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 إقرار الباحثة

 
أان املوقعة أسفله 

 مرشداليا :   الكامل اإلسم
 5٧٧1يونيو  30أتشيه الكرب، :  مكان امليالد واترخيه

تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل :    قسم
  املعلمني

أقرر أن هذه الرسالة ينتمي إىل أتليفي وال تقدم للحصول على أية 
واآلراء اليت الدرجات األكادمية يف جامعات ما، وليس فيها التأليفات 

أعدها اآلخرون، إال وفقا مببادئ وإعداد البحوث العلمية املذكورة يف 
والباحثة مستعدة لقبول العقوابت فيما يقذف عليها . مراجعها العلمية

 .من انتحال املؤلفات

رقم القيد                 : ۲۲۳۲۲۲٧٩۰ 
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 االستهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 (8سورة يوسف آية )إان أنزلنه قرءاان عربيا لعلكم تعقلون 
 

اقرأ وربك { 8}خلق اإلنسان من علق { 5}اقرأ ابسم ربك الذي خلق 
سورة ){ 1}علم اإلنسان ما مل يعلم { 4}الذي علم ابلقلم {0}األكرم 

 (1-5: العلق
 صدق هللا العظيم

 
 :أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر قال

 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم"
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 اإلهداء
 :هذه الرسالة  أهدي
إىل من محلتين وهنا على وهن وربيتين صغرية، واليت أعطتين  .5

ومازالت تعطي، أمي احلبيبة درماويت أطال هللا عمرها ومتعها هللا 
 والعافيةابلصحة 

إىل أيب اجلليل، والدي عبد الغين، يسر هللا كل أموره يف الدنيا  .8
 .واآلخرة

إىل أخي الكرمي سلمان وأخوايت احملبوابت نوريدا، راييت، نور  .0
العزم، عفيف فتااي الذين يبذلون اجلهد يف مساعديت وتشجيعي 

 .على دراسيت
إىل مشريف فضيل األستاذ الدكتوراندوس عثمان حسني  .4

جستري وفضيلة األستاذة فضيلة املاجستري ومجيع أساتذيت املا
األجالء أينما كانوا، الذين علموين ما مل أكن أعلم، إليهم مجيعا 

 .أقدم هذا اجلهد املتواضع
صديقيت روضة اجلنة ورمساليت، : إىل مجيع أصدقائي األحباء .1

أقول  52رئيس املدرسة ومجيع املدرسني يف املدرسة اإلبتدائية 
جزيال على مساعدتكم لكتابة هذه الرسالة العلمية، شكرا 

 .جزاكم هللا خري اجلزاء
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 كلمة الشكــر
احلمُد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق         

 .واملرسلني نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله الطيبني الطاهرين
( هللا)الباري عزَّ وجل  أول الشكر وآخره أتقدم به إىل املنعم        

سبحانه وتعاىل، الذي أحاطين برعايته اإلهلية العظيمة، ويّسر يل كل 
 .عسري، وأهلمين الصرب والقوة يف شق طريقي حنو البحث العلمي

وأتوجه خبالص شكري وتقديري وعظيم امتناين إىل مشرفني         
األستاذة الفاضلني األستاذ الدكتوراندوس عثمان حسني املاجستري و 

فضيلة املاجستري ملا بذال حسن رعاية ورحابة صدر وروح علمية خملصة، 
, وما قّدما يل من توجيهات ونصائح سديدة ومالحظات قّيمة ومستمرة

 . فدعائي هلما ابخلري والعافية
وأتوجه خبالص شكري وتقديري وعظيم امتناين إىل مدير جامعة 

الرتبية وأتهيل املعلم وجلميع  الرانريي اإلسالمية احلكومة وعميد كلية
األستاذة وموظفي مكتبة اجلامعة الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب 

وأعضاء , 52ورئيس املمدرسة اإلبتدائية . احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة
 .هيئة  التعليم والتالميذ الذين ساعدوه يف مجع البياانت

ئها، مشس وإىل َمْن تعجز كلمايت وتنحين هاميت لعظيم عطا
حيايت اليت ال تغيب، وسبيلي إىل اجلّنة، إىل من وصفتها منذ صغري 
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ابجلبل يف مشوخها، وعظمتها، وابجلمل يف صربها وجلدها، وكالندى يف 
( عبد الغين)وأيب اجلليل ( درماويت)حناهنا الذي ال ينتهي، إليك اي أُمي 

وشاطروين وإىل كل من شدوا أزري  .أطال هللا  عمركما يف صحة وعايف
أمري ألكمل اخلطوات لوالهم بعد هللا سبحانه وتعاىل ألعتذر القلم عن 

أطال هللا أعماركم ابلصحة والسعادة وسدد طريق ( إخويت)رسم الكلمات 
 .اخلري خلطاكم

وأخريًا ال بد من كلمة شكر وحمبة وامتنان إىل كل من شدَّ من 
صرار يف قحقيق أزري، وكل من ساندين يف عملي وأعطاين القدرة واإل

هديف حىت لو كان بكلمة تشجيع واحدة، وممن فاتين ذكر أمسائهم، 
  .جزاهم هللا خري اجلزاء
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يف  لتالميذاالعوامل املؤثرة يف ضعف  "كان موضوع البحث للرسالة هو 

وكانت الباحثة  (".MIN 18 Aceh Besarدراسة وصفية بـ)احلوار 
يف  لتالميذاللحصول على العوامل املؤثرة يف ضعف  اختارت هذا املوضوع

على سيطرة مهارة  لتالميذا ألن احلوار من مهارات اللغة اليت ترقي احلوار
ؤثرة يف ملالعوامل اواألهداف من هذه الرسالة هي للتعرف على . الكالم

على حماوالت املدرسة حلل هذه والتعرف  يف احلوارلتالميذ ضعف ا
. MIN 18 Aceh Besarـب يف احلوار تالميذاملشكالت لعالج ضعف ال

املنهج املستخدم لتأليف هذه الرسالة منهج وصفي وهو نوع من أساليب 
البحث الذى يدرس الظواهر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 
الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة، وكمية توضح حجمها 

أما النتائج احملصولة . وتغرياهتا ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى



 س

 

مل املؤثرة يف ضعف التالميذ هي اليها من هذا البحث هي أن العوع
حيث أن املدرسة ليست متخرجة من قسم اللغة  مدرسة اللغة العربية

وكذلك الطرق . العربية ويف بعض األحيان تعتذر على احلضور يف التعليم
والوسائل املستخدمة يف عملية تعليم وتعلم احلوار غري جذابة ومملة فجعل 

إن ضعف التالميذ يف إضافة إىل ذلك  . ميذ ال يرغبون يف تعلمهاالتال
احلوار هي عدم تعويدهم وممارستهم يف يوميا حيث أن هذه املشكلة تتأثر 

ولذلك البد هناك  .من عدم اهتام املدرسة ابحلوار خارج الفصل
احملاوالت واحلل هلذه املشكلة بتشجيع التالميذ على التعويد واملمارسة 

العربية يوميا والطرق والوسائل املستخدمة عند املدرسة البد أن  ابللغة
تناسب أبحوال وقدرات التالميذ إىل أن جيعلهم راغبني يف تعلم اللغة 

 .العربية خصوصا يف احلوار
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian :   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kelemahan Siswa dalam Dialog 

(Studi Deskriptif di MIN 18 Aceh 

Besar) 

Nama :   Lia Mursyida 

NIM :   221323970 

 

 

Topik penelitian skripsi ini adalah "Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kelemahan Siswa dalam Dialog (Studi 

Deskriptif di MIN 18 Aceh Besar). Peneliti memilih topik 

ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelemahan siswa dalam dialog. Dialog 

adalah salah satu keterampilan bahasa untuk meningkatkan 

penguasaan keterampilan berbicara siswa. Tujuan dari 

skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelemahan siswa dalam dialog dan untuk 

mengidentifikasi upaya guru untuk memecahkan masalah-

masalah tersebut serta memperbaiki kelemahan siswa MIN 

18 Aceh Besar. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk 

menyusun skripsi ini adalah pendekatan deskriptif, yang 

merupakan jenis metode penelitian yang mempelajari 

fenomena alam, sosial, ekonomi dan politik saat ini, studi 

tentang bagaimana mengklarifikasi karakteristik fenomena 

dan kuantitas yang menjelaskan ukuran, perubahan, dan 

derajat hubungannya dengan fenomena lain. Adapun hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelemahan siswa adalah guru bahasa Arab, 

karena gurunya bukan alumni pendidikan bahasa Arab dan 

kadang-kadang meminta izin atas ketidak hadiran dalam 



 ف

 

mengajar. Demikian juga dengan metode dan cara yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dialog 

tidak menarik dan membosankan sehingga membuat siswa 

tidak ingin mempelajarinya. Selain itu, kelemahan siswa 

dalam dialog adalah belum terbiasa  dan tidak 

mempraktikkannya pada keseharian mereka karena masalah 

ini dipengaruhi oleh kurangnya minat guru dalam dialog di 

luar kelas. Oleh karena itu, upaya dan solusi untuk masalah 

ini adalah mendorong siswa untuk terbiasa dan 

mempraktikkan bahasa Arab dalam keseharian mereka dan 

metode yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan 

kondisi dan kemampuan siswa agar mereka mau belajar 

bahasa Arab, terutama tentang dialog. 
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ABSTRACT 

 

The Title of Research : Factors Affecting Students' 

Weakness in Dialogue         

(Descriptive Study at MIN 18 

Aceh Besar) 

Name :  Lia Mursyida 

221323970 

 

 

The research topic for the thesis is "Factors Affecting 

Students' Weakness in Dialogue (Descriptive Study by Aceh 

Besar)”. The researcher chose this topic to identify the 

factors affecting the students weakness in the dialogue. 

