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 ستهاللإ

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َٰٓأَيَُّها اْ إِذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ فِي  ٱلَِّذيهَ  يَ  ِلِس َءاَمىُىَٰٓ  ٱۡلَمَج 

ُ يَۡفَسحِ  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ُ يَۡزفَعِ  ٱوُشُزواْ فَ  ٱوُشُزواْ لَُكۡمۖۡ َوإِذَا قِيَل  ٱّللَّ  ٱّللَّ

ت ٖۚ وَ  ٱۡلِعۡلمَ أُوتُىاْ  ٱلَِّذيهَ َءاَمىُىاْ ِمىُكۡم وَ  ٱلَِّذيهَ  ُ َدَرَج  بَِما  ٱّللَّ

 (١١ اجملادلة)ٞ  تَۡعَملُىَن َخِبيز

 صدق هللا العظيم

 قال عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر:

 "تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم"
 



 

 ه

 اإلهداء
 من علمين النجاح والصربإىل 

إىل من افتقده مواجهة الصعاب ومل متهلو الدنيا ألرتوي من 
 حناحة
 أيب...

 وإىل علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أان فيو
 حناهنا لتخفف من آالميوعندما تكسوين اهلموم أسبح يف حبر 

 أمي...
وإىل من كانو يضيئوين إىل طريق احلالل ويساندوين ويتنازلون عن 

 حقوقهم
 إلرضائي والعيش يف ىناء

 إخواين وأخوايت الكرمية...
 أرسلتم محاستكم ىل ومنحتم يل أيد املساعدة

 جزاكم هللا خري اجلزاء وأدعو ريب أن جيمعنا يف جنتو
 آمني اي جميب السائلني

 أىدي ىذا  اجلهد املتواضع ...
 غفران اكرب
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 شكر وتقدير
 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذي أنزل القرأن عربيا ىدى للناس وبينات من 
اهلدى والفرقان، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو 

 وأصحابو أمجعني. 

عاىل ىذه الرسالة إبذن هللا توقد مت الباحث من كتابة  
ممارسة اخلطابة العربية وعالقتها عزوجل وقدرتو حتت املوضوع "

 Acehإرتباطية مبعهد عمر داين العصرى )درسة  مبهارة احملادثة

Besar) ويقدم ىذه الرسالة إىل قسم تعليم اللغة العربية إمتاما ."
( S.Pdلبعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة )

يف كلية الرتبية وأتىيل املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  
 بندا أتشيو.

ويف ىذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث ابلشكر العميق  
دكتورندا  و .للمشرفني الكرميني الدكتور امساعيل دمحم، املاجستري
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وأفكارمها يف إشراف  الذين قد بذال أوقاهتما محدية، املاجسرت
الباحث على إعداد ىذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أن يباركهما 

 هللا وجيزيهما خرياجلزاء.

مث يقدم الباحث كلمة الشكر ملدير جامعة الرانري  
اإلسالمية احلكومية وعميد كلية الرتبية وأتىيل املعلمني ورئيس 

املكرمني الذين قد علموه  املعلمنيقسم تعليم اللغة العربية ومجيع 
اع العلوم املفيدة وأرشادوه إرشادا صحيحا، وكذالك يقدم أنو 

يف استعارة  ر ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوالباحث الشك
 .يف كتابة ىذه الرسالة اليها الكتب احملتاجة

عمر داين واليفوت الباحث أن يقدم الشكر ملدير معهد  
انت اع البيواملعلمني والطلبة فيو الذين قد ساعدو يف مج العصرى

 هلذه الرسالة.

والينسى الباحث أن يقدم الشكر لوالديو احملبوبني الذين  
خواتو ولكل وأدابه أتديبا مجيال وإلخوانو وألقد ربياه تربية حسنة 

 و فيقدم هلم أوفر الشكر على عنايتهم.عائلتأعضاء 
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 الباحث

فعوه يف  االشكر جلميع أصدقائو الذين قد د ويقدم جزيل 
 هم حتت ظالل رمحتو يف الدنيا واآلخرة.ىذه الرسالة، وجعل كتابة

حات افرت وأخريا يرجو الباحث من القارئني النقد واإل 
فعة ومفيدة لنا إلكمال ىذه الرسالة وأن تكون ىذه الرسالة ان

صراط املستقيم وكفى الهللا أن يهدينا إىل  وجلميع القراء. وندعو
 ابهلل وكيال.
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إحدى ادلواد الدراسية للغة العربية ىي احملادثة. وىف تدريس إن 
. ومعهد عمر داين احملادثة طرق عديدة، أحدىا الطريقة اخلطابية

إحدى ادلعاىد اإلسالمية الىت هتتم كثريا بتعليم اللغة العربية جبانب 
اللغة اإلجنليزية، ويؤدى األسبوع اللغوية واحملادثة اليومية واخلطابة 

وأما أغراض البحث يف ىذه وغري ذلك لرتقية احملادثة.  العربية
التعرف على عالقة ممارسة اخلطابة العربية مبهارة الرسالة فهي : 

مدى العالقة بني ممارسة اخلطابة العربية  والتعرف علىاحملادثة 
الباحث ىف  يستخدمو منهج البحث الذيو  .على مهارة احملادثة

اإلرتباطي. فاجملتمع ىف ىذا البحث ىم بحث ال وىذه الرسالة فه
 الطالب ىف ادلدرسة العالية مبعهد عمر داين اإلسالمية احلديثة



 

 

طالب، وأما طالب  8.881وعددىم  2086/2087السنة 
طالبا، واختار  13( للمرحلة العالية وعددىم أالفصل األول )

الطالب ىم من الفصل األول  20الباحث العينة ىف ىذا البحث 
ستعمل يمع البياتات الي جلطريقة  وأمالمرحلة العالية. )أ( ل

البياتات عن  . وحتليلاالختبار الباحث يف ىذه الرسالة فهي
االرتباطي وادلقارنة بني نتيجة الطالب ىف ممارسة اخلطابة ومهارة 

فيستخدم الباحث الربتامج   (Correlate bivariat)احملادثة ابختبار
(SPSS  86)خلطابة أن درجة ادلعادلة ا ىي . ونتائج البحث

 لمحادثةدرجة ادلعادلة لأما و  تدل على أهنا جيد، 50.43
ممارسة يف  بكان قدرة الطال .تدل على أهنا جيد أيضا 54.83
 إعتمادا على نتيجة إرتباطية. هارة احملادثةتتعلق عالقة مباخلطابة 

Korelasi (R) يدل  (0،086<0،03) مستوى الداللة، كان
 مقبول (Ha)ردود وفرض البديل م ((Hoعلى أن فرض الصفري 

ممارسة اخلطابة العربية تتعلق عالقة ىامة مبهارة أن قدرة أي 
ممارسة اخلطابة العربية على مهارة  وأما مدى العالقة بني. احملادثة
 معامل تفسري. إعتمادا على قبولتدل علي درجة ادل احملادثة
 8 – 1ادلتغرية التابعة كما ىف اجلدول وادلتغرية ادلستقلة  ارتباط



 

 

يدل على أن  (0،086<0،03) مستوى الداللةكان السابق،  
 ممارسة اخلطابة العربية على مهارة احملادثة مدى العالقة بني

 .مقبول
 



 

 

ABSTRACT 

Research Title: The Practice of Arabic Language Speech 

and its Corelation with Conversation Skill 

(a Corelation Study at Oemar Diyan 

Islamic Boarding School Aceh Besar) 

Full Name : Ghufran Akbar 

NIM  . 140202068 

One of the Arabic language instructional materials is 

conversation. In teaching conversation, there are a number 

of methods, one of which is the speech method. Oemar 

Diyan is one of Islamic Boarding Schools which puts a 

considerable concern on Arabic language learning in 

addition to English. Therefore, it implements a week of 

language, daily conversations, Arabic speeches, and other 

kinds of language activities to improve students’ 

conversation. The aim of the research is to identify the 

relationship between the practice of speech in Arabic and 

conversation skills and to learn to what extent the 

relationship between the practice of speech in Arabic and 

conversation skills. The research method used by the 

researcher in this is Correlation study. The population of this 

research is 1.113 high school students of Oemar Diyan 

Islamic Boarding School 2018/2019. The researcher chose 

20 students of 35 grade 1 ‘MAK’ students as the samples of 

this research. The method of data collection used by the 

researcher in this research is the Test. In analyzing the data 

of correlation and comparison of student scores in speech 

practices and speaking skills, the researcher implemented 

bivariate correlation test and used SPSS 18 program. The 

results of this research indicated that the average value of 

speech is 70.65 with a good predicate, and the average value 

of conversation skills is 76.15 with a similar good predicate. 



 

 

Furthermore, the ability of students in practical speech has a 

relationship with speaking skills. Based on the correlation 

value (R), that the significant value (0.018 <0.05) showing 

(Ho) positive and Ha is accepted means that the ability to 

practice Arabic speech has an important relationship with 

conversation skills. The level of relationship between the 

practice of Arabic speech and conversation skills is 

sufficient. Based on the interpretation of the dependent 

variable and the correlation coefficients of the independent 

variables as found in Table 3.1, the significance level (0.018 

<0.05) indicated that the level of the relationship between 

the practice of speech in Arabic and conversation skills is 

sufficient. 

