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شعار
٩٩ ََّما َعلَى ٱ َّل ُس ِلو ِلإ ََّّل ٱ ۡل َلَ ُس َ ٱ َّ ُس َيعۡل لَ ُسم َما ت ُس ۡل دُس نَ َ َما ت َ ۡلكت ُس ُسم ن
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan. (Q.S. al-Maidah: 99)

إﻫداء
ت هذه الرسالة العلمية إىل:
أهديْ ُ
 .1أيب الذي أسعدين ابلعطاا بدون انتتار ،و ِمح
أأ ُل امسَءه بكل افتخار،
َء
عمره لريى اراًا قد حان قُطافُها بعد طول انتتار
وأرجو هللا أن ّدد َء
أكتسب قوةًا ووبةًا ال
عرفت معها معىن احلياة ،وبوجودها
 .2أمم الل ُ
ُ
صبيب الرأة
ب هلا
َء
حدود هلا ،وأرجو هللا أن ُ
يص ّد
َء
 .3إخواين ِمح
يف
الذيْ َءن حيفزوين على إمتام هذه الرسالة العلمية ورافقوين
ِمح
الدرر خطوة خبطوة ،وما يزالون يرافقوين
رر
مسرية احلياة ،ومعهم س ُ
َء
حىت اآلن
 .4مجيع املدرسني احملرتمني ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو الذين
مهدوا يل طريق العلم واملعرفة
 .5مجيع الزمالا املساعدين على إمتام هذه الرسالة العلمية الذين كانوا
أعواان يل يف حبثم هذا ،ونورا يضما التلمةَء الل كانت تقف أحياان
يف مسرييت العلمية

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم
على النيب األمم خري األانم ،سيدان وحبيبنا دمحم ،قد أخرجنا من ظلمار جلهل
إىل نور اإلسالم ،وعلى آله وأصحابه مصابيح التالم.
وبعد ،كان وضع هذه الرسالة العلمية شرطا من شروط تكوين البحث
للحصول على الدرجة اجلامع ية األوىل يف شعبة تعليم اللغة العربية اب جلامعة
لت يف إمتام هذه الرسالة العلمية املساعدار
اإلسالمية احلكومية مبيرتو ،وقد تناو ُ
الكثرية ،ولذلك يليق يل أن أقــدم بـبالغ االمتــنان ،وجزي ــل العرفان إىل كل من
وجهين ،وعلمين ،وأخذ بيدي يف سبيل إمتام هذه الرسالة العلمية  ،وأخص ذلك
إىل:
 .1األستاذة الدكتورة احلاجة إينيزار  ،املاجسترية ،رئيسة اجلامعة اإلسالمية
احلكومية مبيرتو.
 .2السيدة الدكتوراندة ختيجة ،املاجسترية املشرفة األوىل ،جلهدها لإلشراف
على هذه الرسالة العلمية ،واليت كانت لعلمه ا وفضله ا ،
 .3السيد ج .سواترجو ،املاجستري املشرف الثاين  ،جلهده لإلشراف على هذه
الرسالة العلمية  ،والذي كان لعلمه وفضله ،وحسن توجيهاته يف أن يصلح
وحيقق هذه الرسالة العلمية
 ، .4فله مين خالص الشكر والتقدير ،وفقه هللا.
مد يل يد العون يف
ويف النهاية يسرين أن أقدم جبزيل الشكر إىل كل من ّد
مسرييت البحث العلمم ،أشكرهم مجيعاًا وأمتىن من هللا عز وجل أن جيعل ذلك
يف موازين حسناهتم.

أن يف تقدمي الرسالة العلمية ،ال يستغين من اختالط اخلطاا
ومع ذلكّ ،د
والتقصري ،فلذلك أرجو االنتقادار واالقرتاحار إلصالح هذه الرسالة العلمية
يف العصر القادم ،وأخريا ،وعسى أن تنفع هذه الرسالة العلمية يف جمال التعليم
عاما.
يل خاصا ،وللقارئني ّد
ميرتو 5 ،يناير 2018
الباحث
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إن اخلطابة نوع من أنواع التعبري الشفهم يستطيع اخلطيب به التعبري عن
أفكاره إىل السامعني ،وهم أداة االتصال اللغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الفكرة
وعرضها من اخلطيب إىل السامعني  ،فأصبح التالميذ ذوي القدرة على
أي موضوع أو موقف جيري من خالل ما
االعتماد على نفوسهم يف التعبري عن ّد
تعلّدمه ِمحمن صياغة اجلمل والعبارار وقواعد اللغة وال سبيل حلصول القدرة على
اخلطابة العربية إال أن يعتين التالميذ على التدريب ابلتعبري عن أفكارهم أمام
السامعني بلسان فصيح سليم عن العيور اللسانية ،وأن يكون لدى التالميذ
مفردار كافية يستطيعون هبا التعبري عن أفكارهم ،فكان جناح التالميذ يف
اخلطابة العربية يرتبط ارتباط متينا حبفظ املفردار العربية.
بناا على الشرح املذكور ،قام الباحث البحث اال رتباطم بني حفظ
لدى تالميذ الفصل احلادي عشر IPB
املفردار والقدرة على اخلطابة العربية
مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرآن العالية ،ويف هذا البحث قدم
الباحث سؤال البحث " هل توجد العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على
اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني
2018/2017م ؟"
واملعلمار روضة القرآن العالية ميرتو للعام الدراسم
واستخدم الباحث تصميم البحث الكمم االرتباطم ملعرفة درجة االرتباط بني
املتغريين أي حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية  ،أما أدوار مجع

البياانر فاستخدم الباحث االختبار والوثيقة ،أما أسلور حتليل البياانر
فيستخدم رموز .Product moment
أما نتائج البحث فهم توجد العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على
اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني
2018/2017م،
واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم
 0،707وعند مقارنتها بقيمة rxy
وذلك ألن  rxyاحملسوبة تقع يف قيمة
اجلدولية عند درجة حرية ( ،27 )dfويف مستوى املعنوية  ،%5تقع يف قيمة
 0,380كانت قيمة  rxyاحملسوبة أكرب من قيمة  rxyاجلدولية ،سواا كانت
يف مستوى املعنوية  )0,380 >0،707( ،%5ولذا كانت الفرضية الل
قدمها الباحث ،وهم" وجود العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة
العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم  "2018/2017مقبولة .وكانت
قيمة  0،707 rxyوهم تقع بني قيمة  0,70وقيمة  ،8,00ولذلك كن أن
يقال أن هناك وجود العالقة الكافية بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة
العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م.

HUBUNGAN ANTARA HAFALAN KOSAKATA
DENGAN KEMAMPUAN PIDATO BAHASA ARAB SISWA
KELAS XI SMATMIROUDLOTULQUR’ANMETRO
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ABSTRAK
AZIZ BAYU WARDANA
NPM. 13100262
Pidato merupakan jenis pengungkapan lisan, dimana seorang
pembicara mengungkapkan pemikiranya kepada audiens. Pidato merupakan
sarana interaksi bahasa yang memiliki keterkaitan erat dengan pemindahan
pemikiran dan pemaparanya kepada para audiens. Melalui pidato siswa
memiliki kepercayan diri dalam mengungkapkan suatu topik atau kondisi
tertent mengunakan rangkaian kalimat dan pengungkapan yang
dipelajarinya, serta kaidah-kaidah bahasa. Tidak ada cara bagi hasilnya
kemampuan pidato bahasa Arab, kecuali siswa sunguh-sunguh berlatih
mengungkapkan pemikiran di depan para audiens dengan lisan yang fasih
dan selamat dari berbagai aib pengucapan. Siswa harus memiliki kosakata
yang sesuai, agar mampu mengungkapkan pemikiranya. Oleh karena itu
keberhasilan siswa dalam pidato bahasa Arab berkaitan erat dengan hafalan
kosakata yang diperolehnya.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian untuk
mengetahui hubungan antara hafalan kosakata dengan kemampuan pidato
bahasa Arab. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah,
yaitu: “Apakah ada hubungan antara hafalan kosakata dan kemampuan
pidato bahasa Arab siswa kelas XI IPB SMA TMI Roudlotul Qur’an Metro
tahun pelajaran 2017-2018. Peneliti mengunakan desain penelitian
kuantitatif, yang bersifat korelatif untuk mengetahui derajat hubungan
antara dua variabel, yaitu variabel hafalan kosakata dan kemampuan pidato
bahasa Arab. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan
dokumentasi, sedangkan analisis data mengunakan rumus Product Moment.
Adapun hasil penelitian yaitu ada hubungan antara hafalan kosakata
dengan kemampuan pidato bahasa Arab siswa kelas XI SMA TMI
Roudlotul Qur’an Metro tahun pelajaran 2017-2018. hal itu karena nilai
rhitung diperoleh 0,707 dan ketika dibandingkan dengan nilai rtabel pada
derajat kebebasan 27, pada level signifikansi 5% sebesar 0,380, maka nilai
rhitung lebih besar daripada nilai rtabel. Oleh karena itu hipotesis yang peneliti
ajukan, yaitu: ada hubungan antara hafalan kosakata dan kemampuan pidato
bahasa Arab siswa kelas XI SMA TMI Roudlotul Qur’an Metro tahun
pelajaran 2017-2018”, diterima.
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الفصل األول
املقدمة

أ .الدوافع إىل البحث
اخلطابة نوع من أنواع التعبري الشفهم يستطيع اخلطيب به التعبري عن
أفكاره إىل السامعني ،وهم أداة االتصال اللغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل
يرتجم اخلطيب أفكاره
الفكرة وعرضها من اخلطيب إىل السامعني ،فب
اخلطابة ّد
وخواطره ،ومشاعره ،وآراؤه ،وخرباته عن طريق التعبري الشفهم ،وتعترب اخلطابة
ِمح
ين
ا من آاثر الرقم اإلنساين
ًا
ومتهرا من متاهر التقدم االجتماعم ،وهلذا عُ َء
ٍ
شعب ،واهتمت هبا كل األمم يف كل ٍ
هبا كل ٍ
زمان
ومكان ،واختذهتا أداةًا
لتوجيه اجلماعار ،وإصالح اجملتمعار
وتربز أمهية اخلطابة العربية يف جمال تعليم اللغة العربية من عدة جوانب،
منها تنمية شجاعة التالميذ للتعبري أمام السامعني عن موضوع معني،
وتدريبهم على التعبري تتكون فيه من املفردار واجلمل والعبارار الل متثل
املهارار اللغوية ،فيتمرن التالميذ لساهنم على نطق املفردار والكلمار
واجلمل العربية مع تنمية قدرهتم على اإللقاا و كيفية التعبري الناجحة الل
تساعد يف إيصال األفكار إىل السامعني ،ويف هذا احلال يتمرن التالميذ مىت
يتحدثون ومىت يتوقفون عند اخلطابة ،و استجالر اهتمام السامعني ،والثقة
على النفس عند اإللقاا.
وللخطابة العربية أمهية كبرية يف تنمية مواهب التالميذ وقدراهتم الفكرية،
وترتيب األفكار وتواصلها يف التعبري أبسلور واضح ،فأصبح التالميذ ذوي

أي موضوع أو موقف جيري
القدرة على االعتماد على نفوسهم يف التعبري عن ّد
من خالل ما تعلّدمه ِمحمن صياغة اجلمل والعبارار وقواعد اللغة.
يب التالميذ على تعبري أفكارهم يف شكل العبارار الشفوية
ويهتم تدر ُ
عن طريق اخلطابة  ،ألن عصران هذا ال يكفم مبجرد االتصال الراكز على
الكتابة فقط ،ولكن حتتاج أيضا إىل العبارار الشفوية ،بل كانت العبارار
الشفوية مقياسا جلودة التفكري وفقا ملنهج التفكري الصحيح ،والوصول إىل
التأثريِمح يف املخاطبني ،وإقناعهم مبا يطـرح علـيهم مـن أفكـار وموضـوعار،
واسـتمالِمحة قلـوهبم حن َءـو رأي معـني.
وال سبيل حلصول القدرة على اخلطابة العربية إال أن يعتين التالميذ على
التدريب ابلتعبري عن أفكارهم أمام السامعني بلسان فصيح سليم عن العيور
اللسانية ،وأن يكون لدى التالميذ مفردار كافية يستطيعون هبا التعبري عن
أفكارهم ،فكان جناح التالميذ يف اخلطابة العربية يرتبط ارتباط متينا حبفظ
املفردار العربية.
بناا على الشرح املذكور ،فيهتم حفظ املفردار العربية يف عملية اخلطابة
يتوزد التالميذ
العربية ألهنا
عنصر رئيسم يف النشاط اللغوي ،وهم أول ما ّد
ٌ
التعبري
الستخدام اللغة كوسيلة االتصال يف أنواع اجملاالر ،خاصة يف
الشفوي الذي يلزم على التلميذ حفظ املفردار ،يهدف ذلك إىل إقدار
التالميذ على استخدام املفردار استخداما صحيحا مناسبا ابلسياق
دور هام ليكون لدى التالميذ زاد
واملوضوع ،ولذلك كان حل فظ املفردار ٌ
حسب مقاصدهم.
لغوي ألجل التحادث فيما يقصدونه
َء

