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  Abstarct 

The purpose of this study is to know the application of Debate Method  to improve speaking skills 

for senior high school students of class XII -A in Ulumuddin boarding school Utenkot, Cunda - 

Lhokseumawe for academic years 2018 – 2019, and to know students effectivity after applicating 

the Debat Methode. This research is classroom action research conducted in 3 cycles. Each cycle 

consists of planning, action, observation / evaluation, and reflection. The subjects of this study are 

senior high school students of class XII-A who are 25 students and the object of this research is 

speaking skills. Data collection in this study are carried out by the method of observation, 

interviews and diagnostic tests. The data are analyzed by quantitative descriptive and statistical 

analysis techniques. The results showed (1) that the application of the debate Method consisted of 

the stages of the purpose of Debate method application in the learning process of teaching Arabic, 

giving titles, limiting the Debate members, making debating rooms in class, searching for 

information about the title of the Debate, and providing evaluation sheets activities of researchers 

and students in application the Debate method, (2) in the application of the Debate Method there is 

an increase in the percentage of speaking skills of students of class XI -A MA in terms of 

pronunciation, fluency, vocabulary, and sentence structure. Based on the results of the analysis in 

the first cycle the average student's speaking skills are obtained as much as 70% ("medium" 

category). Then in the second cycle students' skills improved. The average speaking skills of 

students are 74% ("medium" category). And in the third cycle the average skill of students are 

81.4% ("high" category). Based on the results of these studies it can be concluded that the 

application of the debate method can improve students' speaking skills in terms of pronunciation, 

fluency, vocabulary, and sentence structure. 
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 مقدمت - أ

ت ألازبم منها مهازة  ئن حللُم اللوت اللسبُت فى كصسها الحاطس كملُت كلى أطاض اإلاهازاث اللوٍى

الاطخماق، والٕالم، والِسأءة، والٕخابت. ًمهازة الٕالم مهازة مً اإلاهازاث ألازبم التي لها دوز َام في اطدُلاب 
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ئد، والٕالم َى اإلاهازة الشاهُت بلد مهازة الاطخماق، والٕالم مهم اإلاللىماث واإلالازي مً الٕخب أوالجسا

ى ًصودَم باإلالازي والخبراث التي الٌظخؼُم أن ًٕدظبىا بها مباشسة ئال مىه ، ٓما أنهه َى أداة  للدازطين َو

 .1للؼالب في جدصُل كلىمه الدازطُت، ومً لم ًِسأ حُدا ال ًدصل حُدا

لخبر  الجصء ًمشل ًهى  ئًجابُت مهازة ألهه وذلٗ اللسبُت، اللوت حللُم مىهج في أطاطُا حصءا الٕالم َو

شيرا اللوت, لخللُم والخؼبُِي اللملي  بهرٍ الخددر مً الخمًٕ ئلى يهدي اللسبُت اللوت مخللم أن هجد ما ٓو

شٕالن الاطخماق مهازة بلد الشاهُت اإلاهازة َى  ًالٕالم اللوت،  ٌهُت.الش اإلاسخلت ملا َو

وفي حللُم اللوت اللسبُت وحللمها، ًؼبلا ًىاحه اإلادزطىن والؼالب اإلاشٕالث اللدًدة مً خُث مهازة 

الٕالم ٓما وحدَا الباخث في مُدان البدث. ومً هخائج اإلاالخؼت التي ُام بها الباخث في ملهد كلىم الدًً 

اللالُت أزىاء حللمهم  أن بلع  حشىدا لهإطُماوي في الؼالب مً الظىت الظادطت للمدزطت –أوجىٖىث 

الؼالب ما شالىا ًىاحهىن اإلاشٕالث في جٖلم اللوت اللسبُت جٖلما ًصُدا، منها صلبت الخلبير خ٘ى اإلادادزت 

لت خٌف اإلاٌسداث خ٘ى اإلاىاد الدزاطُت للوت اللسبُت، وفي ًسصت أخسي، ُام الباخث  الُىمُت في ًصىلهم ُو

ت اللسبُت في الظىت الظادطت، ومً هخائج َرٍ اإلاِابالث أن الؼالب في باإلاِابلت الشخصُت مم مللمي اللو

لت خٌف اإلاٌسداث  الصٍ الظادض ًىاحهىن اإلاشٕالث في الخٖلم، منها ال ًصا٘ الؼالب خائٌين في الخلبيراث ُو

