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 الباب الرابع 

قدمي البياانت وحتليلها ت  

 ميدان البحث حملة عن  .أ
الصورةالعامةعناملعهداإلسالمياببالسالمكواالكافواس

 املعهداإلسالمياببالسالمكواالكافواس:اسماملدرسة .أ
 كاليمنتانالوسطى:الوالية .ب

 كافواس:املنطقة .ج
 سالت:الناحية .د

 .22شارعفاتيحرومبيح،رقم.:العنوان .ه
 :األهليةوضعاملدرسة .و
 :باالعتماد .ز

 م1984ه/1405:سنةالنشأة .ح
 :املؤسسةاملنظمة .ط

 البياانت تقدمي .ب
تنفيذا والتوثيق واملالحظة، ابملقابلة، البياانت ْجع أساليب نفذت قد
هذا من البياانت عرض قسم ويف املعينة. والتوجيهات ابإلرشادات تتعلق اليت جيدا

البياان تنظّم أن الباحثة حتاول العلمي، املعلوماتالبحث إلنتاج السديدة ت
االستنتاجيةوهلامعىنمعني.

مهارة ممارسة على الطالبات أنشطة تنفيذ حول التفاصيل من ملزيد
الوسطى، بكواالكافواسكاليمنتان للبنات السالم ابب معهد مسكن يف الكالم

ستبسطالباحثةعننتائجمنهذاالبحثكمايلي:
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الطالبات   .1 أنشطة  الكالم  يف  تنفيذ  للبنات مب مهارة  السالم  معهد ابب  سكن 
 بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى 

 ممارسة مهارة الكالم أنواع أنشطة  (1
السالمتوجد ابب املعهد مسكن يف تقام اليت الكالم مهارة أنشطة

نتيجةاملقابلةمعاألستاذةوالطالباتكمايلي:اللبناتبكواالكافواس.كم
على اجملموعات يف التعلم جتميع يتم حيث التصريف، دروس هو "األول
أساسمستوىاحلفظ.والثانيةوهيممارسةاحملاضرةبثالثاللغات،وهي

 47اإلندونيسيةوالعربيةواإلجنليزية."
يعين الطالبات قالت أعاله، رأي على إنDDو،SMو،NHبناء أيًضا

توجدأنشطةممارسةمهارةالكالماليتتنفيذهايفاملسكن،علىالنحوالتايل:
 48ت"أنشطةتعليمالتصريفوأنشطةاحملاضرةبثالثاللغا"توجد

مسكن يف الطالبات وتتابعها تنفذها اليت األنشطة أن املعروف ومن
عهداببالسالمللبناتيعينأنشطةتعليمالتصريفوأنشطةاحملاضرةبثالثامل

مستوى أساس على مموعات يف التصريف أنشطة تنفيذ يتم حيث اللغات.
واإلجنليزية األندونيسية من تتكون اللغات بثالث احملاضرة وأنشطة احلفظ،

والعربية.
حتفيظ نشاط إقامة خلفية يفواحملاضرةالتصريفأما اللغات بثالث

،كاملشرفةAكمانتيجةاملقابلةمعاألستاذةمسكناملعهداببالسالمللبنات
علىالنحوالتايل:،يفأنشطةممارسةمهارةالكالم

 
أستاذة47 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع48 التاريخكطالبة,DD A, SMاملقابلة يف بكواالكافواس، السالم ابب مارس21و19معهد

،يفمصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.2022
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أنشطة نُفذت طويل،"قد لوقت التصريف إىلحفظ دخويل قبل حىت
ملدة النشاط هذا تنفيذ لذلك املسكن، وجيب10هذا تقريًبا، سنوات

التصريف فإن للخلفية، أما املسكن. يف املقيمات الطالبات ْجيع على
وهوهناليضيفإىلهذاالتعلم.لذا،منأجل يشملالتعلميفاملدرسة
احلقل هذا أن هو التصريف دروس أخذ يف والسبب أيًضا. التحسني

مثال إتقااًن، أقل األخرى الدروس إذاكانت هنا. األستاذة فيه يتحكم
49التفسري،كتاباألخالق."كتاب

وحفظالتصريفيفاملسكن عليهأنشطةالتعلم الشيءالذييقوم
يتمكن حىت املدارس يف أيًضا يتم الذي التصريف تعلم إضافة هو

التص فهم من استخدامهالطالب وكيفية األساتذةريف أن جانب إىل ،
الذينيعيشونيفاملسكنهمأكثردرايةهباتعلمالتصريف.سوىذلك،

،كاملشرفةعلىالنشاط،أنهذاالنشاطقدمتتنفيذهAذكرتاألستاذة
تنفيذ مت املسكن، يف ابلتدريس يقوم أن قبل حىت الطويلة، الوقت يف

اتيفاملسكنمناملستوىالنشاطوجيبأنتتبعهْجيعالطالباتاملقيم
الثناويةوالعالية.

اللغات بثالث احملاضرة أنشطة نُفذت ،2022إىل2014من"قد
تكون8حوايل عندما لذلك لتدريبهم. النشاط تنفيذ مت لذلك سنوات.

ابختيار فقط يتعلق األمر فإن مستعدين، يكونون للمنافسة دعوة هناك
50الشخص."

 
أستاذة49 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

كافواس.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواال
أستاذة50 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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نشا من األول الغرض هوكمكانكان اللغات بثالث احملاضرة ط
العربية ابللغتني احملاضرة مسابقات يف للمشاركة للطالب املمارسة
الطالب على إجيايب أتثري للنشاط أن يُعتقد الوقت، ومبرور واإلجنليزية.

حبيثمتتنفيذهحىتاآلنواستمرملدةالثماينالسنواتتقريًبا.
 تنفيذ أنشطة  (2

 حفظالتصريف .أ
فصلهيف ميكن ال ابلطبع التصريف، وحفظ التعلم أنشطة تنفيذ

ومكان ووقت النشاط، ومشرف وحفظها، تدريسها يتم اليت املادة عن
 تنفيذها.يفهذهاحلالةتكوننتائجاملقابلةمعاملشرفةكمايلي:

-1املادةاملرجعيةاملستخدمةيفهذاالنشاطهيكتابالتصريفجلد"
هلذا3 واملوجهون قد، مموعاهتم ألن عليهم املشرفون هم النشاط

مشرفني إىل عليهم املشرفني إىل حفظهم نقل ميكن ال لذلك وزعت،
أو الثامنة الساعة حوايل العشاء بعد فهو التنفيذ لوقت أما آخرين.
التاسعةوالنصف،كلليلةاإلثننيوليلةاخلميس.ومكانالتنفيذيفعدة

ال يف موجود بعضها تنفذأماكن، الكثري حتفظ اليت واجملموعة هنا، تجمع
S".51األنشطةيفمنزلاألستاذة

طالب أحد أيًضا بذلك علىDDصرحت صرحت حيث ،
النحوالتايل:

األخضر،" التصريف كتاب هو النشاط هذا يف املستخدم الكتاب
إىل تقسيمه يتم احلفظ األستاذة4وإليداع مع أان مثSمموعات، .

أيًضا.أماالوقتالذي  NS،واألستاذةAR،واألستاذةAهناكاألستاذة
 

،يف2022مارس11،كاملشرفةيفأنشطةممارسةمهارةالكالم،يفالتاريخAاملقابلةمعأستاذة51
داببالسالمبكواالكافواس.مصلىمسكنالبناتمعه
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مموعة يف كنت إذا وللمكان واخلميس، اإلثنني ليلة كل فيه يقام
فهSاألستاذة املثال، سبيل على إذاكان األستاذة. منزل يف يقام و

52اجملموعاتالثالثاألخرىيفاملصلى."
لزمانواملكانالذييزاولفيهالنشاطفهوكلليلةابوفيمايتعلق

األربعاء وليلة العشاءأحد صالة الذيبعد التصريف كتاب أما ،
احل يف الطالب كتابيستخدمه فيكون منفظ، 3-1التصريف

حسب ملشرفيها حفظها إيداع بذلك القيام الطالب من ويطلب
اجملموعةاحملددة.