بناا على املالحتة القبلية يف مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرآن العالية ميرتو  ،رأى الباحث أن اخلطابة العربية من برانمج تعليم
اللغة العربية يف تلك املدرسة ،يهدف ذلك إىل إقدار التالميذ على اخلطابة
العربية أمام اجلمهور ،وتشجيعهم على التعبري عن األراا واألفكار أمام
اجلمهور ابللغة العربية ،ويف بعض األحيان تقدم املدرسة التالميذ إىل عدة
املَءاب َءرَءزار أو املسابقار مثل مسابقة اخلطابة العربية بني املدارس اإلسالمية
مبدينة ميرتو ،ورمبا عقدر املدرسة مسابقة اخلطابة بني التالميذ وسيعرض
الفائز منها يف األحداث املعينة ،مثل االحتفاالر املدرسية واإلسالمية
وغريها ،لكن هناك عدة مشكالر تعارض حصول القدرة على اخلطابة
العربية ،كما ذكرها مدرس اللغة العربية ،منها قلة حفظ املفردار لدى
التالميذ حىت اليسهل عليهم التعبري ورمبا يدفع ذلك إىل قلة شجاعتهم
للتعبري أمام اجلمهور ،و ظهور الشك يف التلفظ وقلة مناسبة املفردار
املختارة ابملوضوع والواقع أن كثريا من التالميذ ال لكون املفردار الكافية
ألجل وادثتهم اليومية ،السيما ألجل اخلطابة الل تطلب شروطا أخرى
واإلحاطة
غري املفردار ،مثل الشجاعة والنطق الصحيح واإلتقان
ابملوضوع الذي سيتحدث عنه.
نترا إىل املشكالر املذكور ،رأى الباحث أن أسبار مشكالر
اخلطابة العربية ،أكثرها يرجع إىل قلة حفظ املفردار ،ولذا يريد الباحث

املالحتة القبلية يف مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرأن العالية ميرتو،
2017

يف اتريخ  25يوليو

تطبيق حفظ املفردار يف عملية تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل
احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرآن العالية ميرتو.

ب .حتقيق املشكالت

بناا على دوافع البحث السابقة ،فيمكن هنا حتقيق املشكالر
التالية:
 .1تكرير املفردار الواحدة عند اخلطابة العربية لنقص املفردار الكافية
 .2نطق املفردار غري مرونة أو ظهور الشك يف التلفظ
 .3قلة مناسبة املفردار املختارة ابملوضوع

ج .حتديد املشكالت

اعتمادا على حتقيق املشكالر السابق ،فيمكن حتديد البحث هنا
مبا يلم:
 .1املفردار يف هذا البحث ودودة ابملفردار ألجل اخلطابة العربية
 .2اخلطابة يف هذا البحث ودودة ابخلطابة العربية املناسبة مبواد تدريس
اللغة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني
واملعلمار روضة القرآن العالية ميرتو

د .سؤال البحث
بناا على حتديد البحث السابق ،فيقدم الباحث سؤال البحث،
وهو "هل توجد العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية
لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرآن العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م ؟"

ه .غرض البحث ومنافعه

 .1غرض البحث
بناا على سؤال البحث السابق ،فيهدف هذا البحث إىل معرفة
العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية لدى تالميذ
الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرآن
العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م.
 .2منافع البحث
يرجى هذا البحث انفعا إلسهام املعلومار العلمية يف تعليم اللغة
أ َ -ء
العربية ،خاصة يف اخلطابة العربية وتدريس املفردار
احملاوالتن لتعليمية
ر -يرجى أن يكون هذا البحث انفعا الختيار
املساعدة على الطالب يف اخلطابة العربية
تربية
ج  -يرجى أن يكون هذا البحث انفعا ملدرس وتالميذ مدرسة
املعلمني واملعلمار روضة القرآن العالية ميرتو يف حتسني عملية تعليم
اخلطابة العربية.

الفصل الثاين

اإلطار النظري
أ .الوصف النظري
 .1اخلطابة

أ -مفهوم اخلطابة
ذكر ابن عاشور مفهوم اخلطابة" :كالم حياول به إقناع أصناف
غر ٍ
املتكلم لفعله أو االنفعال به ".وعرب
ض يقصده
السامعني بصحة ْ
ُ
عبد اجلليل عبده اخلطابة هم" :إلقاا الكالم املنثور سجعا أو مرسال،
الستمالة السامعني إىل رأي أو ترغيبهم يف عمل ".وذكر عبد اجلليل
يف تعريف اخلطابة "وأوضح وأدق ما عرفت به اخلابة أهنا :فن خماطبة
اجلماهري بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة".
وعرب إمساعيل علم دمحم ،تعريف اخلطابة مبا يلم:
ومن أمجع التعريفار فيما أرى تعريف اخلطابة أبهنا فن
مشافهة اجلمهور ،وإقناعه واستمالتِمحه فالبد من مشافهة ،وإال كانت
كتابة أو شعرا مدوان  ،والبد من مجهور يستمع ،وإال كان الكالم
حديثا أو وصية والبد مـن اإلقنـاع  ،وذلـك بـأن يوضـح اخلطيـب رأيـه
للـسامعني ويؤيـده ابلرباهني ليعتقـدوه كـما اعتقـده ،ثـم البـد مـن
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دمحم طاهر ابن عاشور ،أصول اإلنشاا واخلطابة( ،الرايض :دار املنهاج للنشر والتوزيع1433 ،ه) ،ص.
دمحم اخلضر حسني ،اخلطابة عند العرر( ،الرايض :دار املنهاج للنشر والتوزيع1433 ،ه) ،ص177 .
عبد اجلليل عبده شبلم ،اخلطابة وإعداد اخلطيب( ،القاهرة :دار الشروق ،)1981 ،ص15 .

االسـتمالة ،واملـراد هبـا أن يهـيج اخلطيب نفوس سامعيه أو يهدئها ،
سارا أو وزان ،
ويقـبض عـلى زمـام عـواطفهم يتـصرف هبـا كيف شاا ّ ،د
مضحكا أو مبكيا ،داعيا إىل الثورة أو إىل السكينة".
بناا على التعاريف املذكورة كن أن يقال أن اخلطابة هم
كالم منثور مؤلف خياطب به الفرد اجلماعة قصد اإلقناع واالستمالة ،
فتبىن اخلطابة على امل شافهة أمام اجل مهور ،وإقناع هم ،واستمالهتم،
الوانني والقواعد الل
وهم هبذا املفهوم من فنون التعبري الشفهم جتمع ق
تلزم على الدارس معرفة طر ائق التـأثري بـالكالم ،وحسن اإلقناع
ابخلطار وما جيب أن يكـون عليـه اخلطيـب مـن صـفار ،ومـا ينبغـم
أن يتجـه إليـه مـن املعـاين يف املوضـوعار املختلفـة ،ومـا تكـون عليـه
ألفـاظ اخلطبـة وأسـاليبها وترتيبها.
واخلطابة نوع من أنواع احملاداثر ،وقسم من أقسام النَّثر،
ولون من ألوانه الفنيَّة َءختتَّص ابجلماهري ،بقصد االستمالة والتأثري ،وهم
فَء ُّن خماطبة اجلماهري للتأثري عليهم واستمالتهم .مبا أن اخلطابة لون
من احملاداثر ،فاحملاداثر رافقت اإلنسان منذ وجوده على التحقيق،
ولكن اخلطابة متيَّزر حبقيقتها عن مطلق وادثة إىل فَءن ،واختصت
ابجلماهري دون األفراد ،وقصد هبا التأثري واالستمالة ،ال جمرد التعبري
عما يف النفس.
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إمساعيل علم دمحم ،فن اخلطابة ومهارة اخلطيب ( ،القاهرة :دار اململكة للنشر والتوزيع ،)2016 ،ص.

ب -أنواع اخلطابة
تتنوع اخلطابة حسب أهدافِمحها وأمثلتها إىل ثالث ُخطَء ٍ
ب ،وهم:
خطب إعطاا املعلومار ،وخطب اإلقناع ،وخطب املناسبار ،واخلطب
اإلسالمية ،وألجل يعرضها الباحث تلك اخلطب كما يلم:
أ) .إعطاا املعلومار
وهم تلك اخلُطَءب الل هتدف إىل شيئ من األمور التالية:
 - 1اإليضاح
 - 2الوصف
 - 3التعريف
 - 4التدريب
 - 5املقابالر
 - 6التقرير
 - 7الشرح
 - 8البيان
 - 9التعليم
- 10إعطاا الشهادة أمام القضاا
ر)ُ .خطَءب اإلقناع
واملقصود هبا التأثري على األفكار أو االجتاهار لتغيريها أو
تغيري السلوك ،وذلك من خالل إحدى طرق اإلقناع الرئيسة
التالية:
 - 1استعمال ثقة النفس

 - 2التأثري العاطفم
 - 3استخدام املنطق
ج)ُ .خطَءب املناسبار
واملقصود هبا تلبية حاجة اجتماعية ألجل بناا العالقار،
وأمثلتها:
 - 1الرتحيب
 - 2مجع التربُّعار
 - 3التكرمي (املدح-الشكر)
 - 4ختام حفل
 - 5افتتاح
 - 6تعيني مسؤول جديد
 - 7التعريف بشخص
 - 8ترشيح شخص
 - 9التقاعد (ترك العمل)
- 10التهنئة
- 11النعم
التخرج
- 12حفالر ّد
- 13توزيع شهادار التقدير.
بناا على أنواع اخلطب املذكورة ،تتنوع اخلطابة إىل إعطاا
املعلومار واإلقناع واملناسبار ،وهذه الثالثة تنقسم أيضا إىل عدة
طارق دمحم السويدان ،فن اإللقاا الرائع ،ص47 .

ُخطَءب
ُخطَءب ،ولكن يركز الباحث يف هذا البحث على نوع
املناسبار يف قسم التعريف بشخص  ،نترا إىل املنهج الدراسم املقرر
يف تعليم اللغة العربية يف ميدان البحث حيث كانت فيه مواد درس
اللغة العربية تتعلق مبوضوع التعرف والتهنئة ،ولذا أيخذ الباحث
معني كما ثبت يف احملتوى الدراسم.
اخلطابة يف التعريف بشخص َّ
ج -اخلطوات يف اخلطابة
حيتاج جناح اخلطابة إىل حتديد خطواهتا والقيام هبا والتقييم
بعدها ،وذلك لتحقيق غرضها املنشوذ ولتكون مهارة مكتسبة
ابلتدريب واملمارسة ،أما اخلطوار يف اخلطابة فتعتمد على األركان
التالية:
- 1الديباجة :وهم فاحتة اخلطبة املشتملة على أد وثناا على هللا
تعاىل ،وصالة على رسوله ،وما هو من ذلك القبيل.
- 2التخلص :وهو موقع (أما بعد) وحنوها ،مثل (ايأيها الناس) والشرط
فيه أن يكون الديباجة قد هيأر النفوس ،وأشعرر ابلغرض
املطلور.
- 3املقدمة :وهم مبدأ اخلطبة يف احلقيقة ،ونعين هبا الكالم الذي
يقصد منه هتنئة نفوس السامعني لتلقم ما سيلقى إليهم ابلتسليم.
- 4الغرض ،وهو الذي من أجله انتصب اخلطيب ليخطبِ ،مح
فوزانه
ِمحوزان املطلور يف القياس املنطقم ،ويعرب عنه ابلنتيجة عند حصوله.
- 5البيان ،أعين بيان الغرض وإيضاحه ،وذلك إما ابالستدالل ،أو
التمثيل ،أو االستطراد ،أو اإلشارة.

- 6الغاية :وهم التحريض أو التخذير ،وشأهنا أن تقع أخر شرط فيه
اخلطبة بعد ما تقدم ،وقد يقدمها اخلطيب مث أييت بعدها بغريها
فتصري املقدمة دليال إذا أتخرر ،وتعرى اخلطبة عن املقدمة حينئذ.
- 7خامتة اخلطبة :وحيسن فيها أن تكون كالما جامعا ملا تقدمه ،أو
إشارة إىل أنه قد أتى على املقصود ،وانتهى منه ،أو أمرا ابلتثبيت
أو دعاا أو حنو ذلك.
اعتمادا على الرأي املذكور ،كن القول أن اخلطابة الناجحة
حتناج إىل اخلطوار تساعد اخلطيب يف عملية اخلطابة ،ومتثل تلك
اخلطوار سبعة أركان يلزم على اخلطيب القيام هبا ،من الديباجة
والتخلص واملقدمة والغرض والبيان والغاية واخلامتة ،وكل ركن يف هذه
اخلطوار أحوال تتميز عن أحوال يف ركن أخر ،كما يف الديباجة يلزم
على اخلطيب فاحتة اخلطبة املشتملة على أد وثناا على هللا تعاىل ،ويف
املقدمة هتنئة نفوس السامعني ابلرتحيب والتقدير والتسليم ،ويف اخلامتة
أييت اخلطيب ابلكالم اجلامع ملا تقدمه ،أو إشارة إىل أنه قد أتى على
املقصود ،وانتهى منه ،واستخلصه.
د -أﻫداف اخلطابة
اهلدف املقصود من اخلطار هو املعيار احلقيقم الضابط
لإلبداع ،فالكالم العشوائم واجلامالر الفارغة من مضموهنا واجلمل
احملفوظة وحنو ذلك من جماالر احلديث ال تؤسس خلطار جدي مؤثر
دمحم طاهر ابن عاشور ،أصول اإلنشاا واخلطابة ،ص142 .

