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در هي العربية اإلسالميةاللغة الداخلية املدارس يف س واحلديثة، منها هتدف.التقليدية
الدروس مهاراتاللغة إىل عام بشكل احملكيةالعربية اللغة علىاستخدام القدرة ألن ،

مه دور هلا اإلسالمالتحدث معرفة للطالبالستكشاف تطور،م ومعرفة القرآن وفهم
جيدة تعبريات إىل أفكارهم أو بداخلهه ما عن التعبري يف الطالب وتسهيل العرب

ال.صحيحةو هذه الحظرسالةيف الطةالباحثت، الباتأن ااناهلطالبمعهديف نتدى
نعلىقراءةالكتبالعربيةغريقادرنعلىالرغمأهن.حدثباللغةالعربيةنصعوبةيفالتجيد
وتفسريهااملص علىترمجتها وقادرة الممة والغرضمنهذه ديداملشاالاليتهوحترسالة،

الط املشاالالباتيواجهها هذه املعلمنيحلل جهود وحتديد العربية التحدثباللغة .يف
الباحث الةاستخدم هذه يف الوصفي الباحثرسالةاملنهج وصف البياناتةحيث وحتليل

مجعها مت اليت واملعلومات البا. مالحظةةحثمجع طريق عن وتوزيعالبيانات مباشرة
املعهديفهذلبةطاانعددال.معاملعلمنيخصيةواملقابالتالشطالباتللبانةاالست منا

323منالصفاألولحىتالصفالسابعحيثبلغعددهموالطالباتمجيعالطالب
لبةط ال. يفهذه أسباباملشاالاليت.اتطالب12مع6صفرسالةواانتالعينة أحد

بالتحدثباللغةاليوميةغريمطالبنينيفحياهتالباتدىهوأنالطمعهدطالباهلحتدثفي
 .فيتكلماللغةالعربيةمعالطالباتافعمناملعلم،وعدموجودالدالعربية
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Abstrak  

 
Judul Penelitian :  Kendala-Kendala Siswa Dalam Berbicara Bahasa Arab Di Dayah      

Thalibal Huda (Pendekatan Deskriptif). 

NIM                   :  150202201 

 

Bahasa Arab merupakan pelajaran yang ada di pondok pesantren baik tradisional maupun 

modern. Pelajaran bahasa Arab pada umumnya ditujukan pada ketrampilan menggunakan 

bahasa lisan, karena kemampuan berbicara memiliki peran penting bagi siswa untuk 

menggali pengetahuan agama Islam, memahami quran dan mengetahui perkembangan 

bangsa Arab serta memudahkan siswa dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam diri 

atau pikirannya kedalam ungkapan yang baik dan benar. Pada penelitian ini, Peneliti 

mengamati bahwa siswa di dayah Talibal Huda mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab. Padahal mereka mampu untuk membaca kitab Arab yang tidak berbaris 

(gundul) dan mampu untuk menerjemahkannya serta menjelaskannnya,dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 

berbicara Bahasa Arab dan untuk mengidentifikasi upaya-upaya guru untuk memecahkan 

masalah terrsebut. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini 

dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang terkumpul. 

Peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mengobservasi langsung kedayah Thalibal 

Huda dan membagikan angket/kuisioner kepada siswa dan wawancara pribadi dengan 

guru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 7 yang 

berjumlah 353 siswa/i. dan sampel dalam penelitian ini kelas 6 putri yang berjumlah 25 

siswi. Salah satu alasan dari permasalahan yang terjadi didayah Thalibal Huda adalah 

siswa dalam kesehariannya tidak dituntut untuk berbicara bahasa Arab, dan kurangnya 

motivasi dari guru dalam megajak siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. 

 

  

 

Nama Lengkap  :  Nurul hudia 



 س
 

ABSTRACT 

 

 

Research Title :  Student Constraints in Speaking Arabic of the institutThalibal 

Huda 

Full Name :  Nurul Hudia 

NIM  :  150202201 

 

Arabic is a lesson in Islamic boarding schools, both traditional and modern.Arabic 

lessons are generally aimed at skills using spoken language, because speaking 

ability has an important role for students to explore the knowledge of Islam, 

understand the Quran and know the development of the Arabs and facilitate 

students in expressing what is inside themselves or their thoughts into good 

expressions and right.In this study, the researcher observed that students of the 

institutTalibalHuda's  had difficulty speaking Arabic. Even though they are able to 

read Arabic books that are not lined up and able to translate them and explain 

them, and the purpose of this study is to identify problems faced by students in 

speaking Arabic and to identify the teacher's efforts to solve the problem.The 

researcher used a descriptive approach in this study where the researcher 

described and analyzed the data and information collected. The researcher 

collected data by observing of the institute Thalibal Huda's life directly and 

distributing questionnaires to students and personal interviews with teachers. The 

population in this study were all students from grade 1 to grade 7 which numbered 

353 students. And the sample in this study was a female class 6 with 25 female 

students.One reason for the problems that occur of the institutThalibal Huda is 

that students in their daily lives are not required to speak Arabic, and the lack of 

motivation from the teacher invite students to communicate in Arabic. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
مهية هذه اللغة تزيد خاصة بني اللغات العامل، كما أن أاللغة العربية هلا مكانة 

لغة لغة القرآن الكرمي، : وترجع اللغة العربية منها ،يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر
وتعترب اللغة  1.احلديث الشريف، لغة الصالة، املكانة االقتصادية للعرب، وغري ذلك

العربية كلغة الدين، لذلك علمتها منذ املدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعة اإلسالمية، 
  .ومن ناحية املنهج الدراسي أن اللغة العربية تتمكن يف املواد الدراسية الواجبية

إحدى املهارة الضرورية يف تعليم اللغة، والغرض األساسي مهارة الكالم هي 
يف تعليم اللغة األجنبية هو القدرة على التكلم واحملادثة، ألن اللغة أدة من أدوات 

مهارة الكالم هي احدى املهارة من مهارات و . اإلتصال واملعاشرة واجملتمع اإلنساين
ن من أربع مهارات وهي االستماع، لغة العربية تتكو لكانت ا. يف تعليم اللغة العربية

غراضهم التصال الكالم من عملية تعبري الناس عن أأما . والكالم، والقراءة، والكتابة
وال شك أن الكالم أوالتحدث من أهم مهارة . بعضهم عن بعض يف شؤون حياهتم

يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف  الناسو . ية للكبار والصغار على السواءاللغو 
وتظهر امهية تعليم الكالم يف الغة   .يتكلموا أكثر مما يكتبون ياهتم حيث أهنمح

  .األجنبية من امهية الكالم ذاته يف اللغة

                                                             
 ،(م 189املكتبة العربية السعودية،: الرياض) اساليب تدريس اللغة العربية،علي اخلويل،  حممد1

 .2 -18.ص
2
 Anshar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodologi pengajarannya, (Yogyakarta, pustaka 

belajar, 2004), hal.156. 
 129. ، ص )م1881دار املشرق : قاهرة )، الفنون اللغة الربيةدروس علي أمحد مدكور،  
. ص ) م1891جامعة أم القرى،   (غة العربية للناطقين بلغات أخرى،لتعليم الحممد كامل الناقه،  

119 



  
 

 

وكان معهد طالب اهلدى هو أحد املعاهد اإلسالمية السلفية اليت تقع يف    
تب وتتعلم الطالبات فيه العلوم اإلسالمية املتنوعة باستعمال الك. أتشيه الكربى

والعلوم  .هن يتعلمن الغة العربية من قواعده مثل النحو والصرف والبالغة. العربية
اإلسالمية مدروسة باللغة العربية مثل الفقه وأصول الفقه وعلم التوحيد وعلم املنطق 
والتصوف واحلديث والتاريخ اإلسالمية وغري ذلك، ودخل فيها مهارة الكالم مع كل 

والطالبات يف هذا املعهد هن . حمتاجة إىل معاجلتها مشكالت يف تعليمها وطبعا
كما أهنن يقدرن . يقدرن على فهم النصوص العربية اليت يتعلمن يف الفصول الدراسية

يف ولكن وجدت الباحثة أن طالبات . أيضا على ترمجة الكتب العربية اليت دروسهن
وهذه هي .  واحدةصحيحا باللغة العربية لو كان كلمة  نتكلمهذا املعهد ال أحد ي

الظواهر اليت تشجع الباحثة أن تبحث أية املشكالت اليت حتدث يف هذا املعهد 
اعتمادا على البيان السابق فرتيد الباحثة  .واخلاصة يف مهارة الكالم وكيفية معاجلتها

 :أن تقوم ببحث الرسالة حتت املوضوع 
 ".السلفي  طالب اهلدى مشكالت الطالبات يف مهارة الكالم مبعهد" 

 
 أسئلة البحث - ب

 :ة البحث يف كتابة هذه الرسالة هيوأما أسئل
 عهداليت يواجهها الطالبات يف تكلم اللغة العربية يف مما هي مشكالت  -1

 طالب اهلدى؟ 
شكالت عند الطالبات مبعهد طالب هذه امليف توجد ما هي األسباب اليت  - 

 ؟اهلدى
الطالبات يف مهارة الكالم  ما هي اخلطوات اليت تعاجل املشكالت لدي  - 

 مبعهد طالب اهلدى؟
 



  
 

 

 أهداف البحث -ج
معهد ة مشكالت اليت يواجهها الطالبات يف تكلم اللغة العربية يف ملعرف -1

 .طالب اهلدى
 .مبعهد طالب اهلدى اليت توجد هذه املشكلة عند الطالباتب اسباألملعرفة  - 
يف مهارة الكالم  مبعهد طالب  ملعرفة عالج  املشكالت لدي الطالبات - 

 .اهلدى
 

 أهمية البحث - د
 :الباحثة يف هذه الرسالة فهي وأما أمهية البحث اليت هتدف إليها

 للطالب -1
 .قية قدرة الطالب على مهارة الكالم ، وجيعلهم فرحا يف تكلم اللغة العربيةلرت 