قالت التصريف،كما حفظ نشاط يف اجملموعات لتقسيم أما
،كاملشرفةعلىالنحوالتايل:Aاألستاذة

اجلد الطالب الي"حلفظ من ابتداء شيء.بابد لكل الطالبإاّلاألول
ا يف حفظهملالذينكانوا يواصل أنه يعين فهذا السنوات، لعدة سكن

اجملموعة يف بسرعة وضعه فيمكن بسرعة، حفظها إذا ولكن السابق.
53."العالية

،كمايلي:SMمماثلبقولإحدىالطالبات
يبدأاحلفظمنالباباألول،ألنعنديفالصفاحلاديعشر"

ابألمسكان ألنه فقط، النشاط هذا يف شاركوا ينفذقد العاشر الصف
54"مناملنزل.

 
مع52 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
أستاذة53 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع54 SMاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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املقابلة، نتائج على يفبناًء اجملموعات تقسيم أن االستنتاج
طالب لكل احلفظ مستوى حسب تعديله يتم التصريف حفظ نشاط
حفظه إيداع اجملموعة عضو علىكل وجيب اجملموعات، أربع إىل مقسم

املشرفني. منهم تلدىكل حفظ من للطالبصبدءاً األول الفصل ريف
على قدرةىستواملاجلديد حسب الزايدة يف وسيستمر والعالية، الثناوية

وجديةالطالبيفحفظه.
البدء التقبل وحفظ التعليمي النشاط هذا ابلطبعصيف ،ريف،

نتيجةاملقابلةمع هناكالعديدمناألشياءاليتحتتاجإىلالتحضري،كما
مايلي:كاملشرفةكAاألستاذة

حيث إىل السبورة فرفعت السبورة، هي حتضريها مت اليت جتلس"األشياء
 االًثماجملموعة. يف اجللوس إذاكنتتريد يفملقدمة، السبورة وضع يتم ،

الذين أولئك على جيب لذلك اخللف. يف مرتبة السبورة ألن املقدمة.
55يريدوناجللوسيفاملقدمةرفعالسبورةإىلاألمام."

كالطالبةكمايلي:NHمماثلبقول
ليتمكنسه املكان جيهز من أول هي التحضري إىل حتتاج اليت "األشياء

56أوالًمثحتضريالسبورة."
يعينDDوأضافت االستعداد إىل حتتاج أخرى أشياء هناك أن

 كمايلي:

 
أستاذة55 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع56 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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إعدادكتاب أيًضا يتعني ما كتبيةاملوأدوات،وكتب،ريفصتال"عادًة
57املوادوحفظها."لكتابة

الطالبات مبطالبة النشاط تنفيذ بدأ املقابلة، نتائج على بناًء
اخلاصة،كنس جملموعاهتن السبورة املكانتإبعداد من املتسخة األجزاء

وجلب للتعلم، كمكان ستستخدم والكتب،تاليت التصريف، كتاب
والقرطاسية.

الفعالياتكما من العديد تنفيذ يتم التصريف، حفظ أنشطة يف
،كمايلي:Aقولاألستاذة

التصريف" وقراءة واحلضور، الدعاء، وقراءة أواًل، الطالب جبمع بدءاً
الفعل استخدام مثل استخدامها وكيفية التصريف مواد شرح مث معاً،

مث التصريف، حفظ ذلك وبعد واألمر، واملضارع، كتابةاملاضي، 
السابع الصفني يف حتديًدا اجلدد للطالب احملفوظ.لكن، التصريف
يدرس مل البعض ألن أواًل، التصريف لكتابة منهم طُلب والعاشر،
احلفظ، قبل أوالً التصريف لكتابة منهم طُلب لذلك مطلًقا، التصريف
الفصل حىت هو األقصى واحلد بسهولة. حفظها من يتمكنوا حىت

بدءً ابلتساويالسادس. شيء توزيعكل يتم مث السادس، الفصل من ا
حىت تدريبهم مت قد يعتربون ألهنم التصريف، مثكتابة أوالً 6للحفظ

 58"فصوللكتابةالتصريفأوالًمثحفظه.
،كمايلي:SMمماثلبقولإحدىالطالبات

 
مع57 DDاملقابلة الت،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19اريخمعهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
،يف2022مارس11،كاملشرفةيفأنشطةممارسةمهارةالكالم،يفالتاريخAاملقابلةمعأستاذة58

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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وكتابةريف،ص،وحفظالتةبدءاًبقراءةالصالةأواًل،والشرحمناالستاذ"
59ريفالذيحفظسابقاً."صالت

وحضور الدعاء، بقراءة يبدأ التصريف تعلم أن املقابلة نتائج من
تفسريات إىل واالستماع اجملموعة، أعضاء مع التصريف وقراءة الطالب،

املشرفة،مثاحلفظ،واالستمرارعنبكتابةالتصريفالذيحفظتها.
بتعلم اإلحياء يف األستاذة طريقة الكالمكماأما مبهارة التصريف

 كمايلي:Aنتيجةاملقابلةمعاألستاذة
للمادةطريقة" شرح إعطاء عند هي أيًضاتطبيقه أقدم على، أمثلة

،علىسبيلاملثالأنأطلبمنالناساستخداماستخدامالفعليفْجلة
الضمريف من العديد هناك األمر. إعل املثال سبيل على الرجال، خبار

اجلملة هذه أوابستخدام اجلملة، هذه ابستخدام النساء إخبارأمر أو ،
60".الناسابستخدامهذهاجلملة

كطالبةشاركتيفالنشاطأيًضا،علىالنحوالتايل:NHقالت
على مثاالً أعطى مث صحيح. بشكل قراءته األستاذةكيفية شرح "أواًل،

61."استخدامالفعليفاجلملة
قابلةأعاله،فإنالطريقةاليتتشريهبااألستاذةإىلكمانتائجامل

فيما وممارسات تفسريات يقدم أنه هي الكالم مهارة مع التصريف تعلم

 
،يف2022مارس19بكواالكافواس،يفالتاريخمعهداببالسالم،كطالبةSMاملقابلةمع59

 مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

أستاذة60 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

مع61 NHاملقابلة التاريخمع،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21هد ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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شرح ذلك، سوى اجلمل. يف استخدامها وكيفية األفعال أبشكال يتعلق
نوعالضمائراملستخدمحسباحملاور.

الطالبات بعض هناك يكون أحيااًن التصريف حفظ نشاط ويف
هبا يقوم أمور عدة هناك لذلك أكثر، أو أسبوع ملدة احلفظ اليودعن

كمايلي:Aاألستاذة.كمانتيجةاملقابلةمعاألستاذة
يسألالطالبعادةأوالًملاذاالحيفظون.اجلوابكسولوصعب.مثل"

السب إذاكان األمثلة، استبدالصعوبة منهم فُيطلب النحو، هذا على ب
األمثلةمبايريدونأنفسهم.وإذااستمروايفعدماحلفظ،فسوفيعاقبون

62"ابلوقوفأثناءالنشاطحىتيريدوناحلفظ.
كطالبةشاركتيفالنشاطأيًضا،علىالنحوالتايل:DD قالت

يتم حىت ابلوقوف أخرب الوقوف. العقوبة من يطلب ما حفظه"عادة
األسبوع حىت الوقوف يف فاستمر ، اليوم ذلك تتذكر ال إذاكنت متاًما.

63التايل.حىتيتمحفظها."
احملاضرة .ب

اليت املواد عن اللغات بثالث احملاضرة أنشطة فصل ميكن ال
وقت إىل ابإلضافة النشاط، ومشرف احملاضرة، أثناء تقدميها سيتم

كاملشرفةAنتائجاملقابلةمعاألستاذةومكانالتنفيذ.يفهذهاحلالةكما
 كالتايل:

 
أستاذة62 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع63 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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لديه اآلخركان األستاذة ألن قبلي من النشاط هذا توجيه لقد ، "نعم
يوجهأنشطتهألنهيف  Sأنشطةأخرى.لكنيفبعضاألحيان،األستاذة

احملاضرة منكتاب مأخوذة احملاضرة ومواد يقوله. ما لديه الوقت نفس
ويست اللغات، حصلوابثالث اليت احملاضرة مادة من أخذها أيًضا طيع

على عنها البحث أيًضا يستطيعهم وأحيااًن املدرسة، يف  googleعليها

يف منها خبالف جديدة، عناوين عن للبحث املعلم هاتف خالل من
والعشاء، العشاء بعد اربعاء ليلة فهوكل التنفيذ موعد اما الكتاب.

