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ستهاللا  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

َلُمْوَن والَِّذْيَن الَيَ ْعَلُمْونَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذْيَن يَ عْ   

(.9)الزمر:   
 

اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجات   هللاُ الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم والَِّذْينَ يَرَفُع   

(.11)اجملادلة:   

( العظيم هللا صدق )   
 

  لعناء ا الرزق يف يزيد وليس
   رخاء والَ  عليك يؤس واَل 

 التأين ينقصه ليس ورزقك
 سرور واَل  يدوم حزن والَ 

 

 هللا( رمحه الشافعي )اإلمام 



 و
 

 

 

 إهداء
يف الرفعة العالية.أوىل العلم على كل احلال.  هللد احلم  

 والصالة والسالم على رمحة للعاملني واتبع هداية إبحسان إىل يوم الدين.

… 

(رميمد و م)الدكتوراندوس عبد الصّ  أيب وأمي الكرمان  

أشكر كما على كل من األدعية اليت كرمين منذ الصغار. لعل هللا جيزيكما 
الدنيا واألخرة.أحسن الثواب يف   

… 

(و درا مبصرة املاجستري املاجستري إمساعيل حممد الدكتور)املشرفان الكرمان   

.أحسن اإلشراف يف قيام هبذه الرسالةعلى  لكما أشكر  

…       
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 الصاحبات احملبوابت      

 ارا(حسنة العائشة، بوتري سأغستيا رمحني، )أوجي هندااين، نور فضيلة مكرّامي، 

شكرا جزيال على املاساعدة يف إجناز هذا البحث العلمي. وعلى لكم  أقول 
زاكم اإلسالمية احلكومية، ج ييف جامعة الرانري  مجيع  صديقايت وأصدقائي

 هللا خريا اجلزاء.

وأخريا، أرجو أن تكون هذه الرسالة انفعة لكل من لكل من هلم اإلهتمام 
.ابلرتبية ومسؤلية عليها. اللهم آمني..  

 

لّنسآء فطريا  
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  ا االمنيا  اا ج للا ااة ا االية ا ا ا ااآي   احلمد هللا
وااة ا ينطق هبم اإلنسم . وااصالة وااسالم عةى س د األانم حممد 

 صةى هللا عة ه وسةم وعةى  اه وأصحمةه ذوى ااكيام.

ماا حتت ه من كتمةا اايسفآد انتهت اابمحثا إبذ  هللا وعون
 ة ة ا)د اسا حتم ول ااطمابمت إىل تكةم ااة ا االية ا  ”انيوضوع

مم قدمتهم اكة ا اارتة ا إمتماايت “ (Jeumala Amal Pidie Jaya مبلهد
ابلض ااشيوط وااوالبمت انيآي ة اةحصول عةى شهمدة اجلمملا 

ةكة ا اارتة ا وأته ا  S.Pd)األوىل يف عةوم اارتة ا اإلسالم ا )
  جلمملا اايانريج احلكوم ا اإلسالم ا ةبندا أتش ه.انيلةما  

يف ه ه اافيصا تييد اابمحثا أ  تآدم ااشكي اواادج 
ااكيمم   مهم اادكتو اندوس عبد ااّصمد و انييمي عةى كا من 
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األدع ا اايت كيمهم من  ااص م . الا هللا جيزيكمم أحسن ااثواا يف 
 اادن م واألخية.

 دكتو اايفا  ااكيميا  مهم ااشكي اةمش وتآدم اابمحثا
د ا مبصية انيملستري اا ين قد ة ال  و انيملستري إمسمع ا حممد

لهودمهم اإلشياف عةى ه ه اايسماا من ةدايتهم إىل هنميتهم عسى 
 أ  جيزيهمم هللا أحسن اجلزاء.

مث تآدم اابمحثا أمسى حت ته وااليفم  نيديي اجلمملا وعم د  
 ع كة ا اارتة ا وأته ا انيلةما  و ئ س قسم تلة م ااة ا االية ا ومج

األسمت  انيكيما  اا ين قد أدوا والبهم ااالئق اباتآديي واإللالل 
وعةموهم أنواع االةوم انيف دة وأ شدوهم إ شمدا صح حم. وتآدم 

انريج م ع موفف  قسم تلة م ااة ا االية ا اجمملا ااي اابمحثا شكيا جل
وك اك جلم ع زمالئهم اا ين قد سمعدوهم ودفلوهم إىل إمتمم كتمةا 

 ه ه اايسماا.  
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 Jeumala Amalملهد وااليفم  نيديي  احرتامتآدم اابمحثا و 

Pidie Jaya  مد سا ااثمنويا و ئ سJeumala Amal Pidie Jaya 
 ف ه.ما  انيكي  ومج ع األسمت 

ا  اانآد اابنمئ  واإلقرتاحمت من ااآم ئ أخريا تيلو اابمحثا
إلكممل اايسماا، وختتتم اابمحثا ابادعمء "عسى هللا جيلا ه ه 

 اايسماا انفلا اةنمس أمجلا ".  ما  اي  ا االمنيا .

 

  0202، ةندا أتش ه
 اابمحثا

 
اّنسآء فطيجا  
 612020201 

 

 

قم ااآ د.     
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خطما اإلشياف من عم دة كة ا اارتة ا وأته ا  -0

انيلةما  اجمملا اايانريج اإلسالم ا  احلكوم ا ةندا أتش ه 
 عةى ااآ مم ابابحث

 Jeumala Amal Pidie  ئ س مد سا ااثمنويااالفمدة من  -3

Jaya 
 اإلستبمنا اةطمابمت و قا -4
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 مستخلص البحث

د اسا )م ول ااطمابمت إىل تكّةم ااة ا االية ا :     عنوا  اابحث
 (.Jeumala Amal Pidie Jaya مبلهد ة ة احت

 اّنسآء فطيجا :     ماماالسم ااك

  612020201 :           قم ااآ د

  مهم ة ااكالم ه  مهم ة من انيهم ات كمم هو انيليوف أ
.  ري اانمطآا ا ااة ا االية ا مّ يف تلة ممهمّ  ادو  ويا األ ةلا وتدو  ااة 

نيآتضى ابأ  ااطمابمت ةلضهن ال يتكةمن ااة ا االية ا.  ملاكن احل
 وهيشلي  ابنيالل عندمم يتكةمنهم. وأغياض ه ا اابحث  أهننّ 

ت مشكالو  ام ول ااطمابمت إىل تكّةم ااة ا االية ّ  تلّيف عةى
 .Jeumala Amal Pidie Jaya مبلهد  اااطمابمت إىل تكّةم ااة ا االية ّ 

إ  منهج اابحث اا ج اعتمدت عة ه اابمحثا يف كتمةا ه ه اايسماا 
طمابا واختم ت  35هو منهج ااوصف  ااتحة ة . كم  اجملتمع 

آمةةا فسهم ابنيتآوم اابمحثا نو طمابا اتكو  ع نا.  05اابمحثا 
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وه   اابمحثا نتمئج اابحث قد ولدتجلمع ااب مانت.  واالستبمنا
منخفضا إىل  Jeumala Amal Pidie Jayaأ  م ول ااطمابمت مبلهد 

ةلضهن  ا، واألسبما اايت تؤثي هبم ه  أ  ااطمابمتااة ا االية ّ  تكةمّ 
ملهد   ّن تخرت أهنإىل  انسباا، ابااة ا االية ّ  سمئما إىل تكةمّ 

Jeumala Amal Pidie Jaya وإالّ . اااة ا االية ّ  ا لّمآن دفدو  اهل 
ملهد واو كم   ام ااة ا االية ّ تكةّ يف كبري   ااب ئا ال أتيت أبثي  أ

Jeumala Amal Pidie Jaya كةمّ إىل ت طمابمتاا م ول ارتق ا يسهم 
حنو وصيفهم  اا. أكثي ااطمابمت ينظي  أ  ااة ا االية ّ ااة ا االية ّ 

 و كصلوةا عندمم يتكةمن ااة ا االية ا وممم ستهم. وتةك ااصلوةا ت
 ا ميا ا.ااة ا االية ّ  ااطمابمت إىل تكةمّ  عآدة

 اني ول، ااطمابمت، تكةّم ااة ا االية ا. سية:الكلمة األسا

 
 

 

 



  
 

ABSTRACT 

Title                  : Students’ interest in speaking Arabic 

(Study descriptive and analysis  at  

Jeumala Amal’s islamic  boarding school 

Pidie Jaya) 

Name            : Annisa Fitri 

 

Speaking is one of the four language’s skill and has 

an important role in learning Arabic with foreign speakers. 

But the realities are those some students didn’t speak Arabic. 

They felt bored when speaking Arabic. Among the objectives 

of this study were to identify trends in students' interests and 

problems faced by them in speaking Arabic at Jeumala 

Amal’s islamic boarding school Pidie Jaya. The research 

methodology used by researcher in writing this thesis is 

descriptive and analysis. The population numbered 85 

students, and researcher chose 25 students to be sampled. To 

collect data, researcher conducted interviews and 

questionnaires. Researcher obtained research results that 

students' interest in Jeumala Amal’s islamic boarding school 

Pidie Jaya tends to be low in speaking Arabic. The reason that 

influenced them was that some students felt bored speaking 

in Arabic, as proof that they chose to study at Jeumala Amal’s 

islamic boarding school Pidie Jaya without having the goal of 

being able to speak Arabic fully. In addition, the environment 

does not have a significant impact in speaking Arabic, even 

though Jeumala Amal’s islamic boarding school Pidie Jaya 

has contributed to increasing students' interest in speaking 

NIM          :    160202026 
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Arabic. Most students assume that Arabic is difficult in terms 

of grammar and practice it. These difficulties become 

obstacles to students in speaking Arabic sustainably. 

Key words: interest in, students. speaking Arabic. 
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ABSTRAK 

Judul    : Minat siswi dalam berbicara Bahasa Arab (Studi 

deskriptif analitis di Dayah Jeumala Amal Pidie 

Jaya)  

Nama     : Annisa Fitri 

NIM       : 160202026 

 Keterampilan bicara adalah salah satu dari empat 

keterampilan bahasa dan memiliki peran penting dalam 

belajar bahasa Arab kepada penutur asing. Tetapi 

fenomenanya adalah beberapa siswi tidak berbicara bahasa 

Arab. Mereka merasa bosan ketika berbicara bahasa Arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

kecenderungan minat para siswi dan masalah yang dihadapi 

oleh mereka dalam berbicara bahasa Arab di Dayah Jeumala 

Amal Pidie Jaya. Metodologi penelitian yang digunakan 

peneliti dalam menulis skripsi ini adalah deskriptif analitis. 

Populasi berjumlah 85 siswi dan peneliti memilih 25 siswi 

untuk menjadi sampel. Untuk mengumpulkan data, peneliti 

melakukan wawancara dan kuesioner. Peneliti memperoleh 

hasil penelitian bahwa minat siswi di Dayah Jeumala Amal 

Pidie Jaya rendah dalam berbicara bahasa Arab. Alasan yang 

mempengaruhi mereka adalah beberapa siswi merasa bosan 

berbicara dalam bahasa Arab. Mereka memilih sekolah di 

Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya tanpa keinginan untuk bisa 

berbahasa Arab sepenuhnya. Selain itu, lingkungan tidak 

memiliki dampak yang signifikan dalam berbicara bahasa 

Arab, padahal Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya sudah 



 ث
 

berkontribusi untuk meningkatkan minat siswi dalam 

berbicara bahasa Arab. Sebagian besar siswi beranggapan 

bahwa bahasa Arab sulit dari segi tata bahasa dan  praktiknya. 

Kesulitan itu menjadi hambatan siswi dalam berbicara bahasa 

Arab secara berkelanjutan. 

Kata kunci: Minat, siswi, berbicara bahasa Arab. 
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 األول فصلال
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

يسيطر اللغة كما أهنا أنصور يف ل مهمةكانت مهارة 
 ةلعربي  ا هناك مهارات يف جمال اللغةو  .ةتطبيق اللغة األجنبي  

اليت ينبغي ان يتغنها الدارس. ومن أهم هذه املهارات هي 
ن ة مة، ويف اللغة الثاني  الكالم مهارة اجتماعي   1الكالم.

ة اليت متثيل غاية من غاايت الدراسة املهارات األساسي  
وهو الطرف الثاين الذي يكون من عملية االتصال ة. اللغوي  

م من أهم والشك أن الكالالشفوي. إنه وسيلة لإلفهام. 
ناس السواء، فالللكبار والصغار على  ألوان النشاط اللغوي
 والكالم ه 2كثر من الكتابة يف حياهتم.أيستخدمون الكالم 

                                                           

    181ه(، ص. 1342، )إضاءتعبد الرمحن بن إبرهيم الوزان،  1 
ث ، معهد الدراسات البحو تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  2 

 101 .،ص1991القاهرة، دار الشواف، معة للرتبوية جا
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له و  القدرة على تعبرير األصوات أو املشاعر إىل املخاطب.
 ا.ة لغري الناطقني هبدور مهما يف تعليم اللغة العربي  

تكل ما جهدا.  همتكل  ب هااستطاعة الكالم فوجد أما
ؤدي ت الطلبة يف ممارسته. ألن امليول التكل م حيتاج إىل ميول

ي امليول ه .ةشرتاك الطلبة يف التعبري أو تكل م اللغة العربي  ااىل 
ية عامة نزعة سلوكإهنا  الشيء أو الشخص أرغب فيه وأحببه.

أيضا:  لو امليلدى الفرد جتذبه حنو نوع معني من األنشطة. و 
 صاحب انتباه الشخص، واهتمامه مبوضوع ما.تشعور  يه

فوسهن ن ندفعفاستعداد الطالبات أن ت ميول الطالبات وأما
  لتنمية ميول الطالبات مطريقة تدريس التكل  4لعمل شئ.