 للمدرس - 
 .ن يعرف املشكلة اليت يواجهها الطالب يف تكلم الغة العربيةأ
 للباحثة - 

 .لتحصل على البيانات اليت حتتاج إليها إلمتام كتابة الرسالة -
الرانريي االسالمية احلكومية بند  جامعةكتابة الرسالة اليت كلفتها لتتم واجبة   -

 .اللغة العربية تعليم بقسم أتشيه
 

 حدود البحث - ه
مشكالت " هذه الرسالة حتت املوضوعحتد الباحثة : احلدود املوضوعي -1

 ". Aceh Besarطالب اهلدى السلفي  مبعهديف مهارة الكالم  الطالبات
معهد طالب اهلدى يف الفصل الرابع  يقتصر هذا البحث يف: املكاين احلدود - 

 (".ب) "



  
 

 

 .218 ـــــ  212 يف سنة حتد الباحثة هذه الرسالة : احلد الزماين - 
 

 البحث مصطلحات - و
 مشكالت -1

الفاعل من أشكل ــــ يشكل كلمة املشكالت لغة مجع من املشكلة وهي اسم 
يعين حال "واصطالحا  1.األمر أو املبلس: ـــــ إشكاال ــ مشكل أو مشكلة، معناها

  ".حيتاج إىل تفكري حللها
 الطالبات - 

طالب ـــــ يطلب ـــــ "كلمة الطالبات مجع من طالبة وهو اسم الفاعل من 
ــــ طالبة يطلق عرفا التلميذ يف مرحليت وتغين هذه الكلمة اليت تطلب العلم و " مطلوب ـ

 .واملراد  بطالبات عند الباحثة هي اليت تطلب العلم مبعهد طالب اهلدى 2.التعليم
 مهارة الكالم - 

مهارة : معناها " مهر ـ ميهر ــ مهورا ـ مهارا"مهارة لغة هي مصدر من 
أي كان حاذقا عاملا به ( مهر يف العامل)الشيئ وفيه حذق وهو ماهر، يقال 

عبارة عن القدرة على القيام بعمل من األعمال : "واصطالحا 9.صناعتهيف 
بشكل يتم بالدقة والسهولة والسيطرة واالقتصاد فيما يبذله الفرد من 

 8".جهد

                                                             

  11.، ص(م  22 مكتبة الشروق الدولية،) ،م الوسيط للطلبة الرابعة مصرمعجللابراهيم أنيص، 1 
   1 .، ص(بدون السنةدار املشروق،: بريوت)،المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوف  
دار املسلم للعتشريق :رياض)  اللغوية ماهيتها وطريق تدريسها، المهارت ،نأمحد فؤاد عليا2 
 92.، ص(م  188،والتوزيع

املشرق، دار :بريوت) طبعة أوىل، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار املشروق، مؤسسة 9
  2 .،ص(م 22 

 112.، ص(دار مصر للطباعة، بدون السنة) سكولجية التعليم،مصطفى فهمى،  8
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. 12معناه لغة األصوات املفيدة" كلم ـ يكلم ـ كالما"الكالم مصدر من 
يف ذهن املتكلم واصطالحا هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب به عن الشيئ له داللة 

 .11واملستمع، أو على األقل يف ذهن املتكلم
 معهد السلفي - 

معهد السلفي هو معهد الذي يدرس فيه الطالب علوم اإلسالمية باستعمال 
الكتب العربية، الطالب يف معهد السلفي هم فقد يتعلمون علوم الدين، وال 

وم االعامة ال يتعلمون علوم العامة، إذا كان الطالب تريدون أن يتعلمون عل
 .بد أن يتعلم يف خارج املعهد

 
 الدراسة السابقة - ز

نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة ويف مكتبة كلية الرتبية وتأهيل املعلمني 
مشكالت الطالب يف مهارة الكالم ")الرساالت أو البحوث اليت تتعلق باملوضوع 

 :يليووجدت الباحثة كما (" دراسة وصفية)مبعهد السلفي طالباهلدى 
 الدراسة األوىل  -1
مهارة الكالم  يف تعليم أسلوب املمارسة واستخدامها:  عنوان البحث -
 .م 21 (مبعهد دار العلوم العصري                  ئية دراسة   إجرا)

 املناديا:  ــــــ الباحثة
كانت عملية التعليم لن تصل إىل النجاح بدون :  ـــــ املشكلة    

وهذا . استخدام األساليب التعليمية الصحيحة والفعالة
املعهد ال يستعمل األسلوب املمارسة إال قليال، حىت 

 . يكون الطلبة ضعيفني يف احملادثة
                                                             

 82 .ص...المنجد الوسيط في العربيةمؤسسة دار املشروق،  12
مكتبة الفالح، : بدون املكان) تعليم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية،عبد اهلل عبد الرمحن الكندري،  11
 1 1.،ص(بدون السنة



  
 

 

 دراسة إجرائية: ـــــ منهج البحث
التعليم بأسلوب املمارسة أن استجابة الطلبة على اجراء : ـــــ النتائج     

استجابة إجيابية  وقادرة على ترقية يف تعلم الكالم 
 .للحصيل العلم عند الطلبة

تصميمها وشكلها متساوية يعين يف تعليم مهارة الكالم : ـــــ جوانب االتفاق     
 .واألدوات يعين املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية

ملنهج املختلفة يعين منهج إجرائية، ومكان استخدام ا: ـــ جوانب االختالف  
 .البحث خيتلف بينهما

                                                          :الدراسةالثانية - 
 حماوالة املدرسني يف تطوير مهارة : عنوان البحث -

 الوصفي دراسة) Samalanga األميان أم معهد يفالكالم 
   م 21 ، (التحليلي

 نصراهلل:  الباحثـــ 
ملعرفة حماوالت املدرسني يف تطوير مهارة الكالم : ــــ املشكلة

واملشكالت اليت يواجهها املدرسون يف تطوير مهارة 
 .الكالم يف معهد أم األميان

 وصفي حتليلي:   ـــــ منهج البحث ـ

كانت حماولة املدرس يف تطوير مهارة الكالم مبعهد أم : ــــــ النتائج
ان مل تكن كافية من ناحية الدوافع وممارسة اللغة مع األمي

الطالب واملشكلة اليت يواجهها املدرس عند تعليم 
الكالم هي قلة رغبة الطالب ودوافعهم على ممارسة 
الكالم العربية مع أصحاهبم ألهنم خوف من 

 .اخلطأللتكلم، قلة حفظ املفردات ومذاكرهتا
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يف تعليم مهارة الكالم  وشكلها متساوية يعينتصميمها :    ــــــ جوانب االتفاق
واألدوات يعين املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية 

واستخدام املنهج متساوية يعين منهج . واالستفتاء
 .الوصفية

 .مكان البحث خيتلف بينهما: ــــــ جوانب االختالف
 الدراسة الثالثة - 

  دراسة) الطالب عند الكالمالبيئة اللغوية لرتقية مهارة : عنوان البحث -
 .م 211 (املنار العصري وصفية مبعهد                     

 أذكيا:  ــــــ الباحثة 
ملعرفة آثار البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم عند : ـــــ املشكلة

الطالب واملشكالت يف البيئة اللغوية مبعهد املنار 
البيئة  العصرى وعالج املشكالت لدي الطالب يف

 .اللغوية
 دراسة الوصفية:  ـــــ منهج البحث 

إن آثار البيئة اللغوية يف ترقية مهارة عند الطالب :  ـــــ النتائج
مبعهد املنار العصرى مل يكن آثارا إجيابيا، حيث إن البيئة 

 .مل تتدور بدورها الكامل
مهارة تصميمها وشكلها متساوية يعين يف تعليم : ـ جوانب االتفاقــــ

الكالم واألدوات يعين املالحظة املباشرة واملقابلة 
واستخدام املنهج متساوية يعين منهج . الشخصية
.الوصفية

  

 .مكان البحث خيتلف بينهما : ـــ جوانب االختالف
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 طريقة كتابة الرسالة - ح
وأما تأليف والكتابة هبذه خطة البحث فتعتمد الباحثة على دليل إعداد  

قسم تعليم اللغة العربية بكلية ( درجة املرحلة اجلامعة األوىل)وكتابة الرسالة علمية 
 .الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 
 

 



 

7 

 الثانىلفصل ا
 اإلطار النظري

 تعريف مهارة الكالم -1
يف اللغة مهارة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الكالم 

أصل الكالم يف   .الدراسة اللغوية وان كان هو نفسه وسيلة التصال مع اآلخرين
األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن القائم بالنفس الذي : اللغة عبارة عن
 ذلك الكالم املنطوق الذي: أما تعريف الكالم االصطالحي فهو  .يعرب عنه بألفاظ

 اجسمه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعرح:يعرب املتكلم عما يف نفسه من
 من أي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريهر :وإحساسات، وما يزخر به عقله من

معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقه وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف 
  .األداء

يعد الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة األربعة بعد اإلستماع وهو ترمجة 
والقراءة والكتابة وهو من العالمات اإلستماع  اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طرق

املميزة لإلنسان، فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو 
الصوت املشتمل على بعض احلرف كما أن اإلفادة هي مادلت على معنىاملعاين على 

، ومعىن هذا أن الكالم مبعناه احلقيقي هو ما يصدر عن  األقل يف ذهن املتكلم

                                                             

معهد اللغة العربية ) أخرى،المرجع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشدي أمحد عبدا اهلل طعيمة،   
 97 .،ص(م891 جامعة أم القرى،  –

 .18،...خبري املهارات اللغوية، ص  
دار : رياض)الطبعة األول، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد حممود عليان،   
 .91.،ص(م 88 املسلم،
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نسان ليعرب به عن شي  له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن اإل
  .املتكلم