 64".ومكانالتنفيذيفهذااملصلى
كطالبةشاركتيفالنشاطأيًضا،علىالنحوالتايل:NHقالت

اخلطاب  SواألستاذةA"األستاذة مادة أما النشاط. هذا وجهوا الذين
العرب ابللغة اخلطاب خصوصاً احملاضرة، كتاب من ولكنفهي ية،

إذاكاننستطيعأنن يوتيوب. موقع على احملاضرات من املادة عن بحث
65."ليلةأربعاءبعدصالةالعشاءأيًضاللوقتكل

لذافإنالزمانواملكانلتنفيذأنشطةاحملاضرةهوكليومثالاثء،
املسكن. اجمللس يف تقام اليت العشاء صالة بواسطةبعد النشاط توجيه مت

ولكنيفبعضاألحيانميكنأنيرافقهاألستاذةAاألستاذة ،Sإذاكان
تلكالليلة.لديهمايقولهيفاحلاليف

النشاط هذا يف الطالبات استخدمتها اليت احملاضرة مواد أما
احملاضرة مواد ومن اللغات، بثالث احملاضرة منكتب الغالب يف مأخوذة

 
أستاذة64 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

واالكافواس.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبك
مع65 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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املدرسة، يف احملاضرة ملوضوعات أُعطيت ذلك،اليت تستطيعأنسوى
ت.هاتفاألستاذةللبحثعنمواداحملاضرةاآلخرعلىاإلنرتنتستعري

النشاط، حدوث قبل عملية أيًضا له ابلطبع احملاضرة نشاط إن
واملوظفني املوضوع حتديد األستاذة،مثل مع املقابلة نتائج Aكما

 كاملشرفةكالتايل:
ولكن" املسكن. منكل الضباط اختيار ويتم ماين اخلطاب موضوع

 ألولئك مكرس هذا فإن الثاين، الدراسي للفصل الذينابلنسبة
سيتخرجونأواًل.ألنالصفوفالسابعوالثامنوالعاشرواحلاديعشرال

66"يزاللديهموقتطويلللدراسةهنا،لذلكرمبايفوقتالحق.
أثناء الطالب سيلقيه الذي موضوعاحملاضرة أن املعروف من
اخلدمةهوموضوعماين،أماابلنسبةللضباطيفالفصلالدراسيالثاين

خاص سيتخرجون.فهو ألهنم عشر والثاين التاسع الصفني يف للطالب
يكن مل لذلك السابق الفصل يف اإلنرتنت عرب درسوا ألهنم ذلك مت وقد
لديهمالوقتللمشاركةيفنشاطاحملاضرة.لذلكقبلالتخرجمناملتوقع

كالمجيًدامنخاللاملشاركةيفهذهاألنشطةالأنيكونلديهممهارة
متكرر.بشكل

العدي هناك اللغات، بثالث احملاضرة نشاط األحداثيف من د
و تنفيذها يتم النشاط،اليت بدء قبل هلا التحضري جيب اليت األشياء من

 كاملشرفةكالتايل:Aكمااملقابلةمعاألستاذة
عادة،األجراسأواًل.لذا،فإنأولمنأييتإىلاملصلىهومنيعدها،"

إىل للرفع املنرب حتضري مثل يعدها. الذي هو الضابط يكون وأحيااًن
 

أستاذة66 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،
البناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.مصلىمسكن
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املنتصف،افحصامليكروفونأوالًماإذاكانتالبطاريةالتزالموجودة،
النشاط هذا يف األحداث لسلسلة ابلنسبة أما أيًضا. الصوت ،ومكرب

املثال اللغات. بثالث واخلطب القرآن، شرح مع فتابع االفتتاح، ومنها
ال إذاكان اللغةالعربية. مث اإلجنليزية، اللغة مث أواًل، اإلندونيسي احملاضرة
العربية اخلطب بني تبديلهم فيمكن اإلندونيسية، للخطب ضباط يزال

هناك اخلطاابت لضباط ابلنسبة لذلك اإلجنليزية، واخلطب 5
67"أشخاص.

أعاله، اآلراء على النشاطNHقالتمماثل يف شاركت كطالبة
أيًضا،علىالنحوالتايل:

الصف" يف وامليكروفون12ألنينكنت املنرب حتضري عن مسؤوالً ،كنت
تالوة والثانية االفتتاح، فاألوىل األحداث، سلسلة أما ذلك. وغري

بثالث اخلطب والثالثة منالقرآن، واجتاه الدعاء، واألخرية اللغات،
68"االستاذة.

تعدها أن جيب اليت األشياء فإن املقابلة، نتائج على بناًء
ومكرب وامليكروفون املنرب تشمل احملاضرة أنشطة يف البدء قبل الطالبات
ذلك يف مبا األحداث من سالسل إىل احملاضرة أنشطة تنقسم الصوت.

احملاضرةبثالثاللغات،والدعاء،والتوجيهأواالفتتاح،وشرحالقرآن،و
التقوميمناملشرفة.

 
أستاذة67 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع68 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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فهذا ، احملاضرة نشاط حتضر ال املناوبةعمًدا الطالبة وإذاكانت
كاملشرفةكالتايل:Aشيءسيفعلهاألستاذة.كمااملقابلةمعاألستاذة

استعداد" عدم وسبب السبب، عن أوالً وسؤاله التحذير إعطاء عادة
اخلطابالطال إذاكان ابإلندونيسية. حيفظ أن جيب اخلطاب ألن ب.

اخلطاب ضابط سبب لذاكان احملفوظة. املقدمة هو األقل على العريب
أجل من ولكن االستقالة. أراد لذلك قاله، ما اليعرف أنه اإلندونيسي
احلضور من الشخص يستطع مل وإذا النص. إبحضار ُيسمح استمراره،

اإل أو املرض مابسبب شخص وعرض الوقت لديه إذاكان عادة ذن،
هناك يكن مل إذا ولكن أخرايت، بطالبات استبداله فيمكن استبداله،
حملهم حيل لن إذن بديل، على للعثور وقت هناك يكن ومل شيء أي

69"أحد.
 كطالبةشاركتيفالنشاطأيًضا،علىالنحوالتايل: DDقالت

احلضور" عدم أحدهم قصد ابحملاضرة،إذا االلتحاق يف يرغب ومل عمداً
مريضاً إذاكان أما ال، أم جاهزة احملاضرة تكون أن على مرباً فسيظل
إذا ولكن عشوائي بشكل عني اليت األستاذة بديل. دور يكون ما فعادة

70."عرضشخصماأنيكونبديالًفسيكونذلكأفضل
ع النشاط املناوبة الطالبة حتضر مل إذا األستاذةلذلك، فإن مًدا،

وكانت النشاط. يف املشاركة يف رغبتها عدم سبب عن وتسأل ستوبخ
حفظهن عدم هي النشاط يف الطالبات مشاركة عدم أسباب معظم

 
أستاذة69 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع70 DDاملقابلة ال،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19تاريخمعهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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للخطاب،لذلكأردناالستقالة،ولكناليزاليتمإخبارهنابلتقدممن
 خاللالسماحهلنمبشاهدةنصاخلطابمنحنيآلخرإذانسوا.

على األستاذيعرض فإن مرضى، النشاطألهنم حيضروا مل إذا أما
هناك يكن مل إذا ذلك، ومع املريض. الصديقه حمل ليحل آخر طالب
الطالبات قبل من النشاط متابعة فسيستمر استبداله، يف يرغب من
مبقدورهن يكن مل الالئي الطالبات تعيني إعادة وستتم فقط. احلاضرات

 .سبوعاملقبلاحلضوريفوقتاأل
الطالبات   .2 أنشطة  على  تؤثر  اليت  الداعمة  مبسكن العوامل  الكالم  مهارة  يف 

 معهد ابب السالم للبنات بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى 
العواملالداعمةاليتتؤثرعلىأنشطةالطالباتيفمهارةالكالم

لةمعسكنمعهداببالسالمللبناتبكواالكافواس.كمانتائجاملقابمب
:Aاألستاذة

يف" واملواداليتأعطيت واملواد، )معلمني(منارسهاأيضا، يبدأمنأنفسنا
لديهم لذلك أيًضا، العربية اللغة يتعلمون املدرسة، يف املدرسة.