Dialogue is one of the language skills that promotes 

students' mastery of speech skill. The goals of this thesis are 

to identify the factors affecting the students ’weakness in the 

dialogue and to identify the teacher’s attempts to solve these 

problems to treat the students weakness with the MIN 18 

Aceh Besar students. The method used by the researcher to 

compose this thesis is a descriptive approach, which is a 

type of research methods, that studies the current natural, 

social, economic and political phenomena, a study of how to 

clarify the characteristics of the phenomenon, and a quantity 

that explains its size, changes, and degrees of its association 

with other phenomena. As for the results obtained from this 

research, the factors affecting the weakness of students are 

the teacher of the Arabic language, as the school is not 

backward from the Arabic language department, and 

sometimes it apologizes for the presence in education. 

Likewise, the methods and means used by the school in the 

process of teaching and learning dialogue are unattractive 

NIM :  
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and boring in order to make pupils do not wish to learn 

them. In addition, the weakness of students in dialogue is 

the lack of habituation and practice in their days as this 

problem is affected by the presence of the teacher’s lack of 

interest in dialogue outside the classroom. Therefore, 

attempts and a solution to this problem are to encourage 

students to get used to and practice the Arabic language in 

their days and the methods and means used by the teacher 

must be appropriate to the conditions and capabilities of the 

students in order to make them willing to learn the Arabic 

language, especially dialogue. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مشكلة البحث - أ

إّن هدف تعليم الّلغة العربّية األساسى هو ترقية الفهم وحتسني  
 القدرة على استعمال الّلغة العربّية كآلة االتصال وتطوير املوثق اإلجيايب
للغة العربّية وترقية الفهم والكفاءة العلمية والعقلية وتوسيع الفكرة العلمية 

ولنجاح تعليم الّلغة العربّية حيتاج إىل مهارااتألربعة  1.والكفاءة اللغوية
واحلوار من الكالم فهو . املتشاركة هياالستماع والكالم والقراءة والكتابة

يها وهو أمرضروري لتدريبه يف مادة من مواد اللغة العربية اليت تعلم ف
 .مهارةإلقاء الفكرة

وللمدرس أن يعلم هذه املهارات ابلطرق الصحيحة، والطريقة 
وهي جمموعة األساليب اليت يستعني هبا املدرس . عنصر مهم يف التعليم

تكون طريقة التعليم فعالية ابستخدام  .يف حتقيق أهداف تربية معينة

____________ 
جامعة أم )، تعليم اللغة العبية للناطقني بلغات أخرىدمحم كامل الناقة،  

 2 .ص( م1891القرى، 

الرانريي : ا آتشيةبند)، املدخل إىل تعليم العربيةسالمي بنت حممود،  
   1.ص(002 فرس، 



  

 

ل مهارة اللغة، ألن استعمال الوسائل الوسائل التعلمية املناسبة لك
الصحيحة واملناسبة يسهل للتالميذ فهم املواد التعليمية، وينشطون يف 

إضافة إىل ذلك البد للمدرس لديه قدرة عالية لتطبيق هذه  .تعلم الكالم
 .املهارة مع وجود الرغبة من عند التالميذ والبيئة الداعمة هلا

أبشيه الكرب ىيتعلم ( 19) احلكوميةكانت املدرسة االبتدائية 
هم يتعلمون الّلغة العربية . التالميذ فيها عّدة الدروس ومنها الّلغة العربية

قامت الباحثة ابملالحظة السريعة أّن املدرسة تبدأ يف . مرتني يف األسبوع
تعليم احلوار بكتابة املفردات على السّبورة، وتقرأها ابتّباع التالميذ مرتني 

وملا كان التالميذ مل . مث تقرأ املدرسة احلوار وترتمجه مجلة فجملة. نيمتكررت
يكن هلم االهتمام به، ويتمثل هذا عندهم ابلّتحادث والّتحامس بينهم 

 ةوعند ما تعطي املدرس. واالشتغال ابألنشطة من رمي الكرة وغريها
 .األسئلة اليستطيعون أن جييبوها

" بحث هذه الرسالة وموضوعهاوبناء على ذلك، تريد الباحثة أن ت
 ".MIN18 Aceh Besarيف احلوار بـ  لّتالميذؤثرة يف ضعف املالعوامل ا

 

 سؤاال البحث -ب
 :البحث يف كتابة هذه الرسالة هي  وسؤاال

____________ 
3
Slameto.BelajardanFaktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: RinekaCipta, 2010), hal. 68 



  

 

 MINيف احلوار بـ  لتالميذؤثرة يف ضعف املما هي العوامل ا -1

18 AcehBesar ؟ 
لعالج هل هناك حماوالت املدرس حلل هذه املشكالت  - 

 ؟ وما هي؟MIN 18 Aceh Besarتالميذ بـضعف ال
 هدفا البحث -ج

وأغراض البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة 
 :وهي

يف احلوار بـ لتالميذ ؤثرة يف ضعف املالعوامل االتعرف على  -1
MIN 18Aceh Besar 

التعرف على وجود حماوالت املدرس حلل هذه املشكالت  - 
 وأنواعهاMIN18 Aceh Besarتالميذ بـاللعالج ضعف 

 
 أمهية البحث-د

 : وأمهية البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف هذه الرسالة فهي
جيد التالميذ حتسنا يف التعلم حبيث يسهل تعلم : للتالميذ -1

 .الّلغة العربية وخاصة احلوار
لتالميذ ؤثرة يف ضعف املأن يعرف العوامل ا: درسللم - 

 .عالجها يف الّلغة العربية وخاصة يف احلواروالبحث يف طرق 
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حتصل على البياانت اليت حتتاج إليها لكتابة : للباحثة - 
ولتم واجبة كتابة الرسالة اليت كلفتها اجلامعة بقسم . الرسالة

 .تعليم اللغة العربية
 حدود البحث  -ه

ؤثرة ملالعوامل ا" تبحث الباحثة يف: احلد املوضوعي -1
"  MIN 18 Aceh Besarيف احلوار بــ لتالميذفيضعف ا

 .من انحية التالميذ واملدرس
 MIN 18تبحث الباحثة هذا البحث بــــ : احلد املكاين - 

Aceh Besar والصف ( 1)اخلامس يف الصف
 (.6)السادس

تبحثالباحثة هذا البحث سنة دراسية :  احلد الزماين  - 
 012/ 019. 

 
 مصطلحات البحث  -و

الباحثة يف حبث هذه الرسالة، تبني معاىن قبل أن تبدأ 
يف  لتالميذايف ضعف  ؤثرةملاالعوامل "املصطلحات اليت ترد يف املوضوع 

 :(MIN18 Aceh Besar)ـاحلوارب
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 عوامل -1
مايقتضي أثراإعرابيا يف : ويف النحو. عوامل مجع من عاملة

املؤثر يف واملعىن لآلخر الباعث أو . ومنه ماهومعنوي كاالبتداء. الكالم
واملراد ابلعوامل هي  2.كثرة اإلنتاج من عوامل الرخاء: يقال. الشيئ

 .البواعث أو املؤثرات اليت تسبب يف عدة األحوال
ويقال  1.ترك فيه أثرا: مؤثرة مبعىن -يؤثر -أثر"ومؤثراسم فاعل من 

 :ابالندونسية وهي
“Daya mempengaruhi yang ada atau timbul dari suatu 

(orang, benda, perbuatan yang ikut membentuk watak dan 

kepercayaan atau perbuatan manusia.”
6 

 
ىف ( شخص أو مادة أو فعل)القوة الواردة أو الناشئة عن : أى

 .بناء سلوك الناس
( شأن، حادث، وغريمها)ويراد بعوامل مؤثرة هي مجيع احلاالت 

 .به إىل حدوث شيء( يؤثر)يؤدي 
 

____________ 
  618. ، صاملعجم الوسيطإبراهيم مدكور وأصحابه، 2
دار : بريوت)املنجد ىف اللغة واالعالم، طبعة جديدةلويس معلوف، 1

  1.ص(املشرق،بدوون سنة
6
 W.J.S Poerwadarminta, KamusBesarBahasa Indonesia, 

Jakarta: BalaiPustaka, 1976, hal 731. 
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 لتالميذضعف ا - 
الضعف ابلضم : خالف القوة، وقيل: الضعف والضعف: ضعف 

مها معا : هو يف اجلسد والضعف ابلفتح هو يف الرأي والعقل، وقيل
 2.جائزان يف كل وجه

لتالميذ مجع من تلميذ، مبعىن طالب أو متعلم أو شحص حيتاج إىل وا
أهل معرفة على أشياء، واصطالحا التالميذ مبعىن طاليب العلم وخصه 

وضعف التالميذ هو  9.العصر ابلطالب الصغري يف املرحل الدراسّية األوىل
نقص قدرهتم على استيعاب املواد خاصة يف احلوار ابلتكلم ابلعربية يف 