يف الفئار املستهدفة .فاخلطار ال بد له أن يكون له اهلدف كن فهمه
من قبل املخاطبني وليس من طرف املتحدث ،فاخلطار القصري ذو
اهلدف الواضح أجدى من خطاابر طويلة مملة متعددة بال هدف".
"والغاية من دراسة اخلطابة وتعلم قواعدها ،وممارستها؛ الوصول
إىل التأثري ِمحِيف املخاطبني ،وإقناعهم مبا يطـرح علـيهم مـن أفكـار
وموضـوعار ،واسـتمالِمحة قلـوهبم حنـو رأي معـني ،حلملهـم عـلى فعـل شما أو
تركـه ،أو اعتقـاد أمـر أو عكسه"  .ويف عبارة أخرى " ،غاية اخلطبة وهدفها
ووورها األساسم هو التأثري واإلقناع".
"وللخطابة غاية ذار شأن خطري ،وهم إرشاد الناس إىل احلقائق
وألهم على ما ينفعهم يف العاجل واآلجل ،واخلطابة معدودة من وسائل
السيادة والزعامة وكانوا يعدوهنا شرطا لإلمارة ،فهم تكمل اإلنسان وترفعه
إىل ذرا اجملد والشرف".
وهتدف اخلطابة إىل فكرةٍ ِمح
وحتس ِمحن أهدافها،
ورغبة تزيني أوضاعها ُّ
وقد تكون معلومةًا من قبل فهم تعمد إىل اإلاثرة واإلقناع ،وختاطب
العواطف والشعور وتستهدف االستمالة ،وتعم املثقفني وغريهم  ،ومن أراد
التأثري يف اجملتمع ،خرياًا فعليه أن حيسن خطار الناس ،وخطار الناس
يعتمد على أسس ومنطلقار وثوابت علمية ،جتمع بني قوة الشخصية
ونربة الصور وحجم الوعم الفردي واجلماعم ،والقدرة التمثيلية ،وفهم

ص2.

إمساعيل علم دمحم ،فن اخلطابة ومهارة اخلطيب ،ص19 .
سوسن أأد املعلمم ،مهارار اإللقاا املؤثر  /www.kau.edu.sa/Files ،اتريخ  29يونيو 2017،
طارق دمحم السويدان ،فن اإللقاا الرائع( ،الكويت :شركة اإلبداع الفكري ،)2004 ،ص21 .

علم النفس السلوكم والنفس احلركم ،وهم عوامل جامعة مؤثرة يف الناس
ومتهرا من
أثرا من آاثر الرقم اإلنساين
ًا
دون أدىن شك  .وتعترب اخلطابة ًا
متاهر التقدم االجتماعم ،وهلذا عُ ِمحين هبا كل ٍ
شعب ،واهتمت هبا كل
َء
ٍ
األمم يف كل ٍ
ومكان ،واختذهتا أدا ًاة لتوجيه اجلماعار ،وإصالح
زمان
اجملتمعار.
ه -مؤشرات القدرة على اخلطابة
كن تلحيظ مؤشرار القدرة على اخلطابة ابالعتماد على الرأي

التايل:
 .1التحضري واإلعداد اجليد للخطبة من خالل توفري االحتياجار
كاملراجع ،ووسائل العرض ،وغريها
 .2العلم واملعرفة واإلحاطة ابملوضوع الذي سيتحدث عنه.
 .3املهارة اللغوية وذلك ابمتالك رصيد جيد من املفردار واجلمل
والعبارار الل تزوده بقدرة فائقة على التعبري ،و كذلك اآلاير
واألحاديث واألشعار الل يستدل هبا على ماسيقول
 .4إيصال رسالة مهمة متس حياة املستمعني وتستجلب اهتمامهم
 .5الثقة يف النفس حىت يصل لعقول وقلور مجهوره.
 .6الصدق يف احلديث واألمانة يف النقل
 .7مراعاة حال املستمعني و اختيار املوضوع املناسب هلم.
 .8إتقان لغة اجلسد ومهارار االستماع اجليد لآلخرين آي يكسب
ثقتهم.

 .9اإل ان والقناعة مبا يقول .مما جيعل عينيه تلمعان ،وصوته يفيض
ابملشاعر والعواطف جتاه ما يتحدث عنه
 .10يعرف مىت يتحدث ومىت يتوقف.
ولتحقيق القدرار السابقة ،يلزم على اخلطيب يف اخلطابة
الناجحة االمور التالية :
 .1األفكار واللغة تعرب هبا عن هذه األفكار :اختيار التعبري األنسب،
وتنتيم األفكار ابلشكل املناسب لكل غرض يساهم يف إجناح
العرض يف ذلك الوقت من ذلك اجلمهور.
 .2نربة الصور :الكلمار ال تعرب عن املعىن وحدها ،إمنا كيفية التعبري
هم الل تساعد يف إيصال هذه األفكار وفهم هذه املتلقى هلا.
 .3املتهر اخلارجم :يؤثر على االنطباع الذي ترتكه لدى اجلمهور،
وابلتايل على رسالتك له ،جيب العناية به ليخدمك ال أن يقف حجر
عثرة بينك التواصل الفور والفعال.
 .4تعبري الوجه :ال كن للمحاضر أن يتوقع جتاور اجلمهور معه أو
التفاعل معه إن كان وجهه خاليا من التعبري طوال فرتة العرض ،تعبري
الوجه عبارة عن لغة غري مسموعة يتواصل هبا البشر فأحسن توظيف
هذه اللغة لتخدمك.

سوسن أأد املعلمم ،مهارار اإللقاا املؤثر ،ص3-2 .
زين غنما ،مهارار اإللقاا والتعامل مع وسائل اإلعالم  ،جملة مركز القدس للدراسار السياية ،إصدار
أبريل  ،2008ص3 .

بناا على الشرح املذكور ،تتهر القدرة على اخلطابة من عدة
املؤشرار ،تتكون من التحضري واإلعداد ،والعلم واملعرفة واإلحاطة
ابملوضوع الذي سيتحدث عنه ،واملهارة اللغوية والقدرة على استجالر
اهتمام السامعني ،والثقة يف النفس عند اإللقاا ،ومراعاة حال
املستمعني ،وكذا معرفة األحوال املناسبة للتحدث والتوقف .وكما يلزم
على اخلطيب حتضري وإعداد اخلطبة واملوضوع املراد التحدث عنه،
فينبغم أن يتصف اخلطيب حبسن املعرفة واإلحاطة بفن اخلطابة الذي
يتحدث عنه ،فإن ذلك أبلغ يف الوصول إىل السامعني وشد انتباههم.
ومن مؤشرار القدرة على اخلطابة أن يكون لدى اخلطيب
املهارار اللغوية حيث تلك املفردار الكافية وحسن التعبري الشفوي
والقدرة على التعبري بطريق صحيح سليم من عيور اللسان والنطق
والقواعد ،وأن جيتنب املفردار غري املألوفة الل اليسهل لدى السامعني
فهمها ،ومن مؤشراهتا أيضا قدرة اخلطيب على توجيه السامعني إىل
اهتمام ما يلقيه اخلطيب ،وانتباه نفوسهم الستماع الكالم واملوضوع
ومعرفة األحوال املناسبة للتحدث والتوقف ،أي مىت يقتضم املقام إىل
التحدث والتوقف.
وتلك املؤشرار املذكورة ،متثل قدرة اخلطيب على إعطاا
عليها وحتضري
املعلومار وإيصاهلا للسامعني ،رصورة من األلْفاظ الدالَّة ْ
األفهام لدى السامعني حبسن اخلطار ،مع مراعاة القواعد اللغوية حىت
تتوفر اخلطابة الشروظ الالزمة للخطابة الناجحة ،من جهة االلفاظ
والتعبري ،وأثرها يف قلور السامعني.

 .2حفظ املفردات
أ -مفهوم حفظ املفردات
احلفظ يف اللغة مصدر حفظ مبعىن " :حفظ الدرس  :استتهره،
وعند ترمجتها إىل اللغة اإلندونسية كن أن يرتجم مبعىنmenghafal, :
 ، mengingat.وعرب اجلرجاين مفهوم احلفظ أبنه "ضبط الصور
املدركة"
أما تعريف املفردار فإهنا عنصور من عناصر اللغة اهلامة ،حبيث
تتضمن املعاىن واستخدمها املتكلم أو الكاتب يف العملية اللغوية،
وأهنا مستوى قدرة الشخص يف املهارة اللغوية ،ألن املهارة اللغوية
متوقفة على املفردار الل استوعب الشخص معانيها اللفطية.
Kosakata (mufradat) adalah himpunan kata atau khazanah kata yang
diketahui oleh seseorang atau kelompok, atau merupakan bagian dari
suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai
himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan
kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru.
Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan
gambaran dari intelejensia atau tingkat pendidikannya15.

أن املفردار هم أدوار أل املعىن
وعرب ومود كامل الناقة ّد
ّد
كما ّدأهنا يف ذار الوقت وسائل للتفكري ،فباملفردار يستطيع املتكلم
أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمار حتمل ما يريد .وذكر مهدي
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 279

اجلرجاين ،كتار التعريفار( ،بريور :مكتبة لبنان ،)1985 ،ص94 .
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Neneng L M, Pembelajaran Mufradat (Kosa Kata) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,
Kantor Balai Diklat Keagamaan Jakarta, dalam http://bdkjakarta.kemenag.go.id/ dikases tanggal 9
April 2016

ومود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغار أخرى بلغار أخرى ،أسسه -مداخله-طرق

تدريسه (مملكة العربية السعودية ،جامعة ّدأم القرى ) 1985،ص161.

وهبة وكامل املهندس مفهوم مفردار اللغة (" ،)vocabularyيقصد هبا
عادة مفردار اللغة الل يستعملها مؤلف معني أو فئة معينة من
املختصني".
نترا إىل اإلقتباس املذكور ،يفهم أن املفردار هم جمموعة من
الكلمار الل يعرفها الشخص ،كن استخدامها يف تركيب
يصور مستوى
الكلمار ،وأهنا ّد
تعد من الثروة اللغوية بوجه عام الذي ّد
كفااته يف فن اللغة ،وابلنتر إىل أهنا من الثروة اللغوية ،فاملفردار هلا
دور هام يف تعليم اللغة ،خاصة يف تعليم اللغة األجنبية الذي تتوقف
مهارهتا مبعرفة املفردار ومعانيها يف اللغة املرتمجة عنها ،وعلى ذلك
فمىت زادر ثروة اللغة بكثرة املفردار الل لكها الشخص ،فازدادر
له كفااته يف اللغة ،حىت يستطيع على تعبريما شاا ،مستخدما
ابملفردار الل يعرفها.
ب -أنواع املفردات وخصائصها
إن مفردار اللغة يف أي لغة متباينة وخمتلفة فمثال :من حيث
عدد حروفها و سهولة نطقها و اتبتها .كذلك من حيث التجريد و
احملسوس فهناك كلمار تدل على أشياا وسوسة وتدرك ابحدى
احلواس اخلمس املعروفة  ،كما أن هناك مفردار التدرك ابحلواس و
تسمى املفردار اجملردة.
مهدي وهبة وكامل املهندس ،معجم املصطلحار العربية يف اللغة واألدر ( ،بريور :مكتبة لبنان،
،)1984ص377 .

بناا على ذلك  ،اتضح أن هناك أنواع كثرية من املفردار العربية.
لكن ليكون هذا البحث أوضح  ،فتحاول الباحثة هنا على تقسيم
املفردار مبا يلم:
 .1املفردار االمسية و تشمل :
أ - .االسم العام و العلم و املصدر (رجل – دمحم – كتابة)
ر- .الصفة (طويل – مصري – احسن – اعلم)
ج - .الضمري (أان – هذه – الل)
 .2املفردار الفعلية و تشمل :الفعل املاضم (طلع) و الفعل املضارع
(يكتب) و الفعل األمر (اكتب)
 .3مفردار التروف ويتنوع إىل :ظروف الزمن (أمس ,اليوم) ظرف
املكان (فوق ،حتت)
 .4األدوار و تشمل:
اجلر
أ -الروابط مثل حروف ّد
االستثناا واالستدراك.