فالناس . الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء
ومن هناك ميكن اعتبار الكالم هو الشكل . يستخدمون الكالم أكثر مما يكتبون

ى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة وعل. للتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان
  .اللغوية واستخدامتها

وميكن أن . إن الكالم ميكن أن يتم بينما يــباشر اإلنسان عمال آخر يدويا
وليست يف حاجة إىل ضوء لتباشر عملية احلديث مع شخص . حيدث يف الظالم

ديث على ولعل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا احل. آخر
غريه من طرق التفاهم، مثل اإلمياءات اليت رمبا كانت أسبق وجودا من الكالم، ومثل 

 1.التعبري بالصور الذي رمبا كان متأخرا يف الوجود وأدى إىل اخرتاع الكتابة
والكالم مهارة اجتماعية، ففي حني يستطيع اإلنسان القراءة والكتابة بوجه 

و يشاهد التليفيزيون مبفرده، فمن النادر أن يتحدث خاص، أو يستطيع إىل الراديو، أ
ولقد أصبح االتصال هدف برامج تعليم اللغات األجنبية مع . بدون مستمع له

 7.التأكيد على تنمية عادات احلديث الصحيحة
 :أن مهارة الكالم هو " Abdul Hamid" كما قال

"Kemampuan berbicara bahasa Arab merupakan pengukuran kemampuan 

siswa dalam menggunakan bahasa Arab secara lancar dan benar dalam 

berkomunikasi secara lisan.
8
 

                                                             

مكتبة : بدون املكان)، اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية تعليمعبد اهلل عبد الرمحن الكندري وإبراهيم حممد عطا،   
    .،ص(الفالح، بدون السنة

 .07 .، ص(م 88 دار الشواف، : رياض)تدريس فنون اللغة العربية، الدكتور أمحد على مدكور،  
 .8 .، ص(م897 : عامل الكتب)، أسس علم اللغةماريو باي، 1 
جامعة أم  –معهد اللغة العربية ) المرجع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد عبدا اهلل طعيمة، .د7 
 .19 .،ص(م891 القرى، 

8
 Abdul hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab, UIN Maliki-Pres:Malang,hal.52. 
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و قياس قدرات الطالب على باللغة العربية ه تكالمعلى الالقدرة :املعىن
 .يف التواصل شفويا جيدة وصحيحةاللغة العربية استخدام

التصال بني البشر، وهو الطرف الكالم  أيضا نشاط أساسي من أنشطة ا
الثاين من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن 

والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع احلديث عن . الكالم وسيلة لإلفهام
ومييز ويدوسون .الكالم ليشتمل نطق األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي

ويقصد به القدرة Speakingالكالم :ثة مصطلحات يف اجال تعليم الكالم، هيبني ثال
القدرة على االستعمال Talkingويقصد بالتحدث . على االستخدام الصحيح للغة

والتحدث هنا خبالف الكالم، يشتمل اللغة اللفظية واللغة . املناسب للغة يف سياقها
عملية االتصال دور املتكلم، فإن اجلانب وعندما يؤدي أحد أطراف . املصاحبة

 saying.8 اإلنتاجي يف املوقف يطلق عليه ويدوسون لفظ القول
هي إحدى املهارات اليت تكتسي أمهية كبرية أما عند الباحثة مهارة الكالم 
واألفكار وحمتويات حدث ميكننا نقل النوايا يف تعلم اللغات، ألنه من خالل الت

 .خالل استخدام اللغة احملكية حبيث ميكن لآلخرين فهم النية القلب إىل اآلخرين من
 

 أهمية الكالم - أ
الكالم وسيلة رئيسية ىف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها حيث ميارس 

والكالم نشاط إنساىن يقوم به الصغري . التلميذ فيها الكالم من خالل احلوار املناقشة
والكبري،  واملتعلم واجلاهل، حيث يتيخ للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، 

                                                             

في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين  المرجعأمحد مدكور، رشدى أمحد طعيمة،8 
 .07 - 0 .، ص(م0 0 دار الفكر العريب، :القاهرة)أخرى،



 0 

 

ن مطالبه الضرورية يف هذه احلياة من مأكل والتصادق مع اجلماعة، إذ يعرب به ع
 .0 ومشرب، وبيع وشراء، وأخذ ورد وفهم وإفهام

 :  أما أمهية الكالم كما يلي
 .الكالم وسيلة االفهام، فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب -
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة  -

 .ريعلى املبادأة ومواجهة اجلماه
 .الكالم وسائل النقل واملواصالت -
 .معرفة مستوى الثقايف، وطبقة االجتماععية ومهنته أو حرفته -
 .وسيلة االقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب -
 .الكالم نشاط إنساين يقوم الصغري والكبري -
 الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليميةيف خمتلف مراحلها -

والقدرة . أما عند الباحثة أمهية الكالم فهي آلة اإلتصل للناس بعضهم بعض
معرفة اإلسالم  عمقعلى الكالم، ميكننا أن نفهم القرآن مع الفهم الصحيح ون

الدول  نستمر درستنا إىلأن  ناونعرف تطور العامل العريب وتاريخ األمة العربية، وميكن
 .العربية

 
 الكالم مهارة اهداف - ب

 .األصوات العربية نطقا صحيحانطق  -
 التمييز عند النطق بني األصوات  املتشاهبة متييزا واضحا -
 .التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة -
 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية -
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 .نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا -
 .الصيغ النحوية املناسبةالتعبري عن األفكار باستخدام  -
 .استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة -
 .استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربية -
 .استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم -
 .قيق للكلمةالتعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكن من االختيار الد -
 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا -
التعبري عن األفكار بالقدرة املناسب من اللغة فال هو بالطويل اململ وال هو  -

 .بالقصري املخل
التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة بالنفس  -

 .والقدرة على مواجهة اآلخرين
 .يز التنوين عن غريه من الظواهرنطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مي -
استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلراكات غري اللفظية استخداما معربا عما  -

 .يريد توصيلة من أفكار
التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو توضيح شي   -

 .منها، أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ
 .ة تلقائيةاالستجابة ملا يدور من حديث استجاب -
 .الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي -
 .تغيري اجرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك -
 .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة -
 .إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر -
 .املمشرتكنيإدارة مناقشة يف موضوع معني واستخالص النتائج من بني آراء  -



   

 

   .إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقينبالعربية -
واالتصال هو إرسال ، هو التواصلأما عند الباحثة أهداف مهارة الكالم 

 .واستقبال الرسائل أو األخبار بني شخصني أو أكثر حىت ميكن فهم الرسالة املعنية
احلقيقيني بشكل والتفاعل بشكل جيد مع املعلمني واألصدقاء أو مع العرب 

وتدريب وتطوير خيال الشخص يف استخدام اللغة لفظيا للتعبري عن اآلراء  .وصحيح
 .واملشاعر وإقامة االتصال، وإجراء التفاعل مع اجملتمع

 انواع الكالم -2
 :الكالم ينقسم إىل قسمني رئيسني 

. وهو كالم يبلغ الغرض والوظيفي يف مجاعة الناس: الكالم الوظيفي   - 
التصال الناس بعضهم ببعض، ولتنظيم حياهتم ولقضاء وأغراضه 
والكالم . احملادثة، واملناقشة، وأحاديث، وغري ذالك: مثل. حوائجهم

وال حيتاج هذا . الوظيفي ضروري يف احلياة وال ميكن أن تقوم احلياة بدونه
لكن تطلب بتدريب . النوع إلستعداد خاص، وال يطلب أسلوب خاصا

يف العمل ، واألسواق، ويف وسائل اإلعالم : مثل. التكلم يف أوقات معني
 .املسموعة واملرئية

إظهار املشاعر والرمحة وترمجة اإلحساسات املختلفة : الكالم اإلبداعي  - 
بالكلمات أو اجلمال يف جيدة النسق، ويتضمن صياغة لغويا وحنويا، 

وهو الكالم عن . حبيث يؤثر به املستمع والقارئ إىل أغراض املتكلم
فكار واخلواطر النفسية ما نقلها إىل اآلخرين بطريقة إبداعية مشوقة األ

كتابة املقاالت وتأليف القصص والتمثيالت والرتاجم ونظم : مثل. ومثرية
 .الشعر
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من الكالم السابق نعرف أن الكالم الوظيفي واإلبداعي ال يفصل بينهما 
ان يف هذان نوعان من الكالم الضروريان لكل إنس. انفصاال كامال

اجملتمع احلديث، فااألول يساعد اإلنسان يف حتقيق حاجاته ومطالبته 
املادية واالجتماعية، والثاين ميكنه أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره 

 .   وشخصيته
. أما عند الباحثة أن الكالم ينقسم إىل نوعان، ومها اللغة رمسية وغري رمسية

أما اللغة غري رمسية . واللغة رمسية هي اللغة املستخدمة يف املكاتب واملدارس واجلامعة
هي اللغة اليت تستخدم عند التحدث كل يوم سواء كان يف املنزل يف السوق ويف 

 . الشارع
 

 طرق التعليم الكالم -3
طريقة مبعناها العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا حدفها معينا من ال

وقال ماهر إمساعيل صربي حممد .   عمل من األعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت
طريقة التدريس ما يتبعه املعلم من خطوات متسلسلة متتالية ومرتابطة، "يوسف بأن 

وال يوجد أي ضمان جلودة طريقة . لتحقيق هدف أو اجموعة أهداف تعليمية حمددة
ما من طرق التدريس إال املعلم ذااته، ويعتمد ذلك بصفة خاصة على 

 :وطرق التعليم الكالم كما يلي  ".عوامل
 طريقة املباشرة - 

هي الطريقة لتعليم اللغة األجنبية اليت يلزمها املعلم واملتعلم بإستعمال اللغة 
وإذا وجدت املفردات الصعوبة اليت صعب . اهلدف مباشرة دون اإلستعانة باللغة األم
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على املتعلم فهمها فيشرحها املعلم باستعمال اللغة األجنبية مباشرة، عندما يف شرح 
املفردات الجيوز املعلم أن يستعمل اللغة األم ولكن يستعمل اإلشارة والصور واألفعال 

