولذا، فال شك يف أن مجيع املسلمني يستخدمو
م. عبادا

م الدينية. ومع  وعلى هذا، يتعلمها كثري من املسلمني للتعلم والتعمق يف معلوما
ذلك فإن مستخدمها أو متعلمها ليس من املسلمني فقط، بل يستخدمها ويتعلمها  

ا يف هذا العامل.كذ لك غري املسلمني، حيث صارت اآلن معرتفا 
ا، كما أظهر طقد ختتلف املناهج  الدراسية للناطقني بالعربية عن غري النا قني 

سيف املصطفى يف رسالته املاجستريية أن تعليم اللغة العربية بإندونيسيا من جهة التنفيذ 
: أنه ينفذ تنفيذا مكثفا عن طريق استغراق األوقات أولهاميكن تقسيمه إىل ثالثة أنواع، 

: أنه ينفذ بشكل وثانيهاالطويلة كما قامت به املعاهد اإلسالمية لتعليم اللغة العربية، 
املواد األخرى يف نفس الوقت كما هو منفَّذ : أنه ينفذ تنفيذا مزدوجا معوثالثهاتقليدي، 

3Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
h.1.
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ائية كانت، أم إعدادية، أم ثانوية، وكذلك يف يف املدارس الرمسية كاملدارس الدينية؛ ابتد
٤اجلامعات.

ا تعليم اللغة العربية، فالنمط الذي ينفَّذ فيه التعليم  هناك ثالثة أمناط يتم 
ببشكل مكثف سينتج املتخرجني املمتازين يف اللغة العربية كالما وكتابة. أما التعليم الذي 

د إلسالمية السلفية، فسينتج املتخرجني ينفذ بشكل تقليدي كما وجدنا يف بعض املعاه
م ال يفهمون اللغة العربية إال من جانب  الذين يستوعبون اللغة العربية بصورة سلبية، فإ
واحد وهو جانب القراءة ومن جانب آخر ال يستطيعون التعامل فيما بينهم باللغة العربية 

ني الذين هلم مستوى بطالقة. وأما الشكل املزدوج فسوف ينتج يف الغالب املتخرج
م اللغوية مل تبلغ املستوى  م يتخرجون من هذه املدارس، وكفاء ضعيف، مبعىن أ

٥املطلوب.

بونطو يف والية جيىن بونطو، ويقع ىف املوجودة هو أحد املعاهد النوريةمعهد 
مبنطقة (Batang)تنج ) والية باMaccini Baji(ماشيىن باجى) قرية Bontociniشيىن (

، على بعد مخسة أكيال من عاصمة والية باتنج بالضبط.(Jeneponto)بونطوجيىن
ا إحدى املواد  واملادة التعليمية للغة العربية يف هذا املعهد ليست شيئا جديدا، أل
الدراسية فيه، وهذه اللغة كذلك هي إحدى اللغات املستخدمة يف التخاطب اليومي فيه، 

م باستخدام هذه اللغة.حىت يعرب مجيع التالميذ عما يف  أذها
وعلى الرغم من أن التالميذ استخدموا هذه اللغة يوميا، فإن هناك مشكلة يف 

. فقد جيد التالميذ موضوعا العريب تعليمها داخل الفصل، وخاصة بصدد مهارة الكالم
جديدا، ولكن املدرس يعلم املوضوع بطريقة غري جذابة وبدون استخدام الوسائل 

املرحية وال األنشطة املسلية حىت يشعروا بامللل من تعلمها. وهذه املشكلة تؤثر التدريسية 
م يف التعبري عن املوضوع كتابة أو كالما.  كثريا على فهم التالميذ للموضوع وعلى مهار

(دراسة حالة يف الربنامج لعامااسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على السياق سيف املصطفى،٤
- ٢٠٠٥اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج)، غري منشورة (ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية)، 

٢٠٠٦.
.٢٠٠٦-٢٠٠٥، مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم اسرتاتيجية تعليم سيف املصطفى،٥
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فمهارة التالميذ يف الغالب كما الحظتها الباحثة قبل بناء اختيارها على هذا العنوان 
تاج إىل اإلشراف املزيد، وخاصة عند مشاركتهم يف اجلدل والتلفظ البحثي، ما زالت حت

بالرتاكيب املناسبة.
نظرا لتلك املشكلة، حاولت الباحثة إجراء البحث على فعالية اجلدل يف تصعيد 
مهارة الكالم، إذ ترى أن دراسة العنوان أمر ضروري للحصول على مادة احملادثة ااخلاصة 

يف تدريس اللغة العربية وال سيما يف سبيل ترقية مهارة الكالم باعتبارها مناسبة ومفيدة 
لدى تالميذ املعهد.

المشكلة.ب
بناء على ما تقدم ذكره، تود الباحثة أن تطرح مسألة رئيسية يدور حوهلا كل 

العريباجلدل يف تصعبد مهارة الكالممبحث من مباحث الرسالة، وهي: كيف فعالية 
يف والية بونتو للمدرسة العالية األهلية عهد النورية لدى تالميذ الصف احلادي عشر مب

؟ مث حاولت الباحثة تفصيل هذه املسألة الرئيسية إىل ثالثة مشكالت شيىن جىن بونطو
فرعية، وهي:

تالميذ الصف احلادي عشر العالية لدى العريبرة الكالم كيف مستوى مها.١
قبل ممارسة اجلدل؟يف والية بونتو شيىن جىن بونطوعهد النوريةاألهلية مب

م الككيف مستوى مها.٢ بعد ممارسة اجلدل؟العربيةالميةر
م الكتصعيدهل ممارسة اجلدل فعالة يف.٣ ؟العربيةالميةمهار
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فرضية البحث. ج
، ميكن صياغة اليت سبق ذكرها يف الفصل السابقإىل األوصافاواستناد

يأيت :بة مؤقتة على مشكالت البحث، كمااجكالبحثفرضية 
عهد الصف احلادي عشر العالية األهلية مبلتالميذوفر يتطبيق اجلدل ميكن أن أن .١

خيتلف فيها بعضهم عن بعض بصدد تعليم اللغة العربية وتعلمها اتتأثري النورية
.وممراستها

اجلدل وسيلة لتعليم اللغة أن املستوى الذي يكون به هؤالء التالميذ قبل استخدام .٢
العربية لديهم كان منخفضا جدا حيث ال يسعهم استخدام اللغة العربية يف 

م اليومية. مكاملا
حتسني مهارة الكالميفيف كثري من األحيان فعالة قد تكون ممارسة اجلدل أن.٣

م الدراسية، وكذلك هو الشأن بالنسبة العريب لدى الدارسني على اختالف مستويا
نفسه كما ستتبينه الباحثة يف عهداملالصف احلادي عشر العالية األهلية بلتالميذ

الباب الرابع من هذه الرسالة، إن شاء اهللا.

الدراسة النظرية. د
ها الباحثة، فيتريد أن تبحثيف البحث عن املراجع املتصلة باملسألة الرئيسية اليت 

اليت هلا عالقة لثانويةاو قامت بالتفتيش املكتيب عن طريق املطالعة على املؤلفات الرئيسية 
ذا البحث.

وبعد أن قامت الباحثة بذلك، وجدت أن هناك بعض رسائل علمية سابقة هلا 
ا الب احثة متثيلية ونيابية عالقة مبا تبحث فيه الباحثة. ومن الرسائل العلمية اليت اعترب

جلعلها مراجعا هلذا البحث، هي:
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الرسالة املنعونة بعنوان : فعالية استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم .١
(حبث جترييب يف مدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية لونتار سورابايا جاوى الشرقية) 

اليت حصل عليها البحث: . ومن أهم النتائج٢٠١١اليت كتبها مصباح السرور سنة 
) أن ٢) أن نتيجة الطالب يف مهارة الكالم للمجموعة التجريبية جيدة جدا، ١

) أن استخدام ٣نتيجة الطالب يف مهارة الكالم للمجموعة الضابطة مقبولة، 
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم فعال.

دام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الرسالة املنعونة بعنوان: "استخ.٢
التعبري التحريري لطالب املدرسة الثانوية دوندورو تامن سيدوحارجو" اليت كتبها 
أمحد شغيف حناين مستويف، وهدف البحث إىل معرفة استخدام طريقة االستجابة 

لنتيجة على أن اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري وفعاليتها، فدلت ا
الطريقة املذكورة قادرة على ترقية مهارة التعبري التحريري للطالب.

الرسالة املنعونة بعنوان:"فعالية استخدام كتاب التدريبات حملمد صاحل بن شامسوري .٣
يف رفع مهارات اللغة العربية األربع لدى تالميذ السنة الثالثة مبعهد السلطان حسن 
الدين للمدرسة الثانوية يف والية باجينج منطقة غووا" اليت كتبها عزيز احلكيم سنة 

معرفة فعالية استخدام كتاب التدريبات يف رفع . وهدف هذا البحث إىل٢٠١٢
بأن استخدام  مستوى مهارات اللغة العربية األربع لدى التالميذ، فأفاد البحث 

كتاب التدريبات فعال يف رفع مستوى مهارات اللغة العربية األربع لدى تالميذ 
ينج منطقة السنة الثالثة مبعهد السلطان حسن الدين للمدرسة الثانوية يف والية باج

غووا.