 .الفصل أو خارجه
 احلوار - 

مبعىن حمادثة  8.حماورة وحوارا-حياور-حوار لغة مصد من حاور
حديث جيري بني  واصطالحا. حيادث بني شخصني أو أكثر-أي حادث

شخصني أو أكثر يف العمل القصصي، أو بني ممثلني أو أكثر على 

____________ 
، لسان اللسان حتذيب لسان العرب، اجلزء الثاينابن منظور الناشر، 2

 62 .ص
: الناشر)، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربدمحم سياطى البادايين، 9

  121.ص(طباعة والنشر، بدون السنةدار الكاتب العرب لل
 68 ، صقاموس املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة8
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واحلوار هو  يكشف املعلومات ابللسان يف شكل التعرض أو  10.املسرح
 .التحدث بني التالميذ معهم اواملدرسني

 
فعلى ما قد سبق كان هذا البحث يبحث عن األحوال من 

يف احلوار الىت ستقوم الباحثة  هذا  نقصان التالميذ يف املواد العربية خاصة
 .أبتشيه كربى( 19)البحث يف املدرسة االبتدائية 

 
 الدراسات السابقة -ز

كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة علي مقارنة النتائج ومعرفة 
جوانب الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة من خربات الدراسني 

 .السابقني
تطبيق الطريقة املباشرة يف "حتت املوضوع  "دمحماثبرين"الرسالة -1

الرسالة ("  MAN 2 Sigliـدراسة جتريبية ب)تعليم احلوار 
اجلامعية يف جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية غري 

: وأما مشكلة البحث.  01 بند أتشية -املطبوعةدارسالم
وكانت أن املدرس مل يطبق الطريقة املباشرة يف تعليم احلوار، 

____________ 
، (جممع اللغة العربية)، املعجم الوسيطإبراهيم مدكور وأصحابه، 10

 2  ص
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الطريقة املستخدمة هي الطريقة التعليمية بدون الوسيلة 
املتتنوعة املعينة، لذلك كان الطالب يشعرون ابلصعوبة يف 

وأما أهداف البحث فهي ملعرفة فعالية الطريقة . تعلم احملادثة
ونتائج .املباشرة على رفع قدرة التالميذ يف سيطرة احلوار

-T)ت-جة من االختبارالبحث أن الفروض مقبولة ألن النتي

Test )ت-هي أن(T )  أكرب من  ،01احلساب-
مبعىن أن الطريقة املباشرة ترفع قدرة 10، جلدول ا(T)ت

التالميذ يف سيطرة احلوار أو هلا آاثر مهمة فيدفع الطالب 
الدراسة احلالية ختتلف .وترقية جناحهم يف تعلم احلوار

ريقة املباشرة يف ابلدراسة اليت كتبها دمحم اثبرين، تطبيق الط
وقد (. MAN 2 Sigliدراسة جتريبية بــــ)تعليم احلوار 

 .اختلفت يف املكان واملنهج ومشكالت البحث
تعليم احلوار ابلتمثيل "حتت املوضوع " رمحة فرتا تيس"الرسالة  - 

 UleeKareng, Banda)دراسة جتريبية مبعهد ابب النجاح )

Aceh ")ري اإلسالمية الرسالة اجلامعية يف جامعة الران
. 011 بند أتشية -احلكومية غري مطبوعة جامعة دارسالم

أن الطالب يف معهد ابب النجاح : وأما مشكلة البحث
وأهداف البحث ملعرفة دوافع . اليتحدثون العربية الصحيحة

وأما نتائج البحث فإن تطبيق تعليم .الطلبة يف تعلم احلوار
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ة ويزودهم ابملفرادت احلوار ابلتمثيل يكون الطلبة يف احملادث
اجلديدة، وذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة الطلبة أن الدرجة 

وبعد . ، وهي درجة انقصة6152املعدلة يف االختبار األول 
تطبيق تعليم احلوار ابلتمثيل جيد الباحث الدرجة املعدلة يف 

، وهذه النتيجة تدل على أهنا درجة  ،90االختبار البعدي 
لية ختتلف ابلدراسة اليت كتبتها رمحة فرتا الدراسة احلا.ممتازة

دراسة جتريبية مبعهد ابب )تيس، تعليم احلوار ابلتمثيل 
وقد اختلفت يف (. Ulee Kareng, Banda Acehالنجاح 

 .املكان واملنهج ومشكالت البحث
تعليم احلوار بطريقة "حتت املوضوع " زهر الفؤدي"الرسالة  - 

املدرسة العالية اإلسالمية دراسة جتريبية يف )القصص املصورة 
الرسالة اجلامعية يف جامعة الرانري ("  احلكومية بنداآتشية

بند أتشية -اإلسالمية احلكومية غري مطبوعة دارسالم
أن الطالب يف تلك املدرسة ال : ومشكلة البحث.  01 

ميارسون الكالم ابلعربية ألن الطالب ليس هلم دوافع ىف 
حث ملعرفة إجراء تعليم احلوار وأهداف الب. ممارسة العربية

العريب ابلقصص املصورة ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
ونتائج البحث فإن تعليم احلوار بطريقة .  بنداآتشية 
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القصص املصّورة يكون فعاال يف تعليم احلوار ويرفع دوافع 
 .الطالب وقدرهتم على دراسة اللغة العربية

دراسة اليت كتبها زهر الدراسة احلالية ختتلف ابل
دراسة جتريبية )الفؤدي، تعليم احلوار بطريقة القصص املصّورة 

وقد (.  يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بنداآتشية
 .اختلفت يف املكان واملنهج ومشكالت البحث

الدراسة احلالية ختتلف ابلدراسة السابقة، إذا الباحثة 
يف  لتالميذاة يف ضعف املؤثر جتوز أن تبحث عن العوامل 

 (MIN 18Aceh Besarدراسة وصفية بـــ )احلوار 
 

 طريقة كتابة البحث -ح
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام   

الذي وضعته كلية الرتبية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذ النظام 
 :مذكور يف كتاب

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

cetakan ke- II tahun2016” 
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 الفصل الثاىن
 ظريناإلطار ال

 
 التعريف ابحلوار و أغراض تعليمه - أ

 معىن احلوار -1
اجملادلة، : مراجعة الكالم وتداوله، واحملاورة: احلوار يف الّلغة

مل : ومن قوهلم. يرتاجعون الكالم: التجاوب وهم يتحاورون أي: والتحاور
اجلواب فمرجع احلوار للتخاطب والكالم مل يرد ومل يرجع : حير جوااب أي

واملعىن اللغوي العام للحوار هو مراجعة الكالم 11.املتبادل بني اثنني فأكثر
 .واحلديث بني طرفني فإذا أضيف إىل األداين نقلها وتوصيليها لآلخرين

احلوار من مهارات اللغة اليت ترفع الطالب على سيطرة مهارة 
ة امللفوظة أو املكتوبة، وهي واسطة فاحلوار فرع من اللغ  1.الكالم

وميكن تعريف احلوار أبنه شيئ يساعد يف . االتصال والتفاهم بني الناس
نقل معىن أو رسالة من شخص إىل أخيه، وقد تكون هذه الرسالة املنقولة 

____________ 
: بريوت ( )حور)مادة  ،املنجدفىاللغة واألعالملكية،ر املؤسسة الكاثو   
   .ص( 189: دار املشرق 

12
Departemen Agama, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 

Perguruan Tinggi Negeri Islam, (Jakarta: IAIN,1979), hal. 163 
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أو املتبادلة فكرة أو اجتاها عقليا أو مهارة عمل أو فلسفة معينة حلياة أو 
واحلوار فرع من . ية نقلها وتوصيلة لآلخرينشيئ يعتقد البعض يف أمه

طرق االتصال وهو جوهر استمرار احلياة االجتماعية وتطورها وبدونه 
واحلوار هو   1.يستحيل التفاهم ووجود الفعل املشرتك بني أفراد اجلماعة

واللغة اللفظية لكل  12.اللفظية أو املنطوقة وأداة من أدوات االتصال
صنع الفكر والعقل، وهو أساس االتصال جمتمع إنساين هي اليت ت

والبحث، وبدوهنا يصعب علينا أن نتصور تطوير الثقافة اإلنسانية إىل 
 .الصورة اليت جندها اليوم

احلوار أحد األقسام من دروس الّلغة العربية ابملدارس اإلسالمية 
 إبندونيسيا، وكان تعليم الّلغة العربية ال يكون كامال إال بتعليم كل نواحي
الّلغة من حنوها وصرفها من العلوم العربية أو املهارات اللغوية منها احلوار 

واحلوار جزء من الكالم ويرتّكز على قدرة . لرتقية قدرة الطلبة يف الّلغة
 .احملادثة

 
 أغراض تعليم احلوار - 

 :لكل درس أهداف تعليمه، ويهدف تعليم احلوار كماأييت
____________ 

: دار النهضة العصرية: اهرةالق) ،الوسيلة التعليميةأمحد خريكاظم،  1
 8 .ص(1828

 10 .ص ،. . . .  الوسيلة التعليميةأمحد خريكاظم، 12
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لفصيح أوالتعبري ليكون املتعلم متعودا على الكالم ا -1
 الشفوي الصحيح

ليكون املتعلم مسيطرا على حسن النطق، حىت  - 
 . يستطيع املستمع فهم كالمه

ليكون غنيا ابلثروة اللغوية من املفردات والرتاكيب  - 
اجليدة، وقادرا على استفادة القواعد النحوية 