 ،و حروف العطف  ،و حروف

ر -التحويليار و تشمل أدوار النفم و ادوار االستفهام.
 .5اخلوالف ،ومسيت بذلك ملخالفتها من كل ما ذكر و تنقسم إىل:
أ  -أمساا األفعال

ر -أمساا األصوار
الذم (نعم ،و بئس)
ج -املدح و ّد

د  -العجب (ما أفعله و أفعل به)
بناا على الرأي السابق يفهم أن املفردار تتنوع إىل عدة أنواع ،وهم
املفردار االمسية ،والفعلية واألدوار ،ولكل من ذالك خصائص مثل
األمساا ،فإهنا "كلمة تدل بذاهتا على شيئ وسوس مثل بيت ،حناس،
أو شيئ غري وسوس ،عرف ابلعقل مثل شجاعة ،مرواة ،شرف ،وهم
يف احلالتني ال يقرتن بزمن" .
أما خصائص الفعل (األفعال) فيمكن عرضها بعالمار اتلية:
 .1اتصاله بتاا الفاعل أو اتا التأنيث الساكنة.
 .2اتصاله بياا املخاطبة.
 .3فبوله دخول قد أو السني أو سوف.
 .4قبوله النواصب واجلوازم.
 .5اتصاله بنون التوكيد اخلفيفة أوالثقيلة.
لكل من املفردار العربية
اعتمادا على الرأي املذكور ،يفهم أن ّد
مكانة خاصة تتطلب االستعمال اخلاص ،مثل املفردار االمسيية فإهنا
كلمة ال تقرتن ابلزمن يف نفسها ،وصحت لتكون ابتداا يف أول اجلملة،
 diakses tanggal 17أمهية-تعليم-املفردار-العربية

https://nuryani27.wordpress.com/2012/11/27
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عبد هللا دمحم النقراط ،الشامل يف اللغة العربية( ،بنغازي :دار الكتب الوطنية ،)2003 ،ص12 .
نفس املرجع ،ص15 .

 وكذا،كما تليق بوضع اجلملة االمسية أي اجلملة الل تبدأ ابألمساا
 وتصح ألداا، فإهنا مفردار الل تقرتن بزمن يف نفسها،املفردار الفعلية
 أي اجلملة الل تبدأ ابألفعال،اجلملة الفعلية
 تقنية تعليم املفردات-ج
أن لتعليم املفردار ابلنسبة إىل مىتعلم اللغة األجنبية حتتاج إىل
،تقنية خاصة الل تساعده يف تيسري اإلجناج وحتقيق اجلوانب املؤثرة
فعندما يسمع الطالب الكلمة األجنبية فيحتاج إىل تفكري الكيفية الل
 وأيضا حيتاج إىل ترشيخ تلك،تسهل له فهم معناها وكيفية استخدامها
الكلمة حىت يكون لدى الطالب ملكة راسخة يستطيع هبا التعبري مىت
 فهمWa Muna  أما تقنية تعليم املفردار كما يراها، شاا وكيف شاا
:كما يلم
1. Mendengarkan kata
Dalam pembelajaran kosakata mendengarkan kata menempati urutan
pertama. Diharapkan guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mendengarkan apa yang diucapkannya. Mendengarkan ini
merupakan hal penting dalam pembelajaran bahasa karena kesalahan
dalam pendengaran berakibat pada kesalahan dalam penulisan dan
pengucapan.
2. Mengucapkan kata
Setelah siswa mendengarkan kosakata dari ucapan gurunya, tahapan
selanjutnya adalah pemberian kesempatan kepada siswa untuk
mengucapkan apa yang telah didengarnya dalam hal ini guru harus
benar benar memperhatikan ketepatan.
3. Mendapatkan makna kata
Pemberian arti kata kepada siswa sedapat mungkin agar menghindari
terjemahan secara langsung agar makna kata yang dipelajari tidak
cepat dilupakan oleh siswa. 21

21

Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Teras, 2011)., h. 148

تتكون من
اعتمادا على الرأي املذكور ،أن تقنية تعليم املفردارّ ،د
لكل
ثالثة مراحل ،وهم :استماع الكلمة ،مث تكلّدمها ،مث تناول املعىن ،و ّد
هتتم مراعاهتا الل كن توضيحها مبا يلم:
واحد منها وجوه ّد
 )1استماع املفردار
وهم التقنية األوىل يف تعليم املفردار العربية ،واألمر الذي يهتم
به إاتحة الفرصة على الطلبة الستماع الكلمة الصحيحة ،سليمة
عن شبهة احلروف ،أو اختالط خمارجها ،ألن االستماع مبدأ أول
لتناول املهارة التالية من الكالم والكتابة ،وعلى هذا السياق،
نصه:
أوضح على دمحم مذكور مبا ّد
للنمو اللغوي بصفة عامة ،فالطفل
جند أن االاستماع شرط أساسم ّد
التعرف على األصوار احمليطة به،
يبدأ بعد الوالدة بعدة أايم يف ّد
ويف هناية عامه األول تقريبا يبدأ يف نطق الكلمار ،ومع بداية
التعليم يف املدرسة يستخدم حصيلة األصوار املسموعة لديه يف
التعرف على الكلمار والتمييز بني أصوار الكلمار املكتوبة فيقرأ
ويكتب.
نترا إىل مقتضى اإلقتباس املذكور ،يفهم أن االستماع مبدأ
للنمو
لتطور املهارار اللغوية ،فهم شرط أساسم ّد
اإلنطالق ّد
اللغوي ،يعتمد الطالب يف بداية تعلّدمه على األصوار املسموعة،
تنشأ منها صورة الكلمة ،خمارجها ومعانيها ،وعلى ذلك  ،يتهر
ارتباط مهارة االستماع بتناول املفردار ،من جهة حتقيق األصوار
على أأد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،ص73 .

يف املرة األوىل ،مث حتضري املعاين يف املرة الثانية  .وهذا يعين أن
حصول ملكة اللغة يبدأ من االستماع كما يف الرأي التايل:
"فاملتكلم من العرر حني كانت اللغة العربية موجودة فيهم
يسمع كالم أهل جيله ،وأساليبهم يف خماطبتهم ،وكيفية تعبريهم عن
مقاصدهم ،فيلقنها كذلك ،مث ال يزال مساعه لذلك يتجدد يف كل
خلتة ،ومن كل متكلم ،واستعماله يتكرر إىل أن يصر ذلك ملكة
وصفة راسخة".
من الرأي السابق كن أن يقال أن استماع املفردار وكفية
نطقها هو مبدأ يف حتصيل ملكة لغوية وصفة راسخة يستطيع هبا
الطالب أن يستخدم اللغة يف التفاعل والتعامل ابالعتماد على
سيطرهتم يف املفردار.
 .)2التكلّدم (تعبري املفردار)
عد التكلم من تقنيار تعلميم املفردار بعد االستماع ،ألن
يُ ّد
جمرد استماع الكلمار ال يكفم لتحضري صورهتا الكاملة يف الذهن
ّد
حىت ينطقها الطالب ،وكذا ال حتصل لدى الطالب زايدة املفردار
املقنعة وحيفظ عن ظاهر قلبه ،حىت يستطيع على نطق ما يسمعه
بنطق جيد ،ولذلك حيتاج الطالب إىل التعبري الشفهم لتناول
عد التعبري
نصه " يُ ّد
املفردار ،ويف هذا السياق ،أوضح الوائلم مبا ّد
الكتايب ،والواقع ال يتأتى
بىن عليه التعبريُ
ّد
ّد
الشفهم األساس الذي يُ َء
على أأد مدكور وإ ان أأد هريدي ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،النترية والتطبيق( ،القاهرة:
دار الفكر العريب )2006 ،ص36 .

يري إذا مل يكن هناك إعتنااٌ واضح ابلتعبري
النجاح يف التعبري التحر ّد
ابلشفهم ّدأوال يف اخلطة
الشفهم ،ومن هنا أييت اإلهتمام
َء
الدراسية"
اعتمادا على الرأي املذكور ،أن تعبري املفردار تعبريا شفواي،
أهم ما يتعلمه الطالب يف اكتسار املهارة اللغوية ،وكذا يلزمه
من ّد
عند واولته لتناول املفردار األجنبية ،الهنا تتميز من لغة األم ،الل
تكلم الطالب يف وادثته اليومية ،فحينئذ حيتاج إىل التدريبار
والتكريرار لنطق املفردار األجنبية ،حىت ينتهم إىل مستوى الدقة
واملرونة.
ناول املعىن
 .)3تَء ُ
يعد تناول املعىن من التقنيار يف اكتسار املفردار األجنيبة،
ّد
بعد تدريب االستماع والتكلم ،حيث يستطيع الطالب حتضري املعىن
عند استماع الكلمة أو نطقها ،لكن ينبغم يف تناول املعىن اجتنار
الرتمجة املباشرة ،أي تقدمي املفردار العربية على الطالب ،مث ترمجتها
بعدها ،ومن هنا يستطيع املدرس اختيار الطريقة الل يف وظيفتها
متكني الطالب على تناول املعىن من خالل قيام الواجبار
الدراسية ،أو الواجبار املنزلية ،أو تكليف الطالب لكتابة املفردار
ومعانيها من الدراسة املكتبية.

 .سعاد عبد الكرمي عباس الوائلم ،طرئق تدريس األدر والبالغة والتعبري ،بني التنتري والتطبيق ،
(عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع ،)2004 ،ص89 .

د -مؤشرات حفظ املفردات
ٍ
جمموعة من قدرار التالميذ على فهم
يشري حفظ املفردار إىل
معانيها عند مساع املفردار والقدرة على نطقها عند التكلم ،أو كتابتها
عند التعبري الكتايب ،كما يف الرأي التايل:
1. Para siswa memahami makna kata tersebut ketika dia mendengar atau
;membacanya
Para siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar apabila dia ingin
;menggunakannya ketika berbicara
;Para siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar
Para siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu
;konteks baik pembicaraan maupun tulisan
Para siswa mampu membaca kata tersebut baik ketika terpisah dari kalimat
;maupun dalam konteks sebuah kalimat
para siswa memiliki keterampilan-keterampilan di atas secara cepat, spontan,
dan tanpa ragu-ragu.25

2.
3.
4.
5.
6.

اعتمادا على الرأي املذكورُ ،حي ّدِمحدد الباحث حفظ املفردار يف هذا
البحث ابملؤشرار التالية:
 .1يفهم التالميذ معاين املفردار عند مساعها أو عند قرااهتا
 .2يقدر التالميذ على نطق املفردار نطقا صحيحا عند التكلم
 .3يقدر التالميذ على كتابة املفردار كتابة صحيحة
 .4يقدر التالميذ على استخدام املفردار استخداما صحيحا مناسبا
ابلسياق واملوضوع ،سواا كان كالما أم كتابة
 .5يقدر التالميذ على قرااة املفردار ،سواا كانت مستقلة عن السياق
املعني ،أم يف ضمن السياق
َّ
 .6لك التالميذ املهارار املذكورة واستخدامها ابلسرعة وبشكل تلقائم
مع عدم الشك
25

Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta; Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, 2012), h. 229

ويرى رشدي أأد طعيمة "ليست القضية يف تعليم املفردار أن
يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب ،أو فهم معناها مستقلة فقط ،أو
معرفة طريقة االشتقاق منها ،أو جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح ،إن
معيار القدرة يف تعليم املفردار هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله
ابإلضافة إىل شيئ أخر ال يقل عن هذا كله أمهية"
ويف ضوا الرأي السابق ،يفهم أن معيار كفااة املفردار لدى
الطلبة يشتمل على أربعة معايري ،وهم كفأة متحدة الل ال ينبغم تفريقها
عن بعض ،وهم :نطق حروف املفردار ،وفهم معانيها ،ومعرفة طريقة
اإلستقاق ،واستخدامها يف تراكيب الكالم ،وألجل التوضيح ،تعرض
الباحثة تلك املعايري األربعة فيما يلم:
 .1نطق حروف املفردار
القدرة يف نطق حروف املفردار هم مبدأ أساسم يف تعليم
املفردار ،ألن املفردار يف حقيقتها هم جمموعة من احلروف اهلجائية
الل تبدأ ابأللف وختتم ابلياا ،وعلى ذالك فيلزم على املدرس يف أول
تدريس املفردار أن يعلم الطلبة ويدرهبم على نطق حروف املفردار
نطقا صحيحا مراعيا على خمارج حروفها ،وأوضح  Muna Waفيما
يلم:

رشدي أأد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،مناهجه وأساليبه ( ،إيسيسكو :املنتمة اإلسالمية
والعلوم والثقافة ، ،)1989 ،ص194 ،

“Guru harus benar-benar memperhatikan ketepatan/kebenaran
ucapan siswa, sebab kesalahan dalam pengucapan berakibat salah
dalam penulisan.”27

بناا على الرأي املذكور ،يلزم على املدرس أن يهتم ويعتين
صحة نطق املفردار لدى الطلبة حىت يستطيعوا أن ينطقوها نطقا
صحيحا مطابقا مبخارج حروفها ،ألن اخلطاا يف نطق احلروف،
كن أن يدفع إىل اخلطاا يف الكتابة وفهم معانيها.
أما ملعايري الل ترشد إىل كفااة نطق املفردار فيمكن االعتماد
على ما يراه رشدي أأد طعيمة فيما يلم:
أ  -النطق الصحيح لألصوار العربية
ر -إنتاج األصوار املتقاربة خمرجا والتفريق بينها
ج -إنتاج احلركار القصرية والطويلة والتفريق بينها يف احلديث
د  -استخدام منط التنغيم املناسب يف احلديث
ه  -السيطرة على ضبط احلروف أو تشكيلها
بناا على الرأي املذكور ،كن أن يقال أن إنتاج األصوار هو
عنصر رئيسم يف األداا اللغوي ،وهو دليل على أن كفااة املفردار
الحتصل إال أن يكون لدى الطالب جودة نطق احلروف حسب
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27

رشدي أأد طعيمة ،املهارة اللغوية ،مستوايهتا ،تدريسها ،صعوابهتا ( ،القاهرة :دار الفكر العريب،
 )2004ص220 .

