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ّفيّالمعهدّالحديثّالجنيدي ةّبيرواّبونيةّحفظّالخطابةّلترقيةّحفظّالمفرداتّلطلبةّالفصلّاألولّفىّالمدرسةّالعاليةّأهميّ 

 )الكاتبّ:ّأ.ّفجرّأولّالدين(

a.fajar_awaluddin@gmail.com 

 

 تجريدّالبحث

 

يف ادلعهد ة حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  البحث من ىذه الرسالة ىو 

ة حفظ اخلطابة لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  (. حتليل 1. أما العوامل من ىذ البحث فمنها : احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوين

يف ادلعهد احلديث ة ترقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  ل (. حتلي2،  يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوين

يف ادلعهد احلديث لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية . حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات ةأمهي  (. حتليل 3،  اجلنيدي ة بَتوا بوين

 اجلنيدي ة بَتوا بوين.

يف معهد اجلنيدي ة حفظ اخلطابة لطلبة الفصل األول بادلدرسة العالية (. 1فمنها :  أما احلاصالت من ىذا البحث

ا الطالبات ألن  يستطيعون تدر ب الطالبات ليحفظن النصوص العربي ة و  احلديث بَتوا بوين يدل  على حفظ خطابة العربي ة مهم  جد 

يف معهداجلنيدي ة احلديث بَتوا  ادلفردات لطلبة الفصل األول بادلدرسة العاليةحفظ  طريقة(. 2 تزيد مفردة العربي ة ىف النصوص العربي ة .

حفظ اخلطابة لًتقية حفظ أمه ية (. 3،  تدل  على طريقة حفظ ادلفردات سلتلفة.مثل طريقة احلفظ و التكرير و تطبيق العملي. بوين

ا لطلبة ألن  يستطع لًتقية حفظ ادلفردات.ديث بَتوا بوين يف معهد اجلنيدي ة احل ادلفردات لطلبة الفصل األول بادلدرسة العالية  مهم  جد 

 ة حفظ اخلطابة، ترقية حفظ ادلفردات، طلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية.أمهي  الكلمة الرئيسية : 

 

 أ(.ّمقد مة

 خلفيةّالبحث :الفصلّاألو ل

اهلل بواسطة جربيل على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. ىدى ورزتة للناس ىف ان  اللغة العربية ىي لغة القران الذي انزلو 

يني   ة حياهتم. الشك ىف كتاب اهلل وسن ة رسول اهلل مها مكتوبان باللغة العربية ولذلك دلن لو ارادة ليتعلم القران واحلديث والعلوم الد 
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ا وظيفة تعلم الدين وىف تطور العلوم  1قل.تعلما عميقا عليو ان يتقن اللغة اللعربية فاهنا تزيد ىف الع فمنفعة اللغة العربية واضحة جد 

 2والتعمق فيها والتكلم ىف العامل على الوجو االوسع.

معاىد و مدارس إسالمي ة ىف اللغة العربية ىي لغة من اللغات األجنبي ة كثَتة من رلتمع إندونيسيا يتعل م اللغة العربية كما: 

 عام ية.حىت بعض مدارس 

صر اللغة واجب يتمك ن متعل م اللغة األجنبي ة لتحص ل على مهارة اقال أزتد فؤاد أفندي: " ادلفردات ىي واحدة من عن

 3الكالم".

ا أيضا. حىت  اليستطيع  ادلهارة الكالم ناقص إذان حبفظ ادلفردات فقط. بل إتقان ادلفردات ىف تعليم اللغة العربي ة مهم  جد 

 مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة الكتابة. مهارة القراءة وة التعليم. و ىف كل  نواحى ادلهارة الىت تعل م مثل: من رلموعة عملي  

من حفظ اخلطابة العربي ة  طريقة لًتقية حفظ ادلفردات ألن  ىف نص اخلطابة العربي ة كثَتة من اإلسم و الفعل و احلرف. و 