 



 

 

ABSTRAK 

Judul Penelitian : Praktik Pidato Bahasa Arab dan 

Hubungannya dengan Keterampilan 

Percakapan (Studi Korelasi di 

Pesantren Modern Oemar Diyan, 

Aceh Besar) 

Nama Lengkap  :  Ghufran Akbar 

NIM  .  140202068 

Salah satu materi pelajaran bahasa Arab adalah percakapan. 

Dalam pengajaran percakapan terdapat berbagai metode, 

salah satunya adalah metode pidato. Pesantren Oemar Diyan 

adalah salah satu pesantren yang sangat memperhatikan 

pembelajaran bahasa Arab di samping juga bahasa Inggris, 

sehingga diadakannya minggu berbahasa, percakapan 

sehari-hari, praktik pidato berbahasa Arab, dan lainnya 

dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

percakapan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 

untuk mengidentifikasi hubungan praktik pidato berbahasa 

Arab dengan keterampilan percakapan dan untuk 

mengetahui tentang sejuah mana dampak hubungan praktik 

pidato berbahasa Arab pada keterampilan percakapan. 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

Penelitian Korelasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

siswa di Madrasah Aliyah Pesantren Modern Oemar Diyan 

tahun ajaran 2018/2019 sejumlah 1.113 siswa. Sedangkan 

jumlah siswa kelas 1 (MAK) tahap tinggi, 35 siswa, dan 

peneliti memilih sampel dalam penelitian ini 20 siswa dari 

kelas 1 (MAK) tingkat Madrasah Aliyah. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

skripsi ini adalah Uji Tes. Analisis data korelasi dan 

perbandingan nilai siswa dalam praktik berpidato dan 

keterampilan berbicara yaitu dengan Tes Bivariat Korelasi, 



 

 

peneliti menggunakan program (SPSS 18). Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata praktik 

berpidato 70,65 dengan predikat baik, dan nilai rata-rata 

untuk keterampilan percakapan 76,15 dengan predikat baik 

juga. Sedangkan kemampuan siswa dalam praktik berpidato 

memiliki hubungan dengan keterampilan berbicara. 

Berdasarkan nilai korelasi (R), bahwa nilai signifikan 

(0,018<0,05) menunjukkan (Ho) positif dan Ha diterima 

yang berarti bahwa kemampuan praktik pidato bahasa Arab 

memiliki hubungan yang penting dengan keterampilan 

percakapan. Adapun hubungan antara praktik berpidato 

bahasa Arab dengan keterampilan percakapan berada pada 

tingkat cukup. Berdasarkan interpretasi variabel dependen 

dan koefisien korelasi variabel independen seperti yang 

terdapat pada Tabel 3.1, tingkat signifikansi (0,018<0,05) 

menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara praktik pidato 

berbahasa Arab dengan keterampilan percakapan yaitu 

cukup. 
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 األول الفصل
 مقدمة
 
 

 البحث تمشكال - أ
عرفتها البشرية  تعترب اللغة العربية من أىم اللغات الىت

العصور. وبدأ الناس يتحاكون فيها، على مر الزمان و 
ينشدون هبا أشعارىم وأفكارىم وغَتىا. ومع بداية و وينطلقون 

الدعوة اإلسالمية وانتشارىا ىف شبو اجلزيرة العربية حظيت 
اللغة العربية بكثَت من اإلىتمام، خاصة بعد أن ارتبطت 
ابلقرآن الكرمي. فبدأت اإلجتاىات واضحة وصرحية للبحث 

ي، عن اللغة العربية وتعلمها. من اجل اتقان الدين اإلسالم
والتعرف على مفاىيمو وافكاره ومعانيو، وجتلت اللغة العربية 
فأصبحت من أىم اللغات على اإلطالق. فمن اراد احلضارة 
كان البد عليو من تعلم العربية. ومن اراد الشعر والغناء كان 
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عليو أن يقوم على مبدإ التعلم ىف ادلقام األول واألخَت. فال 
واألشهر ىف اتريخ  عجب حُت نصنفها على أهنا الدىم

 البشرية ككل.

"حتتل اللغة العربية جوىر  إدريس الدين نصروقال 
فضل كوهنا لغة دينية ينطق هبا القرآن الكرمي مكاان نبيال ىف 
اجملتمع اإلندونسي. فعاشت فضل ىذه ادلكانة النبيلة حياة 
تضمن وجودىا منذ األايم األوىل من دخوذلا ىف ىذا البالد 

واإلتصال اللغوى ال يتعدى أن  1خول اإلسالم".ادلتزامن مع د
يكون بُت متكلم ومستمع، أو بُت كاتب وقارئ. وعلى ىذا 

اع، والكالم، والقراءة، األساس فإن للغة فنوان أربعة : اإلستم
 .والكتابة

إحدى ادلواد الدراسية للغة العربية ىي احملادثة،  إن 
الصغار. النشاط اللغوي للكبار و  أىم كانت احملادثة من

                                                           
جوىر، اجتاىاد جديدة ىف رلال تعليم اللغة العربية ىف  إدريس الدين نصر  1

 مؤسسات الدراسات الدينية واالجتماعية،)سورااباي :  ".Indonesian Islam" إندونيسيا. 
 .420(. ص، 2007
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ومعهد عمر داين إحدى ادلعاىد اإلسالمية الىت هتتم كثَتا 
ية، كان الطالب بتعليم اللغة العربية جبانب اللغة اإلجنليز 

ابللغة العربية ىف حياهتم اليومية جبانب  يلزمون أن يتحدثوا
اإلجنليزية. ويؤدى األسبوع اللغوية واحملادثة اليومية واخلطابة 

 العربية وغَت ذلك لًتقية احملادثة.

أن يكون  س اللغة العربية متنوعة منهاأغراض تدريو 
. وواضحة الطالب قادرين على التكلم ابللغة العربية فصاحة

طرق عديدة، أحدىا الطريقة اخلطابية.  احملادثةإن ىف تدريس 
ممارسة ف 2."توجيو الكالم حنو الغَت لإلفهامفاخلطابة ىي "

، عمر داينمعهد م يف يبة ليست جزًءا من منهج التعلااخلط
مع واحد من  ،سبوعاأل مرتُت ىفبل ىو نشاط ينّفذ ابنتظام 

 ة.اليومي ادثةالطالب يف احمل ترقية كفاءة يأىدافها ى

                                                           
، حماضرات ىف علم اخلطابة النظرسية والعمليةدمحم عبد السميع جاد وأصحابو،  2

 7انصر : الفجر اجلديد(، ص. )منشية 
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فانطالقا من ىذه ادلشكلة يريد الباحث أن يبحث 
ا مبهارة احملادثة )دراسة عن "ممارسة اخلطابة العربية وعالقته

 (".Aceh Besarمبعهد عمر داين العصرى  يةإرتباط

 أسئلة البحث - ب
يعُت الباحث أسئلة ابالعتماد على مشكلة البحث، 

 :البحث كما يلى
مبهارة  ةىل ممارسة اخلطابة العربية متعلق -1

 ؟احملادثة
طابة العربية ممارسة اخل كيف مدى العالقة بُت -2

 ؟على مهارة احملادثة
 

 أغراض البحث - ج
التعرف على عالقة ممارسة اخلطابة العربية  -1

 مبهارة احملادثة.
ممارسة اخلطابة  مدى العالقة بُت التعرف على -2

 .العربية على مهارة احملادثة
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 أمهية البحث -د
نفوس الطالب عن : التأثَت ىف  للطالب -1

 احملادثة وينشطون ىف التكلم ابلعربية
معلومات عالقة إجراء  تزويد:  للمدرس -2

 ممارسة اخلطابة العربية مبهارة احملادثة
: زايدة معلومات الباحث ىف  للباحث -3

معرفة البحث اللغة العربية وعالقة إجراء 
 العربية مبهارة احملادثةممارسة اخلطابة 

 

 حدود البحث  -ه
 ادلوضوعي احلد -1

ممارسة اخلطابة العربية بحث الباحث عن ي
 وعالقتها مبهارة احملادثة.

 احلد ادلكاين -2
 .مبعهد عمر داين العصرىبحث الباحث ي

 حد الزماين -3
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 حث الباحث ىذه الرسالة يف السنة الدراسيةيب
 .شهور دلدة  2018/2019

 
 

 .فروضالفرتاضات البحث و اإل - و
ارسة اخلطابة ممفاالفًتاضات يف ىذا البحث ىي أن 

تعلق عالقة ىامة مبهارة احملادثة. وأما الفرضان يف ىذه تالعربية 
 :  الرسالة فهي

 تتعلق: أن ممارسة اخلطابة العربية  (Haالفرض البديلي )  -1
عالقة ىامة مبهارة احملادثة مبعهد عمر داين العصرى 

Aceh Besar. 
: أن ممارسة اخلطابة العربية ال  (Hoالفرض الصفري )  -2

 عالقة ىامة مبهارة احملادثة مبعهد عمر داين العصرى تتعلق

Aceh Besar. 
 مصطلحات البحث -ز

إن ادلوضوع ىذه الرسالة "ممارسة اخلطابة العربية 
حيسن للباحث بحث وقبل إجراء ال." وعالقتها مبهارة احملادثة
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خطابة، ممارسة،  بُت بعض ادلصطلحات ادلهمة كما يلي:أن ي
 .احملادثة، و مهارة عالقة،

 ممارسة -1
")مارس( الشيء مراسا وممارسة : عاجلو وزاولو. يقال 

 -وىف ادلنجد :  3: مارس قرنو، ومارس األموَر واألعماَل".
أما ادلراد هبا ىف ىذه الرسالة كفاءة  4"وعانو وشرع فيو".

