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 استهالل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوَمن يُ ْؤَت ٱْلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَى َخي ْرًا   ٓ  ُء ٓ  يُ ْؤِتى ٱْلِْْكَمَة َمن َيَشا
 ٱْْلَْلبََٰبِ  ٓ  ُلوآ  أُو ٓ  َوَما يَذَّكَُّر ِإّلَّ  ٓ  َكِثريًا 

 (962:  البقرة)

َساَن ٓ  ِانٓ  َخَلَق ال( 1)ٓ    َخَلقَ  ٓ  ِم رَبَِّك الَِّذىٓ  بِاس ٓ  رَآ  ِاق
 ٓ  الَِّذى( 3)ٓ  َرمُ ٓ  َاكٓ  َورَبَُّك ال ٓ  رَآ  ِاق( 9) ٓ    َعَلق   ٓ  ِمن

 ( 5)ٓ  لَ ٓ  َيع ٓ  َساَن َما لَ ٓ  ِانٓ  َعلََّم ال( 4)ٓ  قَ َلمِ ٓ  َعلََّم بِال
 (5-1:  العلق) 

 )مصدق اهلل العظي)
 

طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريقا إلى ومن سلك "
 "الجنة

 (رواه البخري)
 

 



 ه
 

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريقا إلى "
 "الجنة

 (رواه البخري)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .العاليةأوىل العلم يف الرفعة. كل اْلالةاْلمد هلل على  
 والصالة والسالم على صاحب الرمحة

 .وعلى من اتبع هدايته بإحسان إىل يوم البعثة
… 

 (زكريا و مسنيدار) أيب وأمي الكرميني 
 .كل دعائي ملا رعيتماين  منذ صغريأشكر لكما يف   

 .لعل اهلل جيزيكما أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
… 

 وكذا املشرفني الكرميني
 الدكتوراندوس عثمان حسني، املاجستري)

 (لة، املاجسترييوفض
 أشكر لكما على حسن إشرافكما هلذه رساليت

… 
وإنتان مشيطةليانا ونصوتلمنا الغيت ونور لرييك فربي)صاحبايت احملبوبات

أقول  لكن شكرا جزيال على املاساعدة يف إجناز هذا البحث (أولفريا
وعلى مجيع  صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية . العلمي

 .اْلكومية، جزاكم اهلل خريا اجلزاء
  

 ديان مغفرة   

 إهداء



 و
 

 والتقدير الشكر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اْلمدهلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة 
 .والسالم على سيد اْلنام حممد وعلى آله وأصحابه ذوى الكرام

حتليل ": فقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي وموضوعه 
دراسة حتليلية )عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية 

 . بإذن اهلل" Aceh Besar) 1باملدرسة العالية اْلكومية 
ويف هذه الفرصة املباركة تقدم الباحثة الشكر اجلزيل 

 : للذين ساعدوها يف اهناء هذا البحث اجلامعي خاصة إىل
 فاضلةعثمان حسني املاجستري، والاْلستاذ  الفاضل -1

املاجستري، تقدم الباحثة هلما شكرا جزيال بأهنما  لةياْلستاذةفض
قد أنفقا أوقتهما إلشراف هذه الرسالة إشرافا تاما من البداية 

 .حىت هنايتها، عس أن يباركهما وجيزيهما اهلل أحسن اجلزاء
مدير جامعة الرانريي اإلسالمية اْلكومية وعميد  الفضيل  -2

علمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع كلية الرتبية وتأهيل امل
وتأهيل املعلمني والعاملني أعضائه ومجيع اْلساتذة يف كلية الرتبية 

 .فيها



 ز
 

 Aceh Besar 1العالية اْلكومية ناظر املدرسة الفاضل  -3
الثاين الصف ، قد مسح هلا إجراء هذا البحث يف ارجونا املاجستري

جزاه . Aceh Besar 1والصف الثالث باملدرسة العالية اْلكومية 
 .اهلل خري اجلزاء

علموين بأحسن  اللذان مسنيدارو  زكريااحملبوبان  ينوالد -4
وكذلك أخيت مايا موسريزااليت تقدمي الدوافع . العلمرعايتين باْلب

، فيباركهم اهلل وجيزيهم أحسن خالل عملية صنع هذه الرسالة
 .ء يف الدارين الدنيا واآلخرةاجلزا

ة أن تقدم الشكر لزمالئها يف قسم تعليم ثوّل تنسى الباح
الذين قد ساعدوها بتقدمي أفكارهم  2112اللغة العربية لدفعة 

النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالة، فتدعو اهلل تعاىل أن 
 .يباركهم مجيعا
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واقرتاحات نافعة من القارئني وأخريا ترجو الباحثة نقدا بنائيا 
إلكمال هذه رسالة، وحتتم الباحثة بالدعاء عس اهلل أن جيعل 