تهوفائدغرض البحث.ه
:وهذا البحث هخاللي يراد حتقيقه ذالغرض الو 

تالميذ الصف احلادي عنده ذي يقفلاالعربيةيةرة الكالمهااملستوى معرفة م.١
.قبل ممارسة اجلدليف والية بونتو شيىن جىن بونطوعهد النوريةعشر الثانوي مب
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إجراء اجلدل بعد العريبالكالمةر مهامستوى ما يكون عليه التالميذ من وصف.٢
عند مشاركتهم يف تعلم اللغة العربية.

م تصعيديفامللموسة ة يفعالالوصف ما يفيده اجلدل من.٣ ةالكالمية العربيمهار
وما يؤيده أو ما يعوقه من عوامل.

ةوفائد،نظريةةتنقسم إىل فائدف،هذا البحثاليت يراد حتقيقها خاللةالفائدأما 
اجلدل يف معلومات وزيادة معارف بشأن استخدام مدادإهي النظرية تهتطبيقية، ففائد

لمدرسة مبعهد النورية للدى تالميذ الصف احلدي عشر العريبتصعيد مهارة الكالم
.العالية يف والية بونتو شيىن جيىن بونطو

والتالميذ، فيمكن تركيزها على الباحثة نفسها، واملعلم،التطبيقية تهفائدأما و 
مراجع البحث العلمي من مرجعانفسهاهيأن تكون لباحثةلالفائدة املرجوةف؛واملدرسة

التدريسية، إضافة هاوسائلإحدى اليت تستخدم اجلدل  كالعريب مهارة الكالم ناولتيمما
والفائدة . هذا البحثما انتقص منإلمتام الحقةلبحوث اللحبثها رائداإىل أن يكون 

خاصة يف تدريس و يف تدريس اللغة العربية أنه يستفيد من هذا البحثلمعلماملرجوة ل
هارة ملايدعاجلدل كإحدى الوسائل التدريسية تصيف تطبيق، و العريبمهارة الكالم

م يستفيدونلتالميذوالفائدة املرجوة ل. العريبالكالم يف تعلم اللغة العربية بسهولة عهمنأ
ترقية ما هلم من علىهمنتيجة البحث ستساعدف، العريبمهارة الكالمخاصة يف تعلم و 

. وأما سواء أكانوا يف حرم املدرسة أو يف املسكن وغري ذلكالعربيالعريبمهارة الكالم
العريبتستفيد من نتيجة البحث يف تدريس مهارة الكالمالمدرسة أالفائدة املرجوة ل

نتيجة هذا فوغريه؛اجلدلكوسائل تدريسية  ما ينبغي استخدامه من تعينيخاصة يف و 
البحث ميكن جعلها مرجعا إلثراء العلوم، وترقية االسرتاتيجية التدريسية كما ميكن جعلها 
خيارا للمدرس يف حل مشكالت تالميذ الصف احلادي عشر يف تعلم اللغة العربية 

.العاليةوتعليمها مبعهد النورية للمدرسة 
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الباب الثاني

السابقةالدراسة 

الجدل.أ
تعريف الجدل.١

" اجليم والدال والالم أصٌل واحٌد، وهو جاء يف مقاييس اللغة أن:اجلدل لغة
.٦من باب استحكام الشيء يف اسرتساٍل يكون فيه، وامتداِد اخلصومة ومراجعِة الكالم"

جمادلة وجداًال. واجلدل: اجلدل: اللدد يف اخلصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه، 
ادلة: املناظرة واملخاصمة، واجلداُل: اخلصومة؛ مسي بذلك مقابلة احلجة باحلجة؛ وا

.لشدته

قال صاحب املصباح املنري : " اجلدل هو مقابلة األدلة :اجلدل اصطالًحاو 
و عرفه الشـريف اجلرجاين بقوله: " اجلدال عبارة عن مراء يتعلق.٧لظهور أرجحها"

وعَرفه أبو البقاء الكفوي بأنه: "عبارة عن دفع املرء خصمه .٨بإظهار املذاهب وتقريرها"
.وعرفه طاش كربى زاده ٩عن فاسد قوله حبجة أو شبهة، وهو ال يكون إال مبنازعة غريه"

ا على إبرام أي وضع أريد، أو هدم أي وضع   بأنه: "علم باحث عن الطرق اليت يقتدر 
اخلالف، وهذا مأخوذ من اجلدل، الذي ىعلم النظر، ومبىن علكان، وهذا من فروع

١٣٩٩حتقيق عبد السالم حممد هارون دار الفكر طبعة ٤٣٤–٤٣٣ص : ١ج : معجم مقاييس اللغة،ابن فارس٦
م١٩٧٩هـ

املكتبة ٩٣ص : ١ج : ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيا،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي٢١
بريوت-العلمية 

الطبعة ١٤٠٥دار الكتاب العريب بريوت ١٠١ص : لتعريفاتاحتقيق إبراهيم األبياري،ابن حممد بن علي اجلرجاين٨
األوىل

حممد -: عدنان درويش ٣٥٣ص : الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةحتقيق ،أيب البقاء أيوب ٢٣
م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩-بريوت -املصري دار النشر : مؤسسة الرسالة 
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وعرفه أبو حيىي زكريا األنصاري .١٠هو أحد أجزاء املنطق، لكنه خص بالعلوم الدينية "
دفع العبد خصمه عن إفساد قوله حبجة قاصدا به تصحيح كالمه فقال: " اجلدل

ما على التدافع .وعرفه أبو املعايل اجلويين بأنه: "إظهار املتنازعني١١" مقتضى نظر
.أما اإلمام أبو الوليد ١٢مقامها من اإلشارة والداللة "والتنايف بالعبارة، أو ما يقوم

الباجي فعرفه بأنه: "تردد الكالم بني اثنني قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال 
يف .وعرفه ابن خلدون بأنه: "معرفة بالقواعد من احلدود واآلداب١٣قول صاحبه"

ا، إىل حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي يف الفقه أو االستدالل اليت يتوصل 
.١٤غريه"

فعلى هذا التأويل كان املناظر إذا جادل فإمنا غرضه إحكام طريقته، ويل صاحبه عما 
يقوله، وفلُّه عنه إىل غريه، وأما إذا كان من جدلته إذا ضربته على اجلدالة وهي األرض، 

ادلة كتأويل املصارعة، ألن املناظر لصاحبه كاملصارع له املغالب يروم أن يغلبه فتأويل ا
يف كالمه ويرفعه عن طريقته.

م١٩٨٥هت ١٤٠٥دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل ٢٨١ص : ١مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج : ١٠
دار الفكر ٧٣ص ،الدقيقة احلدود األنيقة والتعريفات،حتقيق د. مازن املبارك، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاريأيب حيىي ١١

ه١٤١١األوىل املعاصر،بريوت الطبعة
٢١١٣.٩٩ص : . الدكتورة فوقية حسني حممود طبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤهوحتقيقالكافية يف اجلدل، أيب املعايل اجلويين١٢

م١٩٧٩هـ
يد١٣ ٢٠٠١دار الغرب اإلسالمي الطبعة الثالثة ١١ص : ملنهاج يف ترتيب احلجاجاتركي ،أيب الوليد الباجي حتقيق عبد ا
م١٩٩٣هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ٢٢٠ص : مقدمة.ابن خلدون١٤
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أنواع الجدل.٢

:اجلدال نوعان
ز اجلدال لتثبيت احلق ودحض ئمن أنواع اجلدال اجلا، جدال ممدوح:أولهما

سبيل احلق وكشف ما الشبهات ومنه جدال النيب صلى اهللا عليه وسلم لقومه لبيان 
قال اهللا تعاىل: ﴿ ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة عندهم من الشبهات.

َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
وقد يكون اجلدال مستحبًا لدعوة غري املسلمني لإلسالم، . )١٢٥ورة النحل : ﴾.( س

وذلك ببيان ما هم عليه من سوء الديانة وفساد املعتقد، وحتريف ما بني أيديهم من 
الكتاب إذا كانوا أهل كتاب، مع بيان دين اهللا تعاىل وذلك أيضًا ال يكون إال باليت هي 

وتعاىل.أحسن كما أمر ربنا تبارك 

وهذا النوع من اجلدال أحياناً يكون واجباً، وأحيانا يكون مستحبا، فيكون واجبا 
إذا أثريت الشبهات يف وجه اإلسالم، وقام بعض الناس بتزييف احلقائق لطمس معامل 
ادلة لتبيني حقائق اإلسالم، وكشف  اإلسالم، أو لتشويه صورته، فأقول: هنا جتب ا

ادلة واحلال هكذا جيب أن تكون باليت هي أحسن كما زيف خصومه، ومع ذلك فإ ن ا
أمر ربنا تبارك وتعاىل، فليس فيها شيء من السب والشتم، بل ليس فيها إال إظهار احلق 

الغالب على استعمال اجلدل واجلدال يف ، اجلدال املذموم: وثانيهما وتبينه للناس.
احلق بالباطل، وهلذا ُيسند الفعل يف هذه القرآن أن يكون يف أمر مكروه ؛ ألن فيه مغالبة 

:األحوال إىل الكفار، ومنه

)٥٦(سورة الكهف: َوُجيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ﴾(﴿-
)٤٠سورة الغافر: (َما ُجيَاِدُل ِيف آيَاِت اللَِّه ِإالّ الَِّذيَن َكَفُروا﴾﴿-
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: اجلدال بالباطل من الطعن فيها والقصد إىل إدحاض احلق قال الزخمشري:" املراد
أما اجلدال فيها إليضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم يف .وإطفاء نور اهللا

ا وعنها فأعظم جهاد يف سبيل اهللا وينقسم إىل .١٥استنباط معانيها ورّد أهل الزيغ 
ومنها ما يوجب النار عياذاً باهللا تعاىل، ومنها أقسام كثرية فمنها ما هو كفر باهللا تعاىل، 

ما هو عالمة على الضالل، ومنها ما يورث العداوة ويقطع املودة، ومنها ما يولد الكرب 
يف قلب صاحبه.

لحكم الجد.٣

تنتظم فيه األحكام التكليفية اخلمسة، فمنه ما هو واجب يأمث العبد اجلدال
، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حرام.ببرتكه، ومنه ما هو مستح

واملقصود من الكالم هنا الكالم عن اجلدال احلرام واملكروه كما سنبينه إن شاء اهللا.

ُهَو اخلَِْصام َوِمْنُه قَِبيح َوُحْسن َوَأْحَسن، َفَما َكاَن لِْلَفرَاِئِض : اجلَِْدال قَاَل اْلَكْرَماِينُّ 
وقال . ١٦فـَُهَو َأْحَسن، َوَما َكاَن لِْلُمْسَتَحبَّاِت فـَُهَو َحَسن، َوَما َكاَن لَِغْريِ َذِلَك فـَُهَو قَِبيح
منه تثبيتًا املهلب: اجلدال موضوعه يف اللغة املدافعة، فمنه مكروه، ومنه حسن، فما كان

للحقائق وتثبيًتا للسنن والفرائض، فهو احلسن وما كان منه على معىن االعتذار 
قَاَل احلافظ ابن حجر رمحه اهللا: يف قول النيب و .١٧واملدافعات للحقائق فهو املذموم

صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه وفاطمة رضي اهللا عنهما "َأَال ُتَصلُّوَن" قَاَل: 
َ َنْصر احلَّْق بِاحلَْقِّ َويُـ  َشارَة ِإَىل َمرَاِتب اجلَِْدال فَِإَذا َكاَن ِفيَما َال بُّد لَُه ِمْنُه تـََعنيَّ ، ْؤَخذ ِمْنُه اْإلِ

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الريان للرتاث، القاهرة ٣، ط٤/١٥٠: : الكشافحممود بن عمر الزخمشري١٥
٤٠٦/ ٢٠-فتح الباري،ابن حجر١٦

٣٧٧/ ١٠-شرح صحيح البخارى،ابن بطال١٧
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فَِإْن َجاَوَز الَِّذي يـُْنِكر َعَلْيِه اْلَمْأُمور ُنِسَب ِإَىل التـَّْقِصري، َوِإْن َكاَن ِيف ُمَباح اِْكتَـَفى ِفيِه 
َشاَرة ِإَىل تـَْرك اْألَْوَىل ِمبَُجرَّدِ  . ١٨اْألَْمر َواْإلِ

فأما النظر إذا كان مبعىن اجلدل، فقد يكون يف حال واجبا ويف حال ندبا 
وتطوعا، وذلك عند اسرتشاد مسرتشد وطعن طاعن لتنبيه غافل، وتبيني طاعن خالف 

ما يتومهه فينكشف له احلق بدالئله، ويتضح له وجهه بإمارته الالئحة.

هارة الكالمم.ب
مهارة الكالممفهوم .١

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن 
: القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

. أما التعريف االصطالحي للكالم فهو: ذلك ١٩اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء الشتاء
الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول 
خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود 

عبري وسالمة به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف الت
٢٠.يف األداء 

وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة: جنس املتحدث: فمهارات الذكر يف 
الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمين: فمهارة الصغار يف الكالم 
ختتلف عن مهارات الشباب، ومهارات الشباب ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكذا، 

٤٠٦/ ٢٠-فتح الباري،ابن حجر١٨
٨٠٦، ص: ٢، ج املعجم الوسيطشوقي ضئيف،١٩

١٦٠، ص: ١، ج : املعجم الوسيطشوق ضئيف٢٠
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التعليمي: فمهارات املستويات التعليمية وختصصها ختتلف عن بعضها ستوى املومنها 
يف الكالم، ومنها اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع املتحدث منه، أو 

٢١بعده عن جمال ختصص املتكلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرى .

صوت يعرب به عن شيء له وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من
داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، فإن 
الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي أصوات ال 

معىن هلا.

مهارة الكالمأهمية.٢
٢٢من أمهية مهارة الكالم ما يلي :

كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن أن الكالم  )١
يكتب.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة أن )٢
ة ومواجهة اجلماهري.عبادعلى امل

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء أن )٣
وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل الرأي، 

التعبري الواضح عما يف النفس.
طمأنة بل هي وسيلة لالكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، أن )٤

أهليهم وذويهم.

٥٤), ص. ١٩٩٢املسلم، ، (الرياض : دار املهارات اللغوية ماهتها و طرائق تعليمهاأمحد فؤاد حممد عليان ، ٢١
٨٨- ٨٧أمحد فؤاد حممد عليان ،ص. ٢٢
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للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه –إىل حد ما –الكالم مؤشر صادق أن )٥
االجتماعية، ومهنته، أو حرفته.الثقايف، وطبقته 

وسيلة اإلقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب.أنه )٦
وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج نفسي أنه)٧

خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أو املواقف اليت يتعرض هلا.
اجلاهل، والذكر واألنثى، نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم و أنه)٨

حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الضرورية.
وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين عنه أنه)٩

معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.

مهارة الكالمأهداف.٣
ومتنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشرتك مع هناك أهداف كثرية 

٢٣: أهداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي

تمع، )١ إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم ا
تعلم الفرد فن اللغة والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن ي

وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء 
الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة.

متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة. )٢
ن لديهم القدرة على ويكون ذلك بتزويدهم باملادة اللغوية، لترتقى لغتهم، وتكو 

توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب املناسب، وذلك ألن 
األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

ا مناهجه  و أسالبهأمحد طعيمة  رشيد، ٢٣ ٩٥-٩٤، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
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توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا )٣
ل وجهة نظرهم إىل يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع، وإقدارهم على نق
غريهم من الناس، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم.

تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري والتعبري، )٤
وكيفية مواجهة املواقف الطائرة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن 

ائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيف
بعضها ببعض.

القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد للمواقف احليوية )٥
اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف 

ة وصدق، احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأ
وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي.

اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار أن الكالم يتضمن كثريا منها:  )٦
كالسؤال واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، 

وإدارة احلوار واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك.
املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها، إتقان )٧

فالفرد يدقق يف كتاباته، ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا 
اإلتقان جيب أن يتصف بالسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعاين، 

ا، ألن املتكلم سي حتاج إليها يف حياته وكذا الرتاكيب والعبارات، والتزود 
اللغوية.

ذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح عن )٨
األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر.
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وهناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما 
٢٤:يلي

بية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العر )١
وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

ة.)٢ أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.)٣
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.)٤
النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة أن يعرب عن أفكاره مستخدما )٥

يف لغة الكالم.
أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث )٦

ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.
وقدراته، وأن أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه )٧

يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه )٨

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 
العريب واإلسالمي.

ف احلديث البسيطة.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواق)٩
ا بشكل متصل ومرتابط )١٠ أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 

لفرتات زمنية مقبولة.

١٣٠), ص. ١٩٩٢، (الرياض : دار املسلم، املهارات اللغوية ماهتها و طرائق تعليمهاأمحد فؤاد حممد عليان ، ٢٤
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مهارة الكالم طرق.٤
إن تنمية الكالم أو احلوار تستلزم إعداد برنامج مناسب وخمطط لتحقيق أهداف 

العربية يف مرحلة دراسية حمددة مستمدة من أسس احلوار الفعال ومن أهداف تعليم اللغة 
معينة, حبيث يشتمل الربنامج على صياغة األهداف واختيار وتنظيم احملتوى وحتديد طرق 

التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة.