 لطريقة املباشرة والسمعية الشفهية. كثرية، منها ا

 معهد العصري Jeumala Amal Pidie Jayaإن معهد 
 من القد شاهدت الباحثة مظاهر  شيه.الثاين يف أت القادم

                                                           

 1981ريوت، دار املشرق، )باملنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف،   4 
 18. م(، ص
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 اتالبمظاهر الواقعة اليت حتدث يف معهد أن معظم الط
حيفظن د و يتعلمن القواع ن  هة. تكل م اللغة العربي  إىل  يسئمن

يكون املدرسون  .املفردات فحسب ويسمعن احلوار
وهم  .ةاملناهج والوسائل مناسبة لتعلم اللغة العربي   خدمونيست

العقوبة  ويعطيرتقية الطالبات على مهارة الكالم، حياولون ل
ابمللل وال  نر يشع لكن الطالباتة و يتكلمن اللغة العربي   ملن ال
اكل الدراسة ستؤثر خوفا من هذه مش نها إال  قليال.ميتكل  

 بل.وغري جناحة عملية التدريس يف املستق الباتإىل فشل الط
عد ت فلذلكبياانت السابقة العتمادا على الشرح و ا

اللغة  ميول الطالبات إىل تكل مار املوضوع عن  يختالباحثة ال
 (.Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد ةليلي  )دراسة حتة العربي  
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 أسئلة البحث -ب
دد حتن يد الباحثة أرت انطالقا على ما سبق من البيان ف

 املسائل كما بلي:
 عهدمب  ةميول الطالبات إىل تكل م اللغة العربي   كيف -1

Jeumala Amal Pidie Jaya؟      
 مبعهد  ةالطالبات إىل تكل م اللغة العربي    تما مشكال -2

Jeumala Amal Pidie Jaya؟  

 أهداف البحث  -ج

فيعتمد على األهداف هذه الرسالة  عنأما البحث       
 :التالية

  ةميول الطالبات إىل تكل م اللغة العربي   على تعر فال -1
 .Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد

الطالبات إىل تكل م اللغة ت مشكال على تعر فال -2
 Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد  ةالعربي  
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 أمهية البحث -د

عن هذه الرسالة ال تنفصل من وأما أمهية البحث 
 :فهي كما يليالعوامل 

 عامل نظري -1
عن ميول الطالبات دورا يف ظواهر املعلومات 

م ة ليكون أساسا يف تصميالعربي   إىل تكلم اللغة
مبعهد  ةأساليب التعليم. ويقدر ملدرس اللغة العربي  

Jeumala Amal Pidie Jaya ئق الطراتطور أن ي
ة لغة العربي  م الووسائل لرتقية ميول الطالبات إىل تكل  

تكون  ة حىتنمية دوافع إىل حب اللغة العربي  ولت
 .اتلبميول الطازايدة املعريفة أو العلوم يف نظرية 

 عامل عملية  -2
 ةلتنمية الوعي عن أمهية تكلم اللغة العربي  

د الطالبات ة عنم اللغة العربي  ولتنمية ميول إىل تكل  
كل م ميول الطالبات إىل تولزايدة خربة الطالبات يف 
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يف بناء املدرسني يف ومساعدة املهعد   ةاللغة العربي  
   . ميول الطالباتتطوير 

 معاين املصطلحات    -ه

قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة فتحسني هبا  
أن تبني  بعض معاين املصطلحات، لكى يسهل القارؤن 

 معرفة املعاين املقصودة، وهي كما يلي:

 الطالبات ميول -1

هو و  امليول مجع من امليل أي الطبوع واجتاه.
ميال" مبعىن إىل املكان -مييل-مصدر من "مال

أرغب فيه عدل إليه وإىل الشيء أو الشخص 
أما اصطالحا امليل هو يشري إىل األشياء  3وأحبه.

اليت نفضلها أو ننفر منها، ويعمل على اإلهتمام 

                                                           

 1981)بريوت: دار الشرق،  اجملد يف اللغة واألعالم.لويس معلوف،  3 
 182م.(،ص. 
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ابملثريات اليت ترتبط ابملوضوع أو األحداث أو 
 1األفكار ذات الصلة هبذا امليل.

كلمة الطالبات مجع مؤنث من طالبة،    
 وهي اليت تطلب العلم وتطلق عرفا عليها يف مرحلة

 1التعليم املتوسطة والثانوية والعالية.

 ميول الطالبات يف هذا البحث إن معىن  
 ة.من اللغة العربي  فشعور الطالبات حينما يتكل  

 اللغة العربية تكلم   -2

-كلمة تكلم  مصدر من فعل تكل م    
. التكلم سواء كان حتد اث أو النطق. تكل ما-يتكل م

لغة يف وهو  1إنه خيطب الشخصان أو أكثر معا.
صورة ممارسة فردية منطوقة على أي مستوى ال 

                                                           

 111م.(، ص. 2001امساعيل الفقه، علم النفس الرتبوي. )الرايض، 1 
 قاموس معجم املعاين اجلامع، وسيط اللغة العربية 1 
 قاموس معجم املعاين اجلامع، وسيط اللغة العربية 1 
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عبرير هي القدرة على ت تكل محيتاج إىل التفاهم. ال
 األصوات أو املشاعر إىل املخاطب. 

ة هي ترتكب من كلمة اللغة العربي    
-لغا"ة". اللغة أصلها الكلمتني، "اللغة" و "العربي  

 ملعىنلغة" معناها:إذا قلنا لغا من كذا فاا-يلغو
الحا هي الكلمة اليت يعربها الناس تكلمه. واصط

أما  عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من النقل.
واحدة ة كانت اللغة العربي  ة فينسبها العرب.العربي  

من أكثر اللغات انتشارا ضمن جمموعة اللغات 
السامية، يف دول الوطن العريب إضافة للعديد من 

 8املناطق األخرى مثل تركيا .

ي م يف هذا البحث هوأردت الباحثة ابلتكل    
دراسة ة بم اللغة العربي  ميول الطالبات إىل تكل  

 .حتليلية  

                                                           

 قاموس معجم املعاين اجلامع، وسيط اللغة العربية 8 
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 حدود البحث -و

والبحث عن هذه الرسالة حتدده الباحثة على التحديد 
 الآليت:

ت حتاحلد املوضوعي: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة  -1
)دراسة ة ي  العرب ميول الطالبات إىل تكل م اللغةاملوضوع: "

 ".(Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد ةليلي  حت
احلد املكاين: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة مبعهد  -2

Jeumala Amal Pidie Jaya. 
م  العايف ين: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالةااحلد الزم -4

 .2020 /2019الدراسي 

  دراسة السابقةال -ز

حث بمن أهم أساسية الكانت الدراسات السابقة 
للتعرف على أسلوب الدراسة  ةالباحث اهتالليت استخدم

على مقرنة  ةساعد الباحثيتها وسلبيتها. وهذه الدراسة تجيابإ
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النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراستها احلالية و الدراسات 
 السابقة وإلسفادة من خربات الدارسني السابقني.

ة ي  العرب قراءة النصوصدرا مبصرة، ميول الطالب إىل  -1
حبث سبب مقرن عند اللطالب والطالبات يف قسم )

، ة اجلامعةالرسالة جبامعة الرانريي(، تعليم اللغة العربي  
 : بندا أتشيه،ةة احلكومي  جامعة الرانريي اإلسالمي  )

2011.) 
م الطالب بقس كونيإن املشكلة يف هذا البحث 

قراءهتم  نصوصا يفة خيتاروا مادة أو تعليم اللغة العربي  
الت اية واجملة. مث أهنم يفضلون الرو ابللغة اإلندونسي  

شأن القراءة عند الطالب وأهدافها ملعرفة  ة.التسلي  
سباب اليت ة واألابلنسبة إىل ميوهلم يف النصوص العربي  

. وإن ليحليحث هو التباملنهج الذي اعتمده التؤثره. 
 وصاءة النصميول الطالب إىل قر نتائج هذا البحث هي 

 .ةالعربي  
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أما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية 
الدراسة  جنتائ. هاهدففيها وكذلك  تنتج يتالنتائج ف

 .ةبي  العر  إىل قراءة النصوص ميول الطالبهي  السابقة
عند الطالب ابلنسبة إىل  القراءة شأنملعرفة وهدفها 

إىل  الطالبميول  الدراسة احلاليةولكن نتائج  ميوهلم.
 ، وهدفها ملعرفة مشكلة الطالباتةالعربي   تكلم اللغة

 .ةإىل تكل م اللغة العربي   اميوهلو 
 .ومنهجهامشكلة الطلبة  هووجه التشابه إن 

علق واحلالية عما يت الدراسة السابقةيف  مشكلة الطلبة
لباحثة استخدمت اة  و مبيول الطالبات إىل اللغة العربي  

 . منهج وصفي

دريس مهارة الكالم بطريقة اجلدل ، تصدريحممد  -2
جامعة الرانريي ، )الرسالة اجلامعة، رسالة بكالوريوس

 (.2011: بندا أتشيه، ةة احلكومي  اإلسالمي  
اليت تكون يف هذا البحث هي ميول املشكلة 

، ة كانت منخفضةالطلبة يف تدريس اللغة العربي  
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ميول رقية توأهدافها ملعرفة إجراء هذه الطريقة وأثرها يف 
نهج الذي ة. واملالطلبة وكذلك ملعرفة فعالية هذه الطريق

حث هو التجريب. وإن نتائج هذا البحث اعتمده الب
جلدل يف تدريس الكالم سهال هي تطبيق طريقة ا

ريا يرغبون التعلم هبذه الطريقة وأتثر إليهم أتث ةبوالطل
 وتكون فعالية ومرغوبة عندهم يف عملية التدريس.

الية احلالسابقة والدراسة فرق بني الدراسة أما ال
دم استخ .افيها وكذلك هدفه استخدم ذيالنهج فامل

ها منهج جتريب كما أن هدفالباحث يف الدراسة السابقة 
بة اجلدل وأثرها يف ترقية ميول الطل ملعرفة إجراء طريقة

حلالية ولكن الدراسة ا وكذلك ملعرفة فعالية هذه الطريقة.
تستخدم الباحثة دراسة وصفي حتليلي وهدفها ملعرفة 

 .ةإىل تكل م اللغة العربي   اميوهلمشكلة الطالبات و 
 .املشكلة وأثرها يف التكل م هوووجه التشابه 

علق واحلالية عما يت الدراسة السابقةيف  مشكلة الطلبة
 ة وأثرها. مبيول الطالبات إىل اللغة العربي  
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 ةمد أيب فخري، رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربي  حم -4
وأتثريها على التحصيل الدراسي ابملدرسة املتوسطة 

 ،الرسالة اجلامعة، بندا أتشيه 1 ةة اإلسالمي  احلكومي  
، : بندا أتشيهةة احلكومي  جامعة الرانريي اإلسالمي  )

2011.) 
 يف كانت املشكلة يف هذا البحث يشعر الطلبة

كلموا أن يت للمبة ة احلكومي  انريي اإلسالمي  جامعة الر 
رغبة  عرفة. وأهدافها ملوليس هلم ميول فيه ةاللغة العربي  

لتحصيل ة وأتثريها على االطالب يف تعلم اللغة العربي  
. يليحلحث هو التبال. املنهج الذي اعتمده الدراسي

لغة رغبة الطالب يف تعلم الوإن نتائج هذا البحث هي 
 يكون حىتالعربية وأتثريها على التحصيل الدراسي 

 يف مهارة الكالم. رغبةالطلبة هلم 
الية احلالسابقة والدراسة أما الفرق بني الدراسة 

الدراسة هدف حبث فيها. استخدم  ذيال اهلدفف
ة رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربي   ملعرفة السابقة
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 ولكن اهلدف يف .التحصيل الدراسيوأتثريها على 
إىل  اميوهلملعرفة مشكلة الطالبات و  الدراسة احلالية

 .ةتكل م اللغة العربي  
 مشكلة الطلبة على التكل م وووجه التشابه ه

 الدراسةيف  مشكلة الطلبةكانت   .هانهجوم وكذلك
ة العربي   م اللغةواحلالية ميول الطلبة إىل تكل   السابقة

 مبنهج حتليلي.يعتمد البحث و 

 طريقة كتابة الرسالة  -ح

مد الباحثة ته فتعتوكتاب البحثأما طريقة أتليف هذه 
كلية ب ةقسم تعليم اللغة العربي   على الكتاب الذي قد قرره

ة احلكومي   ةة وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمي  الرتبي  
 فهو:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016” 9 

                                                           
9 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Tahun 2016, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2016), hal. 155-164 
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 فصل الثاينال
 اإلطار النظري

 إىل التكّلم ميول الطالبات -أ
 تعريف ميول الطالبات -1

نه إ الشيء أو الشخص أرغب فيه وأحببه. يامليول ه
نزعة سلوكية عامة لدى الفرد جتذبه حنو نوع معني من 
األنشطة. ويعرف سرتونك: امليل هو استعداد لدى الشخص 

: هو شعور يصاحب  امليل أيضاو  يدعو إىل االنتباه وجدانه.
 ميول الطالبات وأما انتباه الشخص، واهتمامه مبوضوع ما.