 1 .احلركية وال يلجاء إىل الرتبية
وب طريقة النحو والرتمجة اليت تعتمد على يقة كرد فعل لعيظهرت هذه الطر 

 . الوساطةفجاءت لطريقة املباشرة لتلغى هذه . استعمال لغة وسيطة
أستخدمت هذه الطريقة يف اجال تعليم اللغة العربية يف عدد من اخلطوات، 

 :منها
أن اهلدف األمسى الذى تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الداس على   - 

 .العربية وليس بالغة األوىلالتفكري بالغة 
أما . ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة  - 

بالنسبة لألشياء واملفاهيم اليت ال يوجد هلا مثيل يف الفصل فقد استعان 
 .املدرسون يف شرحها بالصور والرسوم والعينات والنماذج

والشائع الستخدام اللغة يف  احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول  - 
وهذ احلوار يشتمل على املفردات والرتاكيب اللغوية . اجملتمع اإلنساين

 .واملهارات املراد تعليمها للدارس
جيد الدارس يف البدايات األوىل لتعليم العربية كلغة ثانية املواقف يستمع   - 

 .هافيها إىل مجل كاملة ذات معىن واضح ودالالتيستطيع الدارس ادراك
 .النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغو وضبطه  - 
ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيه   -1

 . من أصوات ومفردات والرتاكيب
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الرتمجة من وإىل اللغة العربية أمر ترفضه هذه الطريقة وال ينبغي أن تزاحم   -7
 .العربية أية لغة أخرى

عند الدارس مثل القدرة على القياس إن تنمية املهارة العقلية   -9
 واالســــــــتنتاج األفكار أمور ال تشغل بال أصحاب الطريقة املباشرةز

يتم شرح الكلمات والرتاكيب الصعبة بالغة العربية وحدها من خالل   -8
عدة أساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادف هلا أو أضدادها أو ذكرها 

شر أو باستعمال الصورة أو التمثيل أو يف سياق آخر أو باالقرتان املبا
 .التعريف أو غري ذلك من أساليب بعدم استخدام لغة وسيطة

يستغرق املعلم معظم الوقت يف تقدمي األسئلة على الدارسني ويف   - 0 
 .اإلجابة على اسئلتهم

يقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية مثل اإلبدال واإلمالء والتعبري  -   
 .واأللعاب الغويةاحلر 

الدارس على نطق األصوات  فإن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة.   
مهارات الكالم يفوق اهتمامها جبوانب أخرى هتتم هبا طريقة النحو  واكتساب
 .7 والرتمجة

 طريقة املناقشة - 
طريقة املناقشة هي سبيل إىل حتسني عقول ومدارك التالميذ بعد أن كانت 

ففي هذه الطريقة . 9 تمد على التسميع وتلقى على عاتق املتعلمطريقة تقليدية تع
يدور احلوار بني فردين أو األفراد وبني فرقتني أو فروق حول موضوع أو قضية أو 
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معلومات، حيث يطرح كل فرد تساؤالته واستفساراته على الطرف اآلخر 
 8 .وبعكسه

 طريقة احلوارية - 
وطالبه للحصول هبم تدرجييا عن تقوم هذه الطريقة على احلوار بني املدرس 

وتكون وفق املرحلتني . طريق االستجواب إىل الكشف عن حقيقة مل يعرفوها من قبل
 :التاليتني

 .مرحلة التساؤل، وفيها يطرح املدرس السؤال - 
مرحلة اليقني، وفيها جيري البحث عن اجلواب من خالل األمثلة اليت  - 

 .ثابت توضح احلقيقة، وتصل إىل تعريف دقيق أو حكم
 :تقوميها

تعود هذه الطريقة الطالب على اكشاف احلقائق بأنفسهم، ألهنا  . 
 .تعتمد على فعاليتهم العقلية

تريب فيهم عدم تقبل األفكار على عالهتا، وتوثق بينهم األلفة  . 
 0 والتعاون

أما طريقة التعليم اللغة العربية عند الباحثة فهي إتقان العديد من املفردات 
وتسمع كثريا من األحادث العراب األصليني وحتاول . احملادثة اليوميةواستخدامها يف 

 .التحادث باللغة العربية مع األصدقائي واملعلمني
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 الثالثالفصل 

 إجراءات البحث الميداني
 منهج البحث - أ
وصفي، هو نوع إن منهج الذي إستخدمته الباحثة يف هذا البحث هو منهج ال        

والسياسية من اساليب البحث، يدرس الظواهر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 
الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة، وكمية توضح حجمها وتغرياهتا 

 5.ودرجات ارتباطها مع الظواهر االخرى
 مجتمع وعينة البحث - ب

تالميذ الذي يسكن يف معهد طالب أما اجملتمع يف هذا البحث فهي مجيع ال
 فأخذت.شخصا 313 يبلغوكان عددهم  7إىل الفصل  5اهلدى من الفصل 

لطريقة اليت وا. طالبات 51من الطالبات وعددهن  السادسيف الفصل للعينة  الباحثة
أي ( porpossive sampling)تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي الطريقة العمدية 

اختيارها باخلربة يف تعيني العينة وهي تعىن أن أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها 
كالعينة ألن السادس  واختارت الباحثة الفصل  5.مع البحثبأن هذه العينة متثل جمت

وقال سوترينو هادى  .تكلم اللغة العربية على وجه عام بعضهم يواجهومنشكالت يف
 : يف كتابه كما يلي

 

“Porpossive sampling adalah memilih sekelompok subjek berdasarkan ciri-

ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.
3
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 طريقة جمع البيانات - ج
 :وأما طريقة مجع البياتان اليت تستعملها الباحثة هي    

 املقابلة -5
اجهة يقوم هبا مع وهي حمادثة مو ، ة من أدوات البحث جلمع البياناتاهي أد             

شخص آخر أو أشخاص آخرين،وهدفها إســــتشارة أنواع معينة من املعلومات 
وقامت   .الستغالهلا يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص والعالج

الباحثة باملقابلة الشخسية مع معلم الغة العربية، وحماوالت الدرس حلل هذه 
 .ا املعهداملشكالت هبذ

 املالحظة املباشرة -5
املالحظة املباشرة فهي تعين االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو   

وصف السلوك فقد : معني بقصد متابعة ورصد تغريات لتمكن الباحثة بذلك مجاعي
وتقوم الباحثة مبالحظة مباشرة يف الفصل ملعرفة  1.أو وصف حتليلية أو وصف تقومية

 .مشكالت اليت يواجحها الطالب يف مهارة الكالم
 االستبانة -3

اإلسـتبانة هـي عبــارة عـن جمموعــة مـن أسـعلة تعــد إعـداد حمــددا بقصـد احلصــول    
على معلومات، أو أن تطلب مـن شـخص مـا أن تبـني عـن موقفـة أو رأيـه أو معلوماتـه 

أو موقـــف معـــني، وتســـلم إىل األشـــخاص املختـــارين لتســـجيل . 1بشــأن موضـــوع معـــني
ة هــذه األدة ملعرفــة إجابــة الطالبــات وإســتعمال الباحثــ ,إجــابتهم علــى صــحيفة األســعلة

 .التكلم اللغة العربيةيف  على مشكالهتن
                                                             

مكتبة : الرياض(،المدخل إلي البحث في العلوم السلوك, صاحل بن محد العساف  
 333، ص، )51 5العبيكان،
 .333.نفس املراجع، ص1 

  
: مكتبة الشرق) ،مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم االجتماعيةإبراهيم البيومي غامن،  1

 507 .، ص(5003ولية،الطبعة األوىل، الد



57 

 

 

وحتتوى اإلستبانة بأسعلة وهي  ،السادسيف الفصل ا الباتويوازع اإلستبانة على الط
، مثال الطالبات يف مهارة الكالمحتتوي بكل أسعلة عن عوامل مشكالت 

ىل إأسباب اليت تؤدي تكلم اللغة العربية، و يف  الباتاملشكالت اليت يواجهها الط:
 .البات يف تكلم اللغة العربيةاملشكالت وحماولة الط

 
 أدوات البحث -د

 ورقة القابلة -
 املالحطةقة ور  -
 ورقة اإلستبانة -

 
 طريقة تحليل بيانات البحث - ه

بتحليل البيانات على أساس البحث الكيفي النوعي، وهو  ةالباحث توقام         
نصوص، أفكار، اقتباسات، )إذا كانت البيانات واملعلومات ذات نظري 

ارية أن الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجل" أو يعين .  (ومالحظات
منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه،  ةسواء يف احلاضر أو املاضي، على ما يدركه الباحث
  ".وملح العالقات اليت ميكن مالحظتها مالحظة عقلية

من البيانات واملعلومات امليدنية، وطبعا  االتحليالت مبا وجده ةقدم الباحثوت      
 . ، مث اإلستبانةاملعلمةاملقابلة الشخصية مع متابعة على إجابة األسعلة من 

 :هي كما يليفوأما طريقة حتليلي البيانات 
بيانات املالحظة  ،لل باستخدام أسلوب حتليلحتصرف و تبيانات املالحظة س

يف  كتب يف هذه الرسالة بالصدق وفقا بوجودهاتيعين كل بيانات املالحظة س

                                                             

 515. ، ص...مناهج البحثإبراهيم البيومي غامن، 7 
   551. ، ص...المدخل إلى البحث صاحل بن حممد العساف، .   