خمارجها ،والقدرة على تفريق احلركة الطويلة والقصرية ،وكذا الرتنيم
املناسب يف النطق.
 .2فهم معاين املفردار
واملعيار الثاين الذي يلزم أن يهتم به املدرس يف تعليم املفردار،
هو قدرة الطلبة يف فهم معاين املفردار ،و كن توضيح معاين
املفردار ابألساليب الل يراها  Wa Munaطعيمة فيما يلم:
1) Dapat menampilkan benda yang ditunjuk oleh makna kata.
2) Menggunakan tubuh/boneka sebagai aat peraga, misalnya
menyebutkan nama-nama anggota tubuh manusia.
3) Bermain peran. Misalnya guru memegangg keplanya yang sedang
sakit dan dokter melakukan pemeriksaan terhadapnya.
4) Menyebutkan lawan kata dan sinonimnya.
5) Mencari kosa kata dalam kamus dan lain sebagainya yang
dianggap relevan untuk pembelaaran mufrodat.29

من الراي املذكور كن أن يقال أن من األساليب الل
يستطيع أن يستخدمها املدرس يف توضيح معاين املفردار هم إبراز
ما تدل عليه الكلمة من أشياا (النماذج) كأن يعرض قلما أو كتار
عندما تردد كلمة قلم أو كتار ،أو متثيل املعىن كأن يقوم املدرس
بفتح البار عند ما ترد مجلة (فتح البار) ،أو لعب الدور  ،كأن
يلعب املعلم دور مريض حيس أبمل يف بطنه ويفحصه طبيب ،أو يذكر
املتضادار ،كأن يذكر هلم كلمة ابرد يف مقابلة كلمة ساخن ،أو
ذكر املرتادفار كأن يذكر هلم كلمة (اجللوس) لتوضيح معى كلمة
القعود أو غري ذالك ،أو طلب املعاين يف القاموس.

I
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 .3استخدام املفردار يف تراكيب الكالم
وبعد أن يقدر الطلبة على نطق حروف املفردار ومعرفة
معانيها ،فاملعيار التايل الذي يلزم أن يقدره الطلبة هو القدرة على
استخدام املفردار يف تراكيب الكالم ،أي يف الرتكيب التام ،سواا
أكان شفهيا أو حتريراي ،يرى  Syaiful Mustofaمبا يلم:
Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran kosa kata adalah
menggunakan kata-kata baru dalam sebuah kalimat sempurna, baik
secara lisan, maupun tulisan. Guru harus kreatif dalam memberian contoh
kalimat-kalimat yang bervariasi dan siswa diminta untuk menirukannya.
Dalam menyusun kalimat-kalimat itu hendaknya digunakan kata-kata
yang produktif dan aktual agar siswa dapat memahami dan
mempergunakannya sendiri.30

اعتمادا على الرأي املذكور ،يفهم أن قدرة الطلبة يف استخدام
املفردار عند احملادثة أو الكتابة هم املعيار واهلدف األخري يف تعليم
املفردار ،وذالك بتقدمي املفردار املختلفة املناسبة ألغراضهم ومواقفهم
يف موضوع احملادثة أو الكتابة حىت يتمكن لدى الطالب أن يعرب تعريا
واضحا منتما سليما من اخلطاا يف الرتكيب.

ب .الدراسات السابقة املناسبة

سبقت عدة الدراسار والبحوث الل تبحث عن تطبيق حفظ
املفردار ،وفيما يلم بعض الدراسار السابقة املناسبة هبذا البحث ،مع
شرح وجوه التشابه واالختالف بينها وبني هذا البحث ،ألجل معرفة مكانة
هذا البحث عنها وكذا الرتكيز والتصميم واملؤشرار الل يتميز هبا هذا
البحث عن الدراسار السابقة.
30

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2011), h. 72

 .1دراسة ذكري ذو القرنني حتت موضوع " تطبيق حفظ املفردار العربية
وجه لدى طلبة الفصل الثامن مبدرسة دار األعمال
لرتقية مهارة اإلنشاا امل َّ
ُ
الثانوية اإلسالمية ميرتو للعام الدراسم " 2017/2016
يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة حفظ املفردار ،
لكن مع وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة املهارة أو القدرة
اللغوية ،ففم هذا البحث يقصد الباحث القدرة على اخلطابة  ،أما يف
وجه.
البحث السابق فيقصد مهارة اإلنشاا امل َّ
ُ
 .2دراسة وحيودي حتت مضوضوع "أثر تطبيق حفظ املفردار على مهارة
الكالم لدى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة اإلصالح الثانوبة اإلسالمية
اناتر المبونج اجلنوبية للعام الدراسم "2017/2016
يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة حفظ املفردار ،
لكن مع وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة املهارة أو القدرة
اللغوية ،ففم هذا البحث يقصد الباحث القدرة على اخلطابة  ،أما يف
البحث السابق فيقصد مهارة الكالم.
 .3دراسة ديكو حسبور إحسان معبد ،حتت مضوضوع استخدام الوسائل
السمعية البصرية لرتقية قدرة املفردار (البحث اإلجرائم يف الفصل الثامن
مبدرسة املعارف الثانوية الرابعة بيكالوجنان المبونج الشرقية للعام الدراسم
)2017/2016

يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة املفردار  ،لكن مع
وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة املتغري املتعلق هبا ،ففم هذا
البحث يقصد الباحث القدرة على اخلطابة  ،أما يف البحث السابق
فيقصد استخدام الوسائل السمعية البصرية ،ولذا يتهر مكانة وتركيز هذا
البحث عن البحوث السابقة.
ج .فرض البحث
يقصد بفرض البحث هنا جوار مؤقّدت عن مسائل البحث ،معتمدا
على النتراير الل تؤسس على متغري البحث ،وهو كما قاله S. Nasution
ّد
يعرف مبا يلم:
“Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan
tentang apa yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.31

بناا على الرأي املذكور ،فيقدم الباحث فرض البحث " يتعلق حفظ
املفردار ابلقدرة على اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر
مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرآن العالية ميرتو للعام الدراسم
2018/2017م".

S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 39

31

الفصل الثالث
منهج البحث

أ .تصميم البحث
يعتمد تصميم هذا البحث على البحث الكمم ،وذلك ألن ا لبياانر
املستخدمة يف هذا البحث هم البياانر الكمية ،فكان هذا البحث من
الكمم.
البحث ّد
Metode pnelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandasskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan
secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian ,
analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang
ditetapkan.32

ِمح
يستخدم
الكمم هو البحث الذي
أن البحث
يفهم من الرأي السابق ّد
ّد

االستنباطم ا ُّ
قم .وهذا النهج ينطلق من
النهج
َّ
َء
لتحق ّد
طور إىل املشكلة
األفكار من اخلرباا أو ينطلق من فهم الباحثة نفسه ا  ،مث ي ّد
مع تقدمي حلّدها حلصول التحقيق أو رفْ ِمح
ضه يف شكل البياانر التجريبية
اإلطار النتري أو

الداعمة يف ميدن البحث.
إضافة إىل طبيعة البحث املذكور ،فالبحث الذي يقوم الباحث هو
الوصفم عند
فم  ،وللبحث
حبث ْ
ّد
وص ّد

Arikunto

عدة أنواع ،وهم
ّ Suharsimiد

كما يلم:

32

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2019), h. 14

“Penelitian deskriptif murni atau survey, penelitian korelasi, penelitian
komparasi, penelitian penelusuran (tracer study), dan penelitian evaluatif.” 33

وصفم
 أن طبيعة هذا البحث هم حبث،يفهم من الرأي السابق
ّد
 وهو حبث الذي يقوم به الباحث ملعرفة درجة االرتباط بني املتغريين،ارتباطم
.اليب انر أو زايدهتا أو معاجلتها
 بدون تغيري ا،أو أكثر
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارﻫا.ب
 اجملتمع.1

:  ) هوSugiyono ( اجملتمع كما يراه سوغيونو
“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.34

فإن املجمتع يف هذا البحث كل تالميذ
 ّد،بناا على الرأي السابق
،الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار العالية ميرتو
: تلميذا كما يف اجلدول التايل116 الذين عددهم

33

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, edisi revisi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), h. 3
34
Sugiyono, Metode Penelitian.,h., 80

اجلدول األول
جمتمع البحث (تالميذ الفصل احلادي عشر)
مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار العالية ميرتو
عدد التالميذ
النمرة الفصول الدراسية
28
احلادي عشر IPA 1
1
26
احلادي عشر IPA 2
2
28
احلادي عشر IPS
3
34
احلادي عشر IPB
4
116
اجملموع
املصدر :الوثيقة عن بياانر تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية
املعلمني واملعلمار العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م
بناا على اجلدول السابق ،يـُ ْعَءرف أن عدد اجملتمع يف هذا البحث

 116تلميذا ،وهم ينقسمون على أربعة فصول.
 .2أسلوب اختيار العينة
العينة هم

“Sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.

أما أسلور أخذ العينة كما قاله  Anas Sudijonoفهو كما يلم :
“Cara pengumpulan data dengan jalan mencatat atau meneliti
sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek peneliti”.36
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 174
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h..

35
36

28-29

بناا على الرأي السابق فإن العينة هم بعض جمتمع البحث أي
بعض تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار
العالية ميرتو  ،أما يف طريقة أخذ العينة فيعتمد الباحث مبا قاله
 Suharsimi Arikuntoمبا يلم:
“Untuk sekedar ancer-ancer, apabila subyeknya kurangdari 100
lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi, dan jika subyeknya besar, maka sebagai sampelnya dapat
diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”.37

بناا على الرأي السابق ،أخذ الباحث

 ،%25من تالميذ

الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار العالية ميرتو
ليكونوا جمتمعني يف هذا البحث ،كما يف اجلدول التايل:
اجلدول الثاين
عينة البحث
النمرة الفصول الدراسية
احلادي عشر IPA 1
1
احلادي عشر IPA 2
2
احلادي عشر IPS
3
احلادي عشر IPB
4
اجملموع

عدد التالميذ
28
26
28
34
116

أخذ العينة عدد العينة
7
%25
)7( 6,5
%25
7
%25
)9( 8,5
%25
29
-

SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian, h. 115

37

بناا على اجلدول السابق ،كان عدد عينة البحث يف هذا
البحث  29تلميذا ،و ثل هذه العينة مجيع تالميذ الفصل احلادي عشر
الذي كان عددهم  116تلميذا.
للمتغّيات
ج .التعريف اإلجرائي
ر
للمتغريار أبنه حتويل املفهوم
يعرف التعريف اإلجرائم
ّد

أو النطرية

حول املتغري إىل متغري إجرائم ،أي قابل للقياس حبيث كن تطبيقه يف
ميدان البحث ،و كن تعريفه كما يف الرأي التايل:
“Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada
variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan
kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk
mengukur konstrak atau variabel tersebut.”38

إجراا ا ملتغري هو

بناا على الرأي السابق ،يرى الباحث أن تعريف
يدل صورَءة املتغري الذي ِمح
يقصد الباحث إىل حتقيقه أو مالحتته ،
عما ّد
عبارة ّد
أن تعريف إجراا املتغري هلذا البحث هو كما يلم:
فيفهم من ذالك ّد
 .1املتغري املستقل)(Variabel bebas

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 200٥), Cet .ke-7, h.,

38

126

املتغري املستقل هو املتغري الذي يؤثر يف متغري آخر  ،أو أنه املتغري،
ولذالك كان املتغري املستقل يف هذا البحث هو تطبيق حفظ املفردار،
الل يفرضها الباحث قادرا على إحداث التأثري للمتغري التابع (القدرة
على اخلطابة العربية).
املؤشرار ( )indikatorالل اعتمدها الباحث ملعرفة ذالك
أما ّد
املتغري املستقل فهم كما يلم:
 .7يفهم التالميذ معاين املفردار عند مساعها أو عند قرااهتا
 .8يقدر التالميذ على نطق املفردار نطقا صحيحا عند التكلم
 .9يقدر التالميذ على استخدام املفردار استخداما صحيحا مناسبا
ابلسياق واملوضوع
 .10يقدر التالميذ على قرااة املفردار ،سواا كانت مستقلة عن
املعني ،أم يف ضمن السياق
السياق َّ
 .11لك التالميذ املهارار املذكورة واستخدامها ابلسرعة وبشكل
تلقائم مع عدم الشك