وقد تصنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة, فتقسم الطرق 
ل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده العبء فيها دون يف ثالث جمموعات: أوهلا يشم

مشاركة من التالميذ. وثانيها يشمل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. 
وثالثها يشمل الطرق اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل 

يت تعتمد على النشاط الذايت إليه من نتائج. أما الطريقة التنقيبية الكشفية فهي ال
.للمتعلم, وما يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة, دون أن يعطى مثريات كثرية

٢٥أما من األساليب املستخدمة يف تدريس الكالم واحلوار فهي ما يلي : 

احملادثة املوجهة)١

وهي أسلوب للتدريب الشفوى املضبوظ يستخدم يف تعليم اللغة. ويتم فيها 
اقرتاح التعبري أو الكالم الذي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثة, لتنتقل احملادثة بسالسة 
بني األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة, فاحملادثة املوجهة هي نوع 

د يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفهى يف املواقف من احلوار املخطط واملقصو 

٧٠-٦٥، ص. طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينيةعطا إبراهم ، حممد ٢٥
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احلوارية املختلفة, ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من أطراف احملادثة 
الدور الذي يؤديه يف احملادثة. ومادا عليه أن يقول.

األلعاب)٢
يف احلياة هناك كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوار, منها ما ميارس 

اليومية بغرض التسلية واملرح, ومنها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبري 
الشفهى. ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب قواعد كل 

لعبة ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه.
املناقشة)٣

يها, حيث يتبادل املشاركون وتتضمن حوارات هدفا حمددا ومعروفا للمشاركني ف
ا.  الرأي حول موضوع أومشكلة معينة, ويتعاونون ىف إجياد حل أو إجابة أو قرار بشأ

وربطا بينها للوصول إىل حل مرض.وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار الىت تطرح, 
تعليم مهارة الكالممعيار.٥

على املشافهة يف بدء يتعلم الناس اللغة باالستخدام، وغالبا ما يكون الرتكيز 
اية الدراسة. برامج تعليم اللغة، ويستمر النشاط الشفهي أو الكالم بعد ذلك حىت 

ولن يتأتى للدارس إتقان هذا اجلانب اهلام من دراسة اللغة إال بالتدريب املتواصل 
طة والتكرار املستمر ألمناط اللغة. وال يتم له السيطرة عليها إال بعد فرتة معقولة تبعا خل

املقرر الدراسي. وإذا كان الكالم خاليا من الروح فلن حيقق بالطبع أية فائدة، ولكي 
يكون كالمنا ذا معىن فال بد أن يكون له مضمون مفهوم وحمتوى هادف.
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ومىت كان النشاط الرئيسي للدرس شفهيا، جيدر عندئذ الكالم عن األشياء 
اث والوقائع اليت ميكن مساعها أو احملسوسة اليت ميكن ملسها وحتريكها، وعن األحد

رؤيتها، سواء يف احلقيقة أم يف الصور. وينبغيي كذلك العناية بتخطيط ما سنقدمه 
للدارسني، واختيار ما سنعلمه وندرب عليه من تلك األمناط اللغوية الضرورية، وسلوك 

لدراسي.أفضل السبل اليت سندرس بواسطتها املادة اللغوية على مدار الفصل أو العام ا

ال من تدريس اللغة، بديل عن التكرار اململ،  واالستفادة من األلعاب يف هذا ا
وختويف من رتابة الدروس، وتوفري لفرص عديدة لالستماع والكالم يف مواقف حية 
وممتعة، جتعل الدارسني أكثر تفاعال مع ما يدرسونه، وأشد جتاوبا هلذا النوع من النشاط.
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الباب الثالث

منهجية البحث

البحثمدخل.١
ا مجع احلقائق وحتليل البيانات اليت  واملقصود مبنهجية البحث الطريقة اليت مت 

. وهذا البحث واحد من أنواع الدراسة ٢٦ُحيتاج إليها لإلجابة عن املسائل املوجودة
النوعية، حبيث متثلت بياناته يف املواد أو املعطيات الكمية.

واستعان البحث باملنهج الوصفي وهو املنهج املستخدم يف البحث عن طائفة من 
من الناس أو موضوع من املوضوعات اخلاصة أو منهج من املناهج التفكريية أو حال 

وصف حادثة ما ، وهدف إىل٢٧األحوال اخلاصة أو ظاهرة من الظواهر الواقعية
الظواهر.وإيضاحها مع ربط كل ظاهرة منها بغريها من 

ة فقط، بل يتناول أيضا يواملنهج الوصفي ال ينحصر يف تصوير الظواهر الواقع
، إضافة إىل شدة ٢٨العالقات املختلفة, وحيلل الفروض واملسألة اليت يدور حوهلا البحث

ارتباطه بالدراسة املكتبية.
طريقة جمع البيانات .٢

ور على البيانات املطلوبة، أما واملراد بطريقة مجع البيانات الطريقة املستعملة للعث
العثور على البيانات املذكورة. من أجل ا يستعانأداوت البحث فهي الوسائل اليت 

ا على البيانات امليدانية، هويف  ذا الصدد، تستخدم الباحثة ثالث طرق للحصول 
ا البيانات عن طريق أوالها : طريقة املالحظة التشاركية، وهي الطريقة اليت ُمجعت 

26 Moh,Nasir,Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta,1993;65
27 Swardi, Edraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Pustaka Widyatama, Yogyakarta,

2003;80
28 Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999;55
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. ٢٩والتسجيل بشكل منتظم حنو الظواهر أو الوقائع املكشوفة املبحوث عنهااملالحظة 
واملالحظة هي احلضور إىل  املكان الذي ُأجري فيه البحث مباشرة وتكون األنشطة 

ا، وميكن النظر إليها عيانا، اجلارية فيه أو املوضوعات املوجودة ال تفلط من االهتمام 
ومجيع األنشطة واملوضوعات وكذلك الظروف املعينة  املوجودة الىت ميكن مالحظتها 

وهي الطريقة املستخدمة للحصول على ، : طريقة املقابلة العميقةوثانيتها، ٣٠وتسجيلها 
ة مع األشخاص املختارين مباشرة، البيانات املطلوبة بإجراء احملادثة أو احملاورة مشافه

: طريقة وثالثتها، ٣١واملستجوب فأكثروهذه الطريقة تدور بني الباحث أو الباحثة
ا مجع البيانات املتصلة باألشخاص من شىت مصادر . ٣٢التوثيق، وهي الطريقة اليت مت 

وهذه الطريقة تستخدم لنيل املعلومات حول عدد موظفي اإلدارة وعدد التالميذ 
.٣٣لتلميذاتوا
دوات البحثأ.٣

األدوات اليت يستخدمها الدارسون والباحثون يف عمليات حبثهم عن وهي
بتعدد نوعية موضوع أو مسألة معينة، تتعدد أساليب البحث املتبعة يف مجع البيانات

، فهناك عدة أدوات تستخدم حسب نوع البحث الذي جيريه البحث أو الدراسة
أداًة واحدة أو أكثر يف عملية البحث. حتتاج مستخدنحاالت ضالباحث، و يف بع

أدوات البحث إيل حتديد جمتمع جيري عليه البحث، حيث يتم أخذ عينة من ذلك 
تمع، وتطبيق أد ة أو أدوات البحث اليت تلزم، مع مراعاة وضع معايري دقيقة تساعدنا اا

29 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung :PT, Remaja
Roskadakarya,2005), hlm.62

30 Djamin Satori, dkk, metodologo Penelitian Kualitatif , (Bandung : Alfabeta,2011)
hlm.106

31 Mardalis, Metodologi Penelitian:suatu pendekatan Proposal,(Jakarta: Bumi
Aksara,1999) hlm.64

32 Sustrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, (Yogyakarta : Andi Offisct,
1989), hlm 62

33 M. Amir, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm.94
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ة يف مجع املعلومات على اختيار األداة اليت تناسب جمتمع البحث، وحتقق أفضل نتيج
يعد االختبار واالستبيان واملقابلة، باإلضافة إىل املالحظة من اشهر أدوات و املطلوبة، 

البحث املستخدمة.
االستبيان-

عينة البحث، ىع استبانات علزي، تقوم على أساس تو يةعبارة عن أداة حبثوهي 
بعض األسئلة املقالية ىحتتوي يف أغلبها على األسئلة املوضوعية، وقد حتتوي عل

م. البسيطة، عادة ما يكشف االستبيان عن اجتاهات األشخاص أو وغبا
املقابلة-

تمع اليت سيرت وهي  اوح حوهلاعبارة عن إجراء لقاء مباشر بني الباحث وعينة ا
ة مبوضوع البحث املتصلبعض األسئلة حالبحث، وتقوم املقابلة على أساس طر 

حتليلها.البيانات و مجع هذه ، و ص املقابلعلى الشخ
املالحظة -

جمتمع الدراسة، املباشرة علىراقبة املجبمع املعلومات عن طريق وهي تتم
تمع، بدون إخفاء أي عنصر أو إمهاله،  ومالحظة مجيع سلوكيات وعناصر ا
حيث يتم من خالل هذه األداة دراسة العينة دراسة تامة وكاملة، وحتليلها 