 5نفوسهن لعمل شئ. نفاستعداد الطالبات أن يدفع
ودد   ،رسونز أدد  نظرية تااول  امليولتعد نظرية اب

أت ، حيث ر ال الصااعي من أجل زايدة اإلنتاجكان  يف اجمل
أن وجود امليول يف العمل مبقدار مااسب لدى العاملني يف 

                                                           

 5891دار املشرق،  :)بريوتاملنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف،  5 
 297ص. (، 
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املصاع حيقق أكرب إجناز، وهذا امليل مل يكن موجودا فيما 
سبق، فكان  املصانع وأرابب العمل ال يهمهم إال أن يقو  
العامل أبداء عمله فقط دون االهتما  مبيله أو حىت رضاه عن 

 7.هذا العمل
 أن امليول: (Nur Kencana)  جاانودال وااين نور كا 

“Perasaan suka dalam melaksanakan suatu kegiatan 

tertentu yang ditetapkan oleh guru dan menstimulir rasa 

senang pada siswa sehingga timbul perasaan rela dalam 

melaksanakannya. Minat merupakan sala satu unsur 

jiwa yang terdapat pada setiap orang dan siswa tidak 

membutuhkan dorongan luar apabila pekerjaan itu 

menarik minat mereka, karena minat merupakan sumber 

dari usaha”.3 

 

وتشكل امليول جانبًا مهما يف حتديد األنشطة اليت 
ربج جيسعى الفرد للقيا  هبا كاتيجة مليله هلا, ولقد أشار س

5891 Sober إىل أن للميول أتثرياً كبرياً على حتديد اجملاالت 

                                                           

 291ص.  ...املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف،  7 

3 Wayan Nurkencana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1986), hal.215 
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ل واملوادف اليت يزج هبا الفرد بافسه فيها, مثل موادف التحصي
واملوادف االجتماعية, لذلك تعد إحدى مصادر الفروق 
الفردية املهمة اليت البد من االلتفات إليها, خاصة إذا علماا 

داء إدبال بعض الطالب على أ أن دراستاا هلا سوف تفسر لاا
 1.بعض األعمال وتفور البعض اآلخر من أداء هذه اإلعمال

استعداد ميول الطلبات يف هذه الرسالة  وكان 
 لتكّلم اللغة العربّية.نفوسهن  ندفعالطالبات أن ي

 التعليميةته أمهيو  أمهية دراسة امليول  -2
 1وتربز أمهية دراسة امليول كما يلي: 

يول الرتبوي واملهين: حيث يربز ذلك يف أمهية املالتوجيه  -5
ياهتم يمية، وحيف حتديد وتوجيه حياة األفراد التعل

 املهماية كذلك.
االختيار والتصايف: حيث تستعمل امليول الختيار  -7

  الذين يلتحقون مبهاة معياة.املوظفني
                                                           

فة الثقاعمان: مكتبة ) ،املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ، 4 
 7ص.  .(  7007للاشر والتوزيع، والدار العلمية الدولية، 

 77ص. ...املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ، 5 
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البحث الرتبوي واالجتماعي: حيث يستخد  الباحثون  -3
 ات واالستقرار يف اجملتمع.غري امليول الكتشاف الت

 الب.ة بني املرشد الافسي والطتعترب أداة اتصال مباشر  -1
لطالب اتعترب وسيلة مفيدة تساعد على املاادشة بني  -1

 ووالديه.
التكيف  تستعمل كدليل ملساعدة الشخص على -1

 وتطوير خططه املهاية.
 س على فهم عد  رضاهم الوظيفي.تساعد الاا -2
مة بااء على مقاييس ز عمل بعض اإلحصاءات الال -9

 امليول.
زواج ذوي  دراسة العالدات الشخصية الداخلية مثل -8

 امليول املتشاهبة.
 تمعات.دراسة سلوك اجمل -50
املساعدة يف تصميم الوظائف والظروف احمليطة هبا بااء   -55

 .على ميول الااس
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 1امليول يف التعليمية : أمهيةو   

ب سعيد دالتساعد امليول على تقدمي املواد اجلامدة يف  -5
وسار, ألهنا متثل طادة فعل ميكن أن تاشط عمليات 
التعلم, وابلتايل فإن استثمار ميول كل مرحلة عمرية 
وتوظيفها ميكااا من حتقيق التعلم الكفء والذي ميكن 

ال رد وياتقل أثره إىل أعمأن يرتك أثره يف حياة الف
 أخرى. 

توفر يتساعد امليول يف التابؤ أبداءات األفراد شرط أن  -7
 القدرة املااسبة ألداء األنشطة. ددر من 

مبعرفة ميول األفراد ميكن تاظيم العمل الصفي, حيث  -3
يوكل كل طفل األعمال اليت تتااسب مع ميوله, فمن 
لديه دبول على املسائل ميكاه أن يساهم يف حل املسائل 
احلسابية واملسامهة يف االشرتاك يف الرحالت, ومجع 

ا أن الذي لديه ميول إدااعية ميكاه التربعات.. اخل, كم

                                                           
 71ص. ..املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ، 1
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أن يقد  األطروحات أو االدرتاحات يف جملس إدارة 
 .املدرسة كما ميكاه عرض األحباث

من هذه األمهية يعرف هبا أن امليول مهمة 
 شديدة يف الدراسة وتعليمها.

 منهج امليول  ردو  -3

 2التالية:فهي دور ماهج امليول يف الاقاط أما 

امليول اليت تؤدي إيل صاحل الفرد العمل على تامية  -5
واجلماعة والتصدي للميول اليت حتمل يف طياهتا روح 

  ال متثل أمهية حيوية للتالميذ.العدوان، أو اليت
جيب أن تؤدي عملية إشباع ميول التالميذ إيل توليد  -7

ميول جديدة يف اجتاهات خمتلفة حبيث يتحقق مفهو  
دي ممكن أن يؤ  االستمرارية فامليل حنو الرحالت مثال

 و التصوير وحتميض الصور وهكذا. إيل ميل جديد حن
جيب العمل على ربط امليول حباجات التالميذ من  -3

انحية وبقدراهتم واستعداداهتم من انحية أخري. فارتباط 
                                                           

 17ص.  ...املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ،  7 
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امليول حباجات التالميذ يؤدي إيل إدباهلم على الدراسة 
والاشاط حبماس شديد وجهد متواصل، وارتباطها 

ود التالميذ واستعداداهتم يتيح الفرصة هلذه اجله بقدرات
 حتقق األهداف الرتبوية املاشودة.أبن تثمر و 

جيب توجيه التالميذ مهايًا ودراسياً، وذلك عن طريق  -1
إاتحة الفرصة أمامهم للقيا  ابلدراسات اليت تتفق مع 
ميوهلم وتتمشي مع ددراهتم، ومن هذا املاطلق تكون 

 للدراسات املهاية ويتطلب ذلكامليول مبثابة املوجه 
 أثااء ديامهم ابألنشطة املتاوعة.مالحظة التالميذ 

لى ة القدرة عجيب استغالل ميول التالميذ يف تامي -1
 االبتكار واإلبداع.

جيب استغالل ميول التالميذ يف تكوين جمموعة من  -1
العادات واالجتاهات املفيدة، أي أن طريقة إشباع امليل 

 اب التالميذ عادات ن تسهم يف إكسجيب أ
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 9واجب املعلم ملراعاة ميول املتعلمني:
وظيفة املعلم هو اكتشاف امليول وتقويتها وليس تكوين 

 دور املعلم يف اخلطوات اآلتية:  ميول, لذلك يتحدد

تامية امليول مبا يتالء  والقدرة العقلية واجلسمية للفرد  -5
 جيب هلا أن تتخطاهاوال 

 للمعلم واملتعلم.مليول املعروفة تقوية ا -7
غري شاف وتاشيط امليول الإثراء البيئة األساسية الكت -3

 معروفة.
عد  و  االعتماد على توجيه امليول الوجهة الصحيحة -1

 اخلضوع التا  مليول الطالب
رة انتباه الطالب حنو استثمار مدخل امليول إلاث -1

 الضعيفة أو الصعبة املوضوعات
 8واجتاهات إجيابية.

                                                           

 71ص.  ...املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ،  8 

 79ص.  ...املدخل إىل علم النفسجودت جابر وآخرون ، 9 
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أجابية أدرب من حياة الطالب هي اللغة ومن بني لغة 
العربية. ومع ذلك، يف تطورها ال تظهر يف مستوى جيد. 
زال التشجيع أو امليول لتعلم اللغة العربية يف اجملتمع شعران ال ي

 .أدل من اللغة اإلجنليزية وغريها من اللغات األجابية

 أنواع امليول -4

 50:كما يلي  اقسم امليول نوعني، فيهات  

 الذايت امليل -5
يظهر هذا امليل حياما يقو  الشخص بعمل حيبه 
لذاته، وإشباع امليل يف هذه احلالة يكون بطريقة مباشرة، 
 ويعترب القيا  هبذا الاشاط غاية أو هناية يف حد ذاته.

 امليل اخلارجي   -7
يظهر هذا امليل حياما يقو  الشخص بعمل معني   

غب فيها، ر يعتقد أنه يصل به إىل حتقيق الغاية اليت ي
لذلك فقد يكون االشباع الااتج عن الاشاط الذي يقو  

ه الفرد دليال أو معدوما لكن الاتيجة املتودعة مرغوبة ب
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فيها، ومثل هذه امليول بعيدة، وديا  ابلاشاط يف هذه 
 احلالة يعترب وسيلة لغاية معياة.

 مؤشرة امليول  -5

فإن العديد من مؤشرات االهتما     Slametoوفًقا لـ          
ابلتعلم هي: الشعور ابلسعادة واالهتما  والقبول ومشاركة 

من بني التعريفات العديدة املذكورة حول  الطالب.
مؤشرات فائدة التعلم املذكورة أعاله ، فإن مؤشرات 

 55االهتما  هي:
 السعادة  -5

إذا كان لدى الطالب شعور ابلسعادة جتاه  
فلن يكون هااك إكراه للتعلم. موضوع معني ، 

ومن األمثلة على ذلك التعلم السعيد ، وليس امللل 
 ، واحلضور أثااء الدروس.

 

                                                           
11 Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
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 الباتالط مزاولة -7
تؤدي مصلحة الشخص يف كائن إىل أن  

يكون الشخص سعيًدا ومهتًما ابلقيا  أبنشطة 
الكائن أو القيا  هبا. مثال: نشط يف املاادشات ، 

، واإلجابة الفعالة على وطرح األسئلة باشاط 
 األسئلة من املعلم.

 الرغبة فيه  -3
يرتبط بتوجه الطالب حنو االهتما  بشيء ما   

أو األشخاص أو األنشطة أو التحيزات يف شكل 
جتارب عاطفية يتم حتفيزها بواسطة الاشاط نفسه. 
مثال: متحمس يف متابعة الدرس ، وليس أتخري 

 عمل املعلم.
 اتبلاالط اهتما   -1

الستخدا  ايف  االهتما  مها شيئ يعترب متشابه 
على  طالباتهو تركيز ال الب اليومي ، اهتما  الط

 اآلخرين جانبا. يكون املالحظة والفهم ، اتركني
مصلحة يف كائن معني ومن  الباتلدى الط



71 

الطبيعي أن ياتبهوا إىل الكائن. مثال: االستماع 
 .إىل شرح املعلم وتدوين املالحظات

 
 اللغة العربيةتكّلم  -ب

 ةم اللغة العربيّ تعريف تكلّ  -1
دث ها الباحثون للتحتتعددت التعاريف اليت ددم

فأرسطو يرى أن "التكلم نتاج صويت مصحوب بعمل 
اخليال من أجل أن يكون التعبري صوتيا له معىن". أو هو 
"عملية يتم من خالهلا إنتاج األصوات تصحبها تعبريات 

، وهذه التفاعل مع املستمعنيالوجه اليت تسهم يف عملية 
العملية نظا  متكامل يتم تعلمه صوتيا ودالليا وحنواي بقصد 
نقل الفكرة أو املشاعر من التكلم إىل اآلخرين".  أو 
"عملية تتضمن القدرة على التفكري واستعمال اللغة واألداء 
الصويت والتعبري امللمحي وهو نظا  متعلم وأداء فردي يتم 

 57.نقال للفكر وتعبريا عن املشاعر" ييف إطار اجتماع
                                                           

املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق،  57  
 55، ص.  ( 7050 دن راال-عمان)



72 

صويت  يف هذه الرسالة فاتاجة العربيّ  ةوأما تكّلم اللغ
 لعربية حىت يكون تعبريا له معىن. مصحوب ابللغة ا

 أهداف تعليم الكالم -2
 53كما يلي:  أهداف تعليم الكال إن 

 نطق أصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا. -5
 بة.املااسالتعبري عن األفكار مستخدما الصيغ  -7
 .املختلفة للحياة اليومية السائدةاملمارسة للموادف  -3
 تامية الثقة ابلافس. -1

الكشف عن موهبة التالميذ يف جمال اخلطابة،    
  واالرجتال وسرعة البيان يف القول.