 ادلفردات اخلطابة لًتقية حفظ ة حفظرة أعاله، احاول كالباحثة لبحث عنوان ىذه الدراسة عن "أمهي  ىذه الظاىرة من الظواىر ادلذكو 

 .يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوينلطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية 

ّ:ّمسائلّالبحثّالفصلّالثاني

 وانطالقا من البيانات يف خلفية البحث، تكون الباحثة تعقد البحوث يف البحث اآليت:   

 يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوين؟حفظ اخلطابة لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية . كيف 1 

 ؟ اجلنيدي ة بَتوا بوينيف ادلعهد احلديث حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية . كيف طريقة 2

يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا ة حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  . ما 3

 ؟بوين

ّمنافعهوّالفصلّالثالث:ّأهدافّالبحثّ

أمهية إتقان ادلفردات لًتقية مهارة اخلطابة العربي ة اجلنيدية  اما أىداف البحث دلعرفة بواضح .دبناسبات ادلشكالت الىت تقابل من قبلو

 حتيط الناحية كمايلى:ببَتو 

 .يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوينحفظ اخلطابة لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية دلعرفة  .1

                                                           
(، ص. 2005جىغجامرتا: فىضتاك فاالجار، )Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهار أرشاد،  1

6-7 
 87عجن هقاتيص اللغح. متاتح الذاء، ص.عثذ الطالم هاروى، هوألتي الذطيي أدوذ تي فارش تي زمريا 2

 
 .89 (, ص5002هطناخ,أدوذ فؤاد أفٌذي, هٌهجيّح تذريص اللغح العرتيّح, ) هالٌغ.  3
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 . احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوينيف ادلعهد حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية دلعرفة طريقة  .2

يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة ة حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  دلعرفة  .3

 .بَتوا بوين

 منافع البحث منها:

ة وعلوم منافع العلمي ىو حاصل البحث يرجى أن يستطيع يعطى مساعدة و إشًتاكة على تطو ر العلوم العام   .1

 اإلسالم خصوصا.

منافع العملى ىو حاصل البحث يرجى أن يستطيع يعطى مساعدة التفكَت و ادلدخل على شخص وإدارة ال ىت معل ق ليعرب  سياسة 

 البناء اجملتمعي و األم ة و الد ولة و الديني ة.

 تعريفّإجرائيالث الث:ّّالفصل

ان يوضع بعض ادلفردات ادلوجودة ىف موضوع ىذه الرسالة العلمية لتسهيل الفهم  وح ىذه الرسالة ينبغي على الباحثقبل الشر 

 موضوع ىذه يف البحث فهي: أما،ّادلقصود يف ادلوضوع

 ". يف ادلعهد احلديث اجلنيدي ة بَتوا بوينة حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول ىف ادلدرسة العالية أمهي  "  

 تعريف حفظ -1

حفظ لغة احلاء و الفاء و الظاء، أصل واحد يدل على مراعاة الشئ، يقال حفظت الشئ حفظا، والغضب: احلفيظة؛ و ذلك 

أن تلك احلال تدعو إىل مراعاة الشئ. يقال للغضب اإلخفاظ، يقال أحفظٌت أي أغضبٌت، والتحفيظ: قلة الغفلة. واحلفاظ: احملافظة 

 5كتبو.  -اسر  -ادلال: رعاه، و -ضياع والتلف، صانو من االبتذال، وحفظ الشيئ: منعو من ال4على األمور.

حفظ اصطالحا دخل يف الذاكرة )عن الدرس( و يلفظ غيبا )دون ينظر الكتاب أو الكر اس(  
6 

 تعريف اخلطابة -2

 :أم ا لغة ىناك تعاريف كثَتة، متها

 7إثنُت.أصلو من خطب اخلاء و الط اء و الباء, أصالن أحد مها الكالم بُت  ( أ)