لُىمُت، البظُؼت خ٘ى اإلاىاد الدزاطُت. وكىدما ُّدم اإلاللم ألاطئلت ئليهم خ٘ى اإلاىاد الدزاطُت واإلادادزت ا

م اإلاللم أن ًخٖلمىا أمام أصحابهم، منهم مً لم ًِدزوا ئال ُلُال.  رلٗ ئذا أمَس  منهم ال ًجُبىن ئال ُلُالـ ٓو

وبجاهب اإلاشٖلت الظابِت التي واحهها الؼالب، ُام الباخث أًظا باإلاالخـت مم مللمي اللوت اللسبُت، 

اللوت اللسبُت ختى ًٖىن الؼالب مخلىدًً إلاجسد ئحابت ومً هخائجها أن اإلاللمين ما شالىا يهُمىىن كلى حللُم 

ألاطئلت مً اإلاللمين دون الخٖلم. وال ًِىم اإلاللمىن بخٌلُل الؼالب وحشجُلهم كلى ممازطت اللوت اللسبُت 

ِت التي ٌظخخدمها اإلاللم في حللُم مهازة الٕالم  ا. ًؼبلا َرا ًجلل الؼالب أُل جدٌيًزا للخٖلم. والؼٍس وحلبيَر

يبغى للمدزطين أن جِخص ِت كسض مدخىي الىصىص. ٍو ِت ألاطئلت والجىاب وػٍس س كلى اطخخدام ػٍس

 ٌظخخدمىا الؼَس اإلاخىىكت اإلاىاطبت خُىما ٌللمىن ػالبهم. 

ىن كملُت  شتٔر هم َو ِت أو ألاطالُب اإلاىاطبت هي جِدز أن حلؼي الؼالب الٌسصت لىمىا ملاًز ئن الؼٍس

ُت مهازة الٕالم. ًأما ألاطلىب اإلاِصىد اإلاِدم في َرٍ الخللُم والخللم أٓثر ًلاال ودا ًلُا ختى حظهلهم لتُر

ُت مهازة الٕالم مً خُث الخلبير  السطالت ًهى أطلىب اإلاىاؿسة. ألن أطلىب اإلاىاؿسة ٌلد ألاطلىب اإلاىاطب لتُر

د مً داًلُت الؼالب، وجدظً مً ًه ِت للخدَزع جٍص مهم الشٌهي والخٌٕير الللمي، ٓما أنها ٓؼٍس

ُب، ًظال كً مهازاث الخددر . وهـس الباخث أن 2للمىطىكاث، وجىمى مهازاث الخٌٕير الىاُد والخدلُل والتٓر

ُت مهازة الٕالم لدي الؼالب في الظىت الظادطت بملهد كلىم الدًً،  اطخخدام أطلىب اإلاىاؿسة مىاطب لتُر

 هؼّ الظلُم والؼالُت الشٌهُت الٌصُدتألن أطلىب اإلاىاؿسة حلخبر مً ألاوشؼت الصٌُت الٌلالت في جدظين 

د مً داًلُت الؼالب في حللم اللوت اللسبُت مً خُث مهازة الٕالم، وجدظنهم  ِت للخدَزع جٍص ، ٓما أنها ٓؼٍس

                                                             
اض: داز ؤلاكخصام، أسس إعداد الكخب الخعليمي لغير الىاطقين بالعربيت هاصس كبد هللا الوالى وكبد الحمُد وكبد الحمُد كبد هللا،1 ، )الٍس

 .51(، ص. 1987
بت، واستراجيجياجه وأساليب حعليميهفىياجه  -الحىارمنى ئًساَُم اللبىدي،  2  .75(، ص. 2003، )الِاَسة: مٕخبت َو
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دون  ُب، وأهه أًظا ًجلل الؼالب به ًٍص في حلبير الٕالم الجُد، وجىمى مهازاث الخٌٕير الىاُد والخدلُل والتٓر

ومدادزتهم  ب مىطىق اإلاىاؿسة الري ُّدمه اإلاللم في ًصلهم خ٘ى مادة اللوت اللسبُتاإلاٌسداث اللدًدة خظ

 ً ٔاهذ في أذَانهم في مشٖلت ما، ختي ًٖىن الؼالب ُادٍز دّزبهم به لُلّبروا آلازاء التي  م ٍو جبَر الُىمُت، ٍو

ً كلى خٌف اإلاٌسداث اللدًدة ومساكت جسآ ادٍز ُب الجمل الجُدة في كلى الىؼّ الظلُم والخلبير الصحُذ ُو

 مهازة ٓالمهم. 