آمني يا رب . هذه الرسالة نافعة لنفسها خاصة وللناس أمجعني
 .العاملني
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 مستخلص البحث
يف التحدث  الطلبة صعوباتحتليل العوامل :  عنوان البحث

دراسة حتليلية باملدرسة العالية )باللغة العربية 
 (Aceh Besar 1اْلكومية 

  ديان مغفرة : اّلسم الكامل
 121212122:  رقم القيد   

وجدت الباحثة يف املالحظة اْلوىل باملدرسة العالية 
أن الطلبة ّل يتحدثون باللغة العربية  Aceh Besar 1اْلكومية 

وحني قدمت الباحثة عن السبب فيقولون إهنم يواجهون املشكلة 
لذا فتكون اْلهداف من هذا البحث . يف احملادثة باللغة العربية

عوامل اليت تسبب هي التعرف على سبب ظهور املشكلة وال
الصعوبات يف التحدث باللغة العربية عند الطلبة، مث احملاّلت من 

ومنهج البحث الذي استعملته الباحثة . املدرسني للتغلب عليها
تقدم الباحثة البيانات كما حصلت  أي هو منهج وصفي حتليلي،

إذ جلمع البيانات تستعمل . مث حتللها بالنظريات واملالحظة
وأما جمتمع البحث . تبانة، املقابلة، املالحظة والوثائقالباحثة اّلس

فهو الطلبة يف الصف الثاين والصف الثالث من املدرسة العالية 



 ق
 

والعينة اليت . طلبا 280وعددهم  .Aceh Besar 1اْلكومية 
أظهرت نتائج الدراسة من . طلبا 51عددها أخذهتا الباحثة 

املدرس التعلم النشاطي  مأسباب املشكلة هي أنه عدم استخدا
عند التدريس فيستخدم املعلم كثريا طريقة الرتمجة إضافة إىل أن 
عدم استخدام الوسائل التعلمية أيضا تكون عوامل الصعوبات 
اليت يواجهها الطلبة يف التحدث باللغة العربية، مث عدم وجود 
الرغبة يف احملادثة عند الطلبة والبحث عن معاين املفردات وعدم 

غبة الطلبة يف التحدث باللغة العربية، وعدم إنشاء البيئة اللغوية ر 
يف هذه املدرسة هذه من عوامل الصعوبات الطلبة يف التحدث 

 .باللغة العربية
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Abstract 
 

Thesis Title :  Analysis of Arabic language difficulty factors 

for MAN 1 Aceh Besar students 

Researcher :  Dian Maqfirah 

NIM : 160202062 

In the initial observation, the researcher found a 

problem in MAN 1 Aceh Besar where students did not 

speak Arabic. When the researcherasked the reason, they 

said they faced difficulties in speaking Arabic. The purposes 

of this study are to identify the causes of problems and the 

factors that cause difficulties in speaking Arabic among 

students, then identify the efforts of teachers to overcome 

these difficulties. The research methods used by researcher 

is descriptive and analysis methods, it’s mean that 

researcher presents the data obtained and then analyze it 

with theory and observation. To collect the data, researcher 

used questionnaires, interviews, observations, and 

documentation. The research populations are grade 2 and 

grade 3 students at MAN 1 Aceh Besar. There are 287 

students. And the sample taken by researcher amounted to 

50 students. The result showed that one of the causes of the 

problem was the teachers did not use active learning when 

teaching, but they used the translation method. So the lack 

of use of learning method is also a factor which made the 

studentsfaced difficulties in speaking Arabic, the lack of 

students' desire to speak and search for Arabic vocabulary 

meanings and a lack of students’ motivation to speak 

Arabic, and the absence of speaking environment at school 

also being one of the students’ problems in speaking Arabic. 
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Abstrak 
 

Judul Skripsi : Analisis faktor-faktor kesulitan berbahasa 

arab siswa MAN 1 Aceh Besar 

Peneliti :  Dian Maqfirah 

NIM : 160202062 

 Dalam observasi awal peneliti menemukan masalah 

di MAN 1 Aceh Besar yang mana siswa tidak berbicara 

dengan bahasa Arab, ketika peneliti menanyakan alasannya, 

mereka mengatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan 

dalam berbahasa Arab. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan 

faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam berbahasa 

Arab di kalangan siswa, kemudian mengidentifikasi upaya 

guru untuk mengatasi kesulitan tersebut. Metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dan 

analisis, artinya peneliti menyajikan data yang diperoleh dan 

kemudian menganalisisnya dengan teori dan observasi. 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan angket, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun populasi 

penelitian adalah siswa kelas 2 dan siswa kelas 3 di MAN 1 

Aceh Besar. Jumlahnya 287 siswa