71"مفردة.
قالت أعاله، رأي على شاركت  DDو  NHقالتمماثل كطالبة

يفالنشاطأيًضا،علىالنحوالتايل:
من" ألناملعلماألول من، والثاين طالهبم، لتوجيه دعًما أكثر املعلم

72"،والثالثمنالوالدين.ألناآلابءدائًمايشجعونأطفاهلمنفسي

 
أستاذة71 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع72 NHاملقابلة بكواال،كطالبة السالم ابب التاريخمعهد يف يف2022مارس21كافواس، ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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73العاملالداعمهوامليكروفونونظامالصوت""
على تؤثر اليت الداعمة العوامل فإن املقابلة، نتائج على بناًء
وأنفسهم اجملال، هذا يف اخلرباء املعلمون هي الكالم مهارة ممارسة
مثل والوسائط واملرافق واملواد، الوالدين، من والدعم )الطالب(،

امليكروفونومكربالصوت.
واخلارجية،ك مااملقابلةمعالعواملالداعمةهيالعواملالداخلية

كاملشرفةكالتايل:Aاألستاذة
منالعواملالداخليةيفنفسهالفضول،لذلكفهويريدأيًضاأنيكون"

جيًدا. العربية ابللغة التحدث ميكنهم الذين اآلخرين األشخاص مثل
و أنفسهم. من حفظاخلعواملالالدافع يف أصدقائهم مع تتنافس ارجية

 74".ريفصالت
،كمايلي:SMمماثلبقولإحدىالطالبات

الداخلي" الطالباتهالعامل رغبة احملاولة.ي يف ابلرغبة الشعور مثل ،
75"والعاملاخلارجيهوأتثرياألصدقاء

خارجًياNHوقالت النشاط دعمت ووسائل املرافق إن أيًضا
علىالنحوالتايل:

مزيًدامناحلماسللطالب"نظامالصوتوغريهلهأتثريألنهيعطي
76ألداء"

 
مع73 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
أستاذة74 مع يفAاملقابلة التاريخ،كاملشرفة يف الكالم، مهارة ممارسة يف2022مارس11أنشطة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع75 SMاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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هي الداخلية الداعمة العوامل فإن املقابلة، نتائج على بناًء
املعلمني هي الداعمة اخلارجية والعوامل وحتفيزهم، الطالب، فضول

 اخلرباءيفاجملال،واملواد،وأتثرياألصدقاء،واكتمالاملرافقووسائل.
العائقة وحملوهل .3 الطالبات    االعوامل  أنشطة  الكالم مبسكن  يف  معهد يف مهارة 

 ابب السالم للبنات بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى
تؤثرعلىأنشطةعائقةاليتسوىالعواملالداعمة،هناكأيًضاالعواملال

الكالم مهارة يف بكواالكافواسسكنمبالطالبات للبنات السالم ابب معهد
كاملشرفةكالتايل:Aكمااملقابلةمعاألستاذة،كاليمنتانالوسطى

صاخبني" الطالب يكون الطالب،أحيااًن أتنيب أثناء أشرح لذلك
77."املزعجني،وأحيااًنيشعرالبعضابلنعاس

مع املقابلة نتائج الطالباتكما تواجه اليت هيكماDDو  NHالعقبات
 يلي:

املزيد"امل حرف ابب يف املثال التصريف، حفظ يف ،أصعبعوقات
78"لذلكيصعبتذكره.

ألن" متوترة. احملاضرة تكون األشخاصانشاهديعندما من ،العديد
 79."لذلكجيبأننكونواثقني،ألنناالنعرفمايعتقدهاآلخرونعنا

 
مع76 ،كطالNHاملقابلة التاريخبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
أستاذة77 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
معاملقاب78 NHلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع79 ،DDاملقابلة التاريخكطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

كافواس.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواال



 

45 

 

األستاذة واجهه الذي املثبط العامل فإن أعاله، املقابلة نتائج على بناًء
عندتوجيهاألنشطةكانالطالبالصاخبني.والعقباتاليتتواجهالطالباتهي

غريبةعليهن.الالتوتروصعوبةحفظالكلماتواجلملاليتمازالت
اخلارجية، والعوامل الداخلية العوامل هي املثبطة معالعوامل املقابلة كما

والطالباتكالتايل:Aاألستاذة
يف" واملشكلة التصريف. حفظ يف يتكاسلن الطالبات بعض توجد

نطق لصعوبة واإلجنليزية العربية ابللغتني اخلطاب لضباط هي احملاضرة
أنه هو اخلارجي والعامل االستقالة. أحيااًن يريدون لذلك الكلمات.

غري الصوت فيصبح متطر، حفظه،عندما منهم ُيطلب لذلك مسموع،
 80."أويُطلبمنهمكتابةكلاألمثلة

هذاةاألستاذسوى يف املشاركة عند مشاكل أيًضا الطالبات تواجه ،
هيكمايلي:DDالنشاط،كمايفاملقابلةالتاليةمع

شعور" هناك يكون أحيااًن التصريف، حفظ مثل الداخلية العوامل
احلفظ. يف إذاكانابلكسل األحيان بعض يف أنه هو اخلارجي والعامل

 81."الصديقكسواًليفحفظنا،فإنهيشعرأيًضاابلكسل
فيها، واملشاركة ابألنشطة القيام عند حتدث اليت العقبات على للتغلب

هناكجهودتبذهلااألستاذةوالطالباتعلىالنحوالتايل:
الطالب حتذير يتم ما الذين"عادة للطالب وابلنسبة الصاخبني.

يشعرونابلنعاسأثناءاألنشطةفيطلبمنهمالوضوء.وحىتيكونواأكثر

 
أستاذة80 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع81 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

السالمبكواالكافواس.مصلىمسكنالبناتمعهدابب
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والثناء، التشجيع نقدم فإننا املعتادة، األنشطة يف املشاركة يف اجتهاًدا
82وهناكأيًضامسابقاتللكالمومسابقاتاختباريفيومالسنرتي"

83لتصريفاالصولقبلاحلفظ""تكرارقراءةالتصريفوتذكرا
على" نفسك حفز ، احملاضرة فرتة خالل واثًقا تكون أن عليك إذاكان

من أيًضا نتمكن حىت احملاولة يف واستمر ذلك. على قادرًا تكون أن
84."ذلك

على للتغلب األستاذة بذهلا اليت اجلهود املقابلة،كانت نتائج على بناًء
ممارسة يف حدثت اليت للطالبالعقبات حتذيرات توجيه يف تتمثل الكالم مهارة

روح تعزز أن شأهنا من املسابقات وإقامة والتحفيز، الثناء وإعطاء الصاخبني،
الطالب.وهتدفاجلهوداليتتبذهلاالطالباتإىلتعزيزحفظهنللتصريفوتعزيز

 الثقةابلنفسوحتفيزأنفسهن.
 
 
 
 

 
أستاذة82 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع83 SMاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

بناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.مصلىمسكنال
مع84 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

 مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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 حتليل البياانت  .ج
معهد ابب السالم للبنات  يف مهارة الكالم مبسكن تنفيذ أنشطة الطالبات  .1

 بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى 
 أنواع أنشطة مهارة الكالم  (1

اللغة ابستخدام املتبادل التواصل لتعزيز وسيلة هو التحدث
كوسيلتها.أمامهارةالكالمهيإحدىاملهاراتاللغويةاليتجيبحتقيقها

 85تعلماللغةالعربية.يف
حفظ يعين الكالم مهارة تدرب أن ميكن اليت األنشطة وأما

التصريفواحملاضرة.
 فظالتصريفح .أ

مهارة بتدريب تقوم أن ميكن اليت األنشطة من التصريف حفظ
السالمللبنات ابب إجراؤهايفمسكنمعهد يتم كالمالطالباتاليت

بكواالكافواس.
هذا األصوليف التصريف من التصريف حفظ ِسوى األنشطة،

يف املوجودة األمثيلة حِلفظ أيضا الطالبات طُلبت األلة، التصريف إىل
بعد الطالبات. مفرادات زايدة إىل هتدف واليت التصريف، كتاب
اجلمل يف األفعال استخدام على أمثلة األستاذة ستقدم احلفظ،

86عالضمائراألخرى.وتطلبمنالطالباتممارسةاجلملم

 
85 Muspika Hendri, “Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui  

Pendekatan Komunikatif”, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol.3 No.2, 2017, h.201. 
أستاذة86 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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كمايفالبحثالذيأجراهكرمةالساعدة،فإنحفظالتصريف
هونشطلتنميةمادةالتصيفيفالذاكرة،حبيثميكنالحًقااسرتجاع

املادةمباشرًة.
قواعد نسيان إىل الكالم مهارة ممارسة أنشطة يف الطالبات متيل

والصحيحة. اجليدة العربية أمحداللغة رأى منكما إحدى أن طعيمة
الصحيح  النظام الطالب ليستخدم هي الكالم مهارة تعليم أهداف

الكالم. عند العربية الكلمة املعلم87لرتاكيب على  جيب ما فإن لذا
النحو علم تشمل اليت اللغوية ابلقواعد الطالب تعريف هو فعله

ال اللغة قواعد مع متوافقة هبا ينطقون اجلمل تكون حىت عربيةوالصرف
فقط عفوي بشكل يتحدثون ما عادة الطالب ألن الفهم، يف وأسهل

 88ابستخداماللغةالعربيةدوناهتمامقواعداللغةالعربية.
 احملاضرة .ب

السالم ابب معهد مسكن يف يقام أسبوعي نشط هو احملاضرة
اإلندونيسية، هي اللغات ثالث احملاضرة أنشطة تغطي للبنات.