الطالب على تكلم اللغة العربية مبساعدة ىيئة اللغة مبعهد 
 عمر داين.

 خطابة -2
مبعٌت وعظ.  خيطب –كلمة خطابة من خطب 

الكلمة ادلكونة من اخلاء والطاء والباء يدور إستعماذلا حول 
 معان ثالثة : مطلق الشأن واألمر، اظهار الرغبة ىف النكاح،

اخلطابة ابلفتح مصدر من فملكة البيان وفصاحة اللسان. 
خيُطب، وأييت ادلصدر أيضا ُخطبة وَخطبا، وىو  –خَطب 

                                                           
 .863)القاىرة : داغر الغريب(. ص،  ادلعجم الوسيط دمحم دمحم داود،  3
 .755)بَتوت : ادلطبعة الكاثوليكية(. ص،  ادلنجد يف اللغة لويس معلوف،  4
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وادلراد هبا ىف ىذه الرسالة تدريب  5إلقاء الكالم على الغَت.
 اخلطابة العربية للطالب معهد عمر داين.

 عالقة -3
كلمة عالقة "مصدر من علق مجع العالئق : 

باط، احلب. ماتعّلق ابالنسان من مال وزوجة الصداقة، االرت
 .رابطة تربط بُت شخصُت أو شيئُتفالعالقة اذا  6وولد".
أو ممارسة  شيئُت بُتىف ىذه الرسالة االرتباط  هباوادلراد 

 اخلطابة العربية ومهارة احملادثة.
 مهارة -4

مهارة مبعٌت  –ديهر  –كلمة مهارة ىي من "مهر 
نشاط معُت بصورة مقنعة أداء مهمة ما أو  7حاذقا".

 .وابألساليب واإلجراءات ادلالئمة وبطريقة صحيحة

 
                                                           

العتبة  : )العراق رسالة يف فن اإللقاء واحلوار وادلناضرة الشيخ علي الفتالوي،5
 9(، ص. 2012احلسنية ادلقدسة، 

 .526ص،  ادلنجد ... لويس معلوف، 6
 889ص،  ادلعجم ... دمحم دمحم داود، 7
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 زلادثة -5
زلادثة  –حيادث  –مصدر من حادث  كلمة زلادثة

قدمها الباحثون  تعددت التعارف 8."تكلم وأخرب": 
 احلالق سامى علىاحملادثة كما أخذه يرى  للتحدث فأرسطو

 9: أنيف كتابو 

التفكَت واستعمال عملية تتضمن القدرة على  -1
اللغة واألداء الصوتى والتعبَت ادللمحى و ىو 
نظام متعلم وأداء فردي يتم ىف إطار 

 اجتماعي نقال للفكر وتعبَتا عن ادلشاعر.
أو ىو القدرة على التعبَت الشفوي عن  -2

األفكار وادلشاعر اإلنسانية وادلواقف 
االجتماعية والساسية والقتصادية والثقافية 

ية أو إبداعية مع سالمة النطق بطريقة وظيف
 وحسن اإلقاء.

                                                           
 .863ص،  ادلعجم ... دمحم دمحم داود، 8
 : )لبنان ادلراجع ىف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها على سامى احلالق، 9

 152ص.  (،2010طرابلس، 
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هبا ىف ىذه الرسالة قدرة الطالب على تكلم وادلراد 
 اللغة العربية يوميا.

 الدراسات السابقة -ح
نظر الباحث ىف مكتبة جامعة الرانَتى والبحوث اليت  

 تتعلق ابدلوضوع كما يلى :
:  حتت العنوان دينا إرما موليٍتقدمها  رسالة -1

استخدامات وسائل طربوش ادلفردات ىف تعليم 
احملادثة )دراسة جتريبية ابدلدرسة ادلتوسطة 

. ىف أتشية كربى( Kuta Baroاالسالمية احلكومية 
ترقية قدرة ض  البحث من ىذه الرسالة اما أغر أو 

الطالب ىف تعليم احملادثة بعد استخدام وسائل 
 يجةما نتأو طربوش ادلفردات ىف تعليم احملادثة. 

ىف ىذه الرسالة فهي إن استخدام وسائل  البحث
طربوش ادلفردات ىف تعليم احملادثة مناسب لدى 
الطالب حىت تدافعهم ىف تعليم احملادثة وجتعل 

 قدرهتم على احملادثة مرتفعة.
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 ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العالقة 
 ،فحسبادثة يف مبحث احمل اتفقت احلالية ىي

 .ميدان البحثو لبحث منهج ا لكن ختتلف يف
السابقة فهو منهج إن منهج البحث الدراسة 

الدراسة احلالية ىو منهج وأما  ،تجرييبال
 ةالدراس ميدان البحث تعلقتمث  اإلرتباطي.

احملادثة بوسائل طربوش  عن تعليم السابقة
تعلق البحث عن ت احلالية ةالدراسادلفردات، وأما 

 .مبهارة احملادثةممارسة اخلطابة العربية وعالقتها 
تطبيق حتت العنوان:  صدام حسُترسالة قدمها  -2

التصريفات على احملادثة )دراسة جتريبية مبعهد دار 
ض البحث من ىذه الرسالة اما أغر أ. و اإلحسان(

التعرف على كيفية إجراء عملية تعليم احملادثة 
ابلًتكيز على استعمال التصريفات من األفعال 
والتعرف على أنشطة ادلدرس والطالب التعرف 

ما أو على درجة الطالب بعد عملية التدريس. 
ىف ىذه الرسالة فهي إن إجراء  البحث يجةنت
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عملية التدريس وأنشطة الطلبة وادلدرس ىف تطبيق 
يفات على احملادثة يكون ممتازا حىت يرقى التصر 

درجة طلبة مبعهد دار اإلحسان بعد عملية 
 التدريس.

 ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العالقة 
 ،فحسب ادثةيف مبحث احمل اتفقت احلالية ىي

 .ميدان البحثو منهج البحث  لكن ختتلف يف
السابقة فهو منهج إن منهج البحث الدراسة 

الدراسة احلالية ىو منهج وأما  ،تجرييبال
 ةالدراس ميدان البحث تعلقتمث  اإلرتباطي.

احملادثة بتطبيق التصريفات،  عن تعليم السابقة
ممارسة تعلق البحث عن ت احلالية ةالدراسوأما 

 .اخلطابة العربية وعالقتها مبهارة احملادثة
تطبيق حتت العنوان:  أحسن العابد قدمهارسالة  -3

لًتقية قدرة الكالم   Active Debateالطريقة 
الطلبة ىف اللغة العربية )دراسة جتريبية ىف قسم 

ض  البحث من ىذه اما أغر أ. و تعليم الغة العربية(



13 
 

 
 

 Activeالتعرف على فعالية الطريقة الرسالة 

Debate  وكيفية تطبيقها لًتقية قدرة الكالم الطلبة
ىف ىذه  البحث يجةما نتأو ىف اللغة العربية. 

 Active Debateة فهي أن تطبيق الطريقة الرسال

يكون فعاال لًتقية قدرة الكالم الطلبة ىف اللغة 
 العربية.

 ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العالقة 
 ،فحسب ادثةيف مبحث احمل اتفقت احلالية ىي

 .ميدان البحثو منهج البحث  لكن ختتلف يف
السابقة فهو منهج إن منهج البحث الدراسة 

الدراسة احلالية ىو منهج وأما  ،تجرييبال
 ةالدراس ميدان البحث تعلقتمث  اإلرتباطي.