 أمهية الكلم -3
يعد الكلم الوسيلة اللغوية األوىل املستخدمة من 
دبل اإلنسان اليصال ما لديه من أفكار أو ما يدور يف 
نفسه من مشاعر وأحاسيس لآلخرين ومهارة التكلم أتيت 

                                                           
عربية دليل للمعلم للكتابة األساسي يف تعليم اللغة ال .فتحي يونس  علي 53

 51ص.   (5893 ).لغري الناطقني هبا
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يف املرتبة الثانية بعد االستماع من حيث كثرة 
االسستخدا . ومع ذلك فإن مهارة التكلم تعترب من أهم 

 51إن مل تكن أمهها على االطالق.املهارات اللغوية 

يف حماولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، ال بد أن      
تشتمل على أربعة مهارات وهي: االستماع، والكال ، 
والقراءة، والكتابة.  ويعد الكال  هو الفن الثاين من فاون 
اللغة األربعة بعد االستماع. والكال  هو: ترمجة اللسان 

نسان عن طريق االستماع والقراءة عما تعلمه اإل
والكتابة. والكال  يكون من اللفظ واإلفادة. واللفظ هو: 
الصوت املشتمل على بعض احلروف. أما اإلفادة ، فهي 
: مادام  على معىن من املعاين يف ذهن املتكلم 

 والسامع، أو على األدل يف ذهن املتكلم.
تلف خم الكال  وسيلة رئيسية يف تعليم اللغة يف     

مراحلها، حيث ميارس الدارس فيها الكال  من خالل 

                                                           

لعربية اتعليم اللغة  . وإبراهيم حممد عطا لكادريا عبد هللا عبد الرمحن 14 
 71ص.   (5883، الكوي :  مكتبة الفالح). املرحلة االبتدائية
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احلوار واملاادشة. ولذا كان  ممارسة الكال  مهمة جدا 
 ابلاسبة إىل تعليم اللغة. ويتم تعليم لغة ما للشخص بعد
أن يستطيع أن يتحدث بطالدة وانسياب ووضوح، وأن 

 51.يعرب عما يدور مبشاعره وإحساسه

بكال  ماطقي ، ومدخل نفسي وذلك يف أسلوب 
مجيل وفكرة واحدة، وهو ما يطلق عليه يف العملية 

هبذه  –التعليمية ابلتعبري الشفهي.  والتعبري الشفهي 
غاية من الغاايت األساسية لتعليم لغة ما من  –الصورة 

حيث إتقان الكال  بلغة سليمة ماظمة خالية من 
 51.غموض اللفظ وخفاء املعىن

 أن التعبري الشفهي أسلوب إجيايب إىلوابإلضافة        
يكسب املتعلم املهارة يف اللغة، وهو مظهر الفهم ووسيلة 
 اإلفها . وابلاسبة إىل الطفل الذي يتعلم لغته أن التعبري

                                                           

لعربية اتعليم اللغة وإبراهيم حممد عطا.   لكادريا عبد هللا عبد الرمحن  15 
  72ص.  ....املرحلة االبتدائية

لعربية تعليم اللغة اوإبراهيم حممد عطا.   الكادريعبد هللا عبد الرمحن  51 
 78ص. ... املرحلة االبتدائية
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الشفهي هو أسبق من التعبري التحريري، ألن كل طفل 
ب ليستعمله يف احلياة، بعكس التعبري التحريري فهو يتط

القدرة على الكتابة، والتعبري الشفهي يشجع الطفل على 
التعبري الكتايب. ولذلك فإنه من الضروري أن يتاح لكل 
طفل حرية احلديث، واملاادشة مع والديه، وأدرابئه، 
وأصددائه، حيث احلافز األصيل حنو وضوح الفكرة، 

 52وسالمة املاطق.
وابلاسبة إىل الدارس الكال  هو األساس يف        

التعامل بني املدرس والتلميذ، بل من أهم األسس يف 
العملية التعليمية كلها. فالسؤال واجلواب واملاادشة 
واحملادثة بل األنشطة األخرى يكون الكال  حمورها. 
وأساس العمل هبا هو التحدث، أو التعبري الشفهي، 

ج متكامل لتعليم اللغة أن وكذلك كان ال بد من برانم
يكون التعبري الشفهي فيه جزءا أساسيا وذلك يف كل 
مراحل التعليم املختلفة، من الرايضة إىل الساوات 

                                                           

عربية تعليم اللغة الوإبراهيم حممد عطا.   لكادريا عبد هللا عبد الرمحن 52 
 30ص. ... االبتدائيةاملرحلة 



35 

الدراسية التالية من املرحلة الثانوية، بل ويف مراحل التعليم 
 59.ة، ويف مستواها من معاهد وكلياتالعليا كاجلامع
 أنه أساس يف املهاراتمهما يف تعّلمه كما وكان الكال  
 اللغوية األربعة.

 توجيهات يف تدريس الكالمال    -4
58فيما يلي: توجيهات يف تدريس الكال ال

 

 تدريس الكال  )أي ممارسته( – 5

يقصد به أن يتكلم الطالب بافسه، ولن يتكلم        
الطالب بافسه إذا ظل مستمعا إىل غريه. وعادما 
يتكلم الطالب ال بد أن يكون مستقال بدون مساعدة 
من غريه ليعرب عن نفسه، ومن املمكن البدء مبثل هذه 
العبارات: " السال  عليكم" ، "عليكم السال "، " 

                                                           

لعربية تعليم اللغة ا وإبراهيم حممد عطا.  الكادري عبد هللا عبد الرمحن 59 
 35 ص.  (  5883 .   الكوي :  مكتبة الفالح.). املرحلة االبتدائية

التجاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات إبراهيم محادة .  58 
 51ص.    (   ا898 القاهرة:  دار الفكر .).  احلية األخرى لغري الناطقني هبا
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"   ري"،  "أهال وسهال"،صباح اخلري" ، "مساء اخل
كيف احلال" ،  "ما امسك" ، وغريها.  مث يطلب من 
الطالب تكرير هذه العبارات فرداي ومجاعيا، ومن 

 موادف متثيلية ابحلركةاألفضل أن يكون ذلك يف 
 .والتاغيم 

  تعبري الطالب عن خربته.   – 7
يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف موضوع يعلمه،     

الفرصة الكاملة للتعبري عن نفسه، وأالّ ويعطي له 
يكلفه ابلكال    عن  شيء  جمهول  لديه،  ومن 
لعبث أن يكلف الطالب ابلكال  يف موضوع غري  

 70معروف  إذ أن هذا يعطل فهمهم.
 التدريب على توجيه االنتباه.  - 3

أن الكال  حيتاج إىل  التدريب، وهو نشاط  عقلي     
مركب.  وهو  يستلز   القدرة على متييز  األصوات عاد 

                                                           

التجاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات إبراهيم محادة .  70 
  52 ص.... احلية األخرى لغري الناطقني هبا
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وددرة االنتباه إىل التاغيم   75مساعها وعاد نطقها.
  والرتكيب مهم جدا ملعرفة املعىن.

 عد  املقاطعة وكثرة التصحيح. – 1

ولعل خري أسلوب لتصحيح األخطإ بعد انتهاء       
تلميذ من الكال  حىت ال يقطعه من الكال  ، مادا  ال

أخطاءه ال تفسد املعىن وال تغريه. ففي املرحلة األوىل 
يرتك الطالب حريته يف الكال  يف دروس احملادثة،  إذ 
لو دطعااه وتشددان معه لاصلح كل خطأ يشعر ابليأس 

يعود إىل خجله و  واخليبة والفشل، ويفقد ثقته يف نفسه،
ديث.  فهذه األخطاء ستزول عاه مع األاي  أثااء احل

  77بكثرة التدريب والتمرين.

 

                                                           

دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج  .  طعيمة رشدي أمحد 75 
 9 ( ص.  5891  مكة املكرمة: جامعة أ  القرى)،  تعليم العربية

: مكتبة د/ت.) طرق تدريس اللغة العربية. العال عبد املاعم سيد عبد 77 
 8ص.  (غريب
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 مستوى التودعات. – 1

ال بد على املعلم أن يشجع الطالب على أن      
يتكلموا العربية، ويزيد تودعاهتم إن مل يتعدد عادهم 
مستوى  التودعات.  فالذي يابغي أن يعرفه معلموا 

صل واسعة، ويادر أن يالعربية كلغة اثنية أن العربية 
األحايب إىل مستوى العرب يف ممارسة مهارة الكال ، 
فعليه إذن أن يقدر ذلك، ويكون وادعيا، ومييز بني 
مستوى الكال  الذي يصدر عن الااطقني ابلعربية 

 73.وذلك الذي يصدر عن الااطقني بلغات أخرى

 التدرج. – 1

ة عقلية ر التدرج يف التعلم أمر بديهي يف الكال  مها     
مركبة وتعلم هذه املهارة ال حيدث بني يو  وليلة. وإمنا 
هي عملية تستغرق ودتا وجهدا طويال وحتتاج إىل صرب 
 ومثابرة، وعلى هذا فيابغي التدرج يف التعليم يف مودف

                                                           

دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج  .  طعيمة رشدي أمحد 73 
 50 ( ص.  5891، مكة املكرمة: جامعة أ  القرى)،  تعليم العربية
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احلياة املختلفة، ويف الصعوابت اللغوية، ويف حجم 
 العبارات واجلمل.

  71وأبرز ما حيققه الكال  أو التعبري الشفهي ما يلي:       

 الثقة يف الافس: – أ

ميارس الطالب الكال  مع زمالئه، وإذا اطمأن     
إىل ذلك يستطيع يف حياته أن خياطب رؤسائه، 
أو من هم يف مراكز أعلى ماه بدون خوف أو 

 تردد.

 

 

 

 

                                                           

لعربية تعليم اللغة اوإبراهيم حممد عطا.  الكادري عبد هللا عبد الرمحن 71 
  33ص.  (  5883 الكوي :  مكتبة الفالح.). املرحلة االبتدائية
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 االستقالل الذايت:–ب 

وياموا هذا اجلانب لدى الطالب من حيث أنه      
يشعر ابستقالل شخصيته، وددرته على إثبات 

 71ذاته، وعد  االعتماد على غريه ليفكر له.

 ديمة املوضوع. – 2

جيب أن يكون ما يقد  الطالب ذا معىن عادهم      
وذا ديمة يف حياهتم.  ويابغي أن حيسن املعلم اختيار 

دث فيها الطالب وخاصة يف املوضوعات اليت يتح
املستوى املتقد  حيث تتاح هلم فرصة التعبري احلر. 

وضوع يف اختيار املويفضل أن تعطي الفرصة للطالب 
 ليتكلموا عاه.

 

 

                                                           

لعربية تعليم اللغة اوإبراهيم حممد عطا.  الكادري، عبد هللا عبد الرمحن 71 
 31ص.  ...املرحلة االبتدائية
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 خطوات تدريس الكلم  -5
 71أما خطوات تدريس الكلم فهي كما يلي: 
 التمهيد -5

ويقو  املعلم ابلتمهيد ملوضوع التكلم عن طريق 
 إليه الطلبة وهتيئة أذهاهنم.عرض ما يشتاق 

 اختيار املوضوع -7
ن ميار موضوع احملادثة ميكن أن يكون إن اخت
عن طريق القصص و  من دبل الطلبةو  دبل املعلم
 القصرية 

 عرض املوضوع -3
 حديث الطلبة -1
 تصحيح املوضوع -1

 

 

                                                           

التجاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات  . إبراهيم محادة  71 
 59ص.  (  ا 898 القاهرة:  دار الفكر .). احلية األخرى لغري الناطقني هبا
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 طرق تدريس الكلم   -6
 72طرق تدريس الكلم كما يلي: 
 الطريقة املباشرة -5

تطورت هذه الطريقة بااء على الرأي أن عملية  
تعليم اللغة الثانية أو اللغة األجابية كمثل تعليم لغة 
األ  وهي استخدا  اللغة مباشرة ومالزمة يف اتصال 
ابستماع وكال . وأما االنشاء والقراءة متطورة بعدها. 
لذلك تعود الدارس التفكري بلغة اهلدفة امر الز  

   امر مرتوك ومكروه.واستخدا  لغة األ
 الطريقة  السمعية الشفهية  -7

تكون هذه الطريقة على الاظرية األساسية أن 
صلب اللغة هو الكال ، لذلك تعاليم اللغة تبدأ 
ابستماع األصوات يف الكلمة اجلملة مث نطقها وهذا 
دبل تعليم القراءة والكتابة. الاظرة األخرى من هذه 

 الطريقة أن اللغة هي العادة.
                                                           

 7051، طرق تعليم مهارة الكالم وتعلم اللغة العربية 27 
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 طريقة احلكاية -3
هذه الطريقة يدبر الطالب أبن حيكي بعض 
موضوعا حلكاية على ما ودع عليه يف نفسه مباشرة 

 يف حياته املدرسية وخارج املدرسية.
 طريقة احملادثة -1

وهذه الطريقة يدبر الطالب للمحادثة 
أبصددائه وزمالئه مبوضع خاص الذي يوزعه املدرس 

 يف املدرسة.
 خلطبةطريقة اإللقائية أو ا -1

هذه الطريقة يقدر الطالب أو يدبر نفوسهم 
ليعرب ما يف ذهاهم و عقوهلم بلغتهم وحيدث بعض 
موضوع بتصميم حركاة لغتهم باظر إىل داعدة اللغة 

  79العربية املااسبة والتصحيحة.
 

                                                           

 7055 مادة تعلم اللغة العربية يف مهارة الكالم،أفرزل،    28 
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 كيفية تعليم الكالم  -7
يف تعليم الكال  ال بد على املعلم مراعاة األسس     

   78اآلتية:

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.  – 5

متييزا  ةالتمييزعاد الاطق، بني األصوات املتشاهب – 7
 اخل . ( واضحا مثل: ذ ، ز ، ظ ،

 التمييز عاد الاطق بني احلركاة القصرية و الطويلة . – 3

التعبري عن األفكار ابستخدا  الصيغ الاحوية  – 1
 املااسبة .

ة بطريقة جذابة و مااسبحكاية اخلربات الشخصية  – 1
. 

                                                           

عليم ت  عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج دليل. طعيمة رشدي أمحد 29 
 58 ( ص. 5891     . مكة املكرمة: جامعة أ  القرى)،  العربية
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غة ، فال لالتعبري عن األفكار ابلقدر املااسب من ال – 1
 هو ابلقصري املخل . وال ،هو ابلطويل اململ

عاد ديا  الطالب ابلتدريبات، عليهم أن يكونوا  – 2
 إضافة أنشطة غريم واعني ملعىن ما يقال، وعليه

 احلوار.

ليما خداما سستاستخدا  عبارات اجملاملة و التحية ا – 9
  .العربية  يف ضوء فهمه للثقافة

 خطوات تقدمي احلوار -8
احلوار أمر ضروري يف التدريب على مهارة الكال ،         

 30أما خطوات تدريسه فكما يلي:

صوت م بيستمع الطالب إىل احلوار الذي درأه املعل -5
تلك القراءة عدة مرات . ويكرر املعلمواضح، 

 حسب مستوى الطالب  )الكتب مفتوحة(

                                                           

بعة األوىل . الط يف طرق تعليم اللغة العربية لألجانب .جاسم جاسم علي 30 
 53. ص.  ( A.S.Nurdin  5881كواال ملبور:  ).
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ويقرأ املعلم احلوار مرة أخرى دراءة سريعة  )الكتب   – 7 
 مغلقة(

يقسم الطالب إىل جمموعات، تقو  كل جمموعة  – 3 
مث يطلب ماهم اإلعادة  إبعادة احلوار وراء املعلم،
 فرداي  )الكتب مفتوحة(.