                                                           
 87عجن هقاتيص اللغح. متاتح الذاء، ص.عثذ الطالم هاروى، هوألتي الذطيي أدوذ تي فارش تي زمريا 4
 142،ص. الوٌخذ جويع الذقىق هخفىظحرياض الصالخ، 5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia(kbbi) فرودهٌح، 6
(،  ص. 9898تيروخ: دارالفنر،   ;)الطثعح األولًالجسء الثاًً، هقاييص اللغحأتى الذطيي أدوذ تي فلرش تي زمريا،  7

989     
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 -الختطب -أخطب -وذاك سلطوب -فهو خاطب -خطبة أو خطابة -خيطب -خطابة من كلمة خطب ( ب)

 سلطب. -سلطب -سلطب

اخلطابة اصطالحا دبعٌت: قال شيخ اجلرجان, خطابة ىي شيء الس عي يسب ب شعور يرغب أن يعرف إىل شخص 

 اآلخر عن ادلسئلة ادلفيدة لو, شؤون الدنيا كان شؤون اآلخرة.

 ادلفردات فتعري -3

 :أم ا لغة ىناك تعاريف كثَتة، منها 

 ومفردة إسم مؤن ث من مفرد. ,ادلفردات لغة) إسم ( رتع مفردة ( أ)

 مفرد. -مفرد -التفرد -أفرد -وذاك مفرد -فهو مفرد -و مفردا -إفرادا -يفرد -فرد إسم مفعول من أفردادل ( ب)

 ادلفردات لغة رتيع الكلمات ادلوجودة ىف اللغة. ( خ)

 8خذانة الكلمات أو رتع الكلمات الىت دتلكها اللغة. ادلفردات لغة ( ث)

 :و أم ا إصطالحاىناك تعاريف كثَتة، منها

ادلفردة. وتقصدهبا اللفظة أو الكلمة الىت تتكون من حرفُت فأكثروتدل على معٌت سواء أكانت ادلفردات رتع من  ( أ)

9فعالأم إمسا.
 

وتقصدهبا اللفظة أوالكلمة الىت قال زلم د منشور ىف كتابو دليل الكاتب و ادلًتجم, ادلفردات واحدىا مفردة.  ( ب)

10تتكون من حرفُت فأكثروتدل على معٌت.
 

قال حفٍت بيك نافس و أصدقاء ىف كتاهبم قواعد اللغات العربي ة, كلمة ادلفردة أو الكلمة ىي اللفظ ادلفرد الدال  ( خ)

11على معٌت.
 

 مناهجّالبحث

 البحث و مدخلو نوع -1

 البحث منظور من نواحى: نوع

 البحث ادليدان. ار موقع البحث فنوع البحث الباحث أخذباعتب  ( أ)

                                                           
 102(. ص.  2003الثاًي )جامرتا : تالً فطتاك , الجرء قاهىش مثير الغح اإلًذوًطيح تين فرم,8
 99,ص. 9889أتذ الذاهذ عثذهللا و ًطر عثذهللا الغلً, أضص ادد النتة التعلويح, ميرو : اإلضتعطن  9

 135(, ص 2002هيى ضغىرا أغىى,   )جامرتا:  دليل الناتة و الوترجن ر مطتأوى, هذّوذ هٌشى10
 قىاعذ اللغاخ العرتيّح,دفٌي تيل ًافص و أصذقاء 11
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 البحث الكيفي. ليل ادلعلومات فنوع البحث الباحث أخذباعتبارمن حت ( ب)

 12و صفتو فلصفة. ادلدخل ىف اللغة العربية ىو رلموعة االفًتاض عن حقيقة درس و تدريس اللغة.

 ستعمل ادلدخلُت، مها:   ييف ىذاالبحث، الباحث س

 ادلدخل الًتبوي ( أ)

ادلدخل الًتبوي علم التعليم الذي حيلل و يبحث  عالمات أخالق التعليم أو علم يبحث عن أساس 

 التهذيب و إرشاده أن يؤد ب الن اس ليكونوا عادلُت وماىرين و رلتمعيا ومتأد بيا وذلم أخالق كردية. 