 Activeاحملادثة بتطبيق الطريقة  عن تعليم السابقة

Debate ، تعلق البحث عن ت احلالية ةالدراسوأما
 .ممارسة اخلطابة العربية وعالقتها مبهارة احملادثة
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بُت الدراسات السابقة  ادلناسبات والفروقوأما 
 : كما يلي  ابلدراسة احلالية

 1 - 1اجلدول 
 ادلناسبات والفروق بُت الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية

 الفروق ادلناسبات الرسالة الرقم
استخدامات وسائل  1

طربوش ادلفردات ىف 
تعليم احملادثة )دراسة 
جتريبية ابدلدرسة 
ادلتوسطة االسالمية 

 Kuta Baroاحلكومية 

 ىف أتشية كربى(
 

يف مبحث  اتفقت
 فحسب ادثةاحمل

منهج البحث 
 ميدان البحثو 

تطبيق التصريفات  2
على احملادثة )دراسة 
جتريبية مبعهد دار 

يف مبحث  اتفقت
 فحسب ادثةاحمل

منهج البحث 
 ميدان البحثو 
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 اإلحسان(
3 

 
 
 

تطبيق الطريقة 
Active Debate  
لًتقية قدرة الكالم 
الطلبة ىف اللغة العربية 
)دراسة جتريبية ىف 
قسم تعليم الغة 

 العربية(

يف مبحث  اتفقت
 فحسب ادثةاحمل

منهج البحث 
 ميدان البحثو 

ومن األىم ذلك، وفقا برؤية الباحث أنو مل يوجد 
 .ممارسة اخلطابة العربية وعالقتها مبهارة احملادثةالبحث عن 

 الرسالةطريقة كتابة  - ط
ل إعداد على دلي يف كتابة ىذه الرسالة اعتمد الباحث

( قسم وكتابة الرسالة العلمية )درجة ادلرحلة اجلامعة األوىل
 تعليم اللغة العريبة.

 “Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016.”
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 الثاىن فصلال
 اإلطار النظرى

 

 

 اخلطابة ومباحثها -1
اللغة العربية ىي اللغة اليت ذلا مكانة خاصة يف نفوس 
ادلسلمني ألهنا اللغة اليت أنزل هبا هللا عّز وجل القرآن الكرمي على 
نبّيو دمحم عليو الصالة والسالم كما جاء يف قولو جل وعال:"إان 

متنوعة وىي  اتالعربية مهار للغة أنزلناه قرآاًن عربياً." وكذلك 
القراءة والكتابة واالستماع والكالم. ودلهارة الكالم أو احملادثة 

فمفهوم اخلطابة ومباحثها كما طرق عديدة، أحدىا اخلطابة. 
 :يلى

 مفهوم اخلطابة - أ
تعد اخلطابة من أىم أمناط النشاط اللغوي 
الشفوي ويقع على عاتق ادلدرسة االىتمام هبذا الفن 
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دلمارستها ىف حصص التحدث وإاتحة الفرص للخطابة 
والتعبري الشفوي وىف سلتلف األنشطة ادلدرسية اذلادفة 
وحىت حتقق اخلطابة أىدافها بنبغي على ادلعلم الًتكيز على 

 : 1تنمية ادلهارات التالية
 القدرات الصوتية للطلبة. 1

 القدرات على تسلسل األفكار وحسن عرضها.2

ادلعلومات اإلحاطة اجليدة ابدلوضوع وتوفري . 3
 الالزمة لو

 الثقة ابلنفس. 4

 القدرة على مواجهة اجلمهور. 5

 أوال : اخلطابة ىف مدلول اللغة
لفظ اخلطابة واحد من الصيغ ادلصدرية للفعل 

 –شأنو كسائر األفعال  –الثالثى "خطب"، وىذا الفعل 
                                                           

)لبنان :  ادلراجع ىف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، على سامى احلالق،  1
 165(، ص. 2212طرابلس، 



61 
 

 
 

ال دتلك ازاء معرفة مدلولو اللغوي اال أن نرجع إىل قواميس 
ونسًتشدهبا فيما تشري إليو وتدور عليو  اللغة نستوضحها

 2مادة الفعل الثالثى ادلذكور.
 

الكلمة ادلكونة من اخلاء والطاء والباء يدور 
إستعماذلا حول معان ثالثة : مطلق الشأن واألمر، اظهار 

اخلطابة فالرغبة ىف النكاح، ملكة البيان وفصاحة اللسان. 
خيُطب، وأييت ادلصدر أيضا  –ابلفتح مصدر من خَطب 

 3ُخطبة وَخطبا، وىو إلقاء الكالم على الغري.

 4اثنيا : اخلطابة ىف مفهوم االصطالح

 اخلطابة ىف اصطالح ادلناطقة -

                                                           
 حماضرات ىف علم اخلطابة النظرية والعملية، دمحم عبد السميع جاد وأصحابو، 2

 7: الفجر اجلديد(، ص. انصر)منشية 
)العراق : العتبة  رسالة يف فن اإللقاء واحلوار وادلناضرةالشيخ علي الفتالوي، 3

 9(، ص. 2212احلسنية ادلقدسة، 
 8ص.  حماضرات ىف ... دمحم عبد السميع جاد وأصحابو، 4
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اخلطابة ىي القياس ادلؤلف من ادلقدمات ادلظنونة أو 
ادلقبولة }اى احملمولة على الصدق{ لصدورىا شلن يعتفد 

 أو تدين.فيو، الختصاصو مبزيد عقل 

 اخلطابة ىف اصطالح الدعاة -
فالتعريف األنسب للخطابة لدى الشيخ على زلفوظ : أهنا 
ملكة اإلقتدار على اإلقناع، واستمالة القلوب، ومحل الغري 

 على ما يراد منو.

واستنباط ىذا الرأي أن اخلطابة نقل أفكاره إىل 
اآلخرين مع إقناعهم منطقيا هبذه األفكار وجذب قلوهبم 

 ها.إلي

 أمهية اخلطابة - ب
للخطابة أثر مهّم وبّناء يف حياة األمم والشعوب، بل ىي 
ضرورة اجتماعية يف حياة الناس العامة، ويف قضاايىم ادلختلفة 
العقائدية والًتبوية والفكرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
والعسكرية. فباخلطابة حُتّل اخلصومات، وتفّض العداوات، 
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ادلنازعات، وتثار محّية اجلماىري للدفاع عن الكرامات، وتفصل 
 5وحفظ احلرمات، ويرّغب يف اخلريات.

 : 6تنبثق أمهية اخلطابة من أمور
 كوهنا حاجة نفسية -
 ظاىرة من ظواىر اجملتمع البشرى -
 وحدهتا الكلمة بسحرىا وفاعليتها -
 بيان من البيان الذي ىو نعمة هللا على اإلنسان  -
 الدعوةسالح من أسلحة  -

 يستعد أن عليو حُتتِّم مشقةً  ريب، وال شاقة اخلطيب مهمة
 اللسان وطالقة التعبري وحسن الفكر صواب يف الكايف االستعداد

 يقتلع وجترُّده جنانو ورِقَّة بلسانو اخلطيب اإللقاء. إن وجودة
 وحب هللا، خشية نفسو يف ويبعث اجملرم نفس من الشر جذور
 الضمائر، إصالح عملو إن. الناس ومعاونة العدل، وقبول احلق،

 احلية، الضمائر وبناء األمة، نفوس يف النبيلة العواطف وإيقاظ

                                                           
 9ص.  لة يف...رساالشيخ علي الفتالوي،  5
 12ص.  اخلطابة بني ... ،زلمود دمحم دمحمعمارة 6
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 ثواب يرجو متجرد، وجهد خالص عمل يف العالية النفوس وتربية
 .الناس نفع ويروم هللا
 

 أركان اخلطابة - ج
 7 للخطابة ثالثة أركان: اخلطيب، اخلطاب، ادلخاطب.

يظهر للناس ما حيملو من ىو الذي :   اخلطيب .1
 اراء وحياول إقناعهم هبا بشىت الوسائل ادلمكنة.

وىو النص الذي يلقيو اخلطيب على :   اخلطاب .2
الناس وغالبا ما يكون معدا مسبقا ومقولبا على وفق 

 أفكاره.
 وىو ثالثة أجزاء:، ادلخاطب .3

: وىو ادلوجو إليو اخلطاب. إما اجلمهور  ادلخاطب .أ 
 ر.اأو اخلصم يف احلو 

: وىو الذى حيكم للخطيب أو حيكم  احلاكم   .ب 
 عليو إلىلية يف ذالك.

                                                           
 17ص.  رسالة يف...الشيخ علي الفتالوي، 7
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: وىم ادلستمعون الذي ليس ذلم شأن  النظارة  .ج 
سوى تقوية اخلطيب أو توىية. كاذلتافات والتصفيق. 

ة وعالبا ما يصدر عن الشعوب وابألخص العربي
 منها.

 
 أتثري الفكر ىف اللغة - د

قة ابلنفس اإلنسانية ومعٌت ذلك أن اللغة العربية صلة وثي
وعادلها الباطن ادلًتاحب. وقد كان تفرد العريب بفكره وحريتو 
وخصوبة مشاعره عامال هنضت بو اللغة وتبوأت مكاهنا العلى بني 

يقول ادلرحوم الشيخ دمحم اخلضر  لغات العامل هبذا الرصيد العظيم.
ىف للفكر أثر :  يف كتابو دمحمعمارة دمحم زلمودكما اقتبس   حسني

صها. ومل يكن اللغة عظيم. ولو ال الفكر لفقدت اللغة خوا
 8 .لوجدودىا أية فائدة

 

                                                           
 18 - 17ص.  اخلطابة بني ... زلمود دمحم دمحمعمارة، 8
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فاجلطيب وىو مقبل على اجملتمع يواجو أشكاال وأمناطا 
متعددة من السلوك واآلراء اليت قد ختالف يف البعض منها 
ماحيملو اخلطيب من معتقدات ومبادئ سلوكية، فاخلطيب جيب 

علم النفس االجتماعي يزود أن يعد ويهيأ دلواجهة مجيع ذلك. 
بقواعد مهمة ديكنو منها حتليل سلوك  –من جهتو  –اخلطيب 

الفرد وىو يف اجملتمع، فإن سلوكو وىو مندمج مع رلتمعو غري 
سلوكو وىو منفرد مع ذاتو، كما انو يقوم بدراسة السلوك 

 9اجلماعي.