ليزية.والعربية،واإلجني
ثالث من ابحملاضرة النشاط هذا عقد من األوىل الغرض كان
يف سيشاركن اللوايت الطالبت لتدريب مكااًن تكون أن هو اللغات
يعتقد الوقت، مبرور مث واإلجنيليزية. العربية ابللغتني اخلطاب مسابقات

 
.187ص.املرجعالسابق،نندانجشريفهداية، 87

88  Koramatus  Sa’idah, “Lembaga  Pengembangan  Bahasa  Asing (LPBA) Sebagai  Solusi  

Belajar  Bahasa Arab Bagi  Pemula di Lingkungan  Pondok  Pesantren”, Prosiding  Semnasbama IV 

UM Jilid 1, 2020, h. 325-326. 
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أنهذهاألنشطةهلاأتثريإجيايبعلىالطالباتحبيثيتمتنفيذهاحىت
89اآلن.

من احملاضرة أنشطة تعد وزمالئها، إنساين موتيا البحث يف كما
األنشطةاليتتشجعالطالبعلىأنيكونواأكثرنشاطًايفاألنشطة
وإتقان اللغة إتقان على الطالب قدرة حتسني ميكن حبيث اللغوية.

90التواصلأمامكثريمنالناس.
يف مهارة الكالم مبسكن لعوامل الداعمة اليت تؤثر على أنشطة الطالبات ا .2

 معهد ابب السالم للبنات بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى 

على يسهل ما أهناكل على الداعمة العوامل إىل اإلشارة ميكن
يتم النشاط. يف املطلوبة األشياء أو األهداف لتحقيق اجملموعات أو األفراد

والعواملتصنيف الداخلية العوامل ومها ، العاملني إىل الداعمة العوامل هذه
 اخلارجية.

 العوامل الداخلّية   (1
 رغبة الطالبات  •

األستاذة رأي االستطالعAيف حب اليت، العوامل أحد هو
استطالعهن حب ألن الكالم، مهارة تدريب أنشطة يف الطالبات تدعم

91.الشديدجيعلهنأكثرحرًصاعلىتعلمشيء

 
أستاذة89 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

 مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
90  Mutia  Insani,  Wagino Hamid Hamdani dan Asep Sopian, “Upaya  Peningkatan  

Maharah Kalam melalui  Kegiatan  Intrakurikuler  Muhadharah”,  Jurnal An-Nabighoh Vol. 23 No.1, 

2021, h. 57. 
أستاذة91 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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رأى أعاله، رأي على االستطالعSMبناء حب أن كالطالبة
تدريبمهارة نشاط يف شيء،هوأيًضاعاملداعم مثلالرغبةيفجتربة

 92الكالم.
وذمالئه وجيكسنا يوغا يف الوطاين التعليم وزارة رؤية كما

هوسلوكوعملحياولدائًمااكتشاف،فإنحباالستطالع(2017)
93شيءمتتدراستهورؤيتهومساعهبعمق.

،أنحباالستطالعهو(2021)أمارويةكريسسرهوزمالئها
حىت شيء، عن املزيد ملعرفة الطالب لدى ينشأ الطالبشعور يتمكن

94منتركيزعقوهلمعلىالشيء.
 التحفيز •

الكالمNHرأت مهارة ممارسة أنشطة يف املشرتكة اليت كالطالبة
لدى كان إذا ألنه الكالم مهارة أنشطة دعم يف مؤثر ،أانلتحفيز
ذلك سيجعل فإنه بشيء، القيام على قادرًا ليكون التحفيز ما شخص

95الشخصجيبمتابعةالنشط.
اللغةكم وزمالئها،من أفرايين إيسا واين ين يف سردمان رأت ا

أتيتكلمة الكلمةMotivasiاإلندونيسية اجلهد  "Motif"من تعين اليت

 
مع92 SMاملقابلة ابب،كطالبة التاريخمعهد يف بكواالكافواس، يف2022مارس91السالم ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
93Yoga Wicaksana,Wardono dan Saiful Ridho“Analisis  Kemampuan  Literasi  Matematika 

Dan Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan Schoology”, 

UJMER Vol.6 No.2, 2017, h.169. 
94  Christ Sarah,  I Nyoman Karma dan Awal Nur Kholifatur Rasyidah  “Identifikasi Faktor 

yang Mempengaruhi  Minat  Belajar  Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Gugus III 

Cakranegara”,Jurnal Progres Pendidikan Vol. 2 No.1, 2021, h.15. 
مع95 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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لدافعة ابلقوة أيضا املذكورة أو شيء. فعل على شخصا يشجع الذي
96فسالشخصللقيامأبنشطةمعينةمنأجلحتقيقاهلدف.

سوانديبناءعلىرؤيةأعاله، وموجيونويفلقمان رأتِدمييت
محاسه يزيد الذي الشخص يف العامة الدافعة القوة هو التحفيز أن

 97للتعلممنأجلحتقيقاألهدافاملرجوة.
 لعوامل اخلارجّيةا (2

 دور املعلم  •
رأت التعلم،كما تنفيذ يف مهم دور له أنNHاملعلم كالطالبة

جًدايفاملعلم سيقدملهدورمهم ممارسةمهارةالكالمألناملعلم نشاط
98دروساجديدةليصبحأفضليفاحملاضرةوغريذلك.

أستاذة قالت أعاله، رؤية على أنشطةAبناء توجيه عند أنه
يف مثاال، أمثلة. تقدم و ستمارس عادة فإنه الكالم، مهارة ممارسة

نغمة على التأكيد جيب مث تستدعي، ْجلة هناك صوىاحملاضرة اجلملة،
99ذلك،أنهيعطيأيضااألمثلةالصحيحةيفقراءةاآلايتأواحلجة.

ابلطبع،لتوجيهنشاطتدريبمهارةالكالم،الميكنالقيامبهإال
رضاء يف عثمان رأى اجملال.كما هذا يف خربة لديه شخص قبل من

 
96  Wayan Esa  Apriani,  Gede Sedanayasa dan Nengah Madri Antari  “Penerapan  Konseling  

Behaviorial  dengan Teknik Penguatan  Positif  untuk  Meningkatkan  Motivasi  Belajar  Siswa  Kelas 

VIII F SMPN 1 Sukasada2012/2013”, Jurnal  Ilmiah Bimbingan  Konseling Undiksha Vol. 1 No.1, 

2013,h.4. 
97  Lukman Sunadi, “Pengaruh  Motivasi  Belajar Dan Pemanfaatan  Fasilitas  Belajar  

Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS di SMA 

Muhammadiyah 2 Surabaya”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 1 No. 3, 2013, h.4. 
مع98 NHاملقابلة يف،كطالبة بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21التاريخمعهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
أستاذة99 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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وزمالئه يتطلب(2013)اإلانية منصب أو مهنة هو املعلم املهارة،
الميتلكون أشخاص به يقوم أن ميكن ال العمل وهذا اخلاصةكمعلم.