53 

 

 

نبط من كل األجوبة ستتلل و حتمث ،يف اجلدولة ثتبها الباحكوت. ميدان البحث
 .ستخدامها يف وصول احلقيقة البينةة كن الباحثمتاملقصودة حىت 

باطالع الكتب العربية هلا صلة  ةالباحث توحلصول على البينات قام
 . باملوضوع سواء كانت هذه الكتب موجودة يف مكتبة اجلامعة أو الكلية أو غريها
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشته

 عرض البيانات - أ
قد شرحت الباحثة يف الفصل السابق ما يتعلق مبشكلالت الطالبات يف تكلم 

ويف هذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث الىت وجدهتا . اللغة العربية مبعهد السلفي
بعد القيام بالبحث يف املعهد طالب اهلدى للفصل الرابع، وللحصول على البيانات 

لوصفي يف ذلك املعهد للسنة الدراسية احملتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث ا
م اعتمادت على رسالة عمدية كلية الرتبية يف جامعة الرانريي بندا  8181/8182

 .عن إذن مجع البيانات فيهUn.08/FTK.I/TL.00/12/2018 أتشية رقم 

 حملة ميدان البحث -8

 الشارعويقع يف . آتشيه كربى بــ اإلسالميةاملعاهد  معهد طالب اهلدى أحد
ويعّلم .آتشيه كربىBayu-Lamcot يف حي دار اإلمارة بقرية  88حممد طاهر رقم 

مثل النحو والصرف والبالغة .فيهالعلوم اإلسالمية املتنوعة باستعمال الكتب العربية
والفقه وأصول الفقه وعلم التوحيد وعلم املنطق والتصوف واحلديث والتاريخ 

م حتت رعاية األستاذ 8112د سنة أسس هذا املعه وقد. ذلكاالسالمية وغري 
 .حسيب البايوين

ويتعلم الطلبة يف . وينقسم هذا املعهد إىل قسمني يعين لطالب والطالبات،
هذا  املعهد علوم اإلسالمية مخسة مرة يف كل أيام يعين بعد الصالة الصبح، عند 

الة الضحى، بعد الصالة الظهر، بعد الصالة العصر، بعد الصالة املغرب وبعد الص
 .العشاء
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فصال، سبعة فصال للطالب وستة فصال  81ا املعهد من هذيتكون 
ات أكثر من الطالب وعدد الطلبطالبا،  11إىل  81ويتكون كل الفصل .للطالبات

 : يف اجلدول األيت وتوضح الباحثة عدد الطلبة. طالبا151يبلغ عددهم   

 1-4الجدول 

 طالب الهدىعدد الطالب بمعهد 

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 المجموع
 الطالبات الطالب

 881 51 58 األول 8
 37 13 12 الثاين 8
 22 81 87 الثالث 1
 12 88 83 الرابع 2
 17 87 81 اخلامس 5
 13 85 88 السادس 7
ــ 7 السابع 3  7 ـــ

 151 818 838 المجموع 
 (8181مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 2-8)

، ويبلغ 838اجلدول أن عدد الطالب مبعهد طالب اهلدى يبلغ عددهم يتضح  
عدد املدرسني  وأما.الطلبة 151، وجمموع بني الطالب والطالبات 818عدد الطالبات 

 : كما يتضح فياجلدول اآليتعهد طالب اهلدى فهو ين يدرسون مبذال
 2-4الجدول 

 طالب الهدى عدد المدرسون بمعهد
 المجموع عدد المدرسين
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 المدرسات المدرسون
21 81 51 

 (8181مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 2-8)
كي ذ وكان الطلبة . مبعهد طالباهلدى يعين منهج املعهد اإلسالمي وأما املنهج

وأما املواد اليت قد يتعلموها الطلبة مبعهد طالب اهلدى .يف أي علوم اليت قد تعلموا
 :فيتضح فياجلدول التايل 

 :3ـــــــ  4الجدول 
 المادة المدرسة بمعهد طالب الهدى 
 نوع الدرس المادة  رقم
 مادة املعهد منت تقريب 8
 مادة املعهد اجلرومية 8

 مادة املعهد منت بىن 1

 مادة املعهد العوامل 2

 مادة املعهد 881حالصة  5

 مادة املعهد تصريف 7

 مادة املعهد عقيدة اإلسالمية 3

 مادة املعهد أخالق 1

 مادة املعهد 88الباجوري 2

 مادة املعهد الكواكب الدرية 81

 مادة املعهد كيالن 88

 مادة املعهد حديث أربعني 88

 مادة املعهد تعليم املتعلم 81

 مادة املعهد   8812إعانة الطالبني 82
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 مادة املعهد االشبه والنظائر 85

 مادة املعهد 8812حملي 87

 مادة املعهد مقتونجوحار  83

 مادة املعهد صحيح البخاري 81

 مادة املعهد تفسري اجلاللني 82

 مادة املعهد مراقي 81

 مادة املعهد نفاحت 88

 مادة املعهد إيضاح املبهم 88

 مادة املعهد دسقي 81

 مادة املعهد غاية الوصول 82

 مادة املعهد تنبيه الغافلني 82

 مادة املعهد الشمسية 85

اهلدى يتعلم علوم املتعددة يتضح اجلدول أن الطلبة مبعهد طالب 
 .واملتنوعة

 تحليل البيانتـــــ ب 
 ـــ مشكالت الطالبات في مهارة الكالم بمعهد طالب الهدى 1
. اليت يواجهها الطالبات يف مهارة الكالم مبعهد طالب اهلدى كالتملعرفة املش 

وظهرت . قامت الباحثة باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخسية واستبانة للطالبات
 :املشكالت اليت يواجهها الطالبات من إجابتهم لالستبانة اليت قدمها الباحثة كما يلي 

ةمبعهد طالب اهلدى، ظهرت إجابتهم وملعرفة رغبة الطالبات يف تكلم اللغة العربي 
 :فياجلدول التايل

 4ــــــــ  4الجدول 
 في تكلم اللغة العربية رغبة الطالبات
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 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %11 81 أحب 8
ــ أحيانا 8 ــ ــ  ـــ
 %81 5 ال أحب 1
ــ ال 2 ــ ــ  ـــ

 %811 85 اجملموع
اللغة العربية بنسبة  أن أكثر الطالباتيحنب السابق يتضح عليناومن اجلدول 

مهمة تكلم باللغة العربية عند  ملعرفةو %.81اللغة العربية بنسبة ، ومنهنال حيبن11%
 :الطالبات مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيت

 5ــــــــ  4الجدول 
 عند الطالباتتكلم اللغة العربيةمهمة 

 مؤوية نسبة جمموع إمكانية اإلجابة رقم
ــ مهمة جدا 8 ــ ـــ  ــ
 %17 2 مهمة 8
 %88 1 أحيانا 1
 %58 81 غري مهمة 2

 %811 85 اجملموع
، وغري % 1أحيانا ، و %17مهمة " ومن اجلدول السابق يتضح لنا أهنن جينب

وبذلك يظهر لنا أن الطالبات مبعهد طالب اهلدى يظنون أن اللغة العربية %". 58مهمة 
وملعرفة أهداف التدريس اللغة العربيةمبعهد طالب اهلدى، ظهرت إجابتهم .ليست مهمة

 :فياجلدول التايل
 6ــــــــ  4الجدول 

 عند الطالباتاللغة العربية أهداف التدريس
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 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم

يستطيع أن يقرء الكتب  8
 العربية

81 28% 

ليستطيع أن يتكلم اللغة  8
 العربية

8 1% 

ــ ملعرفة ثقافة العرب 1 ــ ـــ  ــــ
ــ يتعلم فقد 2 ــ ـــ  ــــــ

 %811 85 اجملموع
بنسبة  "يستطيع أن يقرء الكتب العربيةل"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

وبذلك يظهر لنا أن أهداف من %.1بنسبة  "ليستطيع أن يتكلم اللغة العربية"و، 27%
عند الطالبات مبعهد طالب اهلدى يعين لتستطعن أن تقرأن الكتب التدريساللغة العربية  

وملعرفة حفظ املفردات عند الطالبات مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل  .العربية وترتمجه
 : اجلدول األيت

 7ــــــــ  4الجدول 
 تعلمت ؟ الذيالكتب هل حفظت المفردات من 

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %88 1 نعم 8
 %21 81 أحيانا 8
 %21 88 ال 1
ــ ال مرة 2 ــ ـــ  ـــ

 %811 85 اجملموع
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بنسبة  "أحيانا"و، %88بنسبة " نعم"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 
وبذلك يظهر لنا أن كثري من الطالبات مبعهد طالب اهلدى %. 21بنسبة " ال"و%.21

وملعرفة صعوبة التكلم اللغة العربية عند  .ال حيفظن املفردات من الكتب الذي درسنهن
 : الطالبات مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيت

 8ــــــــ  4الجدول 
 ؟هل تكلم اللغة العربية صعب 

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %21 81 صعب 8
 %57 82 صعب جدا 8
ــ سهل 1 ــ ـــ  ــــ
 %2 8 عادي 2

 %811 85 اجملموع
 "صعب جدا"و، %21بنسبة " صعب"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

وبذلك يظهر لنا أن كثري من الطالبات مبعهد %. 2بنسبة " عادي"و%.57بنسبة 
وملعرفة األسباب اليت تصعب  .طالب اهلدى يظنون أن تكلم باللغة العربية صعب

 : الطالبات يف تكلم اللغة العربية مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيت
 9ــــــــ  4الجدول 

 ؟ ما األسباب تكلم اللغة العربية صعب
نسبة  جمموع إمكانية اإلجابة رقم

 مؤوية
كلم ليس لدي اإلمكانية يف ت 8

 اللغة الربية
3 81% 

 %71 85 عوامل البيئة 8
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صعب يف ابتداء وترتيب  1
 تركيباجلملة

8 1% 

 %2 8 اإلجابة األخرى 2
 %811 85 اجملموع

كلم اللغة ليس لدي اإلمكانية يف ت"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 
صعب يف ابتداء وترتيب تركيب "و%.71بنسبة  " عوامل البيئة"و، %81بنسبة " الربية 
وبذلك يظهر لنا أن البيئة تؤثر %. 2بنسبة "  اإلجابة األخرى"، و%1بنسبة " اجلملة