اكخمادا كلى اإلاشٖلت الظابِت  ٌوسض الباخث أطلىب اإلاىاؿسة  ٓدل اإلاشٖلت مً خُث مشٖلت 

ُت مهازة الٕالم للؼالب ومشٖلت الؼالب أزىاء حللمهم اللوت  ِت اإلاىاطبت لتُر اإلاللمين في اطخخدام الؼٍس

ٍس ُت مهازة الٕالم أو الخددر، ٍو ِِع اللسبُت لتُر آزاز د الباخث في َرٍ السطالت أن ًجسي أطلىب اإلاىاؿسة ٍو

ت اطخجاباث الؼالب بلد أن ًخللمىاٍ أطلىب اإلاىاؿسةجؼبُّ   . وملًس

 

  البحث - ب

 مفهىم املىاظرة لغت واصطالحا : -1

ى مً  بالسحىق ئلى اإلالاحم اللوت اللسبُت. هجد أن لٌف اإلاىاؿسة مصدز كلى وشن مٌاكلت، ًلله هاؿس، َو

ووشهه مٌاكلت. وفي الوالب ًان صُوت اإلاٌاكلت في اللوت اللسبُت  –الىىن والـاء والساء  –زالسي، ومادجه أصل 

ت بين ازىين أو أٓثر، ٓما في مِاجلت ومشاجمت وهدى ذلٗ. وهي مً خُث الداللت جؼلّ كلى  جد٘ كلى اإلاشآز

 كدة ملان، منها:

خه في اإلاداحت.ألا٘و  : هاؿسث ًالها: أي صسث هـيرا له في مخاػب  ت. وذلٗ ئذا باخشخه وباٍز

 الشاوي  : وهاؿسث ًالها بٌالن: أي حللخه هـيرا له.

 . 3الشالث : ًِ٘ى أًظا: جىاؿس الِىم: هـس بلظهم ئلى بلع، وجىاؿسوا في ألامس :ججادلىا وجسّوطىا

والٌىىن، خُث لِد ئن ٔلمت اإلاىاؿسة في اللوت اللسبُت لٌف ذو داللت مدددة وملُىت في ئػالق الللىم  

: "ئنها حلني ًً الحىاز أو الىـس بالبصيرة  ذَب ئبساَُم أخمد ًازض كً حلٍسٍ اإلاىاؿسة اصؼالخا ئلى الِ٘ى

والٌٕس اإلاىؼِي مً الجاهبين خ٘ى مىطىق ُابل للجد٘و واإلاىاُشت مً أحل الىص٘ى ئلى زؤٍت مخىاًِت بلد 

 . 4دًاكت كً السأي بالحجت الداًلت والبراَين الظاػلت"جِدًم الحجج اإلاِىلت، وجٖىن اإلاىاؿسة في نهاًتها 

 

 دور أسلىب املىاظرة في حعليم مهارة الكالم : - أ

يها بظىابؽ  ً بلىها ئلى الحّ أو حالء لصىاب، جخؼلب التزام ػًس اإلاىاؿسة هي خىاز بين مخىاؿٍس

ان اإلاخىاؿسان الحجج وألادلت خ٘ى مظألت ما. وجخؼلب اإلاىاؿسة  يها ًدباد٘ الؼًس وشسوغ مدددة ًو

                                                             
م طىدي، "3 ُم كبد الٍٕس ، مجالت حامعت أم القري لعلىم الشريعت "الحىار واملىاظراث في إلاسالم أحمد دًداث همىذحا في العصر الحدًثئبَس

 .24ٌ (، ص. 1430، )46، اللداد والدراساث إلاسال ميت
، )طمازهج: وزُت كمل وشاط املىاظراث بىصفه همىذحا حيا لخطىير مهارة الكالم وأثره في جطىير مهاراث اللغت العربيتئبساَُم أخمد ًازض،  4