جة اليت يهدف البحث مبعرفتها.للحصول على النتي
االختبارات -

تمع معني، مثل كفالقياس املستويات العلمية أو العادةتستخدم وهي  ية 
اختبارات الذكاء لفئة عمرية معينة، وهذا النوع من األدوات يعترب دقيقا، ويعطي 

نتائج معقولة، إذا ما مت تكراره على عينة البحث بالظروف نفسها.
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البياناتطريقة تحليل.٤
موعة، استعانت الباحثة بكل من طريقني،  : الطريقة أوالهماولتحليل البيانات ا

االستقرائية، وهي الطريقة الىت تبدأ بتحليل احلاالت اخلاصة بناًء على اخلربات الواقعية 
مث يليها ترميز النظريات البحثية بشكل عام، مع حضور الباحثة إىل ميدان البحث 

واالطالع على العمليات أو املعلومات الواقعة طبيعيا مث القيام بكتابتها للنظر 
، ٣٤منها (بشكل عملي) النتائج وكذلك استنباط،هاوحتليلها, وتأويلها، وتقدمي

: الطريقة التحليلية، وهي عبارة عن بيان التصورات املتصلة باألحوال ثانيتهماو
.٣٥املدروسة على صورة البيان القصصي 

تحليل البيانات واستنتاجهاتقنية .٥
يتضمن كل علم من العلوم جمموعة من املصطلحات اللغوية اخلاصة به واليت يعد 

ا خطوة هامة على طريق الدراسة. والفهم املتعمق   موضوعات ذلك العلم، يف اإلملام 
هذا و من العلوم. هتلف يف هذا الشأن عن غري خيومقياس تقنيات حتليل البيانات ال 

ذا فهو يستخدم د علم اإلئحد رواأاملقياس يعد  صطلحات األساسية، واليت املحصاء، 
ا لكى يعي ىنري أن عل املقصود منها ويتسىن له معرفة كيفية بالدارس أن يلم بتعريفا

استخدام النتائج ، كما يتسىن لفهم التعامل معها عندما تعرض له يف دراسته وحبثه
يًا مناسبا لطبيعة املشكلة اليت يبحثها حىت يتسىن للباحث وتفسريها تفسريا منطق

االستفادة منها وتطبيقها يف احلياة الواقعية.     

34 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, ( Bandung: Sinar
Baru Algefindo, 2001), hlm. 199

35 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan
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الباب الرابع

نتائج البحث

لمحة عن معهد النورية.أ
للمزيد من املعرفة عن معهد النورية، ستقدم الباحثة فيما يلي أمورا هلا عالقة متينة 

وميكن تفصيل هذه األمور إىل ما يأيت:بتأسيس املعهد نفسه، 

خلفية تأسيس املعهد.١

إن معهد النورية ببونطو شيين جيىن بونطو ميثل واحدا من برامج العمل عند 
٢٠٠٠مؤسسة النورية املركزية مباكسر، واليت مت تأسيسها يف اليوم التاسع من يوليو سنة 

هجرية. فهذه ١٤٢١ميالدية، املوافق لليوم السادس والعشرين من ربيع األول سنة 
الزوجني احلاج حممد حيىي أمحد واحلاجة نور ليلى املؤسسة تأسست على أمنية من قبل 

جعلعباس بغرض إنشاء هيئة يف جماالت الرتبية والدعوة واالقتصاد واالجتماع حيث مت 
لألمة اإلسالمية. فمصطلح "نوريه" هو كلمة منحوتة من كلمتني، منها وقفاكل 

أصلهما: نور ليلى وحيىي.

االمتالك العائلي للحاج حممد حيىي أمحد، ومكانة هذا املعهد يف بداية أمره هي 
٢٠٠٨يوليو ٣٠للهجرة املوافق ١٤٢٩رجب ٢٧إىل الوقف يوم األبعاء تمث حتول

أكثر وها تنظيمانظمفيملسلمني، إىل ايتهملكحتويلللميالد من مؤسسة النورية املركزية مع 
٣٦حتركا وانفتاحا وظهورا.

36Pendiri Yayasan Nuryah Centre Makassar, Piagam Peralihan Nama & Status Yayasan Wakaf
Nuryah Centre Makassar, No: YNC/PY-006/VII/2008.
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هللا تعاىل على ما أنعم به علينا، فإن مؤسسة النورية ناوشكر تناوتعبريا عن سعاد
املركزية مبكاسر بالتعاون مع معهد النورية ببونطو شيين قامت بذكرى ميالده مبناسبة 
حلول السنوات العشر من تأسيس مؤسسة النورية، وحلول السنوات اخلمس من تأسيس 

للميالد، املوافق ٢٠١٠كتوبر أ١٠معهد النورية، واملنعقدة يف معهد النورية يوم األحد 
للهجرة.١٤٣١رجب ٢٧

تمع مبعهد النورية .٢ ترحيب ا

تمع واملوانطالقا من نتائج مقابالت شرفني أجريت مع عدد من وجهاء ا
ني إن حضور معهد النورية وسط جمتمع بونطو شيين يؤثر تأثريا مواملدرسني والتالميذ القائ

تمع املتعلم مبا فيه التالميذ واملدرسون واملوظفون، أو إجيابيا سواء أكان بالنسبة للمج
تمع العام فإن هذا املعهد يبعث يف نفوسهم محاسة وتغيريا لألمناط احلياتية  بالنسبة إىل ا

امي مع االشتغال يف جماالت الرتبية واالجتماع نعاشوها إىل النحو اإلجيايب والدياليت 
لدنيا والنجاة من النار يوم القيامة.واالقتصاد من أجل حتقيق السعادة يف ا

ويف جمال الرتبية كما قال باسو سيال أن الرتبية يف هذه البلدة كانت ضئيلة وال 
عن الدراسة بعد ما خترجوا يف املرحلة اإلبتدائية، مث تغري املتعطلنييبدو هلا أثر بازر لكثرة 

ون الشوارع لاملدرسة جيو ن الوضع بعد تأسيس هذا املعهد، صار األوالد الذين يف س
م واملعهد، بل أصبحت لآلباء أعباء ثقيلة على  ار وهم مرتددون بني بيو صباح 
ا أوالدهم املتعلمني إذ مل يكن هناك أي خريج املدرسة اإلبتدائية  أكتافهم يواجهون 

إىل الذي مل يتابع دراسته إىل املرحلة املتوسطة، بل صاروا يتسابقون إىل مواصلة دراستهم
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خمتلف اجلامعات املوجودة يف مدينة مكاسر. ويدل على كل هذا كثرة خرجيي اجلامعة 
٣٧سواء أكانوا من جامعة دينية أم من جامعات عامة. 

نشأة معهد النورية وتطوره.٣

٢٣يوليو للميالد املوافق / ١١تأسس معهد النورية يف قرية ماشيىن باجى ، يوم األحد 
مرت مربع،. وبناء مخس  ١٠٠٠ة على أرض عرضها للههجر ١٤٢٥مجادى األول 

م/ ٢٠٠٥سبتمبري ١مدارس متوسطة وثانوية من قبل حاكم املنطقة يف يوم اخلميس 
ه. ١٤٢٦رجب ٢٧

املؤسس الرئيس هلذ املعهد هو احلاج حممد حيىي أمحد ل,س (أمني مؤسسة النورية 
سة مؤسسة النورية املركزية املركزية مباكاسر) و زوجته احلاجة نور ليلى عباس (رئي

مباكاسر). وإطالق هذا االسم يعطي معىن بارزا إىل احلد الكايف وفقا لقول احلكماء 
القائلني: "العلم نور"، وهذا يعين أن العلم ينري الطريق يف ظالم الليل أو يف ظالم الدنيا.

يعتمد فهذا التعينيحيىي رئيسا للمعهد منذ تأسيسه؛ وقد مت تعيني احلاج حممد
تمع املوجودين يف ماشيين باجي. ويف أول وهلة، ال  على نتيحة الشورى بني وجهاء ا

ا  ٨٠يتأسس املعهد إال ملرحلتني فقط، مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية وكان عدد طال
تلميذا، وكان أربعون منهم تلميذا للمدرسة املتوسطة اإلسالمية، وكان األربعون الباقون 

سة الثانوية اإلسالمية.تالميذ للمدر 

37Laporan Ketua Yayasan Nurya Centre Makassar pada acara Peringatan 10 tahun Yayasan
Nuryah Centre  Makassar & 5 tahun berdirinya Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini
Jeneeponto, di Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini Jeneponto, tanggal 10 Oktober 2010.
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ومحدا هللا تعاىل، صار املعهد يتطور ويتقدم شيئا فشيئا، حيث يزداد عدد تالميذه 
اورة  أكثر مما كانوا عليه من قبل، ولذلك حاول املعهد توسيع املكان وشراء األراضي ا

مرتا لبناء الننايات الدراسية للمرحلة الالحقة، حيث توفر ٣٥٠٠٠حىت تصل إىل 
غرفة للدراسة.٢٤للمعهد اآلن 