املتغّي التابع
.2
ر
املتغري التابع هو الذي يقبل التأثري من املتغري املستقل ،والبحث عن
املتغري التابع يساعد على مجع البياانر ملعرفة مستوى التأثري الذي يقبله
املتغري التابع من املتغري املستقل

Variabel terikat adalah “variabel penelitian yang diukur untuk
mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain”.26

أما

املتغري التابع يف هذا البحث هو القدرة على اخلطابة العربية،
املؤشرار ( )indikatorللمتغري التابع فهم كما يف اجلدول االتايل:
ّد

 .11التحضري واإلعداد اجليد ألجل اخلطابة من خالل توفري
االحتياجار كاملراجع ،ووسائل العرض ،وغريها
 .12العلم واملعرفة واإلحاطة ابملوضوع الذي سيتحدث عنه.
 .13املهارة اللغوية وذلك ابمتالك رصيد جيد من املفردار واجلمل
على التعبري ،و كذلك اآلاير
والعبارار الل تزوده بقدرة فائقة
واألحاديث واألشعار الل يستدل هبا على ماسيقول
 .14إيصال رسالة مهمة متس حياة املستمعني وتستجلب اهتمامهم
 .15الثقة يف النفس حىت يصل لعقول وقلور مجهوره.
 .16الصدق يف احلديث واألمانة يف النقل
 .17مراعاة حال املستمعني و اختيار املوضوع املناسب هلم.
 .18إتقان لغة اجلسد ومهارار االستماع اجليد لآلخرين آي يكسب
ثقتهم.
 .19يعرف مىت يتحدث ومىت يتوقف
د .أدوات مجع البياانت
 .1االختبار

Ibid.

26

يستخدم الباحث طريقةَء االختبار ألجل نيل البياانر عن حفظ
املفردار والقدرة على اخلطابة العربية  ،واملراد ابالختبار هنا عبارة عن
تقييم القدرة
مراتب األسئلة أو التدريبار من األدوار الل يُ َء
قصد منها ُ
على اخلطابة العربية.
أما نوع االختبار الذي خيتاره الباحث ،فهو االختبار الساين ألجل
نيل البياانر عن حفظ املفردار ،واالختبار الشفهم (اللفتم) ،ألجل
نيل البياانر عن القدرة على اخلطابة العربية.
اجلدول األول
شكل شبكار االختبار اللساين ألجل نيل البياانر عن حفظ املفردار
منرة املؤشرار
فهم معاين املفردار عند مساعها
فهم معاين املفردار عند قرااهتا
نطق املفردار نطقا صحيحا عند التكلم
استخدام املفردار استخداما صحيحا مناسبا ابلسياق
املوضوع

و
اجملموع
اجلدول الثاين
شكل شبكار االختبار اللساين ألجل نيل البياانر
عن القدرة على اخلطابة العربية

رقم السؤال
5-1
10-6
15-11
20-16
20

منرة

املؤشرار

نتائج األداا
()Nilai Performansi
10 8 5 3

 1التحضري واإلعداد اجليد ألجل اخلطابة من
االحتياجار كاملراجع،
خالل توفري
ووسائل العرض ،وغريها
 2العلم واملعرفة واإلحاطة ابملوضوع الذي
سيتحدث عنه.
 3املهارة اللغوية (املفردار واجلمل اآلاير
واألحاديث واألشعار الل يستدل هبا على
ماسيقول)
 4إيصال رسالة مهمة متس حياة املستمعني
وتستجلب اهتمامهم
 5الثقة يف النفس حىت يصل لعقول وقلور
مجهوره.
 6الصدق يف احلديث واألمانة يف النقل
 7مراعاة حال املستمعني و اختيار املوضوع
املناسب هلم.
 8إتقان لغة اجلسد ومهارار االستماع اجليد
لآلخرين آي يكسب ثقتهم.
يعرف مىت يتحدث ومىت يتوقف
9
100
أكرب النتائج

البيان:
نتائج األداا

10
8
5
3

البيان

 :يناسب األداا ابملؤشرار
 :يكاد أن يناسب األداا ابملؤشرار )Performa hampir sesuai indikator (
 :قلة املناسبة بني األداا واملؤشرار )Performa sedikit sesuai indikator (
 :ال يناسب األداا ابملؤشرار )Performa tidak sesuai indikator (
) Performa sudah sesuai indikator (

 .3الوثيقة
يقصد ابلوثيقة هنا إحدى أدوار مجع البياانر يف شكل املعلومار
املكتوبة كما يف الرأي التايل:
“Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, praasasti, notulen rapat,
legger, agenda dan sebagainya.39

ويستخدم الباحث طريقة الوثيقة ألجل نيل البياانر عن اهليكل التنتيمم
ملدرسة تربية املعلمني اإلسالمية روضة القرآن العالية ميرتو ،والتاريخ اإلختصاري
عنها ،وكذالك البياانر عن املدرسني ،واملوظفني يف تلك املدرسة.
ه .صحة األدوات وثقتها

39

Imam Suproyogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama Metode Penelitian SosialAgama,, (Bandung: Remaja rosda Karya 2003).,h. 274

قبل تطبيق األدة جلمع البياانر يف ميدان البحث ،إختربها الباحث
أي
على العينة خارج البحث ،وكان الغرض منه ألجل معرفة صالحية األدة ْ
ِمحص ّدحتها ومعرفة ثقتها ،لتكون تلك األداة ضابطة ابلبياانر املتناولة يف
امليدان وتستطيع على إجابة املسألة البحثية ،ولنيل البياانر املوثوقة،

فيحتاج الباحث إىل أداة البحث الصحيحة ،وهذا كما يف الرأي التايل:
"Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran tentang variabel yang dimaksud."40

اعتمادا على الرأي السابق ،فتعرف صالحية األداة املستخدمة من
امكانيتها عن كشف البياانر البحثية ،وإذا كان جمموع البياانر املتناولة
يف امليدان ال تنحرف عن صورة متغري البحث ،فتعرف تلك األداة ذار
الصالحية وكذا عكسها.
و .أسلوب حتليل البياانت
وبعد قيام التجريبة بتطبيق حفظ املفردار يف عملية التعلم ،مث بعد
نشر االستبيان ،فالعملية األخرية هم حتليل وإعطاا التفسري عن كل
البياانر املأخوذة وتعليقها ابلنترية مث تلخيصها ،وملعرفة درجة العالقة بني

Ibid. h. 212.

40

حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية ،يقوم الباحث بتحليل
البياانر اجملموعة من االستبيان.
أما الرموز اإلحصائم الذي يعتمده الباحث الختبار فرضية
البحث ،هو رموز

:

product moment



NXY  X Y 
 Y 

2

2

NY

 X 

2

2

NX

rxy

=

Keterangan:
rxy = Angka indeks korelasi "r " product moment

N = Number of caser
xy = Jumlah hasil perkalian antar skor x dan skor y

= Jumlah seluruh skor x
41

x

y = Jumlah seluruh skor y.

ز .مراحل تنفيذ البحث
يريد الباحث تنفيذ البحث ابملراحل التالية:
1
2
3
4

 يستأذن الباحث مدير مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية روضةالقرآن العالية ميرتو ،لقيام البحث
 اختيار عينة البحث إعداد أسئلة االستبيان نشر االستبيانAnas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan.,.h. 193.
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5
6
7
8

 التحرير والتصحيح ،أي تصحيح النتائج احملصولة من االستبيان إدخال النتائج يف الرمز لتسهيل الباحث على التقسيم والتحليل تشكيل اجلدول ،أي إدخال النتائج يف اجلدوال ،وكذا إدخالاألجوبة احملصولة يف القائمة
 -التحليل ،وهو حتليل النتائج اجملموعة الستنباط البحث والتلخيص

الفصل الرابع

عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها
أ .حملة عامة عن ميدان البحث

 -1اتريخ االختصار عن مدرسة تربية املعلمني واملعلمات روضة القرﺁن
العالية ميرتو

تقع مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو يف
قرية موليو جايت ميرتو الغربية ،وهم إحدى املدرسة حتت إدارية مؤسسة
معهد روضة القرﺁن اإلسالمم ميرتو،

الل حتقق أتسيسها يف العام

الدراسم .2009/2008
وبدأ أتسيس مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية
من وجود معهد روضة القرﺁن  ،الذي يؤكد على تعليم حتفيظ القرﺁن
لدى تالميذ املعهد اإلسالمم ،حتت قيادة السيد على قمر الدين ،يف
شهر نوفمرب  ، 2008ويف بداية أتسيس ذلك املعهد اليوجد هناك
املدرسة الرمسية الل تعتمد على املنهج الدراسم الوطين ،ولكن مع مرور
الرمان واعتبار أمهية وجود املدرسة الرمسية يف املرحلة العالية ،فنشأر حتت
إدارية معهد روضة القرﺁن املدارس الرمسية من املدرسة االبتدائية حىت
املدرسة العالية.
أما الدوافع إىل أتسيس مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرﺁن العالية ميرتو ،فهم إظهار املسؤوليار لدى إدارية معهد روضة

القرﺁن لتأسيس املدرسة الل تدعم نشر تعاليم اإلسالم من خالل تعليم
العلوم العامة والدينية ،وهم مع ذلك وسيلة لتحقيق أهداف معهد روضة
القرﺁن يف اجملال الرتبوي والدعوة اإلسالمية.
ومنذ أتسيس املدرسة ،تطورر مدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية ميرتو ،حىت انلت درجة االعتماد من وزارة التعليم
بدرجة االعتماد ر ،وهم يف الوقت اآلن حتت قيادة السيد عاملاS.H.I ،
الذي يساعده املدرسون واملوظفون وعددهم  41موظفا.

اجلدول الثالث
الشخصية العامة ملدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية ميرتو
مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن
إسم املدرسة
العالية مبيرتو
اتريخ التأسيس نوفمرب 2008
NPSN

11/KPTS/04D.3/2007

موليو جايت ميرتو الغربية

العنوان
Terakreditasi B
درجة االعتماد
معهد روضة القرﺁن اإلسالمم
املؤسسة
عاملاS.H.I،
مدير املدرسة
 3500مرتا مربعا
سعة األرض
املصدر :الوثيقة عن الشخصية العامة ملدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية ميرتو

من اجلدول السابق ،عُ ِمحرف أن مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة

القرﺁن العالية ميرتو هم من إحدى املدراس حتت مؤسسة معهد روضة
القرﺁن اإلسالمم ،الل قد انلت درجة اعتماد ر ()Terakreditasi B
 .2رؤية املدرسة ورسالتها
أ -رؤية املدرسة
تسعى مدرسة تربية املعلمني واملعلمار اإلسالمية روضة القرﺁن
العالية لتحقيق أهدافها ابالعتماد على رؤية " وجود املدرسة القائمة
على القيم اإلسالمية ذار النجاح واإلجناز والفكرة القائمة على نتافة
وصحة البيئة".
ر -رسالة املدرسة
أما رسالة املدرسة الل تؤدي إىل تسهيل حتقيق الرؤية املذكورة فهم
كما يلم:
- 1إجياد التالميذ ذوي االهتمام على ترقية اإل ان ،والتقوى
واألخالق الكر ة"
- 2ترقية إجناز التالميذ يف اجملال األكاد م وغري األكاد م إلعدادهم
على املفردار يف املرحلة اجلامعية
- 3التفوق يف سيطرة أسس املعلومار التكنولوجية
- 4إعداد املدرسني واملوظفني احملرتفني يف العمل

الوثيقة عن شخصية مدرسة تربية املعلمني واملعلمار اإلسالمية روضة القرآن العالية ميرتو

 .3أحوال تالميذ مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية
ميرتو
تطورر مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية
ّد
مبيرتو منذ اتسيسها حىت األن ،وهذا يتهر من عدد التالميذ الذين
يتعلمون يف تلك املدرسة كما يف اجلدول التايل:
اجلدول الرابع
أحوال تالميذ مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو
يف مخسة األعوام الدراسية األخرية
النمرة

الفصول

عدد التالميذ

1

العاشر

١٠٣

2

احلادي عشر

١٠٣

3

الثاين عشر

١٢١

اجملموع

٣٢٧

املصدر :الوثيقة عن شخصية مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن
العالية ميرتو
من اجلدول السابق يعرف أن عدد تالميذ الفصل مدرسة تربية
املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية

مبيرتو يف مخسة األعوام

الدراسية األخرية تتطورر من العام السالف إىل العام التايل ،وهذا يتهر
جمموع عدد التالميذ.