 .291م(، ص. 2009مِدمت للجىت اإلاإجمس الدولي، 
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ٔان كلى  ً في جىلُد ألاطئلت وجسجُبها، وبىاء الحجج وألادلت، لرلٗ  ً أن مهازة مً اإلاخىاؿٍس اإلاخىاؿٍس

 .5ًمخلٖىا مهازة الظإا٘ )لُاُت وصُاهت(، ومهازة بىاء الحجت )اطخدالال وجسجِبا(

وأطاًذ منى اللبىدي أن اإلاىاؿسة هي أخد ألاوشؼت الصٌُت الٌلالت التى حظهم في جىمُت اإلاهازاث 

ت ومهازاث الخىاصل والخٌٕير الىاُد ص٘ى الصويرة، خُث . وحلد اإلاىاؿسة مً اليشاغ اإلاالئم لل6ٌاللوٍى

 ًِىم اإلادزض بخِظُم الٌصل ئلى مجمىكخين لخِىم ٔل واخدة بدبني وحهت هـس ملُىت والدًاق كنها.

 

 مهارة الكالم :مفهىم  -2

الٕالم في أصل اللوت كبازة كً ألاصىاث اإلاٌُدة، وكىد اإلاخٖلمين )الللماء في مهازة الٕالم( َى اإلالنى 

بت اإلاٌُدة. وأما الخلٍسٍ الاصؼالحي الِائم بالىٌع الري ٌلبر كىه  بألٌاؾ. وفي اصؼالح الىجاة: الجملت اإلآس

، وما ًج٘ى بخاػٍس  للٕالم ًهى : الٕالم اإلاىؼَى الري ٌلبر به اإلاخٖلم كما في جٌظه مً : َاحظه، أو خاػٍس

د أو ًصود به هيٍر مً م ، وما ًٍس ولىماث، أو هدى مً مشاكس وئخظاطاث، وما ًصخس به كِله مً : زأي أو ًٍٕس

 .7ذلٗ، في ػالُت واوظُاث، مم صحت في الخلبير وطالمت في ألاداء

 

 مىهج البحث -3

(. Action Research)ئن مىهج البدث الري ٌظخلمله الباخث فى َرٍ السطالت َى مىهج البدث ؤلاحسائي 

حظتهدي الىص٘ى ئلى خل٘ى ًالبدث ؤلاحسائي َى دزاطت ئحسائُت كلمُت مباشسة ًِىم بها الٌسد أو الجماكت، 

 .8ًمًٕ ؤلاكخماد كليها اإلاشٕالث اإلاخصلت باحساءاث اللمل الري ٌلملىن به

ُت كملُت الخللُم والخللم باطخمساز. ئن  9وأَداي البدث ؤلاحسائي إلصالح كملُت الخللُم والخللم وجُس

س اإلاهازاث وألاطلىب الجدًدة لحل اإلاشأل بخؼبُِها اإلاباشسة   هي:مميزاجه جؼٍى

 طهلت ومىاطبت إلاِخض ى الحا٘. ( أ

 اطخخدام ألاهماغ اإلاسجبت لحل اإلاشأل. ( ب

 10ًِبل الخوُير أزىاء البدث. ( ث

  11أما البدث ؤلاحسائي ٌشخمل كلى أزبم خؼىاث هي : الخخؼُؽ وؤلاحساء واإلاالخـت والاولٖاض. 

 الخخطيط : ( أ

ُت مهازة الٕ الم لدي الؼالب. أما ُام الباخث بهرا الخخؼُؽ لخؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة كلى جُس

 ألاوشؼت التي ًِىم بها الباخث في الخخؼُؽ هي :

 

                                                             
 73...ص. فىياجه واستراجيجياجه وأساليب حعليميه -الحىارمنى ئبساَُم اللبىدي،  5
 73...ص. فىياجه واستراجيجياجه -الحىارَُم اللبىدي، منى ئبسا 6
اض: داز اإلاظلم لليشس والىشَم،  ، املهاراث اللغىيت وأهميتها وطرائق جدريسها،أخمد ًإدي مدمىد كلُان 7  .8(، ص. 1431)الٍس
ٌج وألاخسون،  8  145(، ص. 1999لليشس: ، الؼبلت الشاهُت، )كمان: داز مجدالوي مىاهج البحث العلمي وأساليبهطامي كٍس

9
 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru, Cet-5, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm.18 