ح بتمثيل احلوار ابستخدا  وسائل اإليضا ديا  املعلم     -1 
 احلسية مع إضافة أنشطة خالدة للحوار.

يطلب املعلم من الطالب أداء احلوار يف الفصل  –  1
أحد الطالب دورا مث  أما  الطالب، حبيث يتااول

 يقو  اآلخر ابلدور اآلخر من احلوار.

جييب الطالب على أسئلة املعلم مع عد  الاظر    – 1
سماح إلقاء األسئلة مع ال تب، مث يعيد املعلمإىل الك

الكتب، مع مراعاة توزيع  للطالب ابلاظر إىل
 على أكرب عدد من الطالب. األسئلة



13 

م موضوعا طويال أو مجلة طويلة وإذا درس املعلّ      
حيسن إليه أن يقسمه إىل أدسا  بشرط أال خيل ابملعىن 

لموضوع ل   عاد التقسيم، ويف اليو  التايل دبل الدخول 
يبدأ املعلم مبقدمة لتهيئة وتسخني الطالب من خالل 

 مراجعة الدرس، مث يواصل معهم املوضوع.



 
 

44  

 فصل الثالثال
 منهج البحث

 طريقة البحث  –أ 
كان منهج البحث الذي تعتمد عليها الباحثة يف كتابة 

 ، وهو منهج الذيحتليلى   هذه الرسالة هو منهج وصفي  
 يساعد الباحثة  أن حتل ل البياانت حينما تقوم هبذا البحث.

ت حيلل البياانت ومظاهر عندم حبث حتليلي   منهج وصفي  
 .عرفة على البياانتالباحثة البحث. وهو طرق لنيل امل

يُقصد مبفهوم املنهج الوصفي التحليلي للبحث أنه 
دون أن  وصًفا واقعًيا،منهج يهتم بوصف النصوص اللغويَّة 

 ابجتهادات من ذاته، وحياول املنهج الوصفي   ةتدخل الباحثت
 ُُيلص الدراسات اللغويَّة من الوجهةللبحث أن  التحليلي  

التارُييَّة، والوجهة املعياريَّة، حيث أنه يفرض قوالب معقولة 
 لتحليلي  ا تتفق مع طبيعة النص، ويبتعد املنهج الوصفي  

للبحث عن إخراج النص عن ظاهره فال يلتزم ابلقواعد 
التارُييَّة، لقد ُعد  املنهج الوصفي هو األساس الصحيح 
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للغة ضمن البحث العلمي، وذلك على اعتبار اللغة لدراسة ا
نظاًما من العالمات والرموز الدالة، فمن خالل الوصف 

 للغة الداخليَّةانصل إىل القواعد والقوانني اليت تُعرفنا على بنية 
 1واخلارجية.

أهداف الباحثة تستخدم منهج وصفي حتليلي هي         
 و ةعربي  تكل م اللغة ال ميول الطالبات إىلللوصول إىل معرفة 

دم وابإلضافة إىل ذلك، تستخلتوضيح كامل هلذه املشكلة. 
م الباحثة منهج وصفي حتليلية ملعرفة ميول الطالبات إىل تكل  

 Jeumala Amal Pidie Jaya.ة مبعهد اللغة العربي  

 

 

 

 
                                                           

. 9112-11-14اط لع عليه بتاريخ  ،www.alukah.net، "املنهج الوصفي 1 
 .بتصر ف
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 جمتمع وعينة البحث  –ب 
يشتمل اجملتمع يف هذه الرسالة على الطالبات مبعهد 

Jeumala Amal Pidie Jaya  درسة الثانويةمب(MA)   يف
وأما جدول توزيع اجملتمع  طالبات.   54 وأهننالصف الثاين 

 كما يلي.
 

 1،3اجلدول 
 دسةة الثاوييةعدد الطالبات مب 

 عدد الطالبات فصيلال
 الطالبات IPA 4 94الثاين  الفصل

 الطالبات IPA 5 01الثاين  فصلال
 الطالبات IPA 6 01الثاين  فصلال

 الطالبات 58 عدد
  Jeumala Amal Pidie Jayaاملصدر: مكتبة معهد 

يف مدرسة  IPA 4 2 فصلالفأخذت الباحثة العينة من 
 صلفرت الباحثة هذا الااخت. الطالبات 94عددهن ة و الثانوي  
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 أربع Jeumala Amal Pidie Jayaقد يتعلمن مبعهد ألهنن 
سنوات منذ مدرسة املتواسطة حىت مدرسة الثانوية وهلهن 

 أكثر خربة على تكلم اللغة العربية من الصف األخر. 
 

 أدوات البحث  – ج
إن أدوات البحث هو الوسيلة اليت جتمع هبا امللومات 
الالزمة إلجابة أسئلة البحث. وجتمع املعلومات بواسطة 

  :دوات التاليةواحدة أو أكثر من األ

 االستبانة   -1

هي اإلستمارة اليت حتتوى على  االستبانة
جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزوودا 

. االستبانة 9را  اتحمتملة، أو بفرا  لجإجابةإبجاابهتا واآل
هي إحدى الوسائل العديدة للحصول على البياانت. 

 نسبيا، وميكن ارساله إىلويرجع االستبانة اقتصاد 
                                                           

صاحل بن محد العساق، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. )الرايض:  9 
 942م( ص.  911مكتبة العبيكان. 
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ق بعيدة، كما أن األسئلة أو النود أشخاص يف مناط
  مقننة من فرد آخر.

وميكن أن تستخدم االستبانة الصيغة 
االستفهامية أو الصيغة االخبارية، دون أن يؤثر ذلك 
على مضمون السؤال أو البند، ويف أي من احلالتني 

 0فإن األفراد يستجيبون كتابة ملا هو مطلوب منهم.
بانة يف د أعدهتا. واالستتوزع الباحثة االستبانة اليت ق

هذا البحث حتتوى عن األسئلة بصيغة مجلة متعلقة 
قد متت هذه و ة. م اللغة العربي  مبيول الطالبات إىل تكل  

ابقة دراسة السالاإلستباانت على تطوير الباحثة من 
ة العربية  درا مبصرة بقسم تعليم اللغ ةتعين دراسة حتليلي  

ومية بندا اإلسالمية احلك الرانريي كلية الرتبية يف جامعة
 م.  9114أتشيه سنة 

                                                           

 142...، ص.  مدخلرجا  حممد أبو عالم،  0 
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أدة البحث اجليدة فيجب أن تستويف وأما 
ذا  يعد االستبانة صادقا إ شرطني مها الصدق والثبات.

كان يقيس ما أعد لقياسه. واستخدمت الباحثة 
ام صدق واستخد. onstruct ValidityC 4صدق البنية 

يف هذا البحث للطالبات  Validity Construct البنية
 فصليف ال Darul Ihsan Aceh Besar      مبعهد 

 م. 9112نوفمرب  4يف التاريخ  الثاين

وملعرفة االستبانة اليت قد أعدهتا الباحثة يقيس 
ة اختبار العالقة ما أعد لقياسه، استخدمت الباحث

، ولذلك أن )  uji korelasi product moment)املنتج 
هذه األسئلة تلبية مستوى الداللة املعروف أي من 

(taraf signifikansi   ) لعشرين امليحوثني فهو
. وتعترب هبا أداة صادقة إذا كانت قيمتها 1،444

األسئلة غري صادقة  4. ويعرف أن 1،444أكثر من 

                                                           

 492...، ص.  املدخل إىلصاحل بن محد العساق،  4 
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 productمن نتائج اختبار االرتباط حظة نتاج  )

moment 94(، لذلك جيب التخلص منها وترك 
 لصادقة.  األسئلة ا

 وينقسم االستبانة إىل قسمني، فيها:

هو البياانت الدميوغرافية من (A)  جز  األلف  (أ
لعمر واملتخرجة املبحواثت، تشتمل على ا

 .والفصل
م الطالبات إىل تكل   يتعلق مبيول (B) جز  البا   (ب

بندا من التقريرات  94ة ويتألف من اللغة العربي  
التقريرات  علىاليت تشغل هبا املبحواثت وحيتوى 

 اإلجيابية والسلبية.
 

فاستخدمت وأما مقياس إلجاابت املبحواثت 
يتضمن  الذي ( skala likertالباحثة مقياس ليكرت )

 Sangat)على مخس خيارات فيها موافق بشدة 



41 
 

 
 

Setuju/SS موافق ،)(Setuju/S أقل موافق ،)(Kurang 

Setuju/KS غري موافق ،)(Tidak Setuju/TS غري ،)
 .(Sangat Tidak Setuju/STS)موافق بشدة 

 وبيان عن هذا على النحو التايل:
، 4،  4، 0، 9، 1اإلجيابية يف رقم التقريرات      (1

5 ،11 ،11 ،10 ،14 ،14 ،15 ،12 ،
 . 94، و94، 91،91

، 14، 19، 2، 4، 4التقريرات السلبية يف رقم   (9
 .90، و99، 14

  
 املقابلة -9

كانت املقابلة أدة من أدوات البحث، وهي    
حمادثة مواجهة تقوم هبا الباحثة مع شخص أخر أز 
أشخاص أخرين، هدفها استشارة أنواع معينة من 
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املعلومات الستغالهلا يف حبث علمي أو لالستعانة هبا 
 4يف التوجيه والشخيص والعالج.

تقوم الباحثة يف هذا البحث ابملقابلة على 
 يف ة اليت تعلم يف الصف الثاينالعربي   مدر سة اللغة

. Jeumala Amal Pidie Jayaمبعهد  مدرسة الثانوية
 مسألتها الباحثة فيما يتعلق مبيول الطالبات إىل تكل  

 4لة وكانت أسئلة املقاب ة يف هذا املعهد.اللغة العربي  
 سؤال.

 طريقة حتليل البياانت  -د

 االستبانة -1

وتقوم الباحثة يف مجع البياانت ابالستبانة  
 . ةميول الطالبات إىل تكل م اللغة العربي   للتعر ف على

                                                           

: املكتبة اشراحلاملدخل إىل البحث يف العليم السليكية، )صاحل ابن محد،  4 
 111 .، صم( 9111امليكان، 
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ويف االستبانة تقريرات إجيابية وسلبية. 
التقريرات اإلجيابية تشتمل على مخس خيارات منها: 

، موافق 4(=Sangat Setuju/SS)موافق بشدة 
(Setuju/S=)4 أقل موافق ،(Kurang 

Setuju/KS=)0 غري موافق ،(Tidak Setuju/TS=)9 ،
. 1(=Sangat Tidak Setuju/STS)غري موافق بشدة 

 Sangat)وأما السلبية فهي: موافق بشدة 

Setuju/SS=)1 موافق ،(Setuju/S=)9 أقل موافق ،
(Kurang Setuju/KS=)0 غري موافق ،(Tidak 

Setuju/TS=)4 غري موافق بشدة ،(Sangat Tidak 

Setuju/STS=)4 لذلك أن عدد من النتيجة .
 .x  4 =194  94اإلمجالية يف هذه االستبانة هو 

ة، ربي  م اللغة العوملعرفة ميول الطالبات إىل تكل  
 4حسبت الباحثة الدرجة اتمعدلة كما يلي:
�⃐� = 

∑ 𝑥

𝑛
   

                                                           
6 P. Setyosari, Metode penelitian pendidikan dan 

pengembangannya, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 212. 
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 البيان:
    𝑥  ⃐  الدرجة املعدلة = 
 ∑ 𝑥جمموعة درجة االستبانة = 

 𝑥    نة(للعينة يف كل متغري )االستبا= نتيجة إمجالية 
 𝑛   عدد الطالبات = 
 

)نتيحة إمجالية للمبحوثني يف كل  𝑥إذا كان  
)الدرجة     ⃐  𝑥 ابالستبانة( يساوي أكرب منمتغري 

سه، أما وعك املتعدلة(، فامليول عند الطالبات مرتفعة.
، فامليول عند الطالبات    ⃐  𝑥 أصغر من  𝑥إذا كان  

 منخفضة. أو:
 

≤ 𝑥 مرتفعة، إذا كان   𝑥  ⃐    
> 𝑥منخفضة، إذا كان   𝑥  ⃐   
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وعالوة على ذلك، كل متغري جتميعها يف فئات  
كل منها وترد يف جدول توزع الرتدفات، مث قرر زايدة 

 4لكل فئة ابملعادلة التالية: ابلنسبة 

P = 
𝑓𝑖

𝑛
 × 100% 

 البيان:

      P   النسبة = 

 𝑓𝑖تردد الالحظ = 

 𝑛  العينات= عدد 

 املقابلة -9
وكانت الباحثة تتم حتليل البياانت هلذه الرسالة 

 Jeumala Amal Pidie Jayaمبقابلة مدرسة يف معهد 
ت مشكالللتعر ف على  يالسؤال الذويقتصر على 

 .ةالطالبات إىل تكل م اللغة العربي  

                                                           
7 Budiarto, Biostatistik untuk kedokteran dan kesehatan 

masyarakat, ( Jakarta: EGC, 2001), hal. 37. 
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 أما األسئلة فهي كما يلي:
كيف ميول الطالبات إىل تكلم اللغة العربية مبعهد    -أ

Jeumala Amal Pidie Jaya ؟  
ميول الطالبات إىل تكلم  ما األسباب تؤثر يف -ب

 اللغة العربية؟
ما السرتتغية لتنمية ميول الطالبات إىل تكلم اللغة  -ج

 العربية؟
ما املشاكل عند املدرسني يف ترقية ميول الطالبات   -د

 لم اللغة العربية؟إىل تك
كيف الطرق اليت يستعمل املدرسون النتها    -ه

 املشاكل؟ 
كيف اشرتاك املعهد لنمو ميول الطالبات إىل تكلم   -و

 ؟ Jeumala Amal Pidie Jayaاللغة العربية مبعهد 
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شها  حتليل البياانت أبجوبة املدرسة وتناقتقوم الباحثة 
كما كانت مشكلة الطالبات إىل تكلم اللغة العربية 