100املهارةالالزمةللقيامهبذالعملكمدرس.
يعرفون املعلمكالسهولة.كأفراد يعمل التواصلي، اللغة تعلم يف
تؤدي حبيث الطالب أنشطة تنسيق يف دورًا املعلم يلعب التدريس، اجتاه

101إىلتطويرقدرةالتواصلأومهارةالكالم.هذهاألنشطةيفالواقع
 أتثري الصديق  •

نتيجة فينا.كما سليب أو إجيايب أتثري الصديُق يكون أن يستطيع
أنأحدالعواملاخلارجيةاليتتدعمنشاطممارسةمهارةSMاملقابلةمع

شيء فعل ميكنهم أصدقاء نرى عندما ألن األصدقاء، أتثري هي الكالم
أن بذالكسيجعلنا القيام على قادرين نكون أن حناول أن نريد

102أيضا.
قال أعاله، رؤية على قدNHبناء أصدقاءه يرى عندما عادة أنه

103حفظواالكثريمنالتصريف،فإنهسيجعلهأكسرمحاساحلفظها.
اخللطة أن وواوان قريش أولفة سييت رأى أعاله، اآلراء على بناء

إحدى هي اخلضعة حتصيلبني على تؤثر أن يستطيع اليت األشياء
اإلجيابية التأثريات شكل يف التأثري يكون أن ويستطيع الطالب.

 
100  Ridaul Inayah, “Pengaruh  kompetensi guru, motivasi  belajar  siswa, dan fasilitas  

belajar  terhadap  prestasi  belajar pada mata  pelajaran Ekonomi  pada siswa  kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Lasem  Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2011/2012”, Jurnal Pendidikan InsanMandiri Vol.1 

No. 1, 2013, h.4. 
101 Muspika Hendri, Op.Cit,h.207. 

مع102 SMاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،
.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس

مع103 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،
البناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.مصلىمسكن
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مع األفراد يقوم عندما هو اخلضعة من اإلجيايب التأثري والسلبية.
104أصدقائهمأبنشطةمفيدةمثلمموعةالدراسة.

 مرافق التعلم  •
املر ، الكبري اإلندونيسية اللغة قاموس مرافقيف عن عبارة افق

وظيفة أو مبهمة القيام ما شخص على اأما.تسهل والثقافةلوزارة لتعليم
السندي لقمان يفيف الالزمة التسهيالت ْجيع هي التعلم مرافق فإن ،

وانتظام بسالسة التعليمية األهداف حتقيق ميكن حبيث التعلم عملية
105وفعاليةوكفاءة.

أو التعلم مرافق ممارسةأما أنشطة لتسهيل املستخدمة الوسائل
 مهارةالكالمكمايلي:

 مكربالصوت .أ
ممارسةمهارةالكالم،ابلطبعستكونهناكحاجةإىلأنشطةيف

وسائل مكرب ينقلها اليت املعلومات مساع ميكن حىت الصوت
مع املقابلة نتيجة اجلمهور.كما قبل من بوضوح أنNHاملتحدث

مكرب ابستخدام ألنه األنشطة. سالسة على تؤثر الصوت مكرب
تلقي من يستمعون الذين اآلخرون الطالب سيتمكن الصوت،

إلق عند املتحدث روح تعزز جيدًةحبيث املنقولة اءالرسالة
106اخلطاب.

 
104  Siti Ulfah  Kuraesin dan Wawan, “Pengaruh  Teman  Sebaya  Terhadap  Prestasi  Belajar  

Peserta  Didik  Dalam Mata Pelajaran Aqidah  Akhlak”,  Thoriqotuna:  Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

3 No. 1, 2020, h.86. 
105 Lukman Sunadi, Op.Cit, h. 6. 

مع106 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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رةايعتربمكربالصوتمنالوسائلاليتتدعمأنشطةمه،لذلك
من مساعه ميكن حبيث الصوت لتضخيم يعملكجهاز ألنه الكالم

 107قبلاآلخرينيفمسافةمعينة.
 ميكروفون .ب

مثلمكربالصوت،ميتلكامليكروفونأيًضادورًامهًمايفختفيف
أنهإذاحدثخطأيفDDأنشطةمهارةكالم.كمانتيجةاملقابلةمع

امليكروفونأثناءنشاطاحملاضرة،فسيقللمنسالسةنشاطاحملاضرة
عند وضوًحا أقل يصبح اخلطاب يلقي الذي الشخص صوت ألن

108مساعهاجلمهور.
ُوالدكما ابري ميكنهرأى إلكرتوين جهاز هو امليكروفون فإن

أو إلكرتونية طاقة إىل الصوتية املوجات أو الصوتية الطاقة حتويل
 109إشاراتصوتية.

 املوادووسائلالتعليم .ج
أقله ليس للغاية، مهم التعلم يف التعليمية املواد أو املواد دور إن

األستاذة مع املقابلة نتيجة الكالم.كما مهارة ممارسة املوادAيف أن
مهارة ممارسة أنشطة يف جًدا مفيدة املوجودة التعليمية املواد أو

ابمل مرتبطة تزال ال اليت املدارس يف املواد إىل ابإلضافة وادالكالم،
املسكن. يف الكالم مهارة أنشطة خالل املوادأمااملستخدمة

املستخدمة التعليمية  كتابأنشطةيف هي التصريف حفظ

 
107https://www.studioprosound.com/pentingnya-fungsi-sound-system-dalam-sebuah-

event/diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 12.09 WITA. 
مع108 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
109https://www.zanoor.com/pengertian-microphone/diakses pada tanggal 24 Agustus 

2022, Pukul 12.10 WITA. 

https://www.studioprosound.com/pentingnya-fungsi-sound-system-dalam-sebuah-event/
https://www.studioprosound.com/pentingnya-fungsi-sound-system-dalam-sebuah-event/
https://www.zanoor.com/pengertian-microphone/
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نشاط110التصريف. يف املستخدمة التعليمية املواد أن حني يف
111.لغاتهيكتاباخلطابةبثالثاللغاتالاحملاضرةبثالث

التصريف.حلفظالتصريفالذييستخدمكموادفيمايليكتاب
 : غالف كتاب التصريف 4.1 جلدوالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مادة من كتاب التصريف 4.2 اجلدوال
 

 

 

 

 

 

   

 

 
أستاذة110 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
مع111 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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احمل كتاب يلي مرجعيةاضرةوفيما أو كمواد يستخدم الذي
.للطالباتيفأنشطةاحملاضرة

 Panduan MC dan Pidato: غالف كتاب 4.3جلدوال ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panduan MC dan Pidatoكتاب : مادة من  4.4اجلدوال

 اخلطابة ابللغة اإلندونيسي
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 Panduan MC dan Pidatoكتاب : مادة من  4.5اجلدوال

 اخلطابة ابللغة اإلجنيليزية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Panduan MC dan Pidatoكتاب : مادة من  4.6اجلدوال

 اخلطابة ابللغة العربية
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( رمحوايت نياساري يف الوطنية الرتبية لوزارة فإن2012وفًقا ،)
املعلمون حيتاجها ونصوص وأدوات معلومات هي التعليمية املواد

التعلم. تنفيذ ومراجعة رأىلتخطيط رمحوايتماجِأّما نياساري يف د
فإن(2012) املستخدمة، املواد أشكال ْجيع هي التعليمية املواد

التعليمية. األنشطة تنفيذ يف املعلمني ،الكتبذلكل112ملساعدة
تستخدمكأدوات ألهنا تعليمية مواد أو مواد أهنا على أعاله املرفقة

 ملساعدةاملعلمنيوالطالبيفتنفيذالتعلم.
معهد  مهارة الكالم مبسكن  يف العوامل العائقة واحمللول يف أنشطة الطالبات  .3

 ابب السالم للبنات بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى
حتقيقالعوامل من اجملموعة أو األفراد مينع شيء أي هي العائقة

إىلالعاملنيلعائقةتنقسمالعواملا113.األهدافأواألشياءاملطلوبةيفالنشاط
 يعىنالعواملالداخليةوالعواملاخلارجية.