 .والصرفية يف كالمه
ليكون حمبا للغة، ألن هي لغة القرآن الكرمي  -2

 .ث الشريف ولغة الثقافة العربيةواحلدي
أن يتحدث املتعلم احلديث اجليد وحيسن التعبري عن  -1

 .أغراضه من الناحية الشكلية أو املوضوعة
مترين الطلبة على االنطالق يف احلديث والكتابة  -6

 .عندما تدعو احلاجة إليهما
مساعدة الطلبة على التكيف يف مواقف احلياة  -2

املختلفة اليت تتطلب منه نوعا من أنواع التعبري  
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كالسؤال واجلواب وإدارة احلوار وكتابة املذكرة واملقالة 
 11.وتلخيص بعض احملاضرة وغري ذلك

 كاخلوف: معاجلة عيوب الطلبة النفسية -9
تربية الذوق اللغوي يف الطلبة وتقوية ملكة التخيل  -8

 .فيهم
متكني الطلبة من التعبري عما يف نفوسهم أو ما  -10

 . يشاهدونه بعبارة سليمة صحيحة
تنمية الثقة بنفس الطلبة من خالل مواجهة زمالئهم  -11

 .يف الفصل أو املدرسة أو خارجها
متكني الطلبة من التعبري عما يدور حوهلم من  - 1

املوضوعات اليت تتعلق حبياهتم وأعماهلم داخل 
 .ها يف عبارة سليمةاملدرسة وخارج

إعدادهم للمواقف اليت تتطلب فصاحة اللسان  - 1
 .والقدرة على االرجتال

 
 

____________ 
: مكتبة)،  ، الطبيعة ألوىلطرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد،   
      12 . ص( 1828
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 16.دفع املتعلم إىل املمارسة واالبتكار -12
 

وأما أهداف تعليم احلوار يف املنهج  الدراسى يف املرحلة االبتدائية 
 :إبندونسيا فهي
 يقدر التالميذ على نطق نص احلوار جيدا -1
 ى إظهار احلوارجيدا صحيحايستطيع التالميذ عل - 

نفهم من هاتني النقطني أن الغرض من تعليم احلوار يف املدارس 
االبتدائية أن يقدر التالميذ أن يتلفظوا احلروف والكلمات العربية فصيحة 

 . ويستطيعوا أن يتمارسوا الكالم بينهم ومدرسيهم وزمالئهم
 

 خطوات تعليم احلوار -ب
 :اخلطوات منهايف تعليم احلوار هناك 

إعداد مواد احلوار بعناية ووضع املوضوعات اليت سيتم   -1
 .تقدمها

وال يقدم . ينبغي تعديل مادة حوار حسب قدرة الطالب - 
ويبدأ . احلوار على مجل طويلة اليفهمها الطالب

____________ 
تعليم اللغة عبد هللا عبد الرمحن الكندي وإبراهيم دمحم عطا ،   
 ، يةئللمرحلة اإلبتداالعربية

 9 1-6 1. ص (هـ126مكتبة الفالح، ) 
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مثل يف . ابلكلمات واجلمل اليت سيطر عليها الطالب
 . احلجرات املدرسية و األجهزة املنزلية

م الدعائم كأدة حوار، ألنه مع األدوات ميكن استخدا - 
للمرئيات أن تفسر تصورات الطالب عن املعىن والغرض 

وابإلضافة إىل ذلك فإنه ميكن أن جيذب . يف حوار
 .انتباههم دون التمليل

جيب على املعلم أن يشرح أوال معاىن الكلمات يف حوار   -2
هم وبعد سيطرة الطالب عليها، طلب. بكتابة على السبورة

املعلم للممارسة أمام الفصل مزدوجني واألصدقاء 
 .اآلخرون يستمعون ويهتمون مبا يتحاوران

يف مستوى أعلى فالطالب هم أكثر دورا يف حني أن  -1
وإمنا دور املعلم كوسيط . املعلم حيدد املوضوع للحوار

 .منظم احلوار وفقا لألهداف اليت كانت عينت من قبل
املعلم الفرصة لألسئلة  بعد االنتهاء من احلوار فتح -6

إذا كان .  واألجوبة واألشياء اليت حيتاج إليها من املناقشة
هناك أشياء مل يفهمها الطالب، يكرر املعلم شرحه بل 
يكتبها على السبورة ويطلب من الطالب ليكتبوها يف  

 .كراساهتم



12 

 

يف الفصول الدراسية، جيب على املعلم أن يتحدث ابللغة  -2
د الطالب ميهرون يف اللغة العربية فمستحيل عن. العربية

 .إذا كان معلمهم اندرا ما يتكلم العربية
إذا سيتم استئناف حوار يف االجتماع املستقبل وجيب أن  -9

 .يكون املعلم قادرا على وضع حدود املوضوع
اختام الدرس بتقدمي الدوافع للطالب ليكون التعلم أكثر  -8

 12.نشاطا
خطوات التعلم اجلّذابة  وابلتاىل فمن األفضل للمعلم إلعداد

مما جيعل من األسهل على املعلمني لتعليم . املناسبة للتالميذ وفقا لقدراهتم
 .وسهل للتالميذ فهم ما يدرس من قبل املعلم

 
 طرق تعليم احلوار - ج
مبعىن " طريقة-طرقا-يطرق-طرق"الطريقة مأخوذة من   

قال إدوارد  18.الطريقة هي املذهب واخلط ونسيجة مستطلية19.املدخل
____________ 

17
Wirdahayati.blogspot.co.id/2016/12/pembelajaran-

muhadatsah 

اكوغ، هيداكراي:جاكرات )،إندونسى-قاموس عرىبحمموديونس،   
 26 . ص (م1880-ه1211

املنجد ىف اللفة واالعالم، الطبعة الثامنة  مؤسسة دار املشرف،  
 61 . ص( 1826املكتبة الشرعية، : بريت) والثالثون،



19 

 

الطريقة عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم عرض املادة : أنطاىن
هذه اخلطة الميكن أن تتعارض مع املدخل الذى تصدر عنه . اللغوية

وهي اخلطة  0 .املدخل شيئ مبدئى، والطريقة شيئ إجرائى. وتنبع منه
و الىت يرمسها ويتبعها املدرس ليصل إىل األغراض العملية أو الفنية أ

إذن 1 .التهذيبية اخللقية على أقصر وقت وأيسر جهد من جانب التالميذ
الطريقة هي الوسيلة الىت يستخدم املعلم ىف عملية تعليم الدروس لتحقيق 

 .أهداف التعليم من املادة بوقت مقرر
ولتعليم اللغة العربية طرق كثرية ولكن ليست كلها مناسبة بتعليم 

 :احلوار اال بعضها ومنها
 طريقة املباشرةال -1

هي الطريقة لتعليم اللغة األجنبية الىت تلزم املعلم واملتعلم استعمال 
واذا وجدت املفردات الىت . اللغة اهلدف مباشرة دون االستعانة ابللغة األم

____________ 
مطبعة : جاكرات) ،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية، أزهر أرشد  

 8  .ص(1889أو جونج فاندانج،" الألحكم"
 

القاهرة، )، الطبعة الثالثة، طرق تدريس العربيةعبد العزيز عبد اجمليد،   
 1  .ص(1861
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صعب للمتعلم فهمها فيشرحها املعلم ابستعمال وسائل اإليضاح أو 
   .ابحلركة أو ابلصور وما إىل ذلك

ة املباشرة ألن املعلم ىف تدريسه يستعمل اللغة األجنبية ومسيت ابلطريق
وىف شرح املفردات ال جيوز للمعلم أن .مباشرة وال يستعمل لغة الطالب

   .يستعمل اللغة األم ولكن يستعمل اإلشارة والصور واألفعال احلركية
 الطريقة السمعية الشفهية - 

ماع هي وسيلة اللغة األجنبية الىت تؤكد على تدريس  االست
كما أنه يستخدم منوذج احلوار الرئيسي . والتحدث قبل القراءة والكتابة

 .من عرض النحو والتدريبات وتقنيات التدريب
 طريقة احملادثة أو احلوار - 

هي القاء مادة اللغة العربية ابحلوار يعىن احلوار بني املعلم واملتعلم 
احلوار هي أن طريقة "وعند جويرية دحالن . أو بني الطالب وزمالئهم

والطالب مع . طريقة تعليم اللغة األجنبية ابحلوار بني املعلم والطالب
تبدأ هذه الطريقة إبكثار السؤال واجلواب 2 ".زمالئهم ازدواجا ومجاعة

____________ 

الطلبة : فونوروكو)،اجلزءاألوىل، الرتبية والتعلم،حممود يونس وقاسم بكر
 11 . ص(اإلسالمية كونتورلتعليمية ا

 111-112. ص، . . . .  الرتبية والتعلم،حممود يونس وقاسم بكر  
24

DjuwairiyahDahlan, MetodeBelajarMengajarBahasa Arab, 

(Surabaya: Al-Ikhlas,1992), hal.119 
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ويف تدريب هذه الطريقة ينبغى للمعلم تقدمي . ليكون احلوار آلة اتصالية
 .السؤال على االستمرار من أول درس

 
 يف تعليم اللغة العربية فوائد احلوار -د
 مشاركة التالميذ يف املادة العلمية -1
 عدم شرود ذهن املتعلم - 
 تنمي يف التالميذ روح التعاون والقدرة على إبداء الرأي - 
 اقتصادية يف التجهيزات اخلاصة ابلتدريس من ورش أوخمتربت -2
 تؤدي إىل إعمال عقل املتعلم -1
 جعل التالميذ حمور العلمية التعليمية -6
يف تدريب التالميذ على احرتام آراء اآلخرين وتقديرها تساعد  -2