املوقع اجلغرايف.٤
بونطو يف والية جيىن بونطو، ويقع ىف املوجودة هو أحد املعاهد النوريةمعهد 

مبنطقة (Batang)تنج ) والية باMaccini Baji(ماشيىن باجى) قرية Bontociniشيىن (
باتنج بالضبط.، على بعد مخسة أكيال من عاصمة والية (Jeneponto)جيىن بونطو

أحوال املدرس.٥
املدرس من العناصر أو األدوات اهلامة يف العملية الراسية و لذلك حيتاج إىل 

درس اخليايل ال يتصرف تدرسها. املاملدرس املتخصص الذي جييد املواد الدراسية املراد 
مدرس فحسب بل يتصرف كذلك مؤدبا ومهذبا سستطيع أن يقوم بدور والدي 

والتالميذات يف املدرسة. وجود املدرس يف حرم املدرسة ذو دور هام يف التالميذ 
العمليات الدراسية ألن املدرس من عناصر لنقل العلوم إىل التالميذ.
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بناء على الوثيقية، عدد املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد النورية بونطوشيىن والية 
جين بونطو، كما يلي:

١اجلدول 
املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد النورية بونطوشيىن والية جين بونطوأحوال 

للعام الدراسي
املادةاملؤهلة الدراسيةاالسمالرقم

القسمالشهادةالسنة
سيت ١

عائشة.,م.بد
ماجسترية جامعة ٢٠١٧

عالء الدين
اللغة العربيةاللغة  العربية

درس. حممد ٢
سامل س.م.بد.إ

ماجستري جامعة ٢٠١٢
مكاسر احملمدية

إدارة الرتبية 
اإلسالمية

القران 
احلديثو 

احلاج عبد ٣
الكرمي م.م

ماجستري جامعة ٢٠٠٢
مكاسر احملمدية

إدارة الرتبية 
اإلسالمية

الفقه

جة سورينت ااحل٤
س.بد.,م.بد

ماجسترية جامعة ٢٠١٣
عالء الدين 

اإلسالمية

اللغةاللغة العربية
يةاإلجنليز 

سيت نور إسراء, ٥
س.بد

عاملة جامعة مكاسر ٢٠٠٥
احلكومية

الكيمياء-الكيمياء
الفيزياء-

حممد صادق، ٦
س. بد

العايل عهد املعامل ٢٠٠٢
لعلوم الرتبوية ل

وشؤون التدريس

TIKTIK

نور سالم، ٧
س.بد

عامل جامعة مكاسر ٢٠١٢
احلكومية

إدارة الرتبية
اإلسالمية

العقيدة -
واالخالق

الرتبية -
وطنيةال

ضةالرياياضةالر عامل جامعة مكاسر ٢٠١٣سواردي عمر،٨
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احملمديةس.بد
خري النساء، ٩

س. أغ
عاملة جامعة عالء ١٩٩٠

الدين احلكومية
تاريخ اإلسالمتاريخ اإلسالم

عامل جامعة حسن ١٩٩٦دارقتين، س.إب١٠
الدين

االجتماع-القانونعلم 
ااجلغرافي-
التاريخ-

محسة اونج، ١١
س.بد

عامل معهد بوىن ٢٠١٣
العايل للعلوم الرتبوية 

وشؤون التدريس 

اللغة يةز ياللغة اإلجنل
يةز ياإلجنل

أحوال التالمذ.٦
التالمذ عنصر من العناصر اليت تعني يف تىفيذ الرتبية. التالمذ الذين يتعلمون يف 

- ٢٠١٧بونطو للعام الدراسي املدرسة العالية مبعهد النورية بونطوشيىن والية جين 
طالبا.٢٠م, الذين قد جعلتهم الكاتبة عينة منوذجية يف هذه الرسالة عددهم ٢٠١٨

أما أحوال التالميذ يف املدرسة العالية مبعهد النورية بونطوشيىن والية جين بونطو 
ففيما يلي: 

٢اجلدول 
أحوال التالمذ

موعاألنثىالذكرالصفالرقم ا
٢٥٢٥_العاشر (الطالبة)١

٢٣_٢٣ر (الطالب)العاش
٥١٥٢٠(IPA)احلادي عشر ٢

١٠٧١٧(IPS)احلادي عشر
٦١٨٢٤(IPA)الثاين عشر٣

١٢٩٢١(IPS)الثاين عشر
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مكمالت املدرسة.٧

ؤخرا عدم توفر الوسائل واملكمالت املدرسية يف ممن املشكالت اليت نواحهها 
معظم املدارس مع أن هلا دورا هاما يف العمليات الدراسية كمساعدة لتحقيق أغراض 
الدراسة. الوسائل واملكمالت املدرسية يف املدرسة العالية مبعهد النورية تزداد و ترتقي 

رسة واملدرسني واملوظفني سنة بعد سنة بسبب املعونة اجليدة من املشرفني ورئيس املد
واملسامهة الكبرية من قبل احلكومة ووالدي الطالب  والطالبات. 

أما الوسائل املتوفرة يف املدرسة العالية مبعهد النورية بونطوشيىن والية جين بونطو 
ففيما يلي:

٣اجلدول 
أحوال الوسائل املدرسة العالية مبعهد النورية 

موعةالوسائلالرقم الحظةاملا
جيدة١غرفة رئيس املدرس١
جيدة١هيئة التدريسغرفة ٢
جيدة١غرفة اإلدارة٣
جيدة٦الفصول٤
جيدة١بيغرفة احلواس٥
جيدة١املكتبة٦
جيدة١اإلسعافات األوليةغرفة ٧
جيدة١غرفة الكشافة٨
جيدة١غرفة هيئة التدريس٩
جيدة١معمل اللغة١٠
جيدان٢امليدانان الرياضيان١١
جيد١املسجد١٢
جيدة٤الطالبإسكان١٣
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جيد١املطبخ١٤
جيد١املقصف١٥

بناء على اجلدول السابق أريت الباحثة أن الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف الوسائل 
اليت تتعلق بالعمليات الراسية حيث أن الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل 

الدراسة.

نتائج البحث.ب

معهد بالعاليةتالميذ الصف الحادي عشر لدى العربيرة الكالممستوى مها.١
قبل ممارسة الجدلفي والية بونتو شينى جنى بونطوالنورية

أسس معهد النورية بناًء على حتويل القرية املذكورة إىل قرية العلم واملتعلمني، 
الذين جيب عليهم التحلي بالكفاءة اجليدة يف جمال حيث إن التالميذ التلميذات فيه هم 

اللغة، وذلك هو السبب الذي جعل املعهد خيطط لتالميذه دورات تدريبية يف اللغتني 
ما  األجبيتني، اللعربية واإلجنلزية لكي يكون هؤالء التالميذ قادرين قيما بعد على إجاد

ما يوميا. وهذا أمر اضطراري جيب على كل و  احد منهم اتباعها واملشاركة والتحدث 
٣٨فيها.

االستيالء على مهارة الكالم يعترب برناجما من برامج تعليم اللغتني األجنبيتني. 
فبعد السنتني من تأسيس املعهد، قام املعهد بتخطيط برنامج تطوير اللغة األجنبية مع 

واحملادثات وتعليم القيام بعدد من دورات تدريبية يف طرق التعليم واخلطابات القصرية، 
النحو والصرف.

باملعهد النورية ٢٠١٧أبريل ١٢مؤسسة النورية املركزية مباكسر, املقابلة املشرف على امحداألستاذ امحد حممد حيىي٣٨
شيىن،بونطو
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فهناك عدة طرق تعليمية سار عليها املعهد يف تطوير مهارة الكالم، وهي:
األنشطة يف تطبيق مهارة الكالم، ما يلي :

نشر املفردات العربية)أ
إن من أنشطة مركز إحياء اللغة لتصعيد اللغة العربية و تزويد الطالب على 

اللغة بوسيلة حكممبية إىل طلبة املعهد كل يو الكالم هي نشر املفردات العر 
الساكن يف كل فرقة .

و طريقة نشرها كما يلي :
مجع منظمة الطالب مركز اللغة مفردات يومية مهمة قدر عشر مفردات يف .١

اليوم 
ردات إىل مجع الطالب فأن يلقي حكماء اللغة الساكنني يف كل فرقة تلك امل.٢

ي و يف كل يوم مفردات ما عدا يوم اجلمعة.الساكنني فيها بعد صالة العصر 
م ومجعها حكماء اللغة كل شهر .٣ أن يكتب التالميذ تلك املفردات مذكرا

لتصحيح.
تدريب اخلطابة (احملاضرة))ب

إن منظمة طالب املعهد تنقسم إىل أقسام، و منها قسم التعليم الذي له 
نشاطات و من بعض األنشطته األسبوعية  هي تدريب اخلطابة املنربية باللغة 

العربية . 
عهد النورية بونطوشيىن اشرتاك تدريب اخلطابة جيب على مجيع  طالب مل

م اخلميس و األسبوع أي يف كل يو املنربية إال الصف الثالث باللغة العربية مرة يف 
اضرة.مسي هذا التدريب باحمل
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تعليم النحو )ت
يفيد النحو لرتتيب كالم الطالب بقواعد صحيحة. ومن الكتب املستعلة 

معلمني حنو واضح باتباع على منهج كلمة يف تعليم النحو هو علم النحو، و 
النورية.