 حينما املقابلة. Jeumala Amal Pidie Jayaيف مبعهد 



 
 

85  

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت -أ
 حملة عن ميدان البحث -1

ن كما وردت الباحثة يف الفصل السابق أ
لة. ومن ستبانة واملقابمقايس امليول يف هذا البحث ابال

ذلك فإن يف هذا الفصل مما حيتاج إىل البحث عن 
 Jeumala Amal Pidieامليداين الذي عقده يف معهد 

Jaya من البياانت اجملموعة من ذلك  حيث نستنتجه
ة املعهد حتقيقا يف مجيع الفروض اليت افرتضتها الباحث

 يف الفصل األول.
إحدى املعاهد   Jeumala Amalكان معهد 

وهو يقع يف الشارع    Pidie Jayaاإلسالمية املعروفة بـ 
(   Sultan Iskandar   Mudaسلطان إسكندر مودى )

 Jeumalaّن معهد إ Lueng Putu, Bandar Baru.يف 

Amal  بناه األستاذ احلاج توكو عبد هللا حتت اشراف
ينايري  2مؤسسة توكو لكسمنا احلاج إبراهيم ابلتاريخ 
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ميالدية. ويتعلم فيه الطالب والطالبات من  9588
مجيع احناء أتشيه ومن خارجها. وتدرس فيه العلوم 
الدينية كالفقه واحلديث والسرية النبوية وغريها والعلوم 

لغة ة وتدريس احملادثة من علم الاللغة كاللغة اإلجنليزيّ 
غريها من ة و ة زالكيماويّ ة، واحلساب والبيولوجيّ العربيّ 
 ة. الطبيعيّ  العلوم

 وأما أغراض أتسيس هذا املعهد فهي:
وهذيب األجيال املتخصصني بتعاليم  تكوين -9

 اإلسالم والتنكولوجي.
ة لعربيّ م اللغة اهتذيب األجيال املاهرين يف تكلّ  -2

 ة. وينشئ هذا املعهد بتعاليمواللغة اإلجنليزيّ 
ا. ة كاخلياط وغريهالكمبوتري واملهارة  اليداويّ 

املعلمني الذين يعلمون يف هذا املعهد  وإنّ 
متخرجني يف اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا 

 9واجلامعة خارج البيالد.
                                                           

 2195نوفمبري  91املقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية يف الرتيخ 9 
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 Jeumala Amal Pidie Jayaفكان معهد 
ة ومنهج نيّ ة الوطيستعمل منهجني فيها منهج التعليميّ 

اين مديره اليوم الدكتوراندوس محدة. ة املعهديّ التعليميّ 
حتت اشراف الدكتوراندوس حبتيار.  ومدرسة الثانوية

يف هذا  ةوابلتايل املدرسون الذين يقومون ابللغة العربيّ 
 املعهد:

 1،1اجلدول 
ة  الينن نللونن اللةة اللربية دمدرسة الااونننيأمساء املدرس

  Jeumala Amal Pidie Jayaيف ملهد 

 

 النظيفة أمساء املدرسني
 األول فصليف ال املدّرسة كتوراندا خادجةد ال

 الثاين فصليف ال املدّرسة ساراينالدكتوراندا 
 الثالث فصليف ال املدّرس الدكتوراندوس سايويت

  Jeumala Amal Pidie Jayaاملصدر: مكتبة معهد 
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والتعليم  ةأما املباىن والوسائل لرتقية غرض الرتبيّ 
فهي كما  Jeumala Amal Pidie Jayaيف معهد 

 ظهرت يف اجلدول التايل:

 1،4اجلدول 

ملهد  ة والتلليم يفاملباىن والنسائل لرتقية غرض الرتبي  
Jeumala Amal Pidie Jaya 

 عدد ةونع من املباىن والنسائل التلليوي   رقم
 9 معمل اللغة 9
 9 معمل احلسوب 2
 9 ةمعمل الطبيعيّ  3
 9 مكتبة 4
 9 غرفة الوسائط املتعددة  5
 9 مبىن متعدد الوظائف 1

 وحدات 6 اجملونع
  Jeumala Amal Pidie Jayaاملصدر: مكتبة معهد 
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وحدات املبىن والوسائل  Jeumala Amal Pidie Jaya 1ملعهد 
طالب من حيث مدرسة  455ة والتعليم وفيه لرتقية غرض الرتبيّ 

 ة. ولتوضيح عدد الطلبة كما ظهر يف اجلدول التايل:الثانويّ 

 1،4اجلدول 

 يف ملهددمدرسة الااوننة عدد الطلبة 
 Jeumala Amal Pidie Jaya 

 صنلالف الرقم
 عدد الطلبة

 اجملونعة الطالبة الطالب
 945 51 55 األول فصلال 9
 911 85 55 الثاين فصلال 2
 951 81 51 الثالث فصلال 3

 144 235 221 اجملموع
  Jeumala Amal Pidie Jayaاملصدر: مكتبة معهد 
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 ةمينل الطالبات إىل تكل م اللةة اللربي   إجراء -4
 Jeumala Amal Pidie دملهد ةليلي  دراسة حت)

Jaya.يف البحث امليداين ) 
أول ما تقوم به الباحثة قبل إجراء البحث 
هو مقابلة مع رئيس املدرسة فيه، فاستأذن من 

 2رئيس املدرسة للقيام إبجراء حبث حتليلية.
 اجملموعة يف ليليّ توضحها الباحثة ابلتوقيت التح

 األيت: دول ة كما قي جالتحليليّ 
 1،1اجلدول 

 اإلجراء التحليلي  
 التارنخ اإلجراء اللقاء

 م 2195نوفمرب  91 االستبانة 9
 م 2195نوفمرب  95 املقابلة 2

تلقى الباحثة الطالبات يف الفصل الثاين 
. االستباانت  عن ميول لتعطي االستباانت

                                                           

   م 2195نوفمرب  Jeumala Amal Pidie Jaya  ،91 معهد 2 
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 Jeumala  مبعهدة اللغة العربيّ م ىل تكلّ الطالبات إ

Amal Pidie Jaya .من االستباانت  صيلالتح
 تكتب يف الفصل الرابع من هذه الرسالة.

يف اليوم التايل، تلقي الباجثة مدّرسة اللغة   
 Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهدالعربية 

البات مبيول الط عما لتقابلها. وقد سألت الباحثة
 3ة.إىل تكلم اللغة العربيّ 

 حتليل البياانت -ب
ا الباحثة اليت قدمتهواملقابلة ستبانة النتيجة من االوأما 

 فهي ما يلي:
 ة البياانت الدمينغرافي   -1

عينة ة من التشتمل البياانت الدميوغرافيّ 
على العمر واملتخرجة والفصل. وبيان على هذه 

 املعلومات يف اجلدول اآليت:
 

                                                           

   م 2195نوفمرب  Jeumala Amal Pidie Jaya ،95معهد  3   
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 1،4اجلدول 
 اللينة ة منالبياانت الدميةرافي  

البياانت  الرقم
 ةالدمينغرافي  

النسبة  الرتددات الفئات
املئننة 
)%( 

 % 21 5 سنة 91 العمر -9
 % 66 11 سنة 11
 % 92 3 سنة 98

امللهد  املتخرجة -2
 اللصري

44 111 % 

الفصل الااين  الفصل -3
IPA 4 

44 111 % 

اعتمادا على بياانت النتيجة يف اجلدول 
من العينة كان فظهرت أن أعمر الطالبات  4،5

طالبة وتكون  95سنة حيث العدد  95أكثرهن 
كلهن   وهذا اجلدول يشري إىل أنّ . % 18
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 ويتعلمن يف املعهد العصريمتخرجات يف 
 البينات يدل على أنّ  .IPA 4الفصل الثاين 

م التؤثر يف ميول الطالبات إىل تكلّ  الدميغرافية
 ة.اللغة العربيّ 

 
يف ة لربي  م اللةة الىل تكل  حتليل مينل الطالبات إ -4

 االستباوة

 ستبانةالمن ا مؤشرة لهامليول على  وأما
 ما يلي:كاليت قدمتها الباحثة فهي  

 السعادة (أ

 يف اجتذااب عن ميول رتالسعادة اليت ظه
ايل هلذه اإلمجة. العربيّ م اللغة ىل تكلّ الطالبات إ
ترفع من امليول إذا كانت  .24،92البياانت 
فتكون ميوال مرتفعة. وإن كانت  24،92
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فتكون ميوال منخفضة.  24،92ختفض من 
 وبيان على هذه املعلومات يف اجلدول الآليت:

 1،6اجلدول 

 السلاد  شؤرر الطالبات دم مينل

النسبة املئننة  الرتددات املينل الرقم
)%( 

 % 32 8 مرتفعة -9
 % 66 11 منخفضة -2

 % 911 25 اجملموع
اعتمادا على بياانت امليول من حيث 

من  % 32 أنّ  4،1يف اجلدول  السعادة
 لكن، الطالبات 8وهي  ةالطالبات ميول مرتفع

غة م اللإىل تكلّ  منخفضة من الطالبات % 18
  الطالبات. 95وهي ة العربيّ 
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    1،1 اجلدول

 السلاد  شؤرر الطالبات دم عن مينلالبياانت 

 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

كنت  9
 ةمسرور 
حينما 
 طلبين

أن  درسامل
 أتكّلم اللغة

 العربية

5 28 
% 

98 52 
% 

- - - - - - 
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 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 على رأيي 2
أّن اللغة 

العربية 
 تسرين
 بشدة

91 41 
% 

93 52 
% 

2 8 
% 

- - - - 

ة اللغ تكلمأ 3
 العربية ألنّ 
أريد أن 

حصل أ
على 

النتيجة 

4 91 
% 

94 51 
% 

4 91 
% 

9 4 
% 

2 8 
% 
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 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 يف املمتازة
 احملادثة

أتعّلم  4
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie 

Jaya  ّألن 
أن  أريد

أكون 
ماهرة يف 

95 11 
% 

8 32 
% 

2 8 
% 

- - - - 
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 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 تكّلم اللغة
 العربية

 أتكّلم اللغة 5
  العربية ألنّ 

اخلوف 
بدخول 
حمكمة 

 اللغة

4 91 
% 

5 31 
% 

3 92 
% 

4 91 
% 

5 21 
% 
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 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

كنت  1
مسرورة 

معّلمو ألن 
اللغة 

العربية 
 مبعهد

Jeumala 

Amal 

Pidie 

Jaya 

يدّفعون 
الطالبات 

يف تكّلم 

99 44 
% 

94 51 
% 

- - - - - - 
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 الرقم

البياانت 
عن مينل 
الطالبات 

 شؤرر دم
 السلاد 

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
املنافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

اللغة 
 العربية

واعتمادا على بياانت امليول من حيث 
معظم  فظهرت أنّ  4،5يف اجلدول  السعادة

افقن . وهن مو االستبانةأجوهبن املوافق أبسئلة 
 Jeumala Amal Pidieمبعهد جدا أن يتعلمن 

Jaya  ّيف تكّلم اللغة  اتكون ماهر تأن  نألن
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 هنحينما طلب اتسرور هن يشعرن مب .ةالعربيّ 
أّن  هنوعلى رأي ةاللغة العربيّ  نتكّلميأن  درسامل

أن  دنر بشدة ألن بعضهن ي تسرهنة اللغة العربيّ 
 وتكون ةاحملادثيف  املمتازةالنتيجة حيصلن على 

هن  . ولكن أكثريف تكّلم اللغة العربيةات ماهر 
 .ألّن  اخلوف بدخول حمكمة اللغة نهاتكّلمي

 الباتالط زاولةم   (ب

 ميول يف رت ظهاليتالبات الط مزاولة
ايل هلذه اإلمجة. م اللغة العربيّ ىل تكلّ الطالبات إ
ترفع من امليول إذا كانت . 93،18البياانت 
فتكون ميوال مرتفعة. وإن كانت  93،18

فتكون ميوال منخفضة.  93،18ختفض من 
 املعلومات يف اجلدول الآليت:وبيان على هذه 
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 1،6اجلدول 

 الباتالط زاولةم شؤرر الطالبات دم مينل

 النسبة املئننة )%( الرتددات املينل الرقم
 % 61 14 مرتفلة -9
 % 41 91 منخفضة -2

 % 911 25 اجملموع
اعتمادا على بياانت امليول من حيث 

 % 11أن  4،8يف اجلدول مزاولة الطالبات 
 95وهي  ةمن الطالبات ل ميول مرتفع

منخفضة من الطالبات  % 41الطالبات، لكن 
 الطالبات. 91ة العربية وهي إىل تكلم اللغ
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 1،9اجلدول 

 الباتالط زاولةم شؤرر الطالبات دم البياانت عن مينل

 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أتكّلم اللغة  5
العربية 
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya  

بدون دائما
األمر من 

 أحد

4 91 
% 

94 51 
% 

5 28 
% 

- - - - 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

ال أحّب أن  8
أتكّلم اللغة 
 االعربية ألنّ 

 يسئمين

- - 3 92 
% 

5 31 
% 

1 24 
% 

5 28 

أحتّمس  5
تكّلم اللغة 

 ينالعربية ألن
 سأانل

اهلديّة من 
 املدرسة

2  94  4  2  3  
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أشعر  91
الل أن ملاب

 أتكّلم الللغة
العربية 
مبعهد  

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 
 اننقصل

 املفردات

-  5  5  8  3  
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أتكّلم اللغة  99
العربية 
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 