يربط األلفاظ مبعانيها. فيعمد إليها  فإن الفكر ىو الذي
ىن ما وىي أصوات فارغة. فريدىا كاألصداف حتمل من درر ادلعا

 يبهر العقل. أو كاألغصان حتمل من الثمار ماتشتيو النفس.
والفكر ىو الذي يتوسل بو اإلنسان إىل توسيع تطاق اللغة 
وتنظيمها، فيدخل فيها عند احلاجة كلمات جديدة أو يبتدع فيها 

                                                           
 18ص. رسالة يف... الشيخ علي الفتالوي،  9
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أساليب طريفة. ويضع ذلا قواعد تساعد الناس على تعلمها 
 10 وحتفظهم من اخلطأ عند النطق هبا.

ومن شواىد أتثري الفكر على اللغة : أن اللغة ال يرتفع 
شأهنا وتظهر فصاحة ألفاظها، وغزارة مادهتا، وحسن بياهنا، إال 
أن تلد أرضها رجاال ذوى عقول نرية. وقرائح جيدة. وكذالك  

 كان العرىب. وىكذا كانت اللغة العربية.

 
 ومباحثها احملادثة -2

االتصال بني البشر، وىو الكالم نشاط أساسي من أنشطة 
الطرف الثاىن من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستماع 
وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام. والفهم واإلفهام 
طرفا عملية االتصال، ويتسع احلديث عن الكالم ليشمل نطق 

 11األصوات وادلفردات واحلوار والتعبري الشفوي.

                                                           
 18 - 17ص. اخلطابة بني ...  زلمود دمحم دمحمعمارة، 12
(، 2224)القاىرة : دار الفكر العريب،  ادلهارات اللغوية، طعيمة،رشدى أمحد  11

 186-185ص. 
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 احملادثة مفهوم - أ

دت التعارف قدمها الباحثون للتحدث تعد
أن  يف كتابو( احلالق سامى على)كما اقتبس  فأرسطو يرى

التحدث نتاج صويت مصحوب بعمل اخليال من أجل أن 
(. أو ىو عملية يتم من 1يكون التعبري صوات لو معٌت.)

خالذلا إنتاج األصوات تصحبها تعبريات الوجو الىت تسهم 
ىف عملية التفاعل مع ادلستمعني، وىذه تعلمو صوتيا 
ودالليا وحنواي بقصد نقل الفكرة أو ادلشاعر من ادلتحدث 

(. أو عملية تتضمن القدرة على التفكري 2اآلخرين.)اىل 
واستعمال اللغة واألداء الصوتى والتعبري ادللمحى و ىو 
نظام متعلم وأداء فردي يتم ىف إطار اجتماعي نقال للفكر 

(. أو ىو القدرة على التعبري 3وتعبريا عن ادلشاعر.)
الشفوي عن األفكار وادلشاعر اإلنسانية وادلواقف 
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ة والساسية والقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية االجتماعي
 12(.4أو إبداعية مع سالمة النطق وحسن اإلقاء.)

(، "أن التحادث 2212وقال على سامى احلالق )
ىو قدرة الفرد على نفل وتوصيل ادلعلومات واخلربات 
واآلراء واالجتاىات إىل اآلخرين بطريقة منطقية منظمة جتد 

 مع سالمة اللغة ادلستمعنيالقبول واالستحسان عند 
 وحسن التعبري."

 أمهية احملادثة - ب
يعد التحدث الوسيلة اللغوية األوىل ادلستخدمة من 
قبل اإلنسان اليصال ما لديو من أفكار أو م يدور ىف 
نفسو من مشاعر وأحاسيس لآلخرين ومهارة التحادث 
أتتىي ىف مرتبة الثانية بعد االستماع من حيث كثرة 

ع ذلك فإن مهارة التحدث تعترب من أىم االستخدام. م
ادلهارات اللغوية إن مل تكن أمهها على االطالق. ويرى 

                                                           
)لبنان :  ادلراجع ىف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،على سامى احلالق،  12

 152(، ص. 2212طرابلس، 
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العلماء أن ىذه ادلهارة البد أن يتقدم تعلمها على تعلم 
ادلهارات القرائية ألسباب عده لعل من أمهها ان االنسان 
يتحدث قبل أن يتعلم القراءة لذا كان البد أن يتعلمها 

 13يتعلم القراءة. الطفل قبل أن
 

وديكن تلخيص أمهية التحدث أو التعبري الشفوي 
 :14النقاط التالية

التحدث أو التعبري الشفوي خادم وسلدوم فمن حيث كونو  .1
خادما فهو مدخل األطفال حنو تنمية ثروهتم من األفكار 
وادلفردات قبل تعليمهم القراءة والكتابة، ومن حيث كونو 

اآلخرى رلتمعة من استماع سلدوما فإن مهارات اللغة 
وقراءة وكتابة تعمل متضافرة من أجل دتكني الطفل من 
التعبري اجليد والتحدث بلباقة وتزويده ابلتعبريات اجلميلة 
والًتكيبات ادلفيدة وإعانتو على تنظيم أفكاره وحسن التعبري 

 عنها.
                                                           

 153ص.  ادلراجع ىف...، على سامى احلالق، 13
 154 - 153ص.  ادلراجع ىف...، ،على سامى احلالق 14
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التحدث ىو الوسيلة السهلة والسريعة اليت يستخدمها  .2
 تو مع اآلخرين.االنسان يف عالقا

التحدث ىو الذي يرسم صورة الشخصية يف أذىان  .3
اآلخرين فقد ترى إنساان فتعجبك ىيئتو ومستو فإذا ما تكلم 

 فإما أن تزداد بو اعجااب أو سقط من نظرك.
إن من ديتلك انصية التحدث ديكنو إقناع اآلخرين بلباقتو  .4

وكياسة حديثو والنجاح يف التحدث حيقق كثريا من 
 ف احليوية يف ادليادين ادلختلفة.األىدا

التحدث ىو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ألى إنسان  .5
 وأىم جزء يف ادلمارسة اللغوية.

الدقة يف التعبري عند الكالم تؤدي إىل خري كثري بينما  .6
اإلخفاق فية يؤدي اىل فوات الفرص وضياع الفوائد الكثرية 

 ادلرجوة.
اليت ديكن لإلنسان أن التحدث ىو أبرز الوسائل ادلهمة  .7

 يؤكد هبا ذاتو، ويرضي هبا نفسو يف مواجهة اآلخرين.
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حمتوى برانمج الكالم أو )التعبري الشفوي( وطرائق  - ج
 تدريسه

ينقسم التعبري من حيث ادلوضوع إىل نوعني : التعبري 
الظيفي والتعبري اإلبداعى. كما ينقسم من حيث األداء إىل نوعني 

التحريرى والتعبري الشفوى. فإذا كان الغرض من ومها : التعبري 
التعبري ىو اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم  وقضاء 

مثل احملادثة  حوائجهم، فهذا ما يسمى ابلتعبري الوظيفى،
وادلناقشة، وقص القصص واألخبار، وإلقاء التعليمات 
واإلرشادات، وعمل اإلعالانت وكتابة الرسائل وادلذكرات 

 15شرات وما إىل ذلك.والن

بعض أىم ادلواقف الىت جيب تعليمها والتدريب عليها 
 وأساليب تدريسها.

 أوال : احملادثة وادلناقشة

                                                           
)القاىرة : دار الفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،  15

 129(، ص. 2226
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ال شك ىف أن احملادثة من أىم ألوان النشاط 
اللغوى للصغار والكبار. فإذا أضفنا إىل ذلك ما تقتضيو 

أنو احلياة احلديثة من اىتمام ابدلناقشة واإلقناع، وجدان 
ينبغي أن حتظى مبكانة كبرية ىف ادلدرسة، فحياتنا احلديثة 
مبا تقتضيو من ختطيط وانتخاابت ورلالس إقليمية ونقاابت 
وما إىل ذلك، تقتضى منا أن يكون كل فرد قادرا على 
ادلناقشة حبيث يستطيع أن يؤدى واجبو كعضو ىف رلتمع 

 16إسالمى حر.