 العوامل الدخلية   (1
 الكسل •

اليت الداخلية العوامل من الطالب لدى ابلكسل الشعور إن
رأت الكالم.كما مهارة ممارسة أنشطة يف عقبة أحدDDتصبح أن

العائقةالداخلية التالعوامل حفظ يف ابلكسل الشعور ألهنمصهو ، ريف

 
112  Niasari  Rahmawati, Ketersediaan dan Pemanfaatan  Bahan Ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Karanganom  Kabupaten  Klaten  Tahun Pelajaran 2012/2013, 

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, h.3. 
اإلسالمية113 املتوسطة املدرسة لطالب الكالم مهارة ممارسة على اللغوية البيئة النور، هجراي أمحد

جامعةأنتسارياإلسالميةالبحثاجلامعي،مبعهدبكةمزاتبورامنطقةبنجركاليمنتاناجلنوبية،8اإلرشادتنجارن
.78،ص.2022احلكوميةبنجرماسني،
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يشعرونأنالدرسليسمهًماوأحيااًنيكونهناكشعورابلتعبحىتال
114.شاركةيفاألنشطةيكونونمتحمسنيللم

أنالشعورابلكسلبناءعلىرويةأعاله،قالترمحةموليدايأّن
ال ألهنم ، لديهم الدافع وجود عدم سببه يكون أن ميكن الطالب لدى

حتقيقه. يريدون شيء يوجد ال أو التعلم فوائد اآلن حىت سوىيعرفون
إىلذلك األنشطة يف اإلرهاق يؤدي أن ميكن البدنية، القوة اخنفاض

ال الوقت يف اللعب مثاّل، النفسية. الظروف ومساعدةطويلةوضعف ،
 115الوالدينيفأداءالواجباتاملنزليةوغريذلك.

 العصبية •
على الشخص يعتاد ال عندما احلدوث إىل العصبية مشاعر متيل

الناس من أمامكثري معالتحدث املقابلة نتيجة أّنDD.كما ما، عادة
وعدم اخلطأ من خوفا التصريف حفظ عند ابلعصبية شعور هناك يكون

أمام اخلطاب إلقاء فعند احملاضرة، أنشطة يف وكذلك ذلك. على القدرة
116كثريمنالناسيشعرابلتوتر.

هندري موسفيكا يف معروف إمام عاًما(2017)ورأى أّن ،
ارتكاب من خيافون ألهنم ابلتوتر الطالب جيبلذلك.األخطاءيشعر ،

مع حىت التحدث على اجلرأة على الطالب تشجيع املعلمني على
أن من اخلوف أن للطالب يؤكدوا وأن خمطئني يكونوا أبن املخاطرة

خطأ هو خمطئني الكالمكبري.اليكونوا ممارسة يف األشياءألنه فإن ،
 

مع114 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

115  Rahmah  Maulidia, “Problem Malas Belajar Pada Remaja (Sebuah  Analis  Psikologis)”, 

Jurnal At-Ta’dib Vol. 4 No. 2, 2009, h.135. 
مع116 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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املفردا وإتقان االستماع مهارة هي امتالكها جيب اليت تاألساسية
 117والشجاعةللتعبريعمايدوريفالفكر.

اب الشعور على فعلهاللتغلب ميكن أشياء هناك ، ،كمالعصبية
ويتذكرSMقال سيكرر األصولريفصالتحفظإنه التصريف .من

نفسه سيقنع اخلطاب يستطيعوأثناء أنه نفسه ويقنع أنفاسه يلتقط مث ،
118.ذلك

، أعاله املذكورة ابألساليب الطرقسوى من العديد أيًضا هناك
االستعداد، ذلك يف مبا العصبية على للتغلب هبا القيام ميكن اليت
ابحلركة وتوجيه والتنفس، القوة، ووضعيات اإلجيايب، والتفكري

 119والدعاء.
 انعدام الثقة •

يظهر عندما عقبة أيًضا الثقة انعدام األماكناليعد يف شخص
هذا الثقة عدم ينشأ اخلطأالعامة. من ابخلوف الشعور بسبب عادة

اجلمهور األستاذةوسخرية مع املقابلة نتيجة يف،A.كما العقبة أن
الضب اختيار عند هي احملاضرة واإلجنليزيةأنشطة العربية للخطاابت ،اط

األخطاء ارتكاب من الطالب خيشى حبيث اللغتني نطق لصعوبة وذلك
120.وجعلهميرغبونيفاالستقالةعندإلقاءاخلطبابللغتني

 
117 Muspika Hendri, Op.Cit,.h.201 

مع118 SMاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

119  Usman, “Pemenang di atas  Panggung  Melalui  Mahir Public Speaking”, Jurnal  

Komunikasiana, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 29. 
أستاذة120 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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قال أعاله، رؤية على اخلالعائقأنNHّبناء حفظ هويف طابة
عندحفظاخلطبةالعريبألنهيصعبنطقالكلماتواجلمل.وأماحفظ

121،فالشيءاملانعفيههوحفظابباألزدايد.ريفالتص
الثقة إىل يفتقرون زالوا ما الطالب أن يوضح سبق ابلنفس،ما

القي على ابلقدرة يقنعهم موقف هي ابلنفس الثقة مطلوبألن هو مبا ام
لتوقعاهتم .وفًقا كاملة بثقة الطالب ْجيع يتمتع ال ذلك، ومع

ابلنفس.األداءيفاألماكنالعامة.مثلإلقاءاخلطابأوالقصةأمامكثري
122.منالناس

أعاله، رؤية على ربناء نور دوي يف حكيم أّنطورسان محدين
، العامة األماكن يف الظهور على جيرؤون ال الذين األشخاص
هم اآلراء عن والتعبري األسئلة طرح على جيرؤون ال الذين واألشخاص

 123.أيًضاعالماتعلىأشخاصغريواثقني
 العوامل اخلارجية  (2

 أتثري الصديق  •
وأحد علينا. سليب أو إجيايب أتثري للصديق يكون أن ميكن
لفعل ابلكسل أصدقاؤان يشعر عندما هو السليب التأثري على األمثلة

بذلك للقيام ابلكسل أيًضا نشعر فإننا مع.شيء، املقابلة نتيجة كما

 
مع121 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

واالكافواس.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبك
122  Nurlina  dkk, “Kecakapan  Komunikasi  Dalam  Membangun  Kepercayaan  Diri  Siswa 

SDN Citaman 02”, Proceedings  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 No. 61, 2021, h.151. 
123  Dwi Nur Rahmadani, “Pengaruh  Antar  Kepercayaan  Diri Dan Keaktifan  Dalam  

Organisasi  Mahasiswa  Terhadap  Kemampuan  Public Speaking Pada Mahasiswa Pendidikan 

Sejarah Universitas Jambi”, Skripsi, Universitas Jambi, 2021,h.3. 
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DDالعاملالعائقاخلارجيهوعندمايكونصديقهكسواًلللمشاركةأّن
124.يفاألنشطة،فإنهمييلإىلجعلهكسواًلأيًضا

على املبناء األستاذةنتيجة مع الصاخبنيAقابلة الطالب أن
كان لذلك ، املقربني أصدقائهم من ابلقرب جلوسهم بسبب كانوا

125عليهماجللوسبشكلمنفصلأثناءالنشاط.
،ميكناالستنتاجأنالعواملاليتناًءعلىالظاهرةاملذكورةأعالهب

عوامل هي ابلكسل يشعرون الطالب جتعل أن ميكن واليت أتثريًا تقل ال
النظرية مثل اخلارج. من )علماBrofenbrennerأتيت بيئي منوذج هلا ليت

الشعورالبيئة( ذلك يف )مبا الشخص سلوك أن النظريةعلى هذه تنص ،
ال الطالب( لدى التعلم يف تفاعلابلكسل أتثري ولكنه مبفرده، يقف 

126الشخصاملعينابلبيئةاخلارجية.
ريناكورنيا يف وفردميان سفوترا إىلأن(2021)رأى ابإلضافة ه

اإلجيايب لألقراالتأثري يكون أن ميكن اجملموعة، يف سليب. أتثري أيًضا ،ن
يلإىلسيحاولونأنيتمقبوهلموالتكيفمعمعايريومناخاجملموعةاليتمت

127.التصرفبطريقةشقية
 عامل الطقس •

تعيق أن ميكن اليت اخلارجية العوامل أحد الطقس أو املناخ يعد
التعلم أنشطة األستاذة.مسار مع املقابلة نتيجة عندماأنAكما عادة

 
مع124 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،

البناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.مصلىمسكن
أستاذة125 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
126 Rahmah Maulidia, Op.Cit,,h. 137. 
127 Rina Kurnia  dkk, “Konseling  Behaviorisme  Dengan Teknik Self Management  Dalam  

Mengatasi Malas Belajar  Siswa MA Unggulan  Amanatul Ummah Majalengka”, Jurnal Al-

Tarbiyah Vol. 31 No.2, Desember 2021, h.141. 
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من يُطلب لذلك ، مسموع غري املادة شرح عند صوهتا ستجعل متطر،
 أو فقط، التصريف حفظ كتابةالطالبات الطالبات من يُطلب