 ادلدخل النفسى ( ب)

 13ان حيللوىا. علم النفس علم يبحث عن نفس الناس بعالمة أخالقو الذي يستطيع بو 

 موقع البحث  -2

 .اجلنيدي ة احلديث بَتوا بوين يف معهد اماموقعالبحث الباحث أخذ    

 تاريخّمعهدّحديثّ"الجنيدي ة"ّبيرواّبوني

احلديث "اجلنيدي ة" بَتوا بوين ىو معهد اكرب يف منطقة بوين. يف الطبيعة، إمسو يف الوقت الس ابق معهد حديث بَتوا  ادلعهد 

بووووين فقوووط، لكووون حيثموووا كيووواىي احلووواج  زتوووزة اجلنيووود، م. س. إ اعطوووى اإلسوووتقبال يف تنفيوووذ فوووراق ومفوووا رقوووة خووور ي  معهووود حوووديث 

لنسبة شيخنا كياىي احلاج  جونيود سوليمان مؤس وس األو ل معهود حوديث "اجلنيدي وة" اجلنيدي ة "اجلنيدي ة" بَتوا بوين قد اقًتح ان زيادة

 بَتوا بوين.

ووود جنيووود سوووليمان، وىوووو شووويخ كبوووَت الوووذي كوووان قووود درس إثناعشووورعاما  يف مكوووة سووولتي ة ادلووودارس الدينيوووة   كيووواىي احلووواج  زلم 

ليمان. كيوواىي عبوود اللطيووف امووُت حيموول فكوورة األنشووطة التعليميووة ادلكرمووة. ويقووود اآلن موون ادلؤسسووات كيوواىي احلوواج  زلموود جنيوود سوو

والتعلم حنو خلق جيل األخالق الكرًن وادلهارة ومستقلة وديكن أن يكون أساسا لتنميوة اجملتمعوات احملليوة. مون خوالل الوتعلم وبرنوام  

ية طالبو أن يكون روحية عميقة، عظمة أخالقية، التقييم، وادلعرفة الدينية العامة، وكذلك التدريب على التنوع، أدت البعثات الداخل

 واتساع ادلعرفة والنض  للمهنة، حبيث أهنا ديكن أن تكون قدوة يف اجملتمع يف سلتلف جوانب احلياة )صباحا( .

مي ة إنشاء معهد حديث "اجلنيدي ة" بَتوا بوين من فكرة شيخنا كياىي احلاج  جنيد سليمان ان و يريد ان ينتشر العلوم اإلسال 

للمسلمُت الشباب يف منوط التعليميوة شواملة ومنه يوة ومسوتدامة.على موا يبودو، وىوذا ىوو شوكل مون أشوكال انعكواس لعوامل بعود أن 

                                                           
  98م (،ص.5002)الطثعح الثاًيح؛يىغينرتً:فطتاك فالجر،اللغح العرتيح و طريقح تعليوها،ازهر ارشذ،12
 20(، ص. 5002)جامرتا: ف.خ. راجا غرافيٌذوفرضادا، ، طريقح تعلين اإلضالمأتىالذيي ًاتا،  13
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الدعوة اإلسالمية وىو ما فعلوو يف عودد قليول مون األمواكن، مثول مسو د رايوا بودتبووين حضور أكثور مون قبول أحود الوالودين / البوالغُت. 

الفكر ادلعتدل و التدرجيي، ورأى أمهية التعلويم والتودريب شوباب اإلسوالم الودين الوذي ديوزج العلوم والعلووم وباإلضافة إىل ذلك، وجود 

 العامة.