 اثنيا : حكاية القصص والنوادر
القصص والنوادر من أىم ألوان التعبري  وحكاية

الشفوي، فاآلابء واألمهات كثريا ما يقصون القصص على 
أبنائهم. ويقصص األطفال قصصا على زمالئهم. والكبار 
يسلون أصدقاءىم أيضا برواية القصص؛ وذلذا رمبا كانت 

                                                           
 118ص. تدريس فنون... على أمحد مدكور،  16
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القصص والنادرة من أىم ألوان التعبري الشفوي إذا استثنينا 
 17 اقشة.احملادثة وادلن

ولكى حتقق القصص أىدافها جيب أن يراعى فيها كما يلى 
: 
 أن يكون من اختيار التالميذ -1
حكاية اخلربات الشخصية تعترب مدخال مناسبا  -2

 لتعليم التالميذ.
 جتنب اإلكراه -3
جيب أن تتنوع القصص والنوادر حبيث تقابل األذواق  -4

 ادلختلفة للتالميذ
 االىتمام ابدلمارسة -5
 ثيق بني برانمج تعليم األدبيوجد ارتباط و  -6
ينبغى أال نسمح للتالميذ حبكاية أية قصة قبل أن  -7

 يستعد ذلا

 اثلثا : اخلطب والكلمات واألحاديث والتقارير

                                                           
  119ص. تدريس فنون... على أمحد مدكور، 17
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رمبا كانت احلاجة للكطبة اقل منها اليوم عن ذى 
قبل. ولكن ابلرغم من ذلك، فاإلنسان يعرض لو من 

حرج ادلوقف إذا ادلواقف ما يتطلب منو إلقاء كلمة، وىنا يت
 18مل يكن قادرا على أن يقوم مبا يتطلبو ادلوقف.

                                                           
 122ص. تدريس فنون...  على أمحد مدكور، 18
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 الثالث فصلال
 منهج البحث

 

 

 طريقة البحث - أ

الباحث ىف ىذه  خدمهايستن منهج البحث الىت إ
النوع من أساليب وىو " ربباي..اإلبحث ال والرسالة فه

البحث الذي ديكن بواسطتو معرفة ماإذا كان ىناك مثة عالقة 
 1."بني متغريين أو أكثر، ومن مث معرفة درجة بلك العالقة

ممارسة اخلطابة العربية وأما متغريات البحث مبوضوع "
 وعالقتها مبهارة احملادثة" ابستخدام متغريبني، كما يل. :

                                                           
 –، )العبكان املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،  1

 261(، ص. 2006الرايض : 
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 ( وىوindependent variableادلتغرية ادلستقلة ) .1
 ممارسة اخلطابة العربية.

مهارة وىو  (dependent variableادلتغرية التابعة ) .2
 احملادثة.

 اجملتمع والعينة - ب

ىف ادلدرسة  ا اجملتمع ىف ىذا البحث ىم الطالبأم
السنة  العالية مبعهد عمر داين اإلسالمية احلديثة

 بيالوأما يالب.  1.113وعددىم  2018/2019
يالبا،  35عددىم للمرحلة العالية و ( MAK) الفصل األول

من  ىم الطالب 20 البحث العينة ىف ىذااختار الباحث و 
أكثر  الهنم سيطروا ( للمرحلة العاليةMAKالفصل األول )
يريقة . و وأكثر اخلربات ىف اخلطابة واحملادثة ادلفردات العربية
العمدية وىناك من ستخدم الباحث الطريقة ياختيار العينة ف

 يسمى ابلطريقة ادلقصودة.

فالطريقة العمدية أو اإلختيار ابخلربة وى. بعىن أن "
أساس اإلختبار خربة الباحث ومعرفتو أبن ىذه ادلفردة أو 
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بلك متثل جمتمع البحث. فالباحث مثال عندما خيتار عدد 
من ادلدارس الىت يعرفها لتمثل مجيع ادلدارس يعد اختياره ىذه 

 "2اختيارا عمداي.

 البحث تأدوا   -ج
تخدم الباحث البياانت ادلتنوعة اس وللحصول على

إن االختبار إحدى األدوات ديكن ألداة البحث.  الختبارا
 الباحث إستخدامها ىف مجع البياانت الىت حيتاج الباحث

وقام الباحث ابختبار دلعرفة  إليها إلجابة أسئلة البحث.
قام الباحث  .اخلطابة العربية ومهارة احملادثة قدرة  نتيجاهتم ىف

مث . للطالب امام الفصلابختبار ممارسة اخلطابة العربية 
يطلب الباحث من الطالب دلمارسة احملادثة مع صادقتو امام 

 الفصل أيضا.

 طريقة حتليل البياانت    -د
البياااانت علااى أساااس البحااث  وقااام الباحااث بتحلياال

معاجلااااة ادلعلومااااات معاجلااااة رقميااااة وذلااااك ماااان ، وىااااو كّماااا.ال
                                                           

 9(، ص. 2006الرايض :  –)العبكان  ،…خل إىل املدصاحل بن محد العساف،  2
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بطبياااااااااااح أسااااااااااااليب اإلحصاااااااااااا  بنوعياااااااااااو الوصاااااااااااف. خاااااااااااالل 
 واإلستنتاج..

ويقدم الباحث التحليالت مبا وجده من البياانت 
كفا ة  الباحث على فيستخدموادلعلومات ادليدنية، 

"وىو  (Koefesien Korelasi Bivariat) االربباي. ادلتوع
اإلحصائ. ادلستعمل للباحث يف حتليل العالقة بني 

مث  وبعد بقدمي االختبار فوجد الباحث نتيجتهم، 3الشيئني".
حث إىل النتيجة عدى الفأت قبل الباادلادى و   قرر الباحث

وىذا   .(Daftar Distribusi Frekuensi) إىل جدول التكرير
 Pengantar  عثمان وأصدقاؤه يف كتابوحسني كما قدمو 

Statistik خدم الباحث ني ادلادى وعدد الفأت فيستيبول
 االيت : الرموز

 -النتيجة األعلى  Rentang))ادلدى  -1
 ىلو النتيجة األ

                                                           
. )جوكجاكرات: رينيكا Prosedur Penelitian سوىارسيم. أريكنتونغ،  3

 109(.ص، 2002جيفتا، 
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 (Banyak Kelas Interval) عدد الفأت -2
 إبستعمال يريقة سرتجس،  يعنيو 

(Struges)  1 :وى. : عدد الفأت  +
3,2 log n 

 (Panjang Kelas Interval)يول الفأت  -3

ادلادى رموزإبستعمال  يعني
 عدد الفات
 = p 

ادلعدلة من درجة االختبار و حث عن درجة والب
ستختدم ر للفروق بني قيمتني متغريبني، فياحنراف ادلعيا

ولتحليل البياانت عن  (.SPSS  18)الباحث الربانمج 
ب ىف ممارسة اخلطابة باي. وادلقارنة بني نتيجة الطالاالرب

ستخدم في  (Correlate bivariat)راختباب احملادثة ومهارة
 (.SPSS  18)الباحث الربانمج 

يقوم الباحث   (Correlate bivariat)قبل اجرا و 
 ختبارالاو   (Uji Normalitas)الطبيعية البياانت ختبارابال

 SPSS“ ت الرقميةاألدواعلى  (Uji Homogenitas)ادلتجانس 
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Statistics 18”  طبيعية البياانت ال حتصيلو(Normalitas 

Data) تجانس وادل(Homogenitas Data)  بوزيع عل. يدل
 0،05> (.Sig)ستوى الداللة مب (Distribusi Data)البياانت 

 Mengatasiقدم سنغو سنتوسو يف كتابو  إعتمادا عل. ما

Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS  .كما يل: 
 0،05> (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

 مردود ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن 
 .مقبول(Ha)  وفرض البديل

 0،05 < (.Sig)  نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -
 مقبول ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن 

 .مردود (Ha) وفرض البديل
ادلتغرية ادلستقلة  اربباط معامل بفسريوأما 

(independent variable )ادلتغرية التابعة )وdependent 

variable). 
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 1 – 3اجلدول 
 ادلتغرية التابعةوادلتغرية ادلستقلة  اربباط معامل بفسري

 مستوى العالقة املعامل فاصل
 جيد جدا 1،00إىل  0،80
 جيد 0،79إىل  0،60
 مقبول 0،59إىل  0،40
 ضعيف 0،39إىل  0،20
 ضعيف جدا 0،19إىل  0،00
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 الرابع فصللا
 عرض البياانت وحتليلها

 

 

 حملة عن ميدان البحث - أ
كل ما يتعلق أبساليب وقد قدم الباحث ىف الباب السابق  

البحث. ويف ىذا الباب يقدم الباحث نتائج البحث اليت وجدىا 
. Aceh Besarبعد قيام البحث مبعهد عمر داين العصرى 

وللحصول على تلك البياانت قام الباحث ابلبحث االرتباطي 
جامعة  اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتىيل ادلعلمني

 /Un.08/TU-FTKبندا آتشيو رقم : الرانريي دار السالم 

TL.00/12 /2018 .عن مجع البياانت 
كان معهد عمر داين العصرى أحد ادلعاىد الرتبوية 

، يقع ىذا ادلعهد يف الشارع بندا آتشيو Aceh Besarاإلسالمية يف 
ميدان، إبندرابوري. أسسو احلاج سعاد الدين مجال سنة  –
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م حتت رعاية فخر الدين حلم الدين ادلاجستري. وىذا  0991
علم فيو العلوم العامة والعلوم اإلسالمية، وخيصص ىذا ادلعهد ت

وخارجها وىو  ادلعهد تدريب اللعة ومهارهتا يف الفصول الدراسية
 أكثر من ادلواد األخرى.