10
 Sumardi Surya Brata, Metodologi  Penelitian, Cet-XVI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 94  

11
 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas… hlm.21 
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  ئكداد خؼت الدزاطت (1

ً الخخؼُؽ الخللُمي  (2  ئكداد وجٍٖى

 ئكداد اإلاىاد الدزاطت أو مىطىكاث اإلاىاؿسة التي جصلح للمىاؿسة كىد ئحساء أطلىب اإلاىاؿسة. (3

م إلاهازة الٕالم. (4  ئكداد أدواث جدٕم الخٍِى

 الخللُمُت التي ًدخاج ئليها الباخث والؼالب فى كملُت الخللُم والخللم.ئكداد الىطائل  (5

 

 إلاحراء : ( ب

. أما ؤلاحساء فى َرا البدث ًهى 12َى ألاوشؼت اإلاخلمدة ججسي للحص٘ى كلى َدي ملينؤلاحساء 

ِىم الباخث باالخخباز في صىٍ الاخخباز اللملي  مداولت الباخث والؼالب في جؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة، ٍو

ص به. م اإلاجهَّ  مىاطبا بخدٕم الخٍِى

 املالحظت : (1

 ًِىم الباخث باإلاالخـت كً:

 مداوالث الؼالب في جؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة. -

مهازاث ٓالم الؼالب في ئحساء جؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة ٔل لِاء بىزُت اإلاالخـت التي  -

ّٗ في ُُاطها. ن اإلاد  حليَّ

م اإلاشٕالث التي جىحد أزىاء ئحساء الدوز  - مًٕ ئصالخه في الدوز الخالي.جٍِى  ألا٘و ٍو

 الخىزُّ في ألامىز اإلاهمت التي جىحد أزىاء جؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة. -

 الاوعكاس : (2

ٔاز والخٌٕير كً ؤلاحساء ٓما الخف الباخث  ً  .13اإلاالخـت فيالاولٖاض َى الاطخر خب ٍش ٓو

، وأن ٓخابه أن الاولٖاض َى جدّبس أو مؼاللت هخائج ؤلاحساء أزىا فياللاُب  ء كملُت الدوز ألا٘و

ُت مهازة ٓالم الؼالب في الدوز  جٖىن َرٍ الىخائج مصادَز ًلالت لألوشؼت ًُما بلدَا لتُر

 .14الخالي

ِت اإلاالخـت واإلاِابلت والاخخباز الدشخُص  ِت حمم البُاهاث في َرا البدث مظخخدمت ػٍس وأما ػٍس

ِىم الباخث بهرٍ اإلاالخـت فى َرا البدث للحص٘ى  كلى البُاهاث التي جخللّ باطخلداد الؼالب خُث ٍو

ِىم الباخث  ُت مهازة الٕالم، ٍو دزاتهم كىد جؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة لتُر ومداوالتهم وأوشؼتهم ومشٕالتهم ُو

ِىم  باإلاِابلت مم الؼالب كً مشٕالتهم كىد أن ًخللمىا أطلىب اإلاىاؿسة واطخجاباتهم بلد أن ًخللمىاٍ. ٍو

ت مبلى جٌَى الؼالب هدى اإلاىاد الدزاطُت للوت اللسبُت مً خُث ُدزاتهم في الباخث باخخباز الدشخُ ص إلالًس

 مهازة الٕالم، زم ًِّىم الباخث مهازة ٓالم الؼالب مً هاخُت الىؼّ والٌصاخت واإلاٌسداث وجسآُب الجمل.

ِت التي ٌظخخدمها  ِت جدلُل البُاهاث. والؼٍس للحص٘ى كلى البُاهاث الصادُت، ًدخاج الباخث ئلى ػٍس

ِت  ِت الٕمُت، وأما الؼٍس ِت الٌُُٕت والؼٍس ِخين، َما الؼٍس الباخث في جدلُل البُاهاث اإلادصىلت الؼٍس
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 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas… hlm.21 
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 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian … hlm.75 
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ُت مهازة ٓالم ال الٌُُٕت والٕمُت اإلاظخخدمت  ؼالب بخؼبُّ أطلىب اإلاىاؿسة في َرا البدث ًهي لخلُين جُس

( في اإلاُِاض الخامع، Penilaian Acuan Patokan( ئلى الخُُِم اإلاصدزي الخلُُني )Konversiالتي جخد٘ى )

 ٓما ٌلسطه في الجدوا٘ الخالي.