ر -أحوال املدرسني واملوظفني يف مدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرﺁن العالية مبيرتو
اجلدول اخلامس

أحوال املدرسني واملوظفني ملدرسة تربية املعلمني واملعلمار اإلسالمية
روضة القرﺁن العالية ميرتو
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االسم

أأد رجل فتح نزار،
أدي انين سرايينS.Pd ،
أأد عبد هللا
أأد سحمديS.Pd.I ،
على مباركS.Pd.I ،
أمبار يوغيانلS.Pd ،
أمرينا راشدةS.Pd ،
أنيس فوزيةS.Pd ،
حسن اخلامتة.S.Ag ،

S.Pd.I

ديكا إيسا

بوتراS.Pd ،

مردايانS.Pd ،

إيليسا
إيفيتا ساريS.Pd ،
هاننتو أغوس سامل
هارايديS.Pd ،
هيين أندرايينS.Pd ،
إثنني نور عزيزةS.Pd ،
جوكو يوونوS.Pd ،
ليلم فرنيسS.Pd ،

الوظيفة/الدرس
وفوظة
اللغة اإلندونسية
احلط العريب
توحيد واألخالق
احلديث
اإلشراف والتوجيه
الرايضية
الفيزاي
الرتبية الوطنية
التاريخ
اجلغراغرايف
احملادثة اإلجنليزية
احملادثة اإلجنليزية
االقتصاد
الرايضية
الرايضية
بيولوجم
التاريخ

19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
املصدر :الوثيقة عن بياانر املوظفني واملدرسني ملدرسة تربية املعلمني
وياسS.Pd ،

موليسا
مرديوايتS.Pd ،
دمحم عارف ر .حاكم S.S
دمحم فاتح األنصاريS.Hum،
مصطفىS.Pd.I ،
عاملاS.H.I ،
نوفيكا سابوتري
نور أمانةS.Pd.I ،
نور فضيلةS.Pd.I،
نور قائفS.Pd ،
فطماوايتS.Pd ،
سطراي إرداينتوS.Pd ،
سيل زبيدةS.Pd.I ،
سيل منورةS.Pd ،
سيل رائحاAmd ،
سال مة ويدودو
سري أييتS.Pd،
سوغنغ سسوويوS.Pd ،
سولستيو أدي نوغروغوS.Pd،
سوفرنوS.Pd،
زين الفحناينS.Pd ،

واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو

اللغة اإلجنليزية
اللغة اإلندونسية
البالغة
احلاسور
الفقه
اللغة العربية
الفيزايا
التوحيد
التالوة
اللغة اإلجنليزية
لغة المبونج
الرتبية البدنية
الرتبية اإلسالمية
الكيمياا
علوم القرﺁن
النحو والصرف
النحو والصرف
بيولوجم
علم االجتماع
التاريخ
اللغة اإلندونسية

ج -أحوال التسهيالر ملدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن
العالية ميرتو
دعم مدرسة تربية املعلمني
ألجل حتقيق رؤية ورسالة املدرسة ،تُ َء
واملعلمار اإلسالمية روضة القرﺁن العالية مبيرتو بعدة التسهيالر
التالية:
اجلدول السادس
حالة التسهيالر للمدرسة مدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية مبيرتو
العدد
جنس التسهيالر
الرقم
2
 1غرفة اإلدارية
12
 2الفصول الدراسية
1
 3املكتبة
1
 4املعمل اللغوي
1
 5معمل احلاسور
1
 6غرفة اإلدارية
2
 7املصلّدى
2
 8البئر
2
 9املرحاض
2
 10املوقف
1
 11امليدان
1
 12املقصف
2
البوابة
13
ّد
1
 14غرفة الصحة
املصدر :الوثيقة عن أحوال التسهيالر

الصورة األوىل
اهليكل التنتيمم ملدرسة تربية املعلمني واملعلمار اإلسالمية
روضة القرﺁن العالية ميرتو
مدير املدرسة
عاملاS.H.I ،

I

النائب يف شأن الطالر
سوغنغ سسوونوS.Pd،

النائب يف شأن املنهج الدراسم
سيل منورة،

S.Pd.

اإلدارية املدرسية

دمحم عارف رأن

ويل الفصل العاشر

حاكم S.S

ويل الفصل احلادي عشر

األساتذ
التالميذ

ويلة الفصل الثاين عشر

ب .عرض بياانت البحث
 -1بياانر حفظ املفردار
أخذ الباحث بياانر حفظ املفردار من االختبار الذي قدمه
الباحث إىل تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني
واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو ،وعددهم  29تالميذا ،الذين
أخذهم الباحث ابلتقنية العشوائية (

sampling

 )randomويف اجلدول

التايل عرض تلك البياانر:
اجلدول السابع
نتائج االختبار عن حفظ املفردار لدى تالميذ الفصل احلادي عشر
مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو
غري الناجحة
النمرة النتائج الناجحة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

٧٥



٨٠
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٦٥
٨٠
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9
20
∑ ٢٠٦٠
املصدر :نتائج االختبار عن حفظ املفردار

بناا على اجلدول املذكور ،فيمكن عرض نتائج االختبار عن حفظ
املفردار ابلنسبة املئوية التالية:
اجلدول السابع

مستوى نتائج االختبار عن حفظ املفردار ابلنسبة املئوية ()%
النسبة املئوية
التكرار
البيان
املستوى
()%
()Frekuensi
≥ 70

الناجحة

20

68،96

> 70

غري الناجحة

9

31،03

29

100

اجملموع

من اجلدول املذكور ،يتضح أن التالميذ الذين انلوا النتائج يف
املستوى الناجح هم عشرون تلميذا ،وابلنسبة املئوية يقع املستوى الناجح
يف قيمة  ،%68،96أما التالميذ الذين مل ينالوا النتائج يف املستوى
الناجح فهم  9تالميذ ،وابلنسبة املئوية يف قيمة .% 31،03
 -2بياانر القدرة على اخلطابة العربية
أخذ الباحث بياانر القدرة على اخلطابة العربية من نتائج
األداا (  )Nilai Performansiعند تطبيق اخلطابة العربية يقوم هبا تالميذ
الفصل احلادي عشر وعددهم  29تالميذا ،الذين أخذهم الباحث
ابلتقنية العشوائية ،ويف اجلدول التايل عرض تلك البياانر:

اجلدول العاشر
نتائج األداا يف اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر
مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو
النمرة النتائج الناجحة غري الناجحة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
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٧٠



٨٥



٢٠
٢١
٢٢

٦٥



٦٥



٧٥

٢٣



٦٥
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٢٨
29
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٧٠
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∑
11
18
٢٠٨٧
املصدر :نتائج االختبار عن حفظ املفردار
بناا على اجلدول املذكور ،فيمكن عرض نتائج األداا ابخلطابة
العربية ابلنسبة املئوية التالية:

اجلدول احلادي عشر

مستوى نتائج االختبار عن حفظ املفردار ابلنسبة املئوية ()%
النسبة املئوية
التكرار
البيان
املستوى
()%
()Frekuensi
≥70

الناجحة

18

62،07

> 70

غري الناجحة

11

37,93

29

100

اجملموع

من اجلدول املذكور ،يتضح أن التالميذ الذين انلوا نتائج األداا يف
املستوى الناجح هم  18تلميذا ،وابلنسبة املئوية يقع املستوى الناجح يف
قيمة  ،%62،07أما التالميذ الذين مل ينالوا نتائج األداا يف املستوى
الناجح فهم  11تالميذ ،وابلنسبة املئوية يف قيمة .%37,93

ج .حتليل البياانت ومناقشتها

وبعد أن متّد عرض البياانر عن حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة
العربية ،فاخلطوة التالية هم حتليل تلك البياانر ومناقشتها ألجل الوصول
إىل االستنتاج واإلمكان جلوار سؤال البحث ،أما الرموز الذي يستخدمه
الباحث لتحليل الياانر فهو رموز product momentكما يلم:
NXY  X Y 

NX  X  NY  Y  
ولتطبيق الرموز املذكور ،فيحتاج هنا تكوين اجلدول التايل:
اجلدول الثاين عشر
اجلدول العملم ملعرفة العالقة بني حفظ املفردار
والقدرة على اخلطابة العربية
ا
ل
ن
Y
X
Y
X
م
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من اجلدول السابق تعرف نتائج احلسار التالية:

=
∑
٢٠٦
٠
X
=
∑
٢٠٨
Y
٧
=
∑
١٤٧
X
2
٣٠٠
=
∑
١٥١
Y
2
٣٨٩
=
∑
١٤٩
X
Y
٠١٠
واخلطوة التالية إدخال نتائج احلسار املذكورة يف رموز
:كما يلمmoment

product

rxy =

=

NX

NXY  X Y 
2




29 . ١٤٩٠١٠- ٢٠٦٠ . ٢٠٨٧

 X  NY 2  Y 
2

2

٢

٢

([29(١٤٧٣٠٠)-(٢٠٦٠) ][29 (١٤٢٠٢٥)-(٢٠٨٧) ] )
=

٤٣٢١٢٩٠-٤٢٩٩٢٢٠
٤٢٧١٧٠٠-٤٢٤٣٦٠٠ ٤٣٩٠٢٨١-٤٣٥٥٥٦٩

٢٢٠٧٠٢٨١٠٠٣٤٧١٢

٢٢٠٧٠٩٧٥٤٠٧٢٠٠

=٠,٧٠٧

=

=

٢٢٠٧٠
٣١٢٣١,٥١

=

بناا على احلسار املذكور ،يعرف أن قيمة  rxyتكون يف قيمة
 ، 0،707٠وهبذه القيمة يعتمد الباحث اختبار الفرضية التالية:
الفرض العدمم (  )Hoعدم العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على
اخلطابة العربية
:
الفرض البديلم ( : )Haوجود العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على
اخلطابة العربية
rxy
وكان اختبار الفرضية هنا مبقارنة قيمة  rxyاحملسوبة بقيمة
اجلدولية عند درجة حرية ،وهم ، = n – r = 27 :أما قيمة  rxyاجلدولية
عند درجة حرية (  ،27 )dfويف مستوى املعنوية  ،%5تقع يف قيمة
 0,380ولذا كانت قيمة  rxyاحملسوبة أكرب من قيمة  rxyاجلدولية،
()0,380 >0،707٠
اعتمادا على فرضية البحث السابق ،كانت الفرضية الل قدمها
الباحث ،وهم" وجود العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة

العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار
روضة القرﺁن العالية للعام الدراسم  "2018/2017مقبولة.
وملعرفة مستوى االرتباط بني بني حفظ املفردار والقدرة على
interpretasi
اخلطابة العربية يعتمد الباحث على تفسري االرتباط (
 )hubungan rxyبني املتغري املستقل ( )Xواملتغري التابع ( )Yكما يف اجلدول
التايل:
اجلدول الثالث عشر
تفسري قيمة rxy
Interpretasi

Besarnya nilai r

Tinggi

Antara 0,800 sampai dengan 1,00

Cukup

Antara 0,600 sampai dengan 0,800

Agak Rendah

Antara 0,400 sampai dengan 0,600

Rendah

Antara 0,200 sampai dengan 0,400

)Sangat rendah (tak berkorelasi

Antara 0,000 sampai dengan 0,200

بناا على اجلدول السابق ،يعرف أن قيمة  rxyوهم  0،707تقع
بني قيمة  70،0وقيمة  ،8,00ولذلك كن أن يقال أن هناك وجود
العالقة الكافية بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية لدى
تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م.
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, Rineka
Cipta, 2010), h. 319

الفصل اخلامس

أ .اخلالصة

اخلالصة واالقرتاحات

توجد العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية لدى
تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن
العالية ميرتو للعام الدراسم 2018/2017م ،وذلك ألن  rxyاحملسوبة تقع يف
قيمة  0،707وعند مقارنتها بقيمة  rxyاجلدولية عند درجة حرية (،27 )df
ويف مستوى املعنوية  ،%5تقع يف قيمة 0,380
كانت قيمة  rxyاحملسوبة أكرب من قيمة  rxyاجلدولية ،سواا كانت يف
مستوى املعنوية  )0,380 >0،707( ،%5ولذا كانت الفرضية الل قدمها
الباحث ،وهم" وجود العالقة بني حفظ املفردار والقدرة على اخلطابة العربية
لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم  "2018/2017مقبولة.
تقع قيمة  rxyوهم  0،707تقع بني قيمة  0,70وقيمة ،8,00
ولذلك كن أن يقال أن هناك وجود العالقة الكافية بني حفظ املفردار
والقدرة على اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية

املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية ميرتو للعام الدراسم
2018/2017م.