الطالبات يف  سعي التغلب على الصعوبات اليت تواجههاوملعرفة  .جدا على مهارة الكالم
 : تكلم اللغة العربية مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيت

 11ــــــــ  4الجدول 
 ؟تواجههاما سعيك للتغلب على الصعوبات التي 

نسبة  جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 مؤوية

حماولة يف تكلم مع أصدقاء  8
ذواألسات  

88 22% 

حفظ املفردات اليت توجد يف  8
 الكتب

5 81% 

ــ كثرة االستماع إىل كالم العريب 1 ــ ـــ  ـــ
 %17 2 ال شيء 2

 %811 85 اجملموع
"  ذتكلم مع أصدقاء واألسات حماولة يف"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

" ال شيء "و%.81بنسبة  "حفظ املفردات اليت توجد يف الكتب "و، %22بنسبة 
وبذلك يظهر لنا أن الطالبات مبعهد طالب اهلدى حياولن أن يتكلمن مع %. 17بنسبة 
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وملعرفة استعمال املفردات اليت توجد يف الكتب إىل تكلم اليومية  .أصدقاءهن وأستاذهتن
 :لطالبات مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيتعند ا

 11ــــــــ  4الجدول 
 ؟هل تستعمل المفردات التي توجد في الكتب إلى تكلم اليومية

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %87 2 نعم 8
 %71 83 ال 8
 %2 8 ال مرة 1
 %88 1 أحيانا 2

 %811 %85 اجملموع
   

بنسبة  "ال "و، %87بنسبة " نعم"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 
وبذلك يظهر لنا أن كثري من %.88بنسبة " أحيانا"،و%2بنسبة " ال مرة "و%.71

 .الطالبات مبعهد طالب اهلدى ال يستعملن املفردات اليت توجد يف الكتب الىتكلماليومية
درس بعد الدراسة بالطريقة اليت ال عن الطالبات أن يراجعنوملعرفة هل يستط 
 :ب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيتعند الطالبات مبعهد طال ذاألسات تستعمل

 
 12ــــــــ  4الجدول 

 ؟ذاألسات تستعملهل تستطيع أن تراجع الدرس بعد الدراسة بالطريقة التي 
 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %12 88 نعم 8
 %88 1 أحيانا 8
 %2 8 ال 1
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ــ ال مرة 2 ــ ــــ  ـــــ
 %811 85 اجملموع

 

بنسبة  "ال "و، %12بنسبة " نعم"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 
وبذلك يظهر لنا أن كثري من الطالبات مبعهد طالب %.88بنسبة " أحيانا"،و2%

ب مبعهد طالذاألسات الدرس بعد الدراسة بالطريقة اليت تستعمل عن أن يراجعنيستطاهلدى
 .اهلدى

يتكلمون األساتذ باللغة العربية وهل يفهمون الطالبات كالمهم، انظر  وملعرفة هل
 :إىل اجلدول األيت

 13ــــــــ  4الجدول 
 ؟يتكلمون بالغة العربية وهل تفهمون  ذاألساتهل سمعت 

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %88 1 نعم، وأنا أفهم 8
 %12 88 ولكن أفهم قليل جدانعم،  8
 %2 8 نعم، ولكن أنا ال أفهم 1
ــ ال  2 ــ ــــ  ــــ

 %811 85 اجملموع
نعم، "و، %88بنسبة " نعم، وأنا أفهم"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

وبذلك %.2بنسبة " نعم، ولكن أنا ال أفهم "،و%12بنسبة  "ولكن أفهم قليل جدا 
 .من الطالبات مبعهد طالب اهلدى يفهمن اللغة العربية قليال جدايظهر لنا أن كثري 

، انظر إىل اجلدول بالغة العربية نتكلماملعهد لطالبات أني تواجب وملعرفة هل
 :األيت
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 ؟هل تواجب أن تتكلم بالغة العربية في المعهد 
 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
ــ نعم 8 ــ ـــــ  ـــ
 %87 2 أحيانا 8
 %12 88 ال 1
ــ ال مرة 2 ــ ـــــ  ـــــ

 %811 85 اجملموع
بنسبة " أحيانا"، و%12بنسبة " ال"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

وبذلك يظهر لنا أن معهد طالب اهلدى ال يواجب الطالبات يف تكلم بالغة %. 87
 .العربية

عند الطالبات مبعهد طالب اهلدى بيد  العربية صعبهل تكلم باللغة وملعرفة 
 :، انظر إىل اجلدول األيتيرتمجهالكتب العربية و  أهنن يستطعن أن يقرأن

 15ــــــــ  4الجدول 
 هل تكلم باللغة العربية صعب بيد أنك تستطيع أن يقرء الكتب العربية وترجمته ؟

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %11 81 صعب جدا 8
 %88 1 صعبب 8
 %2 8 أحيانا 1
ــ ال 2 ــ ـــ  ــــ

 %811 85 اجملموع
 "، و%11بنسبة "  صعب جدا"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

وبذلك يظهر لنا أن كثري من الطالبات %. 2بنسبة " أحيانا"، و%88بنسبة "  صعبب

 14ــــــــ  4الجدول 
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أهنن يستطعن أن يقرأن ويرتمجن  مبعهد طالب اهلدى يصعنب يف تكلم اللغة العربية بيد 
 .كتب العربية

ربية  عوملعرفة هل  تستطيع أن تقرء الكتب العربية وترمجته أهم من تكلم باللغة ال
  :انظر إىل اجلدول األيت عند الطالبات مبعهد طالب اهلدى،
 16ــــــــ  4الجدول 

 الربية  ؟هل  تستطيع أن تقرء الكتب العربية وترجمته أهم من تكلم باللغة 
 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %11 81 قراءة الكتب وترمجته أهم 8
 %2 8 تكلم بالغة الربية أهم 8
 %87 2 كالمها مهم 1
ــ كالمها غري مهم 2 ــ ـــــ  ــــ

 %811 85 اجملموع
بنسبة " قراءة الكتب وترمجته أهم "يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

%. 87بنسبة " كالمها مهم " ، و%2بنسبة "  تكلم بالغة العربية أهم "و، 11%
وبذلك يظهر لنا أن كثري من الطالبات مبعهد طالب اهلدى يظنون أن قدرة على قرءة 

تعلم املدرس تطبيق  وملعرفة هل تعلم .الكتب العربية وترمجته أهم من تكلم باللغة العربية
 :مهارة الكالم عند الطالبات مبعهد طالب اهلدى، انظر إىل اجلدول األيت

 17ــــــــ  4الجدول 
تعلمك فقد في قراءة الكتب وترجمته وفيتعليم العلوم الديبنية ذ هل األسات

تكلم بالغة العربية ؟وال تعلمك في   

 نسبة مؤوية جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 %71 83 نعم 8
 %2 8 ال 8
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 %81 3 أحيانا 1
ــ ال مرة 2 ــ ــــ  ــــ

 %811 85 اجملموع
بنسبة "  ال "، و%71بنسبة " نعم"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

مبعهد طالب  أن كثري مناألساتذوبذلك يظهر لنا %. 81بنسبة " أحيانا "، و2%
وترمجته ويف تعليم العلوم اإلسالمية، وال قفد يعلمون الطالبات يف قراءة الكتب اهلدى 

 .يعلمون تكلم باللغة العربية
 :وأما املشكالت األخرى لديهم فهي

مل تكن مرتفعة، وهذا واضح مما الطلبةإن رغبة تكلم اللغة العربية عند  -8
مازلت الطلبة أقل " أجابت معلمة من األسئلة املقابلة،حيث أهنا قالت 

 ." 8ةاهتمم يف تكلم الغة الغربي
 غري قادر على التعبري عن املفردات املوجودة شفهيا أو حتريريا  -8
 .قلة االستماع اللغة العربية من الناطق هبا أو الصوت العريب األصلي -1
 . عهد عن ذلكاملالتكاسل يف تكلم اللغة العربية ألن ليس هناك نظام  -2
يف إتيان األمثلة أو الكلمات  لة سيطرة على املفردات حىت يصعنبق -5

 .اجلديدة
 قلة سيطرة على األسلوب العربية  -7
 قلة من األساتذ يتكلمون باللغة العربية -3
أهداف من التعليم اللغة العربية يف املعهد لكي يستطيع الطالبات قراءة  -1

 الكتب العربية وترمجته 
 : عيوب الظاهرة يف الكالم الطالبات وبعض ال 

                                                             

 
 
 م8181دمسرب  81نتيجة املقابلة الشخصية مع معلمة اإلنشاء معهد مصباح العلوم يف التاريخ  
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 الفكريةقلة الثروة  -8
 قلة الثروة اللغوية -8
 قلة حفظ املفردات -1

 .هلن املشكالت املتنوعة يف تكلم العربية طالباتومن هذا يتضح أن ال
 نتائج املقابلة الشخصية مع املعلمة مبعهد طالب اهلدى -8

يتعلمون الطالبات اللغة العربية من كل قواعدها مثل النحو  .أ 
يف تكوين لكن هن ضاعفن . والصرف و البالغة وغري ذالك

 .الكلمات العربية إىل أحسن تركيب وقواعد
يفهم بعض الطالبات املواد يف الفصل، ويف بعضهم ال يفهمون  .ب 

 .بعض، وبعضهم ال يفهمون شيئا
إن معظم الطالبات اليقدرنعلى التعبري عن املفردات املوجودة  .ج 

 شفهيا أو حتريريا 
التعليم  حبثا عن إن معظم الطالبات الحيملن القاموس أثناء عملية  .د 

 املفردات الصعوبة اليت مل حيفظنها ويفهمنها
 .وإن رغبة تكلم اللغة العربية قليال جدا .ه 
يفهمن الطالبات عن املادة اليت درسن ولكن أحيانا ينسون يف   .و 