تتبع ىذه ادلدرسة منهج وزارة الشؤون الدينية. وذلذا 
، لكل وادلرحلة العالية ادلرحلة الثانويةمها  ان دراسيتانادلعهد مرحلت

ادلرحلة يتعلم فيها الطلبة دلدة ثالث سنوات. يتعلم الطلبة ليال 
 وهنارا.

اىتم ىذا ادلعهد بتعليم اللغة العربية اىتماما كبريا. حيث 
إنو جعلت اللغة العربية إحدى ادلادة التعليمية جبانب اللغة 

ه ادلادة  من الصف األول إىل الصف الثالث ذاإلجنلزية. وتعلم ى
لكل ادلرحلة إما يف الغرفة الدراسية وحياة الطالب اليومية. دلعرفة 

معرفة عميقة  فيقدم الباحث عدد الطالب ادلعهد ىذا أحوال 
 وادلدرسني وادلوظفني فيو على اجلدول التايل :

كانت الوسائل ادلدرسة يف معهد عمر داين العصرى كما 
 دول اتآ ي :يف اجل
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 0 - 4اجلدول 
 8109 – 8108الرتبية للسنة وسائل عدد 

 عدد وسائل رقم
 0 مسكن الطالبني 0
 4 مسكن الطالبات 8
 8 مسجد 3
 31 غرفة الدراسة 4
 0 معمل الكمبيوتر 5
 0 البيولوجيمعمل  6
 0 ادلكتبة 7
 3 مكتب اإلدارة 8
 8 الشركة التعاونية 9
 08 تيذسامسكن األ 01
 3 ادلالعب 00
 0 ادلطبخ 08
 8 ادلطعم 03
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 8108إدارة ادلدرسة العالية مبعهد عمر داين العصرى  : ادلصدر
 .م

داين العصرى كما يف يف معهد عمر  وأما عدد ادلدرسني
 :اجلدول اتآ ي

 8 - 4اجلدول 
 81109 – 8108 للسنة ادلدرسنيعدد 

 عدد موظفة موظف مدرس رقم
ادلوظف  0

 احلكومي
05 83 38 

ادلوظف غري  8
 احلكومي

31 83 53 

 01 7 3 مراقب العمل 3
 010 53 48 رلموع

إدارة ادلدرسة العالية مبعهد عمر داين العصرى  : ادلصدر
 .م 8108

فعدد مدرس اللغة العربية ومشرف اخلطابة  يف معهد 
 العصرى كما يف اجلدول اتآ ي :عمر داين 
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 3 - 4اجلدول 
 – 8108 للسنة اللغة العربية ومشرف اخلطابة مدرسعدد 

8109 
 عدد أنثى ذكر مهنة رقم
مدرس اللغة  0

 العربية
4 3 7 

مشرف  8
 اخلطابة

31 38 68 

 75 40 34 رلموع
إدارة ادلدرسة العالية مبعهد عمر داين العصرى  : ادلصدر

 .م 8108
وأما مدرس اللغة العربية يف معهد عمر داين العصرى كما 

 :اجلدول اتآ ييف 
 4 - 4اجلدول 

 8109-8108مدرس اللغة العربية للسنة 
 متخرج اسم رقم
جامعة الرانريي   S.Pd.Iمولدا، 0
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 اإلسالمية
 غونتور أايت هللا. ر 8
األزىار الشريف،  LCميمون شاه،  3

 مصر
األزىار الشريف،  LCيرميجل،  4

 مصر
داين العصرى : إدارة ادلدرسة العالية مبعهد عمر  ادلصدر

 م. 8108
وأما عدد الطالب يف معهد عمر داين العصرى كما يف 

 :اجلدول اتآ ي
 5 - 4اجلدول 

 8109 – 8108 للسنة عدد الطالب
 عدد أنثى ذكر مرحلة رقم
ادلرحلة  0

 الثانوية
899 478 770 

 348 808 031ادلرحلة  8
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 العالية
 0003 691 483 رلموع

العالية مبعهد عمر داين العصرى : إدارة ادلدرسة  ادلصدر
 .م 8108

ادلرحلة العالية وعدد الطالب  وقام الباحث ابلبحث يف 
 :كما يف اجلدول اتآ ي 

 6 - 4اجلدول 
 8109 – 8108عدد طالب ادلرحلة العالية للسة 

 عدد الفصل رقم
 35 الفصل األول )أ( 0
 41 الفصل األول )ب( 8
 39 الفصل األول )ج( 3
 38 (IPA1الثاىن )الفصل  4
 38 (IPA2الفصل الثاىن ) 5
 39 (MAKالفصل الثاىن ) 6
 37 (IPA1) لثالفصل الثا 7
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 38 (IPA2) لثالفصل الثا 8
 38 (MAKالفصل الثالث ) 9

 348 رلموع
: إدارة ادلدرسة العالية مبعهد عمر داين العصرى  ادلصدر

 .م 8108
 عرض البياانت - ب

 اخلطابة العربيةالبياانت الختبار ممارسة  -0
أما البياانت الختبار ممارسة اخلطابة العربية يعرض 

 التاىل : 7 – 4الباحث كما ىف اجلدول 
 7 – 4اجلدول 

 نتيجة ممارسة اخلطابة العربيةعن البياانت 

 اإلسم الرقم
 املعايري

املواد  النتبجة
(53 %) 

 التعبري
(53 )% 

 الرتكيب
(53 %) 

 75 31 85 81 0الطالب  0
 87 31 87 31 8الطالب  8
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 71 88 88 81 3الطالب  3
 75 87 85 83 4الطالب  4
 81 87 86 87 5الطالب  5
 68 84 81 84 6الطالب  6

 71 85 80 84 7الطالب  7

 81 89 84 87 8الطالب  8

 75 88 83 84 9الطالب  9

 75 88 83 84 01الطالب  01

 71 85 88 83 00الطالب  00

 81 89 84 87 08الطالب  08

 83 31 84 89 03الطالب  03

 65 85 81 81 04الطالب  04



13 
 

 
 

 91 38 88 31 05الطالب  05

 75 86 83 86 06الطالب  06

 81 89 84 87 07الطالب  07

 71 86 83 86 08الطالب  08

 75 87 81 88 09الطالب  09

 81 89 83 88 81الطالب  81

 0583    اجملموع
 76.05    درجة املعدلة

 
 البياانت الختبار ممارسة اخلطابة العربية -8

أما البياانت الختبار ممارسة اخلطابة العربية يعرض 
 التاىل : 8 – 4الباحث كما ىف اجلدول 
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 8 – 4اجلدول 
 نتيجة ممارسة اخلطابة العربية عن البياانت

 اإلسم الرقم
 املعايري

املواد  النتبجة
(53 %) 

التعبري 
(53 )% 

الرتكيب 
(53 %) 

 71 85 81 85 0الطالب  0
 71 85 81 85 8الطالب  8
 73 85 80 87 3الطالب  3
 65 83 09 83 4الطالب  4
 88 87 88 87 5الطالب  5
 75 88 80 87 6الطالب  6

 65 83 09 83 7الطالب  7

 78 85 80 86 8الطالب  8

 68 83 81 85 9الطالب  9
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 71 85 81 85 01الطالب  01

 71 85 81 85 00الطالب  00

 75 88 80 87 08الطالب  08

 71 85 88 83 03الطالب  03

 61 81 81 81 04الطالب  04

 81 88 85 87 05الطالب  05

 65 83 09 83 06الطالب  06

 68 83 81 85 07الطالب  07

 65 83 09 83 08الطالب  08

 75 88 80 87 09الطالب  09

 75 88 80 87 81الطالب  81
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 0583    اجملموع
 76.05    درجة املعدلة

 
 حتليل البياانت - ج

 وللحصول على اإلجابة ادلطلوب من أسئلة البحث
 انت السابقة.اعتمادا على البيا فيحلل الباحث البياانت

 9 - 4اجلدول 
 نتيجة الطالب يف إختبار اخلطابة العربية

 النتبجة اإلسم الرقم
 75 0الطالب  0
 87 8الطالب  8
 71 3الطالب  3
 75 4الطالب  4
 81 5الطالب  5
 68 6الطالب  6

 71 7الطالب  7
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 81 8الطالب  8

 75 9الطالب  9

 75 01الطالب  01

 71 00الطالب  00

 81 08الطالب  08

 83 03الطالب  03

 65 04الطالب  04

 91 05الطالب  05

 75 06الطالب  06

 81 07الطالب  07

 71 08 الطالب 08
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 75 09الطالب  09

 81 81الطالب  81

 0583 اجملموع
 76.05 درجة املعدلة

 
 وأما نتيجة الطالب يف إختبار احملادثة العربية كما يلى :

 01 - 4جلدول ا
 نتيجة الطالب يف إختبار احملادثة العربية

 النتبجة اإلسم الرقم
 71 0الطالب  0
 71 8الطالب  8
 73 3الطالب  3
 65 4الطالب  4
 88 5الطالب  5
 75 6الطالب  6
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 65 7الطالب  7
 78 8الطالب  8
 68 9الطالب  9
 71 01الطالب  01
 71 00الطالب  00
 75 08الطالب  08
 71 03الطالب  03
 61 04الطالب  04
 81 05الطالب  05
 65 06الطالب  06
 68 07الطالب  07
 65 08الطالب  08
 75 09الطالب  09
 75 81الطالب  81

 0403 اجملموع
 71.65 درجة املعدلة
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تقوم الباحث ، korelasi (R) -قبل إجراء االختبار بــــــ رو 

 Uji ابستعمال اختبار العمل (Normalitas Data) ضبط الفائيلب

Normalitas))  يبني عن حتصيل ضبط الفائيل  00 - 4واجلدول
(Normalitas Data). 