متابعة الفكرة، وعدد من مساعدي شيخنا نشر األفكار من خالل رلموعة متنوعة من ادلناسبات، وخاصة قراءتو  

ا من أجل حتقيق ىذه األفكار تشكل االساس اإلسالمي ة )يسلم( وتقع فياألعمال الروتينية يف مس د رايا. مث، على تكثيف جهودى

ة يف ادلس د رايا.ىذه األساس حتت قيادتو تقوم بو التنشئة االجتماعة ادلكثفة وادلنظمة، دبا يف ذلك ادلشاركة والتعاون مع منطقة القياد

خالل مؤسسة اإلسالمية مالؤه مل تكن اال حوايل عام إلقناع اإلقليمية )مسفيدا( اجمللس. العظام. ىذه االسًتاتي ية يبدو للعمل، من 

14(.1970-1969واحلصول على موافقة رلموعة مسفيدا )
 

ّنتائجّالبحث

 فيّمعهدّالجنيدي ةّالحديثّبيرواّبونيحفظّالخطابةّلطلبةّالفصلّاألولّبالمدرسةّالعاليةّالفصلّاألول:ّ

مهارات التعبَت اليت حيتاجها  .اإلنتاجية يف مهارات التحدث لدى الطالب مهارة اخلطابة ىي إحدى من ادلهارات

الطالب على تعلمها وشلارستها من أجل تعبَتعن فكرة عقد ادلتعلقة دبصاحل الشعب، واجملتمع عام ة. وبالتايل، فمن ادلهم لتثقيف قدرة 

 .الناس على أن تصدر مع فكرة احلق

يعٍت األستاذ مشس عامل قال خطابة العربي ة اجلنيدي ة احلديثبَتوا بونيواحد من مدرس دبعهد  مع باحثالمقابلة  وإنطالقا من

ا لطلبة يعطي زلر كة ليحفظُت النصوص العربي ة و يدربُت الطلبة لكي  يتلف ظهم تفصيحا  .مهم ة جد 

 الثاىن يعطى ادلدر ب الطلبة ليكونوا سهوال ليهفظوا  اخلطابة العربي ة :

 إىل الطلبة أو ال يطمئن  أن قرأ النصوص اخلطابة بالتكرير. يعطى فرصة -

 يعطى ادلدر ب فهما عن النصوص العربي ة -

يعطى ادلدر ب إىل الطلبة وقتا ثالثة أي ام، قبل أن يبينوا يعطى توجيها خصوصا عن احلفظ و ادلعٌت و تطبيق  -

يعٍت رزقة دال ة ينَتت قالت تدريب الد عوة ياجلنيدي ة احلديث بَتوا بون. وكما قال أيضا من طالبة دبعهد 15عملي

يستطيع أن يأتينا فهما قليل فقليل كلمة العربي ة و منت اخلطابة.
16 

خبطابة العربي ة نزيد مفردةالعربي ة . قال ىلغىيعٍت  اجلنيدي ة احلديث بَتوا بويندبعهد   وكما قال أيضا من طالب
17 

                                                           
 5092أغططص  5إدارج هعهذ دذيج "الجٌيذيّح" تيروا تىًي،  14

 5099-90-92، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحهذرش توعهذ شوص عالن،  15
 5099-90- 02في التّاريخ  ، "هقاتلح"تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، رزقح دالّح يٌيرخ16
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ا الطابة اخلالصة من رأيهم يدل  على حفظ خط النصوص العربي ة و تزيد  وافظأن حي لبةالط عألن  يستط لبةالعربي ة مهم  جد 

 مفردة العربي ة ىف النصوص العربي ة .

 فيّمعهدالجنيدي ةّالحديثّبيرواّبوني حفظّالمفرداتّلطلبةّالفصلّاألولّبالمدرسةّالعالية الفصلّالث انى:طريقة

كل  كالم العربي ة ترك ب من ادلفردات. لذالك ديكن أن نرى بوضوح أن  تعليم ادلفردات عناصرة ىف اللغة العربي ة. وىف  

 ادلفردات يهدف إىل أن يستطيع على التواصل بطالقة إم ا كتابة و شفوي ة.