 نشيطة
عندما كنت 
 يف الفصل

 الدراسي

5 21 
% 

3 92 
% 

93 52 
% 

4 91 
% 

- - 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أتكّلم اللغة  92
 ئمادا العربية
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 

مع العّلمني 
 والصاحبات

8 32 
% 

99 44 
% 

1 24 
% 

- - - - 

يسّرين أن  93
ممارسة  تزال

ة اللغة العربي

- - 9 4 
% 

3 92 
% 

5 28 
% 

94 51 
% 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

مبعهد 
Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 
أتكّلم اللغة  94

العربية ولو  
كانت 
 القواعد

النحوية 
والصرفية 

مل  عندي

92 48 
% 

99 44 
% 

9 4 
% 

9 4 
% 

-  
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 زاولةم
 الباتالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
نافق م

 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

تكن 
 صحيحة

ة بع مسابقأت 95
اخلطبة 
ابللغة 
العربية 
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 

3 92 
% 

5 31 
% 

3 92 
% 

5 31 
% 

9 4 
% 
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واعتمادا على بياانت امليول من حيث 

 فظهرت أنّ  4،5يف اجلدول البات ة الطزاولم
بعضهن يوافقن أبسئلة االستبانة وأخرون نقص 

عهد تكّلم اللغة العربية مببعضهن ي املوافق هبا.
Jeumala Amal Pidie Jaya  بدون األمر  دائما

ّلم تك نتحّمسي نشيطة. نهاتكّلمي و من أحد
مسابقة  نعبت. ياهلديّة سينلن ة ألناللغة العربيّ 

أن  نبحي الولكن بعضهن ة اخلطبة ابللغة العربيّ 
 نشعر ي سائمات و اة ألنّ اللغة العربيّ  نكّلمتي
عند  ةة والصرفيّ النحويّ  كانت القواعد. اللملاب

 .مل تكن صحيحة بعضهن
 رغبة فيهال (ج

البات يف ميول الط تر رغبة فيه اليت ظهال
 ياانتاإلمجايل هلذه البة. العربيّ م اللغة ىل تكلّ إ

 95،18ترفع من امليول إذا كانت  .95،18
فتكون ميوال مرتفعة. وإن كانت ختفض من 
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 وبيان علىفتكون ميوال منخفضة.  95،18
 هذه املعلومات يف اجلدول الآليت:

 1،11اجلدول 

 رغبة فيهال شؤرر الطالبات دم مينل

 ()%النسبة املئننة  الرتددات املينل الرقم
 % 61 14 مرتفلة -9
 % 41 91 منخفضة -2

 % 911 25 اجملموع
اعتمادا على بياانت امليول من حيث 

من  % 11أن  4،91يف اجلدول  رغبة فيهال
الطالبات،  95ميول مرتفع وهي  الطالبات 

م إىل تكلّ  منخفضةمن الطالبات  % 41لكن 
 الطالبات.  91ة وهي اللغة العربيّ 
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 1،11اجلدول 

 رغبة فيه شؤرر الطالبات دم البياانت عن مينل

 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم

 رغبة فيه

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
بشد  
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 أتعّلم اللغة 91
العربية مع 

لصاحبات ا
أكرب سنا 

  مين 
ملمارسة 

3 92 
% 

95 11 
% 

4 91 
% 

2 8 
% 

9 4 
% 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم

 رغبة فيه

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
بشد  
(STS) 

F % F % F % F % F % 

تكّلم الغة 
 العربية

 أتكّلم اللغة 95
العربية 
حينما  
 كنت

 عضوان
منّظمة 
الطلبة 
مبعهد 

- - 2 8 
% 

92 52 
% 

5 21 
% 

1 24 
% 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم

 رغبة فيه

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
بشد  
(STS) 

F % F % F % F % F % 
Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم

 رغبة فيه

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
بشد  
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 تدخل 98
حمكمة 
 اكثري اللغة  

ألّنين ال 
 أتكّلم اللغة

ة العربيّ 
مبعهد 

Jeumala 

Amal 

Pidie Jaya 

- - 8 32 
% 

99 44 
% 

4 91 
% 

2 8 
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 الرقم

البياانت 
 عن مينل

الطالبات 
 شؤرر دم

 رغبة فيه

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
بشد  
(STS) 

F % F % F % F % F % 

كنت  95
طالبة 

 يف شيطةن
 مسكن

الطالبات 
مبعهد 

Jeumala 
Amal 

Pidie Jaya  

2 8 
% 

92 48 
% 

5 21 
% 

1 24 
% 

- - 
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واعتمادا على بياانت امليول من حيث 

 فظهرت أنّ  4،99يف اجلدول  رغبة فيهال
 ق.املواف أقلبعضهن يوافقن بفائدة وأخرون 

بات لصاحاللغة العربية مع ا نتعّلمبعضهن ي
 ةملمارسة تكّلم الغة العربيّ   أكرب سنا منهن 

 نكانت عضواة حينما  اللغة العربيّ  نتكّلموي
 يف شيطةطالبة ن حىت تكون منّظمة الطلبة

حمكمة  ندخلولكن بعضهن  الطالبات مسكن
ة مبعهد يّ اللغة العرب نتكّلميال  نألنّ  كثريااللغة  

Jeumala Amal Pidie Jaya 
 اتبلاالط هتماما (د

اليت ظهرت يف ميول  اتبلاالط اهتمام
ايل هلذه اإلمجة. م اللغة العربيّ ىل تكلّ الطالبات إ
ترفع من امليول إذا كانت . 24،51البياانت  
فتكون ميوال مرتفعة. وإن كانت  24،51

فتكون ميوال منخفضة.  24،51ختفض من 
 وبيان على هذه املعلومات يف اجلدول الآليت:
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 1،14اجلدول 

 اتلباالط هتواما شؤرر الطالبات دم مينل
 النسبة املئننة )%( الرتددات املينل الرقم

 % 44 99 مرتفعة -9
 % 46 11 منخفضة -2

 % 911 25 اجملموع
اعتمادا على بياانت امليول من حيث 

 % 44أن  4،92يف اجلدول الطالبات  اهتمام
الطالبات،  99من الطالبات ميول مرتفع وهي 

 مإىل تكلّ منخفضة من الطالبات  % 51لكن 
 الطالبات.  94ة وهي اللغة العربيّ 
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 1،14اجلدول 

 اتبلاالط هتواما شؤرر الطالبات دم البياانت عن مينل

 الرقم

البياانت عن 
 مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 هتواما

 اتلباالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

منو تكّلم  21
 اللغة العربية

حينما  تزداد 
كنت طالبة 

 مبعهد

Jeumala 

Amal Pidie 

Jaya 

94 51 
% 

99 44 
% 

- - - - - - 
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 الرقم

البياانت عن 
 مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 هتواما

 اتلباالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أمارس اللغة  29
 العربية جّيدة

5 31 
% 

99 44 
% 

4 91 
% 

9 4 
% 

- - 

ة بع احملادثأت 22
 ابهتمام كبري

8 32 
% 

91 14 
% 

9 4 
% 

- - - - 

 يف كثريا  أانم 23
الفصل عند 

 احملادثة 

- - - - 4 91 
% 

99 44 
% 

91 41 
% 

 أميل إىل 24
ب عندما اللع

 احملادثة 

- - - - 5 31 
% 

99 44 
% 

5 21 
% 
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 الرقم

البياانت عن 
 مينل

الطالبات 
 شؤرر دم
 هتواما

 اتلباالط

 خيارات اإلستباوة
منافق 
 بشد 
(SS) 

 منافق
(S) 

أقل 
 منافق
(KS) 

غري 
 منافق
(TS) 

غري 
منافق 
 بشد 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

أن  نشطت 25
أطّور فصل 

احملادثة 
 عندما كنت

يف  عضوا
منّظمة الطلبة 

 مبعهد

Jeumala 

Amal Pidie 

Jaya 

4 91 
% 

91 14 
% 

4 91 
% 

9 4 
% 

- - 
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واعتمادا على بياانت امليول من حيث 

 فظهرت أنّ  4،93يف اجلدول  اهتمام الطالبات
منو  ق.املواف أقلبعضهن يوافقن بفائدة وأخرون 

طالبة  هن تكونحينما تزداد ة تكّلم اللغة العربيّ 
اللغة  نارسمي. Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد
. لكن رياحملادثة ابهتمام كب نبعتوي ة جّيدةالعربيّ 

ب اللع وميلن إىليف الفصل  بعضهن ينمن كثريا
 .عندما احملادثة

 
 النتائج من املقابلة -4

ة أن سة اللغة العربيّ قد حبثت الباحثة مدرّ    
اللغة  مالطالبات ليست هلن ميول إىل تكلّ معظم 
وهذه النتائج موافقة  ة إال قليال.العربيّ 
 ستبانة.ابال

 كما شرحت املدّرسة عند املقابلة أنّ 
 Jeumala Amal Pidieميول الطالبات يف معهد 
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Jaya جتعلهم ة. و م اللغة العربيّ خفضة إىل تكلّ من
 قالت املدرّسة:هذه امليول عادة فيما بينهن. 

لطالبات واهتمام ا"بعضهن ال حينب اللغة العربّية 
ألسباب ا . إنّ "ةم اللغة العربيّ إىل تكلّ  منخفضة

 اليت تؤثر ميول الطالبات منخفضة هي أنّ 
اللغة  مالطالبات كانت بعضهن سائمة إىل تكلّ 

 Jeumalaاختيارهن معهد  العربية، بدليل أنّ 

Amal Pidie Jaya ليس هلن الغاية  يدل على أنه
إلضافة إىل ابة متاما. و إىل التعمق يف اللغة العربيّ 

م  تكلّ يف كبريذلك، فإن البيئة ال أتيت أبثر ب
 Jeumalaإسهام معهد  ولو كانة اللغة العربيّ 

Amal Pidie Jaya  ّملرتقية قدرة الطلبة إىل تكل 
 ة أقل. أكثر من الطالبات ينظرن أنّ اللغة العربيّ 
من ة حنو وصرفها صعوبة عندما يتكلاللغة العربيّ 

وتلك الصعوبة تكون عقدة وممارستها. 
 الطالبات إىل تكلّم اللغة العربّية مرارا.
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ة اليت يستخدمها كانت السرتجتيّ 
اللغة  ماملدرسون لرتقية ميول الطالبات إىل تكلّ 

ة ة هي ابستخدام الوسائل والطرق التعليميّ العربيّ 
عددة وهلم املشاكل املت ة.م اللغة العربيّ عند تعلّ 

حينما ينمو ميول الطالبات منها أقل استجابة 
عطي ة.لذلك يم اللغة العربيّ الطالبات إىل تكلّ 

 ةاملدرسون العقوبة ملن ال يتكلمن اللغة العربيّ 
قد أضافت املدّرسة: بدخول حمكمة اللغة. و 

 ماشرتك املعهد يف منو ميول الطالبات إىل تكلّ 
 ة للطالبات اليتطاء اهلديّ ة ابعاللغة العربيّ 

 Jeumalaة مبعهد م اللغة العربيّ ينشطن تكلّ 

Amal Pidie Jaya." 

 ستباانتاالبة اإجيف هذه البحث تدل 
معظم الطالبات ليست هلن  واملقابلة مناسة أنّ 

 ة.م اللغة العربيّ امليول إىل تكلّ 
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 مناقشة البياانت  -ج

ة عربيّ اللغة الم تكلّ وظهرت امليول عند الطالبات إىل 
 . احثةمبا حتصيل االستبانة واملقابلة اليت تتم البهذا و  منخفضة

. 55،18اإلمجايل هلذه البياانت  قد ظهر البحث أنّ 
ة. يّ م اللغة العربإىل تكلّ  معظم الطالبات ليس هلن ميول

لة حثة ابملقابعندما تقوم البا ةسعتمادا على شرح املدرّ ا
طالبات جائت من نفس وأجوبة االستبانة فمشكلة ال

 Jeumala Amalالطالبات مبعهد  الطالبات. تكون عادة أنّ 

Pidie Jaya  ة العربيةلغة من الجنليزيّ غة اإلإىل تكلم الل أرغنب .
ية ميول ق التدريس لرتقلذلك حيتاج إىل تطوير الوسائل وطر 

ن يدافعوا حياول املدرسون أة. و م اللغة العربيّ ىل تكلّ الطالبات إ
 الطالبات.
بات إىل تؤثر يف ميول الطال الف ةالدميغرافيّ انت بيا إنّ 

رسالتها  ختة اجلنة يفاقالت ف كماوهذا   ة.م اللغة العربيّ تكلّ 
ة على ميول الطالبات يف تعلم اللغة العربي املؤثرة عوامل أنّ 

 ةة. العوامل الداخليّ ة وعوامل اخلارجيّ منها العوامل الداخليّ 
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الطالبات عندما يشرتكن يف عملية التعليم من حيث حالة 
نفيز م الطالبات وآملهن وتيف الفصل، اهتما ةاللغة العربيّ 

عوامل اخلارجية فيها عوامل األسرة، عوامل  النفسي. مث
لطريقة ا املدرسة، تنفيز وتعليق بني املدرسني والطالبات،

 4ة، ونظام املدرسة وما خصة فيها.والوسيلة التعليميّ 

                                                           
4  Fatikhatul Jannah, Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

siswa kelas X-4 dalam belajar Bahasa Arab (Studi kasus di MAN 

Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta: Yogyakarta, 2010) 

 



 
 

011 

 الفصل اخلامس 
 خامتة

 نتائج البحث -أ
قد امتت الباحثة يف البحث عما يتعلق مبيول الطالبات 

الة ة. وحيسن هلا يف اختمام هذه الرسم اللغة العربي  إىل تكل  
 ة.اني  امليداليت حتصل عليها، وفقا ملا وجدت البياانت 

 Jeumala Amalيف معهد  ميول الطالباتكانت  -0

Pidie Jaya ة. م اللغة العربي  خفضة إىل تكل  من 
بعضهن سائمة كثرية، منها   الطالبات  تمشكالإن  -2