و ختطيط تعليم النحو ما يلي :
ال من املادة التعليميةيعطي األستاذ مثا.١
يعطي األستاذ خط حتت املادة املبحوثة .٢
و يطلب األستاذ  الطالب عملية النحو يف اجلملة.٣
مث يشرح األستاذ قواعد النحو يف املدة.٤

تعليم الصرف )ث
يساعد الصرف على الكالم. ألنه وسيلة للطالب لتخري الكلمة املناسبة

و من ختطيط تعليم الصرف ما يلي : 
يشرح األستاذ قاعدة الصرف .١
يقرأ األستاذ الصرف .٢
افظة الصرف ب حميطلب األستاذ الطال.٣
افظة الصرف واحدا فواحدا أمام الفصل.يأمر األستا ذ الطالب حمل.٤

افظة اليت تعمل يف نصف السنة .مي يف تعليم الصرف هو امتحان احملو من تقو 
ا تفد فقد مت االستعانة بالطرق السابقة الذكر ملدة سن تني على األقل، إال أ

تطورا ملموسا يف جمال اللغة األجنبية لدى التالميذ، إذ أن النتيجة ظلت ضئيلة ال تذكر، 
ومل يصحبها تقدم وال تطور يوما بعد يوم.
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:وانطالقا من تعقيب هذا التلميذ، ميكن القول
وهو حديث إنه أحد التالميذ املنتظمني يف الصف احلادي عشر مبدرسة العالية،

العهد يف تعلم اللغة العربية، وكان يشعر بالصعوبة واملشقة عند تلفيظ املفردات العربية 
وسلك مجيع الطرق املطبقة. إمنا نال تغيريا يف احلفظ حيث سبق أصدقائه التالميذ إال أن  
كل ذلك ال يدعمه يف سبيله إىل إتقان مهارة الكالم يوميا رغم أنه يتلفظ دوما 

ا ورددها كثريا كاالستحمام واألكل والذهاب باملفردا ت املتعلقة باألنشطة اليت قاموا 
والصالة والنوم وغريها، لكنه ليس يف وسعه استخدامه مع زمالئه عندما يتخاطبون فيما 

٣٩بينهم.

نظرا لكل ذلك، أصبح يف طاقة الباحثة أن تقول بأن الطرق املطبقة يف معهد 
وصيل التالميذ إىل اهلدف املرجو من تعلم وتعليم اللغة العربية النورية مل تكن قادرة على ت
وفال ميكن اختاذها منطلقا أساسيا يف حتسني مهارة العريبوخاصة يف مهارة الكالم

الكالم لدى التالميذ. وهذا ما رأته الباحثة يف حرم املعهد، إذ يصعب على هؤالء 
م االحن .داد واالصداد يف استعمال اللغة العربيةالتالميذ املشاركة يف اجلدل ملا حييط 

بالمعھد النوریة بونطو ٢٠١٧أبریل ١٥المقابلة الصف الحادى عشر، طالبة في مدرسة العالیةنور اإلستقامة،٣٩
شینى.
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معهد بالعاليةتالميذ الصف الحادي عشرلدى العربيرة الكالممستوى مها.٢
بعد ممارسة الجدلفي والية بونتو شينى جنى بونطوالنورية

لدى هؤالء العريبأما الطريقة اليت ميكن استخدامها من أجل حتسني مهارة الكالم
التالميذ، فهي طريقة اجلدل. وهذه الطريقة أحضرها مالفني لـ سيلبريمان ألول وهلة، 
ذه الطريقة يندفع  ا إثارة ما جيرري يف الفصل من اجلدل وحتريكه. و حيث يراد 
موعتني املوجودتني يف  التالميذ إىل إبداء آرائهم أو أفكارهم من خالل اجلدل بني ا

نفس الفصل.
طريقة اجلدل النشط ميكن جعلها طريقة مثينة من أجل حتسني األفكار و 

يف والتأمالت وال سيما إذا طلب من التالميذ إبداء اآلراء أو األفكار املعارضة ملا 
مضمائرهم ا تشغيل مجيع التالميذ، وال خيتوأذها ص. فهذه الكيفية متثل طريقة يراد 

فحسب  مبن يشارك يف اجلدل مباشرة.
هذه الطريقة تدرب التالميذ على حل مشكلة ما من جهتني متضادتني، إحدامها و 

على هماملؤيدة، واألخرى املعارضة. فتقسيم التالميذ إىل اجلهتني املتضادتني سيشجع
آراء الغري أو قبولإبداء اآلراء واألفكار بشأن املشكلة املطروحة، وعلى الدفاع عنها، و 

ة اليت ينتمون إليها يف اجلدل نفسه. وبعد إجراء اجلدل يف التعقيب عليها وفقا للمجموع
موعات الصغرية  بشكل يملدات الكافية، يأيت من بعد ذلك إجراء اجلدل الفصلويف اا

أوسع حجما. فهذه الطريقة تلعب دورا هاما يف حتريك التالميذ إىل املشاركة يف حل 
جعل هلم مهارة أكثر جودة املشكالت املطروحة يف اجلدل؛ فاجلدل النشط إذن سي

وأحسن أداء.
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، وهذا يعترب فرصة ٢٠١٠اجلدل ميثل طريقة من الطرق املتبعة يف املعهد منذ سنة  
ذهبية لتمكني التالميذ من إبداء اآلراء، وتعويدهم على الكالم باللغة العربية، وعلى 

ث عند كل استعمال املفردات اليت حصلوا عليها من خالل املوضوعات املطروحة للبح
لقاء جديل. وقد مت استخدام هذا النوع من الطريقة مرتني يف األسبوع الواحد.

ويف اليوم الثالث والعشرين من أغسطس، شاهدت الباحثة عملية اجلدل اليت أجراها 
الفصل احلادي عشر من تالميذ املدرسة العالية، حيث اشرتك فيها عشرون تلميذا 

وسا يف استخدام اللغة العربية.وحققوا تقدما باهرا وتطورا ملم

ا الباحثة، يبدو أن فيها تلميذين أو أكثر يرتددون يف إلقاء  واآلجواء اليت شاهد
آرائهم، وتلمذين يتأكآن يف الكالم، كما شاهدت الباقني اآلخرين قد أصبحت لديهم 

هزة هلم، إذ أمكنهم ا لكالم مرونة وطالقة يف الكالم من فري االلتفات إىل النسخة ا
والتعقيب والتعليق بشكل مباشر؛ فشاهدت عندئذ جدال ساخنا، جزءا بعد جزء من 
أجزائه يتجادل فيه التالميذ بال ركاكة وال صعوبة، إذ أصبحوا طلقاء يف الكالم ويف إبداء 

آرائهم وأفكارهم.

أدىل أحد التالميذ برأيه فقال:
"اللغة العربية صعبة للفهم وال سيما بالنسبة خلرجي املدرسة املتوسطة العامة، فإن 
هلجتها وطريقة التعبري عنها جتعالنين أشعر بالصعوبة عند تلفيظها، حيث استظهرت 
حمفوظات كل يوم، لكن ال فائدة يل يف حفظها، فبعد مرور بعض أيام، أصبحت 

لسكن، وجدت طريقة جتعلين أحب اللغة أنساها. ولكن بعد أن أمضيت شهرا يف ا
العربية أكثر، وهي طريقة اجلدل. ويف أوائل الوهالت، شعرت باخلجل والرتدد يف الكالم 

أستطيع -واحلمد هللا -وإبداء اآلراء، فبفضل توجيهات من قبل املدرسني، أخذت 
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ف ما قد الكالم، إذ أعرب يف اجلدل عن املفردات اليت سبق يل حفظها من قبل، مث أضي
حفظت مفردات أخرى كثرية وأستخدمها يف احملادثات اليومية، مث مل أكد أنتهي من 

٤٠.املستوى الثاين أصبح ختاطيب مع زمالئي بالعربية طليقا زمرنا، واحلمد هللا"

وقال أحد مرسي املعهد:
ا كل منهم، حيث جلبوا من مثرات  أصبح لتالميذ معهد النورية كفاءة يتحلى 

نتائج، ابتداء من قراءة الكتب الصفراء، وإلقاء احملاضرات القصرية بالعربية، جهودهم 
وممارسة اللغة اإلجنلزية، واالنشغال بالكشافة، وانتهاء إىل غري ذلك من األنشطة 

اإلضافية.
من أجل ألول مرة للميالد حيث أجريت فيها طريقة اجلدل ٢٠١٠ويف سنة 

ال عدد قليل منهم يرفعون أيديهم ويلقون ما يف تطوير مهارة الكالم، مل يكن هناك إ
م،  منهم من يتكلم متقاطعا بغري النسخة، ومنهم من يستحي من ارتكاب إمنا أذها

م  األخطاء. ومع مرور األوقات، أصبحت املفردات عندهم تتزايد وأصبح بإمكا
األم. يا التخاطب فيما بينهم باللغة العربية، ويتجادلون كما يتجادل العرب بلغتهم

للعجب كل العجب، أنه إذا أصر أحد على تعلم لغة من اللغات فإن الصعوبات سوف 
تنقلب سهوالت، فذلك سر من أسرار اجلدل. فمن هنا، حاولنا تطوير طريقة اجلدل 

٤١وجعلناها مثرية أساسية يف حتسني مهارة الكالم باللغة العربية مبشيئة اهللا تعاىل.