ب .االقرتاحات

 .1ملدرس اللغة العربية مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة القرﺁن العالية
ميرتو ،أن يعتاد التالميذ على اخلطابة العربية وأن يُ ّدِمح
زودهم ابملفردار
العربية لتكون زادا هلم عند تطبيق اخلطابة العربية.
 .2لتالميذ الفصل احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمار روضة
القرﺁن العالية ميرتو  ،أن يتعلموا وأن جيتهدوا يف تعلم اللغة العربية وأن
يكثروا حفظ املفردار ملساعدهتم عند اخلطابة العربية.
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العالقة بني حفظ املفردات والقدرة على اخلطابة العربية لدى تالميذ الفصل
احلادي عشر مبدرسة تربية املعلمني واملعلمات روضة القرأن العالية ميرتو
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HUBUNGAN ANTARA HAFALAN KOSAKATA
DENGAN KEMAMPUAN PIDATO BAHASA ARAB
SISWA KELAS XI SMA RAOUDLOTUL QURAN METRO
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ALAT PENGUMPULAN DATA

A. Tes untuk Mengetahui Hafalan Kosakata

Kisi-kisi Test
No
1

Indikator
Memahami makna kata tersebut ketika dia

Jenis Tes
Lisan dan Tulis

mendengar atau membacanya
Mampu mengucapkan kata tersebut dengan

2

benar apabila dia ingin menggunakannya

Lisan dan tulis

ketika berbicara
Mampu menuliskan kata tersebut secara
3

benar

Tulis

Mampu menggunakan kata tersebut secara
4

benar pada suatu konteks baik pembicaraan

Lisan 

maupun tulisan
Mampu membaca kata tersebut baik ketika
5

terpisah dari kalimat maupun dalam konteks

Tulis 

sebuah kalimat
Memahami makna kata tersebut ketika dia
6

mendengar atau membacanya

Lisan dan tulis

A. Tes Lisan
1. Terjemahkan kosakata yang diucapkan oleh guru di Bawah ini ke dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Arab!

اضَءرًاة ِمحديْنِمحيَّة
 ُوَء َء.1
 َءمْر َءحلَء ِمحة املـَُءر َءاه َءقة.2

َ .3ءمْر َءحلَء ِمحة الطُُّف ْولَءة
 .4بِمحنَءاا ُم ْستَءـ ْقبَءلِمح ُكم
ِمح
َءج َءس ِمحام ُكم
 .5ص َّحة أ ْ
Bekerja dan beristirahat .6
Masa depan .7
Belajar dan olahraga .8
Cita-cita .9
Kesehatan .10
!2. Bacalah Kalimat-kalimat di bawah ini dan terjemahkan ke bahasa Indonesia

املدر َءسة الثَّانَء ِمحويَّة َءمْر َءحلَءة املـَُءر َءاه َءقة
 .1قَء ْد بَءـلَء َءغ طُالَّر َء
ر ِمحِف املدرسة ّدِمح
ِ .2محمن أَءعم ِمحال الطُالَء ِمح
اسة َءو ِمح
ضة
الرَءاي َء
الد َءر َء
َء َء
ْ َء

 .3اَءنتُم اْآلن ِمحِف َءمْر َءحلَء ِمحة ـاملَُءر َءاه َءقة
 .4يـْنمو ِمحجسم ُكم ِمحيف ِمح
هذهِمح ـاملَءْر َءحلَءة ُمنًُّوا َءس ِمحريْـ ًاعا
َء ُ ْ ُ ْ
الس َءهر
ضوا أ َْءوقَءاتَء ُك ْم بِمحطُْوِمحل َّ
َ .5ءوالَء تَءـ ْق ُ

B. Tes Tulis
!Susunlah Kalimat di bawah ini, seperti pada Contoh

الَء  -طُْو ُل الس ِمح
هر  -الليل  -يف -يَءنبَءغِمحم
َء
الَء يَءنبَءغِمحم طُْو ُل الس ِمح
هر يف الليل
َء

اجلَءيِمحّدد َ -ءوَُء ِمحارس ِمح
ضة
 1أَء ْن َءْ ُك َءل -يَءـْنـبَءغِمحم  -الْغِمح َءذااَء ْ
الرَءاي َء
َء ّد

Contoh

......................................................................

احةُ َ -ءجت َءع ُل  -قَءواي – ِمحج ْس َءمنَءا
الر َء
 2الكافيةُ َ -ء

......................................................................

ِمح ِمح ِمح
ِمح
 3اْأل ِمح
َءطبَّاا  -يَءـْن َء ِمح
ار ِمح
الرَءاي ِمحضيَّة
صح  -يف أ َْءوقَءار ُمنَءاسبَءة  -ابلتَّ ْدريْـبَء ّد

......................................................................

 4الغِمح َءذاا – ِمح
اإلنْ َءسان -أَء ْن يَءـتَءـنَء َءاول  -لصحة اجلِمح ْسم

......................................................................

ِمح
 5اإلنسان ِ -مح
صح  -أَء ْن َُء ِمحارس – الطَءبِمحْيب
الرَءاي َء
ضة البَء َءدنيَّة  -يَءـْن َء

......................................................................

الرايضة الب َءدنِمحيَّة ُ -منُو العضالَءر  -تُس ِمح
اعد
ّد َء َء
َ 6ءعلَءى ّ -دِمحَء َء َء
َء

......................................................................

ِمح
ِمح
 7ل َءلع َءملَ -ءم ْ
ص َءد ُر الطَءاقَءة  -الغ َءذااُ

......................................................................

ِمح ِمح
لص َّحة َ -ءْحيتَءوي الغِمح َءذاا -اجلَءيِمحّدد
َ 8ءعلَءى املـَءَءو ّداد  -الض َُّرْوِمحريّدة  -ل ّد

......................................................................

ِمح ِمح
لص َّحة ِ -محمثْ ُل البَءـ ُرْوتِمحْيـنَءار  -املـَءَءو ّداد الض َُّرْوِمحريَّة َ -ءْ ُكل
 9ل ّد

......................................................................

ضى ِ -محيف املـُ ْستَء ْش َءفى  -الطبيب  -يـَء ْف َءحص
 10املـَءْر َء

......................................................................

Format Penilaian Tes Kosakata

No

Nama Siswa

Tes Lisan
Membaca dan
Menerjemahkan Menerjemahkan
Kosakata
Kalimat
A
B

Tes
Tulis

Nilai
Akhir
A+B+C
3

C

TES UNJUK KERJA PIDATO BAHASA ARAB

No

Indikator

1

Persiapan (Referensi dan alat-alat
yang dibutuhkan)
Pengetahuan dan Penguasaan
Topik yang dibicarakan
Keterampilan bahasa (Kosakata,
kalimat, Hadis, Syair dan
sebagainya)
Penyampaian pesan penting yang
berkaitan
dengan
kehidupan
pendengar dan
Mampu
menarik
perhatian
pendengar
Kepercayaan
diri
dan
penyampaian dapat diterima oleh
akal dan hati pendengar
Kebenaran isi pidato
Memperhatikan keadaan audiens
dan pemilihan topik sesuai
dengan kondisi audiens
Penguasaan bahasa tubuh ketika
berpidato
Ketepatan berhenti dan berbicara
saat pidato

2
3

4

5
6

7
8

9
10

Kategori dan Penilaian
Sesuai Hampir Sedikit Tidak
Indikator sesuai
sesuai sesuai
10
8
5
3

MEMBUAT TEKS PIDATO BAHASA ARAB
Susunlah Teks Pidato Bahasa Arab dengan kisi-kisi sebagai berikut:
1. Pendahuluan (muqodimah)
a. Salam
b. Hamdalah
c. Sholawat
d. Penghormatan kepada Pendengar
2. Isi (Boleh Memilih salah satu topik)

آمال املَءر ِمحاه ِمحقني
ُ
)Kesehatan dan menjaga kesehatan dalam Islam( الصحة والرعاية يف اإلسالم
)Harapan remaja masa pubertas(

)Kebersihan dalam Islam(
3. Penutup
Penegasan isi
Kesimpulan
Salam

النتافة يف اإلسالم

اَءنتُم اْآلن ِمحِف َءمْر َءحلَء ِمحة امل ـَُءر َءاه َءقةَ ،ءوِمحه َءم َءمْر َءحلَءة بَءـ ْع َءد َءمْر َءحلَء ِمحة الطُُّف ْولَءة َ .ءوِمحه َءم َءمْر َءحلَءة
َءه َّامة َءحيَءاتِمح ُك ْم َءوِمحيف بِمحنَء ِمحاا ِمحج ْس ِمحم ُك ْم َءو َءع ْقلِمح ُك ْم بَء ْل أ َءَءه ُّم َءمْر َءحلَء ٍة ِمحيف بِمحنَءاا ُم ْستَءـ ْقبَءلِمح ُكمَ ،ءوِمحيف
َءْحت ِمحقْي ِمحق َءآمالِمح ُك ْم ِمحيف احلَءيَءاة.
هذا يَءـتَء َءم َّىن أَء ْن يَء ُك ْو َءن ُم َءهْن ِمحد ًاساِ،مح ليَءـْب ِمح
ين البُـيُـ ْور َءوالعِمح َءم َءارار.
َء
َء
ِمح
ِمح
ضى ِمحيف ـاملُ ْستَء ْش َءفيَءار .
َءوذل َء
ك يُِمحريْد أَء ْن يَء ُك ْو َءن طَءبِمحْيـبًاا ِمحيـُل َءعالج املـَءْر َء
و ِمح
هذهِمح ُِمح
ب أَء ْن تَء ُك ْو َءن ُم َءد ّدِمحر َءسة ،لِمحتُ َءد ّدِمحرس التَءالَءِمحمْيذ ِمحيف ـاملَءَءد ِمحارس
حت
ّد
َء
اع َءد املـست ِمح
ك تَءـتَءم َّىن أَء ْن تَء ُكو َءن ُو ِمحاميَّةِ ،محتُلس ِمح
ِمح
الع َءدالَءة.
ْ َء
ضعفني ِمحيف َء
ُ َء َء
َءوت ْل َء َء
َء
ِمح ِمح
استَءهُ إىل َءج ِمحام َءعار ُخمتَءلِمح َءفة و ِمحم َءنها َءج ِمحام َءعةٍ دينِمحيّد ٍة لِمحيَء ُك ْو َءن
آخر يـُ َءف ِمحّد
َءو َء
ضل أَء ْن يـُ َءواصل د َءر َء
عالِمحما أو د ِمح
اعيًاا لِمح ِمحإل ْسالَءم.
َء ًا َء
ون أَء ْن ي ُكو نُوا جنود ا ش ِمح
ضل أَء ْن
اجعِمحني لِمح ِمحدفَءاع َءعن بِمحالَء ِمحد ِمحهمَ ،ءوُهنَء َء
ُهنَءا َءخيْتَءار َء َء ْ ُ ُ ًا َء
ر فَء ِمحّد
اك ُ
ِمح ِمح
َءخبَءار.
َءُك
ب ِمحيف األ ْ
ر ْو َءن َء
ص َءح ا فيَّة ،لتَء ْكتُ َء
ِمح
ِمح
ِمح ِمح
ك َءع ْقلُ ُك ْم ُمنًُّوا
يَءـْن ُمو ج ْس ُم ُك ْم ِمحيف هذه امل ـَءْر َءحلَءة ُمنًُّوا َءس ِمحريْـ ًاعاَ ،ءويَءـْن ُمو َءكذل َء
ِمح
ِمح
ِمح
َءج َءس ِمحام ُكمَ ،ءو َءِمحجيب َءعلَءْي ُكم أَء ْن تُـنَء ِمحتّد ُم ْوا
َءس ِمحريْـ ًاعا فَءـيَءجب أَء ْن ُحتَءافتُوا َءعلَءى ص َّحة أ ْ
الراحة والعمل ،وبـني ّدِمح
ِمح
اسة َءو ِمح
ضة.
الرَءاي َء
ني َّ َء َء َء َء َء َء ْ َء
َءحيَءاتَء ُك ْمَ ،ءوتُـ َءق ّدس ُم ْوا أ َْءوقَءاتَء ُك ْم بَءـ ْ َء
الد َءر َء ّد
السهر و َءغ ِمحري ذلِمح َء ِمح
َءعمال الل تُ ِمح
ضّدر ِمحُ ْستَءـ ْقبَءلِمح ُكم!
َءوالَء تَءـ ْق ُ
ضوا أ َْءوقَءاتَء ُك ْم بِمحطُْوِمحل َّ َء َء ْ
ك م َءن األ ْ َء
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عزيز ابيو ورداان بن ُسباعم ُ ،ولد يف قرية ابجنغوج أسري المبونج
الوسطى ،يف اتريخ  27دمسرب  ،1994وه و االبن الثاين من السيد ُسباعم

والسيدة نور املهيمن

أما تربية الباحث فهم كما يلم:
ابسار يف عام
خترج من املدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة غونوج سوغيه َء
ّ .1د
2007
خترج من مدرسة روضة القرأن املتوسطة ميرتو ،يف عام 2010
ّ .2د
خترج من مدرسة روضة القرأن العالية ميرتو ،يف عام 2013
ّ .3د
 .4مث واصلت تربيته إىل اجلامعة اإلسالمم ة احلكوممة ميترو يف العام الدراسم
2014/2013