 .اليوم التايل
 .لمة والطالبات حللول املشكالت لديهناحملاوالت من املع -8

مهارة الكالم عند املشكالت يف وملعرفة احملاوالت من املعلمةحللول 
باملقابلة الشخصية مع املعلمة  ةالباحث ت، فقامطالب اهلدىمعهد  الطالبات

 . الباتوتوزيع اإلستبانة للط
ــــــ2حماوالت الطلبة اعتمادا يف اجلدول   :التايل 81ـــ

 ؟ ما سعيك للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها
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نسبة  جمموع إمكانية اإلجابة رقم
 مؤوية

ذحماولة يف تكلم مع أصدقاء واألسات 8  88 22% 
 %81 5 حفظ املفردات اليت توجد يف الكتب 8
 ـــــ ـــــ كثرة االستماع إىل كالم العريب 1
 %17 2 ال شيء 2

 %811 85 اجملموع
"  ذحماولة يف تكلم مع أصدقاء واألسات"يتضح لنا أهنن جينبمن اجلدول السابق و 

" ال شيء "و%.81بنسبة  "حفظ املفردات اليت توجد يف الكتب "و، %22بنسبة 
وبذلك يظهر لنا أن الطالبات مبعهد طالب اهلدى حياولن أن يتكلمن مع %. 17بنسبة 

 .أصدقاءهن وأستاذهتن
 فيما يأيتالباتحماوالت املعلمة حللول املشكالت عند تعلم اإلنشاء عند الط،: 

 .قبل أن ببدأ املواد اجلديدة مراجعة املواد السابقة عند املعلم .أ 
 .إصالح اللغة داخل وخارج الفصل .ب 
 .تقدمي املفردات واألساليب يف املواد الدراسية .ج 
تقدمي املعلمة األسئلة والتدريب التحريري أو الشفوي كاإلعراب واحلفظ  .د 

 .والتغيري الكلمات واجلمال العربية
بياين أحيانا استخدم املعلمة عدة الوسائل التعلمية كالسبورة والرسم ال  .ه 

 .ج إىل بيان املواد الصعوبةعندما احتا 
 .قية قدرة الطلبة على مهارة الكالمإعداد املعهد الوحدات التعلم لرت  .و 

 البيانات ومناقشتها حتليل - أ
مفصال، لية البحث امليداين عرضا بعد أن عرض الباحثة البيانات عن عم

قابلة قوم اآلن بتحليلها، وذالك كمامن نتيجة اإلستبانة املقدم للطالبات، واملت
فتحلل الباحثة املشكالت اليت يواجهها  الطالبات . الشخصية مع املعلمة واملالحظة
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يف مهارة الكالم واحملاوالت املعلمة حللول املشكالت الطالبات يف مهارة الكالم 
 :التحليالت كما يلي  مبعهد طالب اهلدى، وكانت

 .كانت الطالبات اليسيطرن على مهارة الكالم سيطرة جيدة    -8
كانت الطالبات اليسيطرن على املفردات والقواعد النحوية ولوكاننت قد  -8

 .تعلمنها
اليزال الطالبات ضعفن يف مهارة الكالم مهما كاننت قد تعلمنها إما  -1

 .والرتكيب اجلمالمن حيث القواعد النحوية والصرفية والبالغة 
 .أن الطالبات عدم املداومة يف مهارة الكالم العربية  -2
وأن الطالبات يواجهن املشكالت يف تركيب الكلمات عند تكلم اللغة  -5

العربية وال يعرفن إبتدأ الكلمات سببا على قلة املمارسة أو املالزمة يف 
 .تكلم اللغة العربية

أن أكثرهن  2-3اجلدول ومن حماوالت الطالبات كما يدل علينا يف  -7
حياولون على حفظ املفردات الكثرية ومعظمهن يسعون يف تكلم اللغة 

احفظ من العربية مع أصدقاءهن وأساتذهتن، ويف تطبيق اللغة مم
 .يف ممارسة ومالزمة الكالم العربية املفردات اجلديدة وبعضهن

ال، ومن احملاوالت األساتذ هم يتكلمون باللغة العربية ولو كان قلي -3
 .وأحيانا يسألون الطالبات باللغة العربية
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 الفصل الخامس

 لخاتمةا

الطالبات يف مهارة الكالم مبعهد  متت حبث هذه الرسالة عما يتعلق مبشكالت
نتائج البحث واإلفرتاحات ختاما هلذه  ةقدم الباحثتنس  نن حتفاآلن . طالب اهلدىى

 . الرسالة

 تائج البحثن .أ 
مك  بيان نتائج هبذ البحث تانات وحتليلها يف الباب النسابق فبناء على عرض البي

 :كما يلي 
هي عديدة ومتنوعة  مهارة الكالميف  الباتإن املشكالت اليت يواجهها الط  -1

 : ومتثل هذه املشكالت يف 

 قلة سيطرة على املفردات  .ن 
 سيطرة على األسلوب العربيةقلة  .ب 
 العربيةكلم اللغة رغبة التقلة  .ج 
 نهداف م  التعليم اللغة العربية يف املعهد .د 
 التكلم اللغة العربيةعدم املداومة يف  .ه 
 يضعفون يف تكوي  اجلملة املفيدة .و 
 التكاسل يف تكلم اللغة العربية .ز 
 غري قادر على التعبري ع  املفردات املوجودة شفهيا نو حتريريا .ح 
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 ت العريب األصليقلة االستماع اللغة العربية م  الناطقني هبا نو الصو  .ط 
 قلة االستماع اللغة العربية م  األساتذ .ي 

 اخلطوات اليت تعاجل املشكالت لدي الطالبات يف مهارة الكالم مبعهد طالب اهلدى -2
  تكلم اللغة العربية هييف  لديه حللول املشكالت  الطالباتاحملاوالت: 

 سيطرة على املفرداتزيادة  .ن 
 سيطرة على األسلوب العربية زيادة .ب 
 كلم اللغة العربيةرغبة الت زيادة .ج 
 التكلم اللغة العربيةاملداومة يف  زيادة .د 
 يف تكوي  اجلملة املفيدة حياول  .ه 
 نشاط يف تكلم اللغة العربية .و 
 على التعبري ع  املفردات املوجودة شفهيا نو حتريريا حياول  .ز 
 االستماع اللغة العربية م  الناطقني هبا نو الصوت العريب األصلي زيادة .ح 
 االستماع اللغة العربية م  األساتذ زيادة .ط 
  هي تكلم اللغة العربيةيف  الباتاملعلمة حللول املشكالت الطاحملاوالت: 

 .مراجعة املواد النسابقة عند املعلم قبل نن يبدن املواد اجلديدة .أ 
 .تقدمي املفردات واألساليب يف املواد الدراسيةبــــ 
 .إصالح اللغة داخل وخارج الفصل.ج 
 .كثريا باللغة العربية مع الطالباتيتكلم   . د
 .يف ني مكانالبات مبهارة الكالم حيث املعلم الط . ه
اإلعراب واحلفظ والتغيري تقدمي األسئلة التدريب التحريري نوالشفهي ك . و

 .نواجلمال العربية الكلمات
الوسائل كالنسبورة واملنسالط عند شرح املعلم املادة الصعوبة   نحيانا استخدم . ز

 .لرتقية قدرة الطلبة على فهم املادة
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   تكلم اللغة العربية هي يف البات حللول املشكالت الط رئيس املعهداحملاوالت
 تهترمجو  الكتب العربية م  القدرة على قراءة معهدتغيري نهداف التعلم يف 

 تهترمجو  الكتب العربية على قراءةو باللغة العربية  تكلمالقدرة على إىل  هوشرح
م   ويطلب باللغة العربية لتكلمإرشاد املعلم لتوجيه الطالب يف اه، و وشرح

 .  تكلم باللغة العربيةنن حياول طالباتال
 االفتراحات . ب

قدم بعض اإلفرتاحات تنن  ةدر بالباحثجتاإلنتهاء م  كتابة هذه الرسالة  قبل
 :اآلتية
   مبهارة الكالمنن يهتم طالب اهلدىمبعهد البات ينبغي على الط -1

 .مايف نذهاهنم إىل غريهم مادة مهمة التصال الكالمإهتماما كبريا ألن 
ند عملية التعليم والتعلم ينبغي للمعلمة نن تنستخدم الطرق املناسبة ع -2

 ، وحياول نن يتكلم باغغةحىت يكون عملية التعليم والتعلم جذابة الكالم
 العربية مع الطالب والطالبات

 .التكلم اللغة العربيةية لنسهولة على نن يزودوا الثروة اللغو  طالباتينبغي لل -3
طالب اهلدى نن جيب على الطالب والطالبات نن  ينبغي على معهد  -3

 .يتكلم باللغة العربية
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU DAN SISWA 

NO Rumusan 

Masalah 

Indikator Subjek Yang Diamati Hasil 

Pengamatan 

 

 

1. 

1.  