 00 - 4اجلدول 
 حتصيل ضبط الفائيل

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Khathabah Muhadatsah 

N 20 20 
Normal Parameters

a,b
 Mean 76.1500 70.6500 

Std. Deviation 6.40949 5.41222 
Most Extreme Differences Absolute .171 .148 

Positive .171 .148 
Negative -.129 -.102 

Test Statistic .171 .148 
Asymp. Sig. (2-tailed) .127

c
 .200

c,d
 

 

 اخلطابةيدل على أن حتصيل نتيجة السابق دول اجلومن  
 (.Sig)مبستوى الداللة  ((Uji Normalitas ابستعمال اختبار العمل

 قدرة احملادثةوحتصيل االختبار  (12087<1،15)
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البياانت يتم فتشري تلك النتيجة إىل أن  .(1،811<1،15)
 توزيعها بشكل طبيعي.

 Uji)قوم الباحث ابالختبار ادلتجانس ي اوكذ

Homogenitas)  االختبار يبني عن حتصيل  08 - 4 اجلدولو
 : (Uji Homogenitas)ادلتجانس 

 

 08 - 4اجلدول 
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار ادلتجانس 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Muhadatsah   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.112 2 12 .895 

 االختباريدل على أن حتصيل السابق دول اجل ومن 
 (.Sig)مبستوى الداللة  (Uji Homogenitas) ادلتجانس

 فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت .(1،895<1،15)
إجراء قبل  .(R)اختبارات  إرتباطية  وميكن إجراء ،متجانسة

ادلعادلة بني  ضبطقوم الباحث بي، korelasi (R)-االختبار بــــــ ر
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 Uji)قوم الباحث ابالختبار ادلعادلة ي اوكذ. اخلطابة واحملادثة

standar deviasi). 

 03 - 4اجلدول 
 (Uji standar deviasi)ادلعيار اإلحنراف و االختبار ادلعادلة 

Statistics 

 Khathabah Muhadatsah 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 
Mean 76.1500 70.6500 
Std. Deviation 6.40949 5.41222 

 

 76،05 لخطابةلاجلدول السابق أن ادلعادلة ومن 
 إرتباطية ويليها يقوم الباحث ابإلختبار .71،65محادثة لول
(Korelasi (R   عن حتصيل  اخلطابة واحملادثةدلعرفة عالقة بني

 اتآ ي: 04 - 4اجلدول ، ويبني االختبار

 04 - 4اجلدول 
 (Korelasi ) إرتباطيةنتيجة من االختبار 
 

Correlations 

 Khathabah Muhadatsah 

Khathabah Pearson Correlation 1 .524
*
 

Sig. (2-tailed)  .018 

N 20 20 
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Muhadatsah Pearson Correlation .524
*
 1 

Sig. (2-tailed) .018  
N 20 20 

 

 ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  السابق دولاجل إعتمادا على
 نتيجة مستوى الداللةو  Korelasi (R (1،584)) إرتباطية

ممارسة اخلطابة قدرة التحصيل يدل أن  (1،108<1،15)
 .عالقة ىامة مبهارة احملادثة تتعلقالعربية 

 ضنيحتقيق الفر  - ج

 مها:كما ذكر يف الفصل األول أن الفرضا ذلذ البحث 
: أن ممارسة اخلطابة  (Haالفرض البديلي ) -0

العربية تتعلق عالقة ىامة مبهارة احملادثة مبعهد 
 .Aceh Besarعمر داين العصرى 

: أن ممارسة اخلطابة  (Hoالفرض الصفري )  -8
العربية ال تتعلق عالقة ىامة مبهارة احملادثة مبعهد 

 .Aceh Besar عمر داين العصرى
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مستوى ، كان  Korelasi (R)إرتباطيةإعتمادا على نتيجة 
 ((Hoيدل على أن فرض الصفري  (1،108<1،15) الداللة

ممارسة اخلطابة أن قدرة أي  مقبول (Ha)وفرض البديل  ردودم
 .عالقة ىامة مبهارة احملادثة تتعلقالعربية 

ادلتغرية ادلستقلة  ارتباط معامل تفسري وإعتمادا على
مستوى كان  ،السابق 0 – 3ادلتغرية التابعة كما ىف اجلدول و

 يدل على أن مدى العالقة بني (1،108<1،15) الداللة
 .مقبول ممارسة اخلطابة العربية على مهارة احملادثة

 



 

16 
 

 اخلامس الفصل
 اخلامتة
 

 

 نتائج البحث - أ

عن ممارسة  وبعد ما حبث الباحث ابلبحث اإلرتباطي 
سن هبا أن تلخص حيف اخلطابة العربية وعالقتها مبهارة احملادثة،

 اخلطابة العربية أعلى منممارسة قدرة الطالب ىف ن ألية االنتائج الت
لك كما ظهر يف حتليل أجوية . وذقدرهتم ىف مهارة احملادثة

أن ، ممارسة اخلطابة العربية واحملادثةنتيجة يف إختبار  بالطال
درجة أما و  تدل على أهنا جيد، 56.07خلطابة درجة املعادلة ا

 .تدل على أهنا جيد أيضا 50.67 لمحادثةاملعادلة ل

هارة عالقة مب تتعلق ممارسة اخلطابةيف  بكان قدرة الطال
مستوى ، كان  Korelasi (R)إعتمادا على نتيجة إرتباطية. احملادثة
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 ((Hoيدل على أن فرض الصفري  (6،660<6،67) الداللة
ممارسة اخلطابة أن قدرة أي  مقبول (Ha)وفرض البديل  ردودم

 .عالقة هامة مبهارة احملادثة تتعلقالعربية 

ممارسة اخلطابة العربية على مهارة  العالقة بنيمدى وأما 
 معامل تفسري. إعتمادا على قبولامل تدل علي درجة احملادثة
 6 – 3املتغرية التابعة كما ىف اجلدول واملتغرية املستقلة  ارتباط

يدل على أن  (6،660<6،67) مستوى الداللةكان السابق،  
 ممارسة اخلطابة العربية على مهارة احملادثة مدى العالقة بني

 .مقبول
 

 رتاحاتاإلف - ب
االقرتاحات  عتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحثإ

 اآلتية:
 ايعلمأن  ومعلم العربية مشرف اخلطابةعلى ينبغي  -6

 ّدتني جّيدا حىت تتأثرا بعضها عن بعضاهاتني م
 .على الدوام
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على الطالب أن ميارسوا اخلطابة واحملادثة  ينبغي -2
 ابجلهد إلتقاهنما.

رئني هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد اينبغي على القو  -3
مفيدا للباحث و  بحث كامالاالجايب ليكون هذا ال

 والقارئني مجيعا.



 

16 
 

 ادلراجع
 ادلراجع العربية - أ

 ،رسالة يف فن اإللقاء واحلوار وادلناضرةالشيخ علي الفتالوي، 
 (2102)العراق : العتبة احلسنية املقدسة، 

)القاهرة : دار الفكر  ادلهارات اللغوية، رشدى أمحد طعيمة،
 (2112العريب، 

ادلدخل إىل البحث ىف العلوم   صاحل بن محد العساف،
 (2112الرايض :  –)العبكان  ،السلوكية

)القاهرة : دار  تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور،
 (2112الفكر العريب، 

ادلراجع ىف تدريس مهارات اللغة العربية  على سامى احلالق،
 (2101، )لبنان : طرابلس، وعلومها

 )بريوت : املطبعة الكاثوليكية( ،ادلنجد يف اللغة لويس معلوف،
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حماضرات ىف علم اخلطابة دمحم عبد السميع جاد وأصحابه، 
 )منشية انصر : الفجر اجلديد( النظرية والعملية،

 )القاهرة : داغر الغريب(. ،ادلعجم الوسيط دمحم دمحم داود،

جوهر، اجتاهاد جديدة ىف جمال تعليم اللغة  إدريس الدين نصر
)سورااباي :  ".Indonesian Islam".  العربية ىف إندونيسيا

 (2112 مؤسسات الدراسات الدينية واالجتماعية،

 جع اإلندونسيادلر  - ب
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2002) 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 الصور أثناء إجراء البحث

 إلقاء املعلومات للطالب -1

 

 

 

 
 

 ربية بني الطالبنياحملادثة الع إختبار -2
 
 

 

 



 

 

 إختبار اخلطابة العربية 4 – 3
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