مع128األمثلة. املقابلة نتيجة احملاضرة،كما أنشطة يف إذاDDكذلك أنه
،فعادةالحملاضرةيفالليلمثمتطربغزارةكانسيتمتنفيذجدولأنشطةا

129.يتمتنفيذأنشطةاحملاضرة
،علىالرغمة،كانالطقسغريمنتظمنسبًيايفالسنواتاألخري

أن اإلنسان.من حياة من خمتلفة جوانب على يؤثر أن ميكن الطقس
 130.يؤثرأحدهمعلىأنشطةتعلمالطالب

 للتغلب على العقبات يف أنشطة ممارسة مهارة الكالم حموالت  (3
 وبيخ إعطاء الت  •

أنشطة عقباتيف هناك ابلطبع هذهتحدثالالتعلم، ومن ،
انتباه قلة األنشطةالعوائق يف املشاركة عند املثالالطالب سبيل على ،

النشاط. حدوث عند ينتبهون وال ضوضاء يصدرون الذين كماالطالب
األستاذة مع املقابلة ملأنAنتيجة طالب عادًة النشاط،كان إجراء عند

الصديقة من ابلقرب جالًسا ألنهكان وذلك صاخبني، وكانوا ينتبهوا
النشاط أثناء جلوسهماملقربة وضع عن إبعادهم من بد ال حبيثكان

 131.وإعطائهمحتذيرًاإىلالرتكيزعلىاملشاركةيفالنشاط
 

أستاذة128 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف0222مارس11،كاملشرفة ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

مع129 DDاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19معهد ،
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

130https://prezi.com/7he9yb_yth7a/pengaruh-cuaca-terhadap-motivasi-belajar-siswa-

sman-3-bandun//frame=5e94da8a0cd28f0334f8e55130004752ba9fd70c  diakses pada tanggal 24 

agustus 2022, Pukul 13.11 WITA. 
أستاذة131 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

كافواس.مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواال

https://prezi.com/7he9yb_yth7a/pengaruh-cuaca-terhadap-motivasi-belajar-siswa-sman-3-bandun/frame=5e94da8a0cd28f0334f8e55130004752ba9fd70c
https://prezi.com/7he9yb_yth7a/pengaruh-cuaca-terhadap-motivasi-belajar-siswa-sman-3-bandun/frame=5e94da8a0cd28f0334f8e55130004752ba9fd70c
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شعور تكوين على قادر األستاذ يقدمه الذي التوبيخ شكل
لد الابلرعاية الذين الطالب أحدهم الطالب، األصدقاءى حيرتمون

أن جيب التوبيخ من النوع وهذا يتحدثون، منالذين األستاذ به يقوم
 132أجلغرسموقفالرعايةمنالطالب

 إعطاء الثناء والتحفيز •
حيقق أو جيًدا شيًئا يفعل عندما للطالب مُينح أن الثناء يستحق

التعلم. يف معيًنا األستاذةهدفًا مع املقابلة نتيجة إذاكانتAكما أنه
أفضل وقدمن التصريف حفظ يف اهلدف حققن الطالبات ماهناك

على وتشجعها ستمدحها األستاذة فإن احملاضرة، أنشطة خالل لديهن
أفضل تصبح أن عليها جيب اليت املهارات وصقل التدريب يف االستمرار

133منقبل.
التعليم عامل إحدىيف وهي ، ابملكافأة عادًة هذا إىل ُيشار ،

الطالب.األدوات حتفيز لزايدة يفاملستخدمة جًدا مهمة املكافآت ألن
الطالبت وسلوك الذات لتحسنيطوير السعي يف يستمرون فسوف ،

على ذلك بعد سيحصلون ألهنم عليها واحلفاظ وإنتاجيتهم إجنازاهتم
 134.جوائز

 سابقة املعقد  •
ميكنلعقدمناقسةبنيالطالبأنجتعلالطالبمتحمسنيوال

التعلم. يف ابمللل ايشعرون نتيجة األستاذةكما مع لزايدةأنه،Aملقابلة
 

132 Astamal, Firman, dan Rusdinal “Pembentukan Karakter Peduli Sosial Pada Siswa di 

SMAN 3 Payakumbuh”,  Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No.1, 2021, h.83. 
أستاذة133 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف يف2022مارس11،كاملشرفة ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
134 Silvia Anggraini,Joko Siswanto dan Sukamto “Analisis Dampak Pemberian Reward 

dan Puunishment Bagi Siswa SD Negeri Kaliwiru Semarang” , Jurnal Mimbar PGSD Undiksha, 

Vol. 7 No. 3, 2019, h.222. 
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مسابقة وهي سنرتي، يوم يفكل مسابقة تقام ما عادة الطالب، محاس
ْجيع تشمل الصرفاالختبار علم وخاصة ، السلفية مسابقاتدروس ،

135اخلطابالعريبواإلندونيسي.
يعقدون الذين املعلمني أو املدارس طريق عن بذلك القيام ميكن

الطالب.وابلتايلمسابقات محاس لزايدة الصغرية وأوليمبياد االختبار
على قدرهتم ممارسة وميكنهم نشطًا دورًا يلعبوا أن أيًضا للطالب ميكن
فازوا الذين للطالب جوائز منح للمدرس ميكن مث ومن الدروس، تذكر
يف املشاركة على الطالب تشجيع من يتمكن حىت ، املسابقة يف

 136هااملدرسةأواملعلم.مسابقاتأخرىتنظم
 كّرر احلفظ )مراجعة( •

وهي احلفظ، تقوية يف استخدامها يستطيع اليت طريقة كانت
مع املقابلة احلفظ.كمانتيجة تكرار أو املراجعة احللأنNHطريقة

)مراجعة( أواًل،كرتديد احلفظ تقوية هو احلفظ عند متوتراً يكون عندما
137.عنداحلفظأكثرطالقةوثقةالتصريفاألصول،حبيثيصبح

على للحفاظ احلفظ أساليب من تعترب املراجعة فإن لذلك،
مستيقظًا البقاء أجل من ذلك،.احلفظ املسوى احلفظ مبثابةيعد تكرر

للحواس تعويد معتاًداعملية اللسان إذاكان ألنه واألذن. اللفظي أي ،
نسياهنا،ميكنه علىقراءةالكلمة،فعندقراءةالكلمةالميكنتذكرهاأو

والفم الشفاه حركات اتباع خالل من أي منعكس، نظام استخدام
 

أستاذة135 مع التاريخAاملقابلة يف الكالم، مهارة ممارسة أنشطة يف ،يف2022مارس11،كاملشرفة
مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.

136Aulia Putri Novia, “Upaya  Meningkatkan  Semangat dan Kreativitas  Dalam Era New 

Normal”, Jurnal OSF Preprints, Universitas Riau, 2022, h. 2. 
مع137 NHاملقابلة التاريخ،كطالبة يف بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس21معهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
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النشاط هلذا وظيفة وأكرب قلب. ظهر عن احلفظ حفظ كاملعتاد.دون
احلفظ تقوية هو أكثركلماكاناملراجعة تكررت ألنهكلما ، القلب يف

 138احلفظأقوى.
 نفس الحفز  •

نتيجة اهلدف.كما لتحقيق املشاعر تنظيم على القدرة هو الذايت الدافع
مع هوأن،DDاملقبلة اخلطاب إلقاء عند أقل بثقة يشعر عندما احلل

139.حتفيزنفسهوإقناعنفسهأنهيستطيعابلتأكيدبذلقصارىجهده
لفعل نفسك حتفيز على القدرة هي نفسك حتفيز على القدرة
األمل من عناصر على حيتوي احلالة هذه يف وهو ومفيد. جيد شيء

القيام على القدرة لديه يكون حبيث ، والتفاؤل ،الكبري معينة أبنشطة
140.،يفالدراسةوالعملوغريذلكعلىسبيلاملثال







 


 

138 Aulia Putri Novia ,Op. Cit, h.21. 
مع139 DDاملقابلة يف،كطالبة بكواالكافواس، السالم ابب يف2022مارس19التاريخمعهد ،

مصلىمسكنالبناتمعهداببالسالمبكواالكافواس.
140  M. Saiful Mu’minin, “Pengaruh  Kecerdasan  Emosional  Mengelola  Emosi dan 

Memotivasi  Diri  Sendiri  Terhadap  Akhlak  Siswa di MTs Darul Falah Bendiljati  Kulon  

Sumbergempol”, Skripsi, IAIN Tulungangung, 2019 ,h.47. 