 وإن خمالفه هلم
تعني املعلم يف تدريب التالميذ على مهارات حيتاجوهنا يف  -9

 حياهتم االجتماعية
تعني املعلم يف تدريب التالميذ على الرجوع للمصادر والكتب  -8

 وتنمية حبهم للقراءة
 التحدثتسهم يف تدريب التالميذ على إتقاهنم مهارات  -10
تزيد يف تنمية معارف التالميذ من خالل استماعهم إىل آراء  -11

 زمالئهم وما اطلعوا عليه
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 تعود التالميذ على اكتشاف احلقائق أبنفسهم - 1
 توثق بني التالميذ األلفة والتعاون - 1
تعني املعلم على إاثرة الدافعية لدى التالميذ ومحلهم على  -12

 املشاركة واالنتباه واليقظة
لى حتقيقه من مدى فهم التالميذ للدروس السابق تعني املعلم ع -11

 (أي تقوميهم التحصيلي)
تساعد املعلم على معرفة مقدار املعلومات املوجودة لدى  -16

 1 .التالميذ
 مايهم يراعاته يف تعليم احلوار -ه

 ال ينبغي أن تكون مواد احلوار واهية -1
 جيب أن يكون للمعلمني مهارات جيدة يف تعليم احلوار - 
 مواد احلوار وفقا للحياة اليومية  - 
 جيب على املعلمني االنتباه إىل الفروق الفردية -2

 
 العوامل املؤثرة يف التعليم  -و

تتأثر عملية مبجموعة من العناصر تتنوع هذه العوامل ما بني 
 :عوامل داخلية وعوامل خارجية، وهي كالتاىل

 
____________ 
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 العوامل الداخلية -1
أبهناجمموعة العناصر اليت ترتبط بشكل يقصد ابلعوامل الداخلية 

 :جوهري ابلفرد بنفسه وهذه العوامل كمايلي
هتيئة الفرد من الناحية النفسية والعقلية لعملية التعليم، وهذه  - أ

العملية تبدأ منذ أن  كان طفال صغريا وتستمر معه 
ابلتدريج منذ أن يقوم ابإلنتقال بني املراحل املختلفة ففي 

فل يتعلم، ويتدرب على مسك القلم، ومن البداية يبدأ الط
مث يعتاد على االنتقال من مرحلة دراسية ملرحلة آخرى 

 .وهكذا
أن يكون لدى الفرد قدرات تعني على التعلم ولذلك من  - ب

الضروري أن يقوم املعلم مبحاولة حتديد القدرات الىت متيز  
كل طالب عن غريه ومن مث حماولة استغالل هذه القدرات 

ة منها فيما يعود ابلنفع على مصلحة الطالب، واالستفاد
وحماولة تنمية هذه القدرات وكذلك التعرف على القدرات 
الىت تتيح حتديد اجملال املناسب والطريقة املناسبة لتعلم 

 .الفرد
دوافع الفرد ورغباته فاإلنسان هي اليت تقوده إىل حتقيق ما  - ج

 .ميريد ولكن دون الدوافع لن يقبل الفرد على التعل
 



   

 

 العوامل اخلارجية - 
يقصد ابلعوامل اخلارجية أبهنا جمموعة العناصر اليت حتيط ابلفرد 
وتؤثر على سلوك الفرد وجتعله يكتسب أو يتعلم شيئا جديدا، ومن هذه 

 :العوامل كما يلى
البيئة احمليطة ابلفرد، واليت تشتمل على كل ماحييط به سواء  - أ

املنزل الذي يسكنه إن كانت دور التعلم اليت يذهب إليه أو 
 .أو خمتلف األماكن اليت يرتدد إليها

املناهج واملواد الدراسية، ويف كل مرحلة يتعلم الفرد شيئا  - ب
جديدا ويف هذه اآلونة يعتمد أغلب املدرس على األساليب 
والطرق احلديثة يف التعلم، مثال كالتعلم الذايت والتعلم 

خربات النشاطى ومن مث يبدأ الفرد اكتساب مهارات و 
 6 .جديدة

من الوصف أعاله ميكننا أن نستنتج أنه يف تعلم اللغة العربية 
إيالء االهتمام الفرق الفردية وإعداد جو التعلم : جيب أن املعلمني إعداد

 .وإعداد األساليب ووسائل الإلعالم وروح التالميذ وغريذلك
 
 

 
____________ 
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 الفصل الثالث
 امليداينإجراءات البحث 

 
 منهج البحث - أ

إن املنهج الذي استخدمته الباحثة يف هذا البحث كان منهجا  
وصفيا، هو نوع من أساليب البحث، يدرس الظواهر الطبعية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة، 
 وكمية توضح حجمها وتغرياهتا ودرجات ارتباطها مع الظواهر

أما طريقة مجع البياانت و املعلومات الىت حتتاج اليها الباحثة 2 .األخرى
 : فهي طريقتان

طريقة البحث املكتيب، هي ابإلطالع و اإلعتماد على الكتب  -1
العلمية العديدة املتعلقة مبوضوع هذه الرسالة إما الكتب العربية 

 .أو غريها
ة املباشرة طريقة البحث امليداين، حيث تقوم الباحثة ابملالحظ - 

واملقابلة والواثئق والتساؤالت مع املدرسني الذين يعلمون يف 
 شيه بسارتأ( 19)املدرسة االبتدائية 

____________ 
دكتور سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشني، 2 

   10 ص(1888األردن جمدالوي، ) ،مناهج البحث العلمي وأساليبه
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 جمتمع وعينة البحث - ب
أما اجملتمع يف هذا البحث فهي مجيع التالميذ  يف املدرسة  
فأخذت . تلميذا 12 أشيه بسار وكان عددهم يبلغ ( 19)االبتدائية 

من التالميذ ( 6)و الصف السادس ( 1)ف اخلامس الباحثة للعينة الص
والطريقة اليت تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي . تلميذا 22وعددهم 

أي اختيارها ابخلربة يف تعيني (porpossive sampling)الطريقة العمدية 
العينة وهي تعىن أن ألساس االختبار خربة الباحثة ومعرفتها أبن هذه 

و ( 1)واختارت الباحثة الصف اخلامس  9 .ع البحثالعينة متثل جمتم
كالعينة ألن بعضهم يواجهون مشكالت يف احلوار (  6)الصف السادس 
 :وقال سوترينو هادى يف كتابه كما يلي. على وجه عام
 
 

“porpossive sampling adalah memilih sekelompok 

subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di 

pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui 

sebelumnya”.
29

 

____________ 
، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محدالعساف، 9 

 88. ص(1216مكتبة العبيكان، : الريض)

29
Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi UGM, 1978), hal.82. 
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ر جمموعة من املواضيع أخذ العينات املتعمدة هي اختيا: املعىن
على أساس بعض اخلصائص أو الصفات اليت ينظر إليها على أهنا هلا 

 .صلة وثيقة مع خصائص أو خصائص السكان ابلفعل يف معرفةما قبله
 

 طريقة مجع البياانت -ج
 :وأما طريقة مجع البياانت اليت تستعملها الباحثة 

 املالحظة املباشرة -1
االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك املالحظة املباشرة فهي تغين 

: فردي أو مجاعي معني بقصد متابعة ورصد تغريات لتمكن الباحثة بذلك
وتقوم الباحثة  0 .وصف السلوك فقد أو وصف حتليلية أو وصف تقومية

مبالحظة مباشرة حني يقوم املدريس ابلتدريس يف الفصل ملعرفة مشكالت 
 .يواجهها التالميذ يف احلوار

 املقابلة الشخصية - 
البحث جلمع البياانت، وهي حمادثة موجهة يقوم هبا مع شخص 
آخر أو أشخاص آخرين، وهدفها استشارة أنواع معينة من املعلومات 
إلستغالهلا يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص 

____________ 
 206 .ص، . . . . املدخل إىل صاحل بن محدالعساف،   
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وقامت الباحثة ابملقابلة الشخصية مع معلمي اللغة العربية  1 .والعالج
 وبعض التالميذ يف خمتلف مراحل الدراسة وغريهم

 اإلستبانة - 
هي املدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل تلك 
اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة والعبارة املكتوبة مزودة 

ويطلب من اجمليب عليها مثال . إبجاابهتا واآلراء احملتملة أو بفراغ لإلجابة
ما يراه مهما، أو ما ينطق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو اإلشارة 

   .اإلجابة الصحيحة
 

 أدوات البحث -د
 :وأما أدوات البحث هي

 أسئلة املقابلة الشخصية -1
 ورقة املالحظة - 
 ورقة اإلستبانة - 
 
 طريقة حتليل بياانت البحث -ه

____________ 
 99 .ص، . . . . املدخل إىلصاحل بن محدالعساف، 1 
  2 . ، ص. . . . املدخل إىلصاحل بن محدالعساف،   
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إن طريقة حتليل بياانت البحث اليت تستخدمها الباحثة 
 ابالعتماد على أسلوب 

and Huberman Miles ويتكون هذا أسلوب على ثالثة اخلطوات :
 .تقليص البياانت، وتقدمي البياانت، وتلخيص البياانت