 

 .15، ملُاز جصيٍُ البُاهاث إلاهازة ٓالم الؼالب1الجدوا٘ 

 املئىيت صىف مسخىي مهارة الكالم

 100 – 90 كا٘ حدا

 89 – 80 كا٘

 79 – 65 مخىاطؽ

 64 – 55 مىخٌع

 54 – 0 مىخٌع حدا

ُت في مهازة ٓالم الؼالب  % بمظخىي  80≤ وأما اإلادٗ اإلاظخخدم لىجاح َرا البدث ًهى ؿهىز التُر

ٔان مإشس الىجاح في مهازة ٓالم الؼالب مدصىال ًُٕخٌي البدث.  الدزحت ألاكلى. ئذا 

 

 : البحث وهخائج املىاقشت -4

 كملُت ئحساء بلد كليها الاطخٌظاز  أو  البُاهاث جدلُل مً مىاُشت هي السطالت َرٍ في باإلاىاُشت واإلاساد

 : ًلي ٓما وهي البدث ٓىدُجت وجلخُصها الؼلبت لدي اإلادصىلت الدزحت وجُُِم والخللم الخللُم

 بمعهد دستالسا السىت في الطالب لدي الكالم مهارة جرقيت على املىاظرة أسلىب جطبيق إحراء ( أ

 الدًن. علىم

ُت كلى اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ ئحساء ٔان  الظادطت الظىت في الؼالب لدي الٕالم مهازة جُس

 x40 = 200 5) دزاطُت خصص بخمع لِاءان دوز  ٔل وفي أدواز، زالزت مً جخٖىن  الدًً كلىم بملهد

 ٌلني الِبلي لالخخبازي  لِاءان ٌشخمل وال  لِاءاث، طخت اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ ًُٖىن  ئذن دُُِت(،

ِىم لِاءاث. زماهُت ٔلها جٖىن  ختى جؼبُِه بلد البلدي والاخخباز  اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ ُبل  ٍو

م الباخث ظخخدم أصحابهم. مم اإلاىاؿسة أزىاء اإلاىاؿسة أطلىب بخؼبُّ الؼالب ٓالم مهازة بخٍِى  َو

م ٌُُٓت الباخث  (4) واإلاٌسداث (3) والٌصاخت (2) الىؼّ (1)هىاحي مً وهي الٕالم، كىاصس  مً الخٍِى

م هاخُت َرٍ ولٖل الجمل. وجسآُب  20 ئلى الدزحت جلٗ آخملذ ختى )خمظت( 5 دزحت الخٍِى

ِظم )كشسون(. َ  زماهُت ئلى الباخث ٍو َ  أزبلت مً جخٖىن  خُث اإلاىاؿسة ًس َ  وأزبلت الحٖىمت ًس  ًس

ّ ٔل وفي اإلالازطت، أمس  أكظاء. زالزت ًٍس َ  ٔل ثالباخ ٍو ِىمىن  الٌصل أمام لُخِدمىا اإلاىاؿسة ًس  ٍو

م خظب اإلالين اإلاىطىق كلى باإلاىاؿسة  اإلالُىت. أدواَز
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 Agung. A. A, Buku Ajar Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Singaraja : Aditya Media Publishing, 2014) hlm. 

118. 



Tatbiq Uslub al-Munazarah ‘ala Tarqiyah Maharah al-Kalam (Dirasah Ijraiyyah Laday al-Tullab  
fi al-Sanah al-Sadisah bi Ma’had Ulum al-Din). (Muhammad Iqbal, Azman Ismail, Zulhelmi) 

el-Maqalah : Journal Of Arabic Language Teaching And Linguistics Vol. 1, No. 1, 2020  | 39 

 بمعهد السادست السىت في الطالب لدي الكالم مهارة جرقيت على املىاظرة أسلىب جطبيق آثار  ( ب

 الدًن. علىم

ُت كلى الؼالب حشجُم في ٓبيرة ًلالُت له أن ٓما حُدة، آزاز  له اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّو   جُس

. السطالت َرٍ في الباخث اًترطه الري البدث ًسض ًٖىن  لرا اللسبُت، باللوت الٕالم مهازة  مِب٘ى