 ة، بدليل أن اختيارهن معهدم اللغة العربي  إىل تكل  
Jeumala Amal Pidie Jaya  يدل على أنه ليس هلن

كثر من أ ة متاما.اللغة العربي  الغاية إىل التعمق يف 
عوبة ة حنو وصرفها صاللغة العربي   الطالبات ينظرن أن  

عوبة ة وممارستها. وتلك الصعندما يتكلمن اللغة العربي  
إن  مرارا. ةم اللغة العربي  تواجه إعاقة الطالبات إىل تكل  

السرتجتية اليت يستخدمها املدرسون هي بتطوير 
 ة.ي  ة عند تعلم اللغة العربالوسائل والطرق التعليمي  



010 
 

 املقرتحات -ب
 أن ختتم الباحثة كتابة هذه الرسالة فيحسن هبا قبل

أن تلتقي اإلقرتاحات عسى أن تكون مفيدة ملن يهتم هبا 
 فيما يلي:

 أن  Jeumala Amal Pidie Jayaينبغي ملسؤيل معهد  -0
 ة.م اللغة العربي  تكل  

 Jeumala Amal Pidie Jayaينبغي للمدرسني مبعد  -2
ينموا ميول ة أن صا مدرسون اللغة العربي  خصو 

رق بتطوير الط ةم اللغة العربي  إىل تكل  الطالبات 
 .والوسائل احملتاجة

 أن Jeumala Amal Pidie Jayaينبغي للطالبات مبعهد  -3
وييدافعن نفسهن حىت يكون ميوال هلن إىل ن يفضل
 ة.م اللغة العربي  تكل  
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 2791دار انشر، املعجم الوسيط، القاهرة: ، هيم أنيسابر إ

 دون السنة()ب  طرق التدريس الللغة العربية ،إبراهيم زكراي
 ةالتجاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربي . إبراهيم محادة

لقاهرة:  . ا واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا
 2797، دار الفكر

ا، ، القاهرة: أغكساملعجم الوسيط هيم وإخوانه،اابر ، أنيس
2791 

 1009 ،الرايض ..علم النفس الرتبويمساعيل الفقه، إ

 1022 العربية يف مهارة الكالم،مادة تعلم اللغة أفرزل، 
 يف طرق تعليم اللغة العربية لألجانب .جاسم جاسم علي

 A.S.Nurdin ،2771كواال ملبور:  .. الطبعة األوىل
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عمان:  ،النفساملدخل إىل علم جودت جابر وآخرون ، 
مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، والدار العلمية الدولية، 

1001. 
طبقة ، الاملنجد يف اللغة واألعالم مجع احلقوق حمفوظة،

  1001 التاسعة وثالثون، بريوت: دار املشرق،
عليم دليل للمعلم للكتابة األساسي يف ت .علي يونس فتحي

 2791. ، اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 بريوت، دار ،املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، 
 2791، املشر

طرق تدريس اللغة  العال، عبد املنعم سيد عبد. د/ت.
 : مكتبة غريب. العربية

عليم ت وإبراهيم حممد عطا.الكندري بد هللا عبد الرمحن ع
بة . الكويت:  مكتالعربية املرحلة االبتدائية اللغة

 2771، الفالح

  2311، إضاءتعبد الرمحن بن إبرهيم الوزان، 
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 ، معهدتدريس فنون اللغة العربية أمحد مدكور،علي 
دار  :للرتبوية جامعة القاهرةالدراسات البحوث 

 2772الشواف، 
يس مهارات اللغة املراجع يف تدر علي سامي احلالق، 
 1020، دنراال-عمان ،العربية وعلومها

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل ابن محد، 
 1000املكتبة امليكان، حلاشر: ا

دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية  ، طعيمة شدي أمحدر 
، مكة املكرمة: جامعة أم  تعليم العربية  لربامج
  2790، القرى

 .مدخلرجاء حممد أبو عالم، 
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ANGKET PENELITIAN  

ةميول الطالبات إىل تكّلم اللغة العربيّ   

 (Jeumala Amal Pidie Jaya مبعهد ةليليّ )دراسة حت 
No. Koresponden :                           

Tgl pengisian       : 

 

A. Data Demografi 

Isilah pertanyaan di bawah ini dan berikan tanda 

check list (√) pada kotak di depan item yang telah 

disediakan sesuai dengan data diri siswi. 

1. Usia                               :      

2. Pendidikan Terakhir      :     

 

 

3. Kelas                             : 

 

 

MTs 

Pesantren Modern 

SMP 

Pesantren Salafi 

(diisi oleh peneliti) 



 
 

B. Minat siswi dalam berbicara Bahasa Arab  

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan di bawah 

ini dan berilah tanggapan dengan sebenarnya dan 

penuh tanggung jawab dengan memberikan tanda 

(√) pada pilihan jawaban yang telah tersedia. 

2. Pendapat anda tidak akan berpengaruh pada nilai 

akademik. 

3. Angket ini hanya kepentingan ilmiah, maka 

diharapkan jawaban yang objektif dan jujur. 

4. Alternatif jawaban yang tersedia ialah: 

a). Sangat setuju                : SS 

b). Setuju                           : S 

c). Kurang Setuju              : KS 

d). Tidak setuju                 : TS 

e). Sangat tidak setuju      : STS 



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

1. Saya senang jika guru 

meminta saya untuk 

berbicara Bahasa Arab di 

Jeumala Amal Pidie Jaya.  

     

2. Menurut saya berbicara 

Bahasa Arab sangat 

menyenangkan. 

     

3. Saya berbicara Bahasa 

Arab karena ingin 

mendapatkan nilai 

Muhadatsah yang 

memuaskan. 

     

4. Saya sekolah di Jeumala 

Amal Pidie Jaya karena 

ingin pintar berbicara 

Bahasa Arab. 

     



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

5. Saya berbicara Bahasa 

Arab karena takut masuk 

mahkamah bahasa. 

     

6. Saya senang guru Bahasa 

Arab di Jeumala Amal 

Pidie Jaya ikut memotivasi 

siswi dalam berbahasa 

Arab. 

     

 

7. 

Saya selalu berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala 

Amal Pidie Jaya tanpa 

disuruh siapa pun. 

     

8. Saya tidak tertarik 

berbicara Bahasa Arab 

karena membosankan. 

     

9. Saya bersemangat dalam 

berbicara Bahasa Arab 

     



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

karena mendapatkan 

penghargaan dari sekolah. 

10. Saya malas berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala 

Amal Pidie Jaya karena 

kekurangan kosakata. 

     

11. Saya aktif berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala 

Amal Pidie Jaya saat di 

ruang belajar saja. 

     

12. Saya selalu berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala 

Amal Pidie Jaya dengan 

guru dan teman-teman. 

     

13. Saya sangat senang jika 

praktik Bahasa Arab di 

     



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

Jeumala Amal Pidie Jaya 

dihapuskan. 

14. Saya tetap berbicara 

Bahasa Arab meskipun 

banyak kaidah yang belum 

benar. 

     

15. Saya ikut serta dalam 

perlombaan pidato Bahasa 

Arab di Jeumala Amal 

Pidie Jaya. 

     

16. Saya sering belajar dengan 

kakak kelas untuk melatih 

skill berbicara Bahasa 

Arab. 

     

17. Saya berbicara Bahasa 

Arab selama menjadi 

pengurus OSMID saja. 

     



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

18. Saya sering masuk 

mahkamah bahasa karena 

tidak berbicara Bahasa 

Arab di Jeumala Amal 

Pidie Jaya. 

     

19. Saya pernah menjadi siswi 

teraktif berbahasa Arab di 

kampus putri Jeumala 

Amal Pidie Jaya. 

     

20. Perkembangan berbicara 

Bahasa Arab saya 

meningkat selama di 

Jeumala Amal Pidie Jaya.  

     

21. Saya mempraktikkan 

Bahasa Arab dengan baik.  
     

22. Saya mengikuti kelas 

Muhadatsah dengan 

seksama. 

     



 
 

 

 

No. 

 

 

Pernyataan 

 

Tanggapan Siswi 

 

SS  S KS  TS STS 

23. Saya sering tidur di kelas 

saat kelas Muhadatsah 

berlangsung. 

     

24. Saya cenderung bermain-

main saat kelas 

Muhadatsah. 

     

25 Saya aktif 

mengembangkan kelas 

Muhadatsah di kampus 

putri saat menjadi 

pengurus OSMID. 

     

 



 
 

DAFTAR WAWANCARA GURU BAHASA ARAB  

DI JEUMALA AMAL PIDIE JAYA 

1. Peneliti: Bagaimana minat siswi dalam berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala Amal Pidie Jaya? 

 Guru     : Minat siswi dalam berbicara Bahasa Arab 

di Jeumala Amal Pidie Jaya rendah. 

2. Peneliti: Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

minat siswi berbicara Bahasa Arab di 

Jeumala Amal Pidie Jaya? 

 Guru     : Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi minat siswi dalam 

berbicara Bahasa Arab di Jeumala Amal 

Pidie Jaya, yaitu mayoritas dari siswi 

merasa bosan ketika berbicra Bahasa Arab 

bahkan mereka memilih untuk sekolah di 

Jeumala Amal Pidie Jaya tanpa 

berkeinginan untuk menguasai Bahasa 

Arab. 

3. Peneliti: Strategi apa yang digunakan guru untuk 

menumbuhkembangkan minat siswi dalam 



 
 

berbicara Bahasa Arab di Jeumala Amal 

Pidie Jaya? 

 Guru     : Untuk menumbuhkembangkan minat siswi 

dalam berbicara Bahasa Arab di Jeumala 

Amal Pidie Jaya, guru menggunakan media 

dan metode belajar yang sesuai dan 

menarik ketika pembelajaran Bahasa Arab. 

4. Peneliti: Hambatan apa saja yang ditemukan dalam 

meningkatkan minat siswi dalam berbicara 

Bahasa Arab di Jeumala Amal Pidie Jaya? 

 Guru    : Terdapat beragam hambatan yang 

ditemukan dalam meningkatkan minat 

siswi dalam berbicara Bahasa Arab di 

Jeumala Amal Pidie Jaya, salah satunya 

ialah kurangnya respon siswi ketika 

diminta untuk berbicara Bahasa Arab. 

 

5. Peneliti: Bagaimana upaya guru dalam mengatasi 

hambatan yang dialami siswi? 

 Guru     : Di antara upaya yang dilakukan guru dalam 

mengatasi hambatan yang dialami siswi 

adalah dengan pemberian punishment 



 
 

(sanksi) terhadap siswi yang tidak 

berbicara Bahasa Arab dengan masuk 

Mahkamah Bahasa.  

6. Peneliti: Apakah sekolah ikut berpartisipasi dalam 

menumbuhkembangkan minat siswi dalam 

berbicara Bahasa Arab? Jika iya, 

bagaimana bentuk partisipasi yang 

dilakukan? 

 Guru     : Iya, dalam hal ini sekolah ikut 

berpartisipasi dan berkonstribusi penuh 

dalam menumbuhkembangkan minat siswi 

dalam berbicara Bahasa Arab. Adapun 

bentuk partisipasi yang dilakukan ialah 

dengan pemberian reward (hadiah) kepada 

siswi yang aktif berbicara Bahasa Arab di 

Jeumala Amal Pidie Jaya. Upaya ini 

dilakukan guna memotivasi siswi agar 

lebih giat dalam berbicara Bahasa Arab.  

 

 



Tabel Hasil Penelitian di Jeumala Amal Pidie Jaya 

No. Koresponden 
  Respon Terhadap Pertanyaan 

Total Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 101 4 4 4 5 5 4 3 4 5 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 95 RENDAH 2 

2 102 5 5 1 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 100 TINGGI 1 

3 103 4 5 2 4 4 4 5 5 2 4 1 4 5 4 2 3 5 4 2 5 4 5 4 4 2 93 RENDAH 2 

4 104 4 4 4 5 1 4 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 85 RENDAH 2 

5 105 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 101 TINGGI 1 

6 106 5 5 5 5 2 5 4 4 4 3 2 3 5 4 3 3 3 2 2 5 4 3 4 3 4 92 RENDAH 2 

7 107 4 5 5 4 2 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 104 TINGGI 1 

8 108 4 4 4 5 4 5 5 2 2 2 4 4 3 5 2 1 5 2 2 4 2 5 3 3 3 85 RENDAH 2 

9 119 4 5 4 4 2 4 4 5 4 2 4 3 5 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 89 RENDAH 2 

10 110 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 1 4 5 5 4 4 5 2 4 5 5 4 5 5 4 105 TINGGI 1 

11 111 4 4 4 5 2 5 4 4 4 5 1 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 107 TINGGI 1 

12 112 4 4 5 5 2 4 4 3 4 4 3 3 5 5 2 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 96 TINGGI 1 

13 113 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 94 RENDAH 2 

14 114 4 4 4 5 1 5 3 5 4 4 1 3 5 5 5 2 5 3 2 5 3 4 5 4 4 95 RENDAH 2 

15 115 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 113 TINGGI 1 

16 116 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 2 2 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 96 TINGGI 1 

17 117 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 91 RENDAH 2 

18 118 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 83 RENDAH 2 

19 119 5 4 4 5 2 4 4 3 4 3 2 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 95 RENDAH 2 

20 120 4 5 5 3 1 5 4 3 3 4 3 5 5 5 2 4 4 2 3 5 4 4 5 4 4 96 TINGGI 1 

21 121 5 4 3 5 3 4 4 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 4 4 100 TINGGI 1 

22 122 5 5 4 5 2 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 111 TINGGI 1 

23 123 4 5 3 5 4 5 3 4 1 4 3 4 4 5 1 4 4 3 2 5 4 4 3 4 4 92 RENDAH 2 

24 124 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 86 RENDAH 2 

25 125 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 88 RENDAH 2 

  rata-rata 95.68  
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