 
 تقليص البياانت - أ

هو مجع البياانت واختيار البياانت الرئسية والرتكيز على شيء 
 .وحبثت الباحثة املوضوع ومنطها وحذفت مااليفيد فيهامهم 

 تقدمي البياانت - ب
بعد أن تؤدي الباحثة تقليص البياانت، فتقوم الباحثة بتقدمي 

ويف حبث الكيفي ميكن أن يتم عرض البياانت يف شكل . البياانت
أوصاف موجزة، والرسوم البيانية، والعالقات بني الفئات، املخططات 

 .شابه ذلكاالنسيابية وما 
 
 تلخيص البياانت    -ج

فإن . أما اخلطوات الثالثة يف حبث الكفي فهي تلخيص البياانت
االستنتاجات األولية املقرتحة ال تزال عابرة، وستتغري إذا مل يتم العثور على 

ولكن إذا كانت . أدلة قوية لدعم املرحلة التالية من مجع البياانت
حل األولية مدعومة أبدلة صحيحة االستنتاجات اليت أثريت يف املرا
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ومتسقة عندما يعود الباحثة  إىل امليدان جلمع البياانت، فإن االستنتاج 
   .املطروح هو استنتاج موثق

 
 
 

____________ 
33

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006). Hal.252 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت - أ

. لقد شرحت الباحثة يف الباب الثالث عما يتعلق مبنهج البحث
اعتمادا على رسالة عميد  . ويف هذا الباب تعرض نتائج البحث امليداىن

كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا 
 0 اتريخ B- 1676 /Un.08/TU-FTK/TL.00/02/2018آتشيه رقم 

قامت الباحثة ابلبحث الوصفى واستخدام األدوات  .م 019 مارس 
املالحظة املباشرة، اإلستبانة، واملقابلة الشخصية مع مدرس اللغة : اآلتية
  .العربية

 
 حملة ميدان البحث -1

آتشيه الكربى  19إن املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
وتقع املدرسة يف . أحد املدرسة من املدارس املوجودة يف آتشيه الكربى

 Tgk Fakinah Gampong Biluy Kec Darul Kamal Aceh)شارع 

Besar ) 1828وقد أسست املدرسة سنة . 
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غة العربية ومعلم الل. معلما 1 وعدد املعلمينبهذه املدرسة 
 : معلمان، ومها
 (S.Pd)رحيمة الليصان  -1
 (S.Pd)مريوين الليصان  - 

 
 1-2اجلدول 

 ذاتية املدرسة

 
 
 
 

 املدرسة اإلبتدائية احلكومية الثامنة عشر اسم املدرسة
 1949 سنة التأسيس

 Tgk Fakinah gampongشارع العنوان

Biluykm.18 
 أتشيه احملافظة
 أتشيه بيسر املديرية

 الدكتوراندوس دمحم مجيل املدرسةانظر 
 حكومية نوع املدرسة



   

 

  -2اجلدول 
 آتشيه الكربى 19اإلبتدائية احلكومية عدد التالميذ ابملدرسة 

ا
لرقا
 م

 الصف
عدد 
 الفصل

 عدد التالميذ
 اجملموع

 بنات بنون

 20 12      الصف األول 1
 22 1  6    الصف الثاىن  
 20    12   الصف الثالث  
  2 1       الصف الرابع 2
 22 12 2    الصف اخلامس 1
 20 18 1    الصف السادس 6

 1   12 
 

 املباين والوسائل يف هذه املدرسة- 
إن املباين والوسائل يف املدرسة اإلبتدائية أتشيه بيسرتبدو يف   

 :اجلدول التايل
 
 

  



   

 

  -2اجلدول 
 آتشيه بيسر 19احلكومية اإلبتدائية املباىن والوسائل يف املدرسة 

ا
 لرقم

 البيان العدد الوسائل

 جيد 1 إدراة مدير املدرسة 1

 الصفوف للدراسة  
1

  
 جيد

 غري جيد 1 املكتبة  
 جيد 1 املقصف 2
 جيد   احلمام 1
 جيد 1 ميدان كرة القدم 6
 جيد 1 موقف السيارات 2
 غري جيد 1 املصلى 9

 
على البياانت مناملقابلة مع اتباعا ملا سبق، حصلت الباحثة 

 :مدرسة اللغة العربية وتفصيلها كما يلي
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 2-2اجلدول 
 قائمة املقابلة مع مدرسة اللغة العربية

ا
 لرقما

 األجوبة األسئلة

1 
هل أنت متخرجة يف قسم 

 اللغة العربية؟
ال، أان متخرجة يف قسم العلوم 

 اإلسالمية

هل اللغة العربية يف مجيع   
 إشرافك؟ املراحل حتت

أدرس يف الصف الرابع 
 واخلامس والسادس فقط

  
أتدخلني يف كل احلصة 

 الدراسية؟
 أعتذر يف بعض األحيان

2 
كيف استعدادك يف عملية 

 التعليم والتعلم يف احلوار؟
ابخلطة التعليمية والوسائل 

 التعليمية

1 
هل تستخدمني اللغة العربية 

 أثناء التعليم؟
 أحياان

6 
املستخدمة عند ما الطريقة 

 التعلم؟
 الطريقة اإللقائية

2 
هل تستخدمني الوسائل يف 

 تعليم احلوار؟
 نعم

 نعمهل استخدام الوسائل يرقي  9
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 قدرة التالميذ يف احلوار؟

8 
كيف تشجعني التالميذ 

 للتكلم ابللغة العربية؟
أسائل التالميذ ابللغة العربية 

 خارج الفصل

10 
هل تواجهني الصعوابت يف 

 احلوار عند التالميذ؟
 أحياان

ماحملاوالت اليت تقومني هبا  11
 ليتكلم التالميذ ابللغة العربية؟

تعويدهم استخدام اللغة العربية 
 داخل وخارج الفصل

1  
ما هي طريقة تعليم التالميذ 

 املتفاوتني يف القدرة؟
احلوار على حسب إمكان 

 التالميذ

1  
كيف جتيبني التالميذ يف تعلم 

 احلوار؟
 جيدا

12 
أقدم للتالميذ إلجابة بعضهم  كيف جتيبني أسئلة التالميذ؟

بعضا مث يكمل املدرس 
 أسئلتهم

ما هي الطريقة يف مواجهة  11
 ملل التالميذ أثناء التعلم؟

 إعطاء العقاب ابلتأديب

16 
هل ترتقي قدرة التالميذ على 

 احلوار يف كل اللقاء؟
 ال ترتقي يف كل اللقاء 

 تشوش يف بعض األحيانهل البيئة التعليمية تشوش  12
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 عملية التعليم والتعلم؟

19 
هل يشارك الوالدان يف ترقية 
قدرة التالميذ على اللغة 

 العربية؟

 قليال

18 
كيف استجابة الوالدين على 
مادة اللغة العربية عند 

 التالميذ ؟

ال يكاد أن تكون االستجابة 
 منهما

ة املعدة هل كتب اللغة العربي 0 
 كافية؟

 نعم، ولكل تلميذ كتاب

 1 
هل كتب اللغة العربية 

 للتالميذ أو للمدرسة؟
 للمدرسة

   
هل املرافق العامة يف املدرسة  

 كافية؟
فكانت املكتبة . غري كافية

واملصلى تنظم ابلفصول 
 الدراسية 

   
هل يشارك املدرسون 
اآلخرون يف ترقية قدرة 

 العربية؟التالميذ على اللغة 

 نعم
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اعتمادا على القائمة السابقة حصلت الباحثة أن مدرسة اللغة 
العربية ليست متخرجة يف قسم اللغة العربية وتعتذر على احلضور يف بعض 
األحيان وتستخدم اللغة العربية يف التعليم أحياان والطريقة املستعملة هي 

وال ترتقي قدرة التالميذ اإللقائية فقط وتواجه الصعوابت يف احلوار أحياان 
يف كل اللقاء وتشوش البيئة التعليمية يف بعض األحيان وقلة مشاركة 
. الوالدين يف ترقية قدرة التالميذ واملرافق العامة يف املدرسة غري كافية

ولذلك كانت عملية تعليم وتعلم احلوار ال تسري جيدا، وكذلك التالميذ 
 .يسأمون وال يرغبون يف التعلم

البحث األخرى املالحظة، وتقوم الباحثة مبالحظة املدرس  وأداة
وأحضرت الباحثة قائمة . ىف الفصل ملعرفة عملية التعليم والتعلم احلوار

 :املالحظة وهي تتجلى ىف
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 1-2اجلدول
 قائمة مالحظة املدرس

 :عالمة التقييم
  :  جيد    1:  غري جيد
 2:  جيدجدا     :  متوسط
ل

 رقم
 امللحوظةاجلوانب 

 النتيجة
1     2 

      إلقاء املدرس السالم 1
      قراءة الدعاء قبل التعلم  
      تفقد املدرس حضور التالميذ  
إشراف املدرس التالميذ ملشاركة  2

 التعلم
     

ربط املدرس الدرس السابق  1
 ابلدرس اجلاري

     

      إلقاء املدرس أهداف التعليم 6
      احلوار ابللغة العربيةشرح املدرس  2
تناسب الوسائل ابلطرق  9

املستخدمة عند املدرس يف تدريس 
 احلوار
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استخدام املدرس اللغة لدفع  8
 التالميذ إىل التكلم ابللغة العربية

     