رٍ  والخالي الخللُمُت، دواز الا  مً دوز  ٔل مً الؼالب ئليها خصل التي الىدُجت ئلى الىـس  ًمًٕ الحالت َو

 :جٌصُلها

٘  الدوز  في  الؼالب هدُجت ٔاهذ (1  %، 24 بــ ٌلاد٘ ما ػالب 6 )كا٘( هدُجت ئلى ًدصل ألاو

 الرًً الؼالب كدد وأما %، 52 بــ ٌلاد٘ ما أو  ػالبا 13 )مخىطؽ( الىدُجت ًجد مً ومنهم

 لىدُجت اإلالدلت الدزحت ًخٖىن  %. 24 بــ ٌلاد٘ ما أو  ػالبا 4 ًبلى )مىخٌع( الىدُجت ًىالىن 

٘  الدوز   مخىطؼت. دزحت كلى خصلىا ُد أنهم بملنى %، 70 هي ألاو

 %، 40 بــ ٌلاد٘ ما ػالب 10 )كا٘( هدُجت  ئلى ًدصل الشاوي الدوز  في الؼالب هدُجت ٔاهذو  (2

 الرًً الؼالب كدد وأما %، 44 بــ ٌلاد٘ ما أو  ػالبا 11 )مخىطؽ( الىدُجت ًجد مً ومنهم

 لىدُجت اإلالدلت الدزحت ًخٖىن  %.16 بــ ٌلاد٘ ما أو  ػالب 4 ًبلى )مىخٌع( الىدُجت ًىالىن 

 مخىطؼت. دزحت في شالىا ما أنهم بملنى %، 74 هي الشاوي الدوز 

 %، 88 بــ ٌلاد٘ ما ػالبا 22 )كا٘( هدُجت ئلى ًدصل الشالث الدوز  في الؼالب هدُجت ٔاهذ (3

 اإلالدلت الدزحت ًخٖىن  %، 12 بــ ٌلاد٘ ما أو  ػالب 3 )مخىطؽ( الىدُجت ًجد مً ومنهم

 )كا٘(. دزحت كلى وصلىا ُد أنهم بملنى ،% 81،4 هي الشالث الدوز  لىدُجت

 أطلىب بخؼبُّ والخللم الخللُم كملُت في ألادواز  مً دوز  مً الىدُجت ازجٌلذ ئذن،

را اإلاىاؿسة، ُت في حُدة آزاز  له ألاطلىب َرا أن كلى ًد٘ الدلُل َو  مً الؼالب ٓالم مهازة جُس

 الجمل. وجسآُب واإلاٌسداث والٌصاخت الىؼّ هىاحي

 

 الكالم مهارة جرقيت على املىاظرة بأسلىب ًخعلمىا أن بعد السادست السىت في الطالب اسخجاباث ( ج

 الدًن. علىم بمعهد

ت في الاطدباهت الباخث اطخخدم  زم اإلاىاؿسة بأطلىب ًخللمىا أن بلد الؼالب اطخجاباث ملًس

ُمتها اطخجابتها ودزحاث أطئلت، كشسة الباخث ُدمهم  وال  (،4) ومىاًّ (،5) احد مىاًّ : جلي ٓما ُو

  (.1) حدا مىاًّ وهير  (،2) مىاًّ وهير  (،3) أدزي 

 جلي: ٓما ًهي للؼالب الباخث ُدمها التي الاطدباهت مً اإلادصىلت الىخائج وأما

 

 

 

 

 



Tatbiq Uslub al-Munazarah ‘ala Tarqiyah Maharah al-Kalam (Dirasah Ijraiyyah Laday al-Tullab  
fi al-Sanah al-Sadisah bi Ma’had Ulum al-Din). (Muhammad Iqbal, Azman Ismail, Zulhelmi) 

el-Maqalah : Journal Of Arabic Language Teaching And Linguistics Vol. 1, No. 1, 2020  | 40 

 الجدول 

 املىاظرة بأسلىب ًخعلمىا أن بعدا الطالب اسخجاباث ملعرفت الاسدباهت

 املؤيت وسبت الطالب عدد ألاراء السؤال الرقم

 

 

 

 

1 

 اللسبُت اللوت حللم

 اإلاىاؿسة بأطلىب

ُت في ٌظاكدوي  مهازة جُس

 الىؼّ خُث مً الٕالم

 % 84 21 (5) م.ج

 % 26 4 (4) م

 .%  (3) ال.أ

 .%  (2) ن.م

 .%  (1) ن.م.ج

 