حفظ ادلفردات العربي ة بطريقة تعليق ادلهمة ادلفردة الصعبة مثل ىف الدوالب و اجلدار و :  إسحاق مرتن الطالب  فقال

 18ادلسكن.حول 

ىف احملادثة اليومي ة. لبةادلدر ب و تطبيق الط الطريقة تستعمل  بتقرير ادلفردات الىت يعطى: ىلغىوكما قال أيضا من طالب 
 مثل: 19

 "أي  إدام ىف ىذا اليوم؟" -

 "عفوا", "لو مسحت" -

 "إىل أين؟" -

 "ماذا تعملُت؟" -

 "صل يت؟" -

 "بعدك" -

 "ىي ابناإىل ادلس د" -

 "أنا جوعان" -

 أدخلي أخيت!""تفض لي,  -

 "أكلت؟" -

 "شبعت" -

 " ىل إستهممت؟" -

                                                                                                                                                               

 5099-90- 02، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، هفتاح التثاى17 
  5099-90- 02، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ،  أريقح18
 5099-90- 02، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحتوعهذ  طالثح ، هفتاح التثاى19
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يف معهد  الفصل األول بادلدرسة العاليةحفظ ادلفردات لطلبة طريقة قال:األستاذ مشس عامل  باحثالمقابلة  وإنطالقا من

حبفظ وتدريبات، ىف كل  يوم  يعطى عشرين مفردة و يواجو قبل الن وم لكل  مئد ب وحفظ ادلفردات  طلبةاجلنيدي ة احلديث بَتوا تطبق ال

 20و تطبيق عملي.

 اخلالصة من األراء تدل  على طريقة حفظ ادلفردات سلتلفة.مثل طريقة احلفظ و التكرير و تطبيق العملي.

فيّمعهدّالجنيدي ةّالحديثّ لطلبةّالفصلّاألولّبالمدرسةّالعاليةحفظّالخطابةّلترقيةّحفظّالمفرداتّالفصلّالث الث:أهم يةّ

 بيرواّبوني

حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل أمه ية وىنا النتائ  من ادلقابالت مع مدرس اللغة العربية والطلبة عن 

 لبةحفظ ادلفردات بدون ادلباشرة نال الط اخلطابة وتتعل ق حفظ ،  اجلنيدي ة احلديث بَتوا بوين يف معهد األول بادلدرسة العالية

 الفائدتُت: أ و ال خزينة من ادلفردات, ثانيا إستعماذلا ىف بناء الكالم أو اجلملة.

ا لطلبة ألن  يستطعحفظ اخلطابة   لًتقية حفظ ادلفردات. ونيف معهد اجلنيدي ة احلديث بَتوا مهم  جد 

 الخاتمة

ّخالصةالفصلّاألول:ّال

ا اجلنيدي ة احلديث بَتوا بوين  يف معهد حفظ اخلطابة لطلبة الفصل األول بادلدرسة العالية. نتائ  1  ونيستطع مألهن   الطلبةمهم  جد 

 تدر ب الطلبة حلفظ النصوص العربي ة و تزيد ادلفردة العربي ة ىف النصوص العربي ة .

سلتلفة، مثل طريقة حفظ و تكرير  يف معهد اجلنيدي ة احلديث بَتوا بوين بادلدرسة العاليةلطلبة الفصل األول حفظ ادلفردات طريقة . 2

 و تطبيق عملي.

ا لطيف معهداجلنيدي ة احلعالية بادلدرسة ال ولالفصل األ لبةطابة لًتقية حفظ ادلفردات لط.حفظ اخل3 م  لبةديث بَتوا بوين مهم  جد  ألهن 

 يستطيعون لًتقية حفظ ادلفردات.

 .يف معهداجلنيدي ة احلديث بَتوا بوين حفظ اخلطابة لًتقية حفظ ادلفردات لطلبة الفصل األول بادلدرسة العاليةمة ىاك منافع . ىنا4

ّالفصلّالثاني:ّاالقتراح

ّكما يلى:ت حاقًتاالابعض م لبحث فتقدالباحثة نتائ  أن تقدم ابعد 

 .و حفظ اخلطابة()حفظ ادلفردات لعربية اللغة اتعلم لي تهد الطالب يف 

                                                           
 5099-90-92، "هقاتلح" في التّاريخ تيروا تىًي الذذيج الجٌيذيّحهذرش توعهذ شوص عالن،  20
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