      استجابة املدرس أسئلة التالميذ 10
تقسيم املدرس الفرق حسب قدرة  11

 التالميذ
     

التالميذ للمحادثة أمام  أمر املدرس  1
 الفصل

     

تقدير وثناء املدرس للفرقة الفائقة   1
 يف احلوار

     

تلخيص املدرس مواد احلوار مع  12
 التالميذ

     

      تقومي املدرس على واجبة التالميذ 11
تشجيع املدرس التالميذ على  16

 التكلم ابللغة العربية
     

      واالقرتاحإلقاء املدرس الوصية  12
اختتام املدرس عملية التعليم  19

 والتعلم
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القائمة اليت حتتوي فيها عملية املدرسة أثناء تعليم احلوار اليت 
جتعل عملية تعليم وتعلم احلوار يف بيان أهداف التعليم وتستخدم املدرسة 

أسئلة اللغة العربية لدفع التالميذ إىل التكلم ابللغة العربية واستجابة 
التالميذ وتقسيم الفرق حسب قدرة التالميذ وإعطاء التقدير لفرقة الفائقة 

وكذلك املدرسة ال تطبق جيدا أنشطة . وتقومي واجبة التالميذ بسيط جدا
التدريس كما يف خطة التعليم فيكون إجراء التدريس غري جذاب ومثري 

تعلم وأساسا على ذلك، كانت عملية تعليم و .ومرغوب عند التالميذ
 .احلوار غري جذابة ومملة عند التالميذ

أما األداة اآلخرة هي االستبيان، استخدمته الباحثة لتثبيت 
ولذا . احلقائق الواقعة ىف ميدان البحث من وسيلة أجوبة التالميذ

أحضرت الباحثة قائمة اجلدول حتتوي فيها املعلومات عن البحث بشكل  
 :وهي تتجلى ىف. كمي
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 6-2اجلدول
 ة اإلستبانة التالميذقائم

 1اجلدول 
 اخلوف على التكلم ابللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %1 ،22  8 أكثر  أ

 % 068،6 19 مرارا ب
 %986،6   أحياان ج
- -  ال أبدا د

 %100 اجملموع  
 

أجاب كل . يبدو يف هذا اجلدول من خوف التالميذ يف احلوار
التالميذ ىف الفصل الذي أدت الباحثة االستبيان أن اخلوف يف الكالم 
أكثر مرارا بسبب عدم التعويد واملمارسة من قبل املدرس حىت يؤدي إىل 

 .اخلوف عند أداء التالميذ التكلم
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  اجلدول 
 الشعور بعدم القدرة على التكلم ابللغة العربية

 املئويةالنسبة  األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %22 130  8 أكثر أ

 % 2 ،9 1    2 مرارا ب
 % 2 ،196 9 أحياان ج
 % 21،12  1 ال أبدا د

 %100 اجملموع  
 

إن هذا اجلدول يدل على أن أكثر التالميذ يشعرون بعدم القدرة 
على التكلم ابللغة العربية ألن التعلم غري جذاب من قبل املدرس حىت ال 

بعضهم يشعرون بعدم القدرة على التكلم ابللغة ولكن . يرغبون فيها
العربية أحياان وبعضهم من يشعرون بعدم القدرة على التكلم ابللغة العربية 

 .مث فأقّلهم من ال يشعرون بعدم القدرة على التكلم ابللغة العربية. مرارا
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  اجلدول 
 الشعور بصعوبة احلوار

 املئويةالنسبة  األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %3068 6 19 أكثر أ

 %63982   مرارا ب
 %23196  9 أحياان ج
 %3229  1 ال أبدا د

 %100  اجملموع
 

وهذا اجلدول يدل على أن كثريا من التالميذ يشعرون بصعوابت 
وبعضهم من يقول إنه . احلوار ألهنم ال يفهمون القواعد الصرفية و النحوية

ال يفهم املواد إال قليال وبعضهم من يقول يفهم جيدا وقليل منهم من ال 
 . يفهم
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 2اجلدول 
 الشعور ابلفرح عند تكلم اللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %22 130  8 أكثر أ

 %3068 6 19 مرارا ب
 %63986   أحياان ج
- -  ال أبدا  د

 %100 اجملموع
 

وكان التالميذ . هذا اجلدول يبني لنا فرح التالميذ يف احلوار
. العربيةيفرحون بتكلم اللغة العربية مرارا ألن عندهم رغبة يف تكلم اللغة 

 .وقليل منهم منال يفرحون بتكلم اللغة العربية. وبعضهم يفرحون دائما
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 1اجلدول
 الفخر بتكلم اللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %22 130  8 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 %3229  1 ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

والتالميذ يف . يبني هذا اجلدولفخر التالميذ بتكلم اللغة العربية
ولكنقليل . املدرسة اإلبتدائية الثامنة عشر يفتخرون بتكلم اللغة العربية

 . منهم اليفتخرون بتكلم اللغة العربية كما أشار اجلدول
 

 6اجلدول
 تيقن التالميذ بقدرهتم يف التكلم ابللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد األجوبةاحتمال  الرقم
 -  أكثر أ

 -  مرارا ب
 -  أحياان ج
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 %100 8  ال أبدا د
 %100 اجملموع

 
يدل هذا اجلدول على أن يقني التالميذ ابللغة العربية بسيط مع 
أن أكثر التالميذ هبذه املدرسة ال يتيقنون على قدرهتم يف التكلم ابللغة 

 .العربية لعدم تفاؤهلم هلا
 

 2اجلدول 
 محاسة التالميذ بتكلم اللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 %693866 0  مرارا ب
 %3229  1 أحياان ج
 %3229  1 ال أبدا د

 %100   اجملموع
 

يدل هذا اجلدول على محاسة التالميذ يف تكلم اللغة العربية حيث 
متحمسون يف التكلم ابللغة العربية ألن عندهم رغبة يف تعلم أانلتالميذ 
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وبعضهم من يقول متحمسني  أكثر ومنهم من يقول . اللغة العربية
 .غريمتحمسني بل منهم من يقول لن يتحمس فيه

 
 9اجلدول 

 مراجعة درس اللغة العربية يف البيت
 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم

 %2 231  2 أكثر أ
 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %63986   ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يدل على أن أكثر التالميذ يراجعون الدروس يف 
ولكن بعضهم يراجعون . البيت مرارا بسبب مراقبة والديهم يف املراجعة

 .الدروس أكثر مرارا، وبعضهم ال يراجعون الدروس يف البيت
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 8 اجلدول
 تقدمي التالميذ األسئلة عما ال يفهمون

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 %0 1936 12 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 %63986   ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

يدل هذا اجلدول على أن التالميذيسألون مرارا عما ال يفهمون 
وبعضهم أكثر يف السؤال ومنهم يسألون . املعرفة عندهمبسبب عدم 

 .أحياان ومنهم ال يسألون شيئا
 

 10اجلدول
 فهم التالميذ شرح املدرس

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 % 2329  10 أكثر أ

 %613112 18 مرارا ب
- -  أحياان ج
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- -  ال أبدا د
 %100 اجملموع

 
على أن أكثر التالميذ يفهمون شرح املدرس يدل هذا اجلدول 

بل منهم أشد الفهم . عن املواد يف احلوار بسبب ارتفاع رغباهتم يف التعلم
 .له

 

 11اجلدول 
 استخدام املدرس اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم احلوار

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %23196  2 أكثر أ

 %0 1936 12 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 %3229  1 ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

اجلدول يدل على أن املدرس يستخدم اللغة العربية مرارا يف 
 .ولكنه أشد استخدام يف احلوار. عملية التعليم والتعلم احلوار
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  1اجلدول 
 استخدام املدرس الوسائل التعليمية يف احلوار

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %03698  6 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 % 328 1 2 ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يدل على أن املدرس يستخدم الوسائل التعليمية 
مرارا يف احلوار على سبيل املثال السبورة واللوحة حىت يزداد اهتمام 

 .التالميذ ابلدراسة
  1اجلدول 

 إعطاء املدرس الواجبات املنزلية بعد الدرس
 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم

 %23198  9 أكثر أ
 %0 1936 12 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 %3229  1 ال أبدا د
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 %100 اجملموع
 

لواجبات املنزلية مرارا هذا اجلدول يدل على أن املدرس يعطي ا
 .بل أكثر

 

 12اجلدول 
 تصحيح املدرس الواجبات املنزلية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %63986   أكثر أ

 %22 103   مرارا ب
 %23196  9 أحياان ج
 % 11312 16 ال أبدا د

 %100 اجملموع
هذا اجلدول يدل على أن املدرس ال يصحح الواجبات املنزلية 

وهذا يؤدي إىل . املدرس ابألنشطة األخرىللتالميذ بسبب انشغال 
 .ضعف التالميذ يف التعلم
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 11اجلدول 
 أمر الوالدين مبراجعة درس اللغة العربية يف البيت

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %63986   ال أبدا د

 %100 اجملموع  
 

هذا اجلدول يبدويف أن الوالدين أيمرون التالميذ مرارا ملراجعة 
وهذا يؤدي إىل عدم التناسب بني قول الهتمام . الدروس بل أشد مرارا

الوالدين أبوالدهم مع الوالدين مع أن املدرس يبذل أكثر اهتماما من 
 .الوالدين يف عمل الواجبات املنزلية

 