، أصبح التالميذ يوميا حيفظون مفردات كثرية حىت املعهدي يف وباجلدال الذي أجر 
من ترقية لغتهم إىل اآلن.بذلك متكنوا 

ة العالیةاحمد فوزان، ٤٠ بالمعھد النوریة  بونطوشینى٢٠١٧ابریل ١٥، المقابلة طالب في مدرس
بالمعھد النوریة بونطو شینى٢٠١٧أبریل ١٦، المقابلة مدرس اللغة األنجلسیة و المشرفاالستاذ خمسة آونج،٤١
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العربيةالميةمهارتهم الكتصعيدالجدل فعالة في.٣
همإن استخدام طريقة اجلدل النشط ميثل بديال يستطيع به املدرسون إثارة تالميذ

يتقدمونماوال خيافوا من اخلطأ عندوال يرتددوا من الكالم وحتريكهم كيال يستحيوا 
دوافعهم إىل األنشطة الكالمية؛ فاألمر و أيضا يثري ميوهلم فاستخدامهالرباهني واحلجج، ب

الذي يدور حوله اجلدل صار أكثر جذابية لإلصغاء إليه وأكثر جذابية لالنتباه من 
ب على قول الغري األمور العادية. فكل ذلك متوفر يف اجلدل النشط الذي يراد به التعقي

أو الدفاع عن اآلراء سواء من اجلهة املؤيدة أم من اجلهة املعارضة. فإن التالميذ بعد أن  
موعة اليت عيّ  تهمنها املدرسون مؤيدين أم معارضني، فإن متحدث جمموعكانوا يف ا

سيحاول الدفاع عن آراء جمموعته بل حياول السيطرة على آراء املعارضني باحلجج 
اهني املقنعة مصحوبة باحلقائق والبينات املقوية هلا. فاستخدام طريقة اجلدل النشط واملرب 

ا فعالة يف حتسني املهارة الكالمية  لدى التالميذ.العريب قد مت اختبارها وأ

إبداء اآلراء واألفكار ويف التعقيب علىجاعة التالميذ ثفهذه الطريقة قد أثارت 
م إىل التعلم النشط باستخدام ئهمعن آراعلى آراء اآلخرين، ويف الدفاع  مما يؤدي 

ا عدد من التالميذ  اجلدل النشط، وباإلضافة إىل ذلك فإن فرصة الكالم لن يستأثر 
موعة اليت هو  فحسب، بل سيكون لكل تلميذ من التالميذ دور ليكون متحدثا من ا

م يف الكالم منها يف الفصل ويف أثناء اجلدل النشط، فكل هذا سيؤدي إىل ا رتفاع مهار
والطالقة يف استخدام اللغة العربية دون أن يشعر باحنداد الوقت املتاح له.

ودلت نتائج البحث على أن استخدام طريقة اجلدل النشط قد مت اختباره وأنه 
ا صارت طريقة مثينة من أجل ترقية الفكر  يستطيع حتسني مهارة التالميذ املالمية. إ

اليت تعارض ما يف هموأفكار ئهمطلب من التالميذ إبداء آرايما إذاوالتأمل وال س
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م، سواء أكان يف اجلهة املؤيدة أم يف اجلهة املعارضة. وباإلضافة إىل ذلك فإن واأذها
اجلدل سيجعلهم أكثر انتقادا أثناء اجلدل وهم سيندفعون إىل تقدمي األدلة والرباهني من 
موعة املعارضة هلم. فكل هذا من اسرتاتيجيات اجلدل اليت حترك  أجل السيطرة على ا

فيه. فعلى ذلك، ميكن القول بأن هذه الطريقة فعالة التالميذ مجيعا إىل املشاركة النشطة
يف حتقيق النتائج الدراسية املطلوبة، وهي أن يكون التعليم أكثر نشاطا وأكثر جذابية هلم 

م الكالمية.  يف حتسني مهار
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الباب الخامس
الخاتمة

الخالصة.أ
استنتجت الباحثة كما يأيت:،البحثاستنادا إىل نتائج هذا

عهد النوريةالصف احلادي عشر العالية األهلية مبلتالميذوفر قد تطبيق اجلدل أن .١
.، وال سيما يف معهد النوريةتعليم اللغة العربية وتعلمها وممراستهاإجيابية يفاتتأثري 

الميذ املعهد قد حول مستواهم ى تأن استخدام اجلدل وسيلة لتعليم اللغة العربية لد.٢
املستوى املقبول واجليد، فمن مث ميكن القول بأن من املستوى املنخفض إىل

م الكالمية .العربيةاستخدام اجلدل ذو تأثري إجيايب يف حتسني مهار
الصف تالميذلدىالعريبحتسني مهارة الكالميفللغاية ممارسة اجلدل فعالة أن.٣

يف الباب الرابع من جاء تفصيل ذلكنفسه كما عهداملاحلادي عشر العالية األهلية ب
هذه الرسالة

المقترحات.ب
ا الباحثة من أجبناًء على اخلالصة ، هناك مقرتحات  تصعيد مهارة لتتقدم 

: وهي، والدراسني اآلخرينالتالميذ لدى العريبكالمال

إىلالتالمذ دوافعد يصعتعلىقادر، النه ألساتذة االستفادة من اجلدللينبغي أنه .١
كما أنه قادر على غرس النشاط يف نفوس ،خصومهمآراءطرح آرائهم واالستجابة لر 

م ا.نشاط إىل التالميذ فؤدي  وشغف يف تعلم اللغة العربية والتكلم 
هم وجعل،شجاعةبالعريبإىل ممارسة الكالملتالميذ كثريا من ادفعأن اجلدل قد .٢

تعويد حياول التالميذهمن خاللف.والتعبري عن آرائهمالعريبمللكالأكثر محاسا 
. ولذلك، ينبغي تطبيق اللغة العربية مع األصدقاء واألساتذةبمالكالأنفسهم على

.هذه الطريقة يف كل مستويات التعليم
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المراجع

المراجع العربية.أ
القران الكرمي

معهد النورية بونطوشيين جيين بونطو

. الباط:إيسيكو. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهأمحد طعيمة رشدي . 

١٩٨٩

م.١٩٩١. إسكندرية: دار املعرفة واجلامعية، العربيةاللغةطرق تدريسإمساعيل، زكريا.

م.١٣١١ه/ ٧١١-ه٢٣٠:القاهرة.معجم لسان العربإبن منظور.  

ه٧٧٥القاهرة : .شرح صحيح البخاريفتح الباري.بن حجرا

١٤٠٥دار الكتاب العريب بريوت . تحقيق إبراهيم األبياري. ابن حممد بن علي اجلرجاين

م١٩٩٣هـ ١٤١٣.دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل:القاهرة. مقدمة.ابن خلدون 

، الزخمشري جار اهللا املتوىف: غريب الحديث واألثر، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الفائق

هـ٥٣٨

ه.١٤٦٥. مصر:مكتبة الشروك الدولية. م الوسيطالمعجطفى ، إبراهيم. مص

هـ٣٩٣املتوىف: .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب
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. وأساس البالغةالقاموس المحيط على طريقة المصباح المنير ترتيبزاوي، طاهر أمحد. ال

بريوت: دار الفكر، دون السنة.

دليل المعلم إلى استخدام الصور صيين، حممود إمساعيل وناصف مصطفى عبد العزيز واألصدقاء. 

م.١٩٩١. مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج: الرياض، والبطاقات في تعليم العربية

اتجاه التعليم والتعلم على السياق استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ضوءصطفى، سيف. امل

م.٢٠٠٦- ٢٠٠٥. ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية، العام

.  ١٤١٣الرباط إيسيكو. .ماهيتها لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه.فؤد حممد أمحد،عليان

.دار الغرب اإلسالمي.المنهاج في ترتيب الحجاج تحقيق عبد المجيد تركي.وليد ،باجي

٢٠٠١

.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي

١٩٨١.بريوت–املكتبة العلمية 

، مكة: حقوق الطبع وإعادته ى، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرحممود الناقة،كامل 

١٩٨٥حمفوظة جلامعة أم القرى، 

.. الرياض: دار الريةاأللعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةمصطفى عبد العزيز، ،ناصف

١٩٨١

١٩٩٦.. القاهرة : الدار املصرية اللبنانيةتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق. شحاتة،حسن
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يد سيد أمحد منصور ، العربيةسيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة ، عبد ا

١٩٨٣، الرياض: دار املعارف
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