 

 

Proses Belajar 

Mengajar di 

Dayah Thalibal 

Huda 

 

 

1.Siswa  

 

 

1.Guru 

 

 

 

 

 

2.Siswa 

 

 

1.Guru mempersiapkan siswa sebelum belajar 

2.Guru memotivasi siswa / menarik perhatian 

agar mengikuti prosesbelajar mengajar 

3. Guru selalu mengajak siswa untuk 

menyimpulkan proses pembelajaran pada akhir 

kegiatan  atau akhir sesi tertentu 

1.Siswa memiliki minat belajar dalam proses 

belajar mengajar 

2.Orang tua siswa berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar 

3. mufradat dari kitab berpengaruh terhadap 

kemampuan berbicara bahasa arab   

Ya  Tidak  

  

  2. Materi  1. Guru 

 

 

 

 

2.Siswa 

1. Materi yang diajarkan sesuai dengan umur 

dan kemampuan siswa 

2.Apabila siswa bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami, maka guru mengulang 

kembalimateri tersebut 

1.Menyimak seluruh materi yang disampaikan 

oleh guru 

2.Memberikan tanggapan atau respon terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru 

3.menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

  

  3.Metode 1.Guru 

 

 

 

1. Guru menggunakan metode yang menarik 

dan menyenangkan  

2.Guru menggunakan metode sesuai dengan 

materi yang diajarkan 

  



 
 

2.Siswa 

3. Guru menggunakan metode sesuai dengan 
umur siswa 

1.Siswa tertarik untuk mengikuti proses belajar 

mengajar dengan metode yang digunakan oleh 

guru 

2.Siswa tidak bosan dalam mengikuti proses 

belajar mengajar dengan metode yang 

digunakan oleh guru 

3.siswa senang dengan metode yang diterapkan 

oleh guru 

4.Dengan adanya metodeyang digunakan oleh 

guru siswa tidak mengobrol dengan temannya 

ketika proses belajar mengajarkecuali 

membahas bahan pelajaran 

  4. Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Evaluasi 

1. Guru 

 

 

 

 

 

 

2.Siswa 

 

 

 

 

 

1.Guru 

 

 

 

 

1.Guru menggunakan media sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan 

2. Guru menggunakan media yang menarik 

dalam kegiatan belajar mengajar 

3.Guru mengajar menggunakan media untuk 

memudahkan dalam penyampaian materi 

bacaan 

1.Siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran 

dengan media yang digunakan oleh guru 

2.Dengan adanya media yang digunakan oleh 

guru siswa tidak mengobrol dengan temannya 

ketika proses belajar mengajar kecuali 

membahas bahan pelajaran 

1.Guru mengevaluasi siswa disetiap akhir 

proses pembelajaran 

2.Guru mengevaluasi siswa berupa pertanyaan 

secara lisan 

3.Guru mengevaluasi siswa berupa tes tulis 

  



 
 

2.Siswa 

4.Guru melakukan evaluasi sesuai dengan 
materi yangtelah diajarkan 

1.Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru berupa lisan maupun tulisan 

2.siswa merespon pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dengan cepat baik berupa llisan 

maupun tulisan 

2. Kesulitan yang di 

hadapi dalam 

berbicara Bahasa 

Arab dan solusi 

untuk mengatasi 

masalah tersebut 

1.Siswa 1.Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siswa 

1.Guru mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa arab karena lingkungan dayah tidak 

mendukung untuk berbicara bahasa arab  

2.Guru kesulitan untuk mengajak siswa 

berbicara bahasaarab karena didayah tidak 

diterapkan minggu berbahasa 

2. Guru menyuruh siswa menghafal mufradat 

yang ada didalam kitab untuk mempermudah 

siswa berbicara bahasa arab  

1.Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab karena lingkungan dayah tidak 

mendukung siswa berbicara bahasa Arab 

2.Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab karena didayah tidak diterapkan 

minggu bahasa 

3.Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab karena pembelajaran didayah lebih 

difokuskan kepada membaca dan mengartikan 

kitab 

4.Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab karena tidak menerapkan mufradat 

didalam kitab kedalam percakapn sehari-hari 

  

 



 

 

Nama : 

Waktu: 

Target Wawancara : Guru  

Tujuan :Untuk Mengetahui Masalah Yang Dialami Siswa Dalam Berbicara Bahasa Arab 

Untuk Mengetahui Solusi  Yang Ditempuh Guru Dalam Masalah Ini. 

1. Apakah murid senang berbicara bahasa Arab? 

2. Apakah Ibu/Bapak pernah mengajak siswa berbicara bahasa Arab? 

3. Apakah Ibu/Bapak pernah menyuruh siswa untuk menghafal mufradat dari kitab yang 

sedang dipelajari ? 

4. Apakah Ibu/bapak menerapkan metode yang berbeda-beda dalam Pembelajaran kitab 

? 

5. Dalam mengajar, apakah ibu/bapak fokus pada membaca dan menerjemahkan kitab 

atau berbicara bahasa arab atau keduanya ? 

6. Apakah Ibu/bapak mengajarkan Bahasa Arab sesuai dengan teori dan tuntunan 

Pembelajaran? 

7. Apakah Ibu/bapak sering memberi kan tugas kepada siswa setelah satu pembahasan 

tertentu? 

8. Menurut ibu/bapak apa faktor yang menyebabkan Murid Sulit Berbicara Bahasa 

Arab? 

9. Apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum ibu/bapak jumpai 

di kelas? 

10. Apa reaksi siswa saat tidak dapat memahami materi yang Ibu/bapak Sampaikan ? 

11. Upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah atau bidang pengajaran dalam 

mengatasi Kesulitan Siswa Dalam Berbicara BahasaArab? 

12. Adakah Sarana Dan Prasarana belajar Disekolah untuk menunjang prestasi Siswa 

Dalam Berbicara Bahasa Arab seperti buku/media pembelajaran , Laboratorium 

Bahasa dan lain-lain sebagainya ? 

13. Apakah ibu/bapak mengunakan media pembelajaran tertentu dalam mengajar?apakah 

terbantu dalam menyampaikan materi ke siswa ? 

 
 
 
 
 



ANGKET PENELITIAN 

A. Kata Pengantar 

Sebagai upaya pengembangan teori tentang permasalahan yang 

terjadi di dayah salafi dalam berbicara Bahasa Arab, maka peneliti sangat 

mengharapkan berbagai informasi yang relevan dalam upaya penelitian 

tersebut. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pendidikan. 

Sehubungan dengan ini, peneliti mengharapkan bantuan siswa-

siswa untuk mengisi angket yang peneliti butuhkan. Peneliti berharap 

siswa-siswa berkenan mengisi angket yang diperlukan dengan cara 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. 

Atas kesedian dan bantuan para siswa menjawab pertanyaan ini,  

peniliti mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik para 

siswa mendapat balasan dari Allah SWT.Amin. 

Banda Aceh, 19 Juli 2018 

 

 

Peneliti 

 

  



ANGKET SISWA 

 

Nama  :  

Siswa  :  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih 

dahulu isi daftar identitas yangtelah di sediakan. 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai saudara 

 Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian berilah tanda ( ) pada 

salah satu jawaban yang dianggap paling tepat 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data kami 

 Dengan mengisi Angket ini, berarti saudara telah ikut serta membantu 

kami dalam penyelesaian studi, jazakumullahu khairan atas segala 

bantuannya. 

 

 

 

 



  Pilihlah jawaban  yang dianggap sesuai dengan pendapat anda!  

1. Apakah anda suka berbicara bahasa Arab ?   

a.Suka    c.Tidak suka 

b.Kurang suka   d.Tidak suka sama sekali 

2. Menurut anda apakah bahasa Arab mempunyai peran penting dalam 

kehidupan ? 

a.Sangat penting  c.kurang penting  

b.Penting   d.Tidakpenting  

3. Apakah tujuan anda belajar bahasa Arab? 

a.Bisa baca kitab kuning    c.Untuk bisa berbicara 

b.Untuk mengetahui budaya Arab   d.Ikut-ikutan 

4. Apakah anda menghafal mufradat yang terdapat didalam kitab yang 

sedang anda pelajari ? 

a.Ya    c.Tidak 

b.Kadang - kadang  d.Tidak sama sekali 

5. Apakah berbicara dalam bahasa Arab itu sulit untuk anda ? 

a.Sulit    c.Mudah 

b.Sangat sulit   d.Biasa saja 

6. Apa penyebab berbicara dalam bahasa Arab itusulit untuk anda ? 

a.Tidak memiliki potensi dalam berbicara bahasa Arab 

b.Faktor teman bermain, pergaulan dan lingkungan sekitar 

c.Sulit memulai dan menyusun kerangka kalimat 

d. Jawaban lainnya 

7. Usaha apa yang sudah anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut ? 

a. Mencoba untuk berbicara dengan teman dan ustaz-ustazah   

b. Mengahafal mufradat yang ada didalam kitab 

c.Sering mendengar percakapan dalam bahasa Arab 

d.Tidak melakukan apapun 

8. Apakah anda menggunakan mufradat dari kitab kedalam percakapan 

sehari-hari ? 

a.Ya    c.Tidak 

b.Kadang - kadang  d.Tidak sama sekali 

 

9. Apakah anda bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah anda pelajari 

dikelas dengan metode belajar  yang digunakan ustaz-ustazah anda ? 



a.Iya                  c.Tidak  bisa 

b.kadang-kadang    d.Tidak bisa sama sekali 

10. Apakah anda pernah mendengar ustaz- ustazah anda berbicara dalam 

bahasa Arabdan apakah anda bisa memahaminya ? 

a.Pernah dan saya memahaminya     

b.Pernah tetapi hanya sedikit yang saya pahami 

c. Pernah dan saya tidak memahaminya    

c. Tidak pernah  

11. Apakah didayah anda dituntut untuk berbicara bahasa Arab dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

a.Iya    c.Tidak  

b.Kadang-kadang  d.Tidak sama sekali 

12. Apakah berbicara dalam bahasa arab itu sulit meskipun anda mampu 

membaca dan menerjemahkan kitab? 

a. Sangat sulit    c. Tidak sulit 

b.Sulit     d. Sangat tidak sulit 

13.  Manakah yang lebih penting antara bisa membaca dan menerjemahkan 

kitab dengan bisa berbicara bahasa Arab? 

a. bisa membaca dan menerjemahkan kitab                c. bisa berbicara 

b. dua-duanya tidak penting    d.penting dua-duanya 

14. Apakah ustaz-ustazah hanya membimbing anda dalam membaca, 

menerjemahkan, dan mengkaji hukum-hukum islam dan tidak 

membimbing anda dalam berbicara bahasa Arab ? 

a. Iya     c.Tidak 

b. Kadang- kadang  d.Tidak sama sekali 
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