 16اجلدول 
 يف عمل الواجبات املنزليةإشراف الوالدين  

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %3229  1 أكثر أ

 %3229  1 مرارا ب
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 %2 231  2 أحياان ج
 %693866 0  ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يبدو أن الوالدين  ال يشرفون التالميذ على  
 .وعدم معرفتهمالدرسة بسبب انشغاهلم أبعمال البيت الواجبات املنزلي

 

 12اجلدول 
 تطبيق  احلوار من بعضهم بعضا

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %3229  1 أكثر أ

 %3229  1 مرارا ب
 %2 231  2 أحياان ج
 %693866 0  ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

يطبقون احلوار بعضهم بعضا هذا اجلدول يدل على أهنم ال 
وهذا سبب ضعفهم يف احلوار لعدم التعود والتطبق يف . خارج الفصل

 .يومياهتم
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 19اجلدول 
 سؤال التالميذ صاحبه عما صعب هلم

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %3229  1 أكثر أ

 %3229  1 مرارا ب
 % 2 231  2 أحياان ج
 % 866،69 0  ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يدل على أن أكثر التالميذ ال يتساءلون بعضهم 
 .بعضا إال يف بعض األحيان

 18اجلدول 
 حالة الضوضاء عند تعلم احلوار

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %23196  9 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %3229  1 أبداال  د

 %100 اجملموع
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هذا اجلدول يدل على أن الضوضاء حيدث كثريا أثناء تعلم احلوار 
على سبيل املثال ضوضاء داخل االفصل وخارجه حىت يشوش عملية 

 .التعليم والتعلم
 0 اجلدول

 سهولة طرق تدريس املدرس
 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم

 %3229  1 أكثر أ
 %3229  1 مرارا ب
 %2 231  2 أحياان ج
 %693866 0  ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يدل على أن طرق تدريس املدرس املستخدمة 
 .صعبة

 1 اجلدول 
 ظهور سرور املدرس عند التعليم

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %03698  6 أكثر أ
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 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %22 103   ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

 .هذا اجلدول يدل على أن سلوك املدرس مسرور
 

   اجلدول 
 تشجيع املدرس للتعلم

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %63986   أكثر أ

 %63986   مرارا ب
 % 11312 16 أحياان ج
 %2 130  8 ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

إذن . هذا اجلدول يدل على أن املدرس قليال ما يشجع التالميذ
 .ضعف التالميذ حسب ظروف التعلم

 



12 

 

   اجلدول 
 تشجيع املدرس للعمل اجلماعي

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %63986   ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

جع التالميذ مرارا بل أشد هذا اجلدول يدل على أن املدرس يش
 .مرارا

 2 اجلدول 
 فهم شرح املدرس عند التالميذ

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 % 328 1 2 أحياان ج
 %63986   ال أبدا د

 %100 اجملموع
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هذا اجلدول يدل على أن التالميذ يفهمون شرح املدرس يف مرارا 
 .بل بعضهم أحياان

 1 اجلدول 
 حض املدرس للتكلم ابللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %2 231  2 أكثر أ

 % 11312 16 مرارا ب
 %22 103   أحياان ج
 %22 103   ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

هذا اجلدول يدل على أن املدرس حيض التالميذ للتكلم اللغة 
 .العربية مرارا

 6 اجلدول 
 عدم دخول املدرس يف تعلم اللغة العربية

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %63986   أكثر أ

 %21 123 1 مرارا ب
 % 11312 16 أحياان ج
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 %03698  6 ال ابدا د
 %100 اجملموع

 .هذا اجلدول يدل على املدرس ال يدخل الفصل أحياان
 

 2 اجلدول 
 األصوات املشوشة أثناء تعلم احلوار

 النسبة املئوية األفراد احتمال األجوبة الرقم
 %22 103   أكثر أ

 %63986   مرارا ب
 %2 231  2 أحياان ج
 % 11312 16 ال أبدا د

 %100 اجملموع
 

يدل على أن األصوات املشوشة ال حتدث أثناء هذا اجلدول 
 .تعلم احلوار
 

 2-2اجلدول
 (اتبع)قائمة االستبيان 

 ال نعم األسئلة الرقم
    هل حتب اللغة العربية؟ 1
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    هل كتابك للمدرسة؟  
    هل لكل طالب كتاب؟  
    هل حمتوى الكتاب جذاب؟ 2
هل حمتوى احلوار يف الكتاب مناسب  1

 اليومية؟ابحلوار 
   

    هل الكتابة على السبورة واضحة؟ 6
    هل طريقة التعليم عند املدرس جذاب؟ 2
    هل األدوات املدرسية كافية؟ 9
    هل الغرفة الدراسة مراتحة؟ 8

 
هذا اجلدول يدل على أن التالميد ال حيبون اللغة العربية وحمتوى  

الكتاب غري جذاب وحمتوى احلوار يف الكتاب غري مناسب ابحلوار اليومية 
وهذا يؤدي إىل ضعف . وكذلك طريقة التعليم عند املدرس غري جذابة

 .التالميذ يف تعلم احلوار
 

 حتليل البياانت - ب
الة ببيان حملة ميدان البحث مث لقد قامت الباحثة ىف هذه احل

ويف . قامت الباحثة ابملقارنة بني املقابلة الشخصية واملالحظة واالستبيان
وهذه . هذه املناسبة افرتصت الباحثة لعرض البياانت عرضا عميقا ودقيقا
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أي أتدية الباحثة حتليل البياانت أو املعلومات . العملية تسمى التحليل
 .احملصولة ىف ميدان البحث

النتيجة من املقابلة الشخصية هي النقط املهمة اليت تضم 
فالتالميذ ضعفاء يف احلوار . البياانت املبينة مشكلة الطلبة وأمورها األخرى

 :وهي
 ليست املدرسة خرجية يف قسم تعليم اللغة العربية -1
 .تعتذر املدرسة يف التعليم أحياان - 
 .قلة استخدام الوسائل والطرق املتنوعة اجلذابة - 
 .قلة فهم املواد الدراسية عند التالميذ -2

فاملدرسة من أبرز املشكلة اليت . هذه كلها مشكلة عند التالميذ
 .ألن املدرس شخص مهم يف جناح التالميذ عند التعلم.تدرسهم ىف احلوار

ونتيجة املالحظة، حصلت الباحثة على أن عملية التعليم والتعلم 
ابمللل وبعضهم ال حيبون درس ال تسري جيدا ألن التالميذ يشعرون 

ولذلك البد ملدرس احلوار أن يطبق الطرق والوسائل اجلذابة .احلوار
 .واملرغوبة عند التالميذ

مع أن املالحظة مل أتت . وأما التحليل من خالل املالحظة
 .بفائدة ىف معاجلة مشكلة الطلبة وإصالح أخطائهم
باحثة بعد حصلت ال. ونتيجة تقدمي االستبيان حنو التالميذ

 :عرضه على عدة النقط
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 أن التالميذ ال حيبون اللغة العربية -1
 حمتوى الكتاب غري جذاب - 
 .احلوار يف الكتاب غري مناسب ابحلياة اليومية - 
 طريقة التدريس املستخدمة عند املدرس غري جذابة -2
 .أن التالميذ يشعرون ابمللل يف تعلم احلوار -1

 
التالميذ ال ميارسون  ومن النتائج احملصولة، خلصت الباحثة أن

احلوار يف يوميتهم حىت جعلهم ال يقدرون على تكلم اللغة العربية ابلطالقة 
 .وهذه احلالة لعدم تعويد التالميذ ىف احلوار اليومىي.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
األول لقد بدأت الباحثة ىف هذه الرسالة العلمية بكتابة الفصل 

الذي يضم فيه العناصر املهمة لكتابة نتائج البحث مثل أسئلة البحث 
ومث تليه الفصول املتعلقة ابلفصل اخلامس . اليت جيب على الباحثة إجابتها

ومن النتائج احملصولة . اليت كانت بدوهنا مل يكن هذا الباب متام كتابته
 :عليه ىف ميدان البحث هي

ف التالميذ يف احلوار هي كانت العوامل املؤثرة يف ضع -1
حيث حصلت الباحثة . املدرسة وملل التالميذ يف التعلم

 .من املالحظة املباشرة
إن ضعف التالميذ يف احلوار هي عدم تعويدهم وممارستهم   - 

ام املدرس ماهتهذه املشكلة تتأثر بوجود عدم . يف أايمهم
واحملاوالت حلل هذه املشكلة هي . ابحلوار خارج الفصل

تشجيعهم حلفظ املفردات وتعويدهم مبمارسة اللغة العربية 
 .اليومية وتشجيعهم لريغبوا يف تعلم اللغة العربية

 
 توصيات البحث - ب
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بعد أن كتبت الباحثة النتائج هلذه الرسالة فمن املستحسن أن 
 :أتيت الباحثة ابالقرتاحات مما يكون انفعا فيما بعد

اما اتما مبمارسة ينبغي على مدرس احلوار أن يهتم اهتم -1
 .احلوار بعد عرض املواد الدراسية

 .ويرجى للتالميذ أن يتدبوا ابحلوار داخل الفصل وخارجه - 
ينبغي على التالميذ أن جيتهدوا ىف التعلم خاصة ىف تكلم   - 

 .اللغة العربية جبهد العظيم
وينبغي على مدرس احلوار  أن يستخدم الطرق والوسائل  -2

 .بةالتعليمية املتنوعة واجلذا
وينبغي على املدرس أن يتكلم دائما ابللغة العربية داخل   -1

 .  الفصل وخارجه
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