 

2 

 اللسبُت اللوت حللم

 اإلاىاؿسة بأطلىب

ُت في ٌظاكدوي  مهازة جُس

 خُث مً الٕالم

 الٌصاخت

 % 80 20 (5) م.ج

 % 20 5 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

3 

 اللسبُت اللوت حللم

 اإلاىاؿسة بأطلىب

ُت في ٌظاكدوي  مهازة جُس

 اإلاٌسداث خُث مً الٕالم

 % 72 18 (5) م.ج

 % 28 7 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

4 

 اللسبُت اللوت حللم

 اإلاىاؿسة بأطلىب

ُت في ٌظاكدوي  مهازة جُس

 جسآُب خُث مً الٕالم

 الجمل

 % 92 23 (5) م.ج

 % 8 2 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

5 

 اإلاىاؿسة أطلىب ًٖىن 

 اإلاىاد حللم في ًلاال 

 اللسبُت للوت اإلادزوطت

 % 72 17 (5) م.ج

 % 18 8 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

 اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ

 آلازاء كسض في ٌظاكدوي

 % 92 23 (5) م.ج

 % 8 2 (4) م
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 والبراَين والحجج 6

  واإلالِىلت الصحُدت

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

7 

 اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ

 جىمُت في ٌظاكدوي

  ؤلابداعي الخٌٕير  مهازاث

 % 100 25 (5) م.ج

 .% . (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

8 

 اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ

 جىطُم في ٌظاكدوي

ت مداْز ٘  الٌٍٕس  خى

 اللسبُت اللوت حللم أَمُت

 % 80 20 (5) م.ج

 % 20 5 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

9 

 اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ

 مهازاث كلى ًدزبني

 وؤلاهصاث الاطخماق

ت  آلازاء كسض في واإلاشآز

 آلاخٍسً مً وجِبلها

 % 68 17 (5) م.ج

 % 32 8 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 

10 

 اإلاىاؿسة أطلىب جؼبُّ

 جىمُت في ٌظاكدوي

 اإلادادزت مهازاث

 كلى والِدزة والخؼاب

 ألاًٖاز  كً الخلبير 

ت بؼالُت  وخٍس

 % 88 22 (5) م.ج

 % 22 3 (4) م

 .% . (3) ال.أ

 .% . (2) ن.م

 .% . (1) ن.م.ج

 

 أ ن: حيث

 حدا مىاًّ = م.ج

 مىاًّ =  م

 أدزي  ال  =  ال.أ

 مىاًّ هير = ن.م

 حدا مىاًّ هير  = ن.م.ج
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ُت اإلاىاؿسة بأطلىب ًخللمىا أن بلد الؼالب اطخجاباث ومً  اطخيباػها ًمًٕ ٓالمهم مهازة لتُر

ُت في الؼالب ٌظاكد اإلاىاػسة أطلىب أن ئلى  واإلاٌسداث والٌصاخت الىؼّ خُث مً ٓالمهم مهازة جُس

مًٕ الجمل وجسآُب ا ٍو رٍ ،4-1 الاطدباهت أطئلت في هـَس ىا الؼالب أن كلى جد٘ ٔلها َو  كملُت اشتٔر

ىا ختى نهاًتها ئلى بداًتها في وخماطت بجد والخللم الخللُم رلٗ مسجٌلت، ٓالمهم مهازة أن ٌلًس  ئذا ٓو

 لللوت اإلادزوطت اإلاىاد حللم في ًلاال  ًٖىن  اإلاىاؿسة أطلىب أن ووحدها 10-5 الاطدباهت أطئلت في زأًىا

رل الؼالب لدي اللسبُت ىمي الصحُدت والبراَين والحجج آلازاء كسض في ٌظاكدَم ٗٓو  مهازاث ٍو

م ىطم ؤلابداعي جٌٕيَر هم ٍو ت مدآز ٘  الٌٍٕس دزبهم اللسبُت اللوت حللم أَمُت خى  مهازاث كلى ٍو

ىمي حُدة الاطخماق ت. بؼالُت ألاًٖاز  كً الخلبير  كلى والِدزة والخؼاب اإلادادزت مهازاتهم ٍو     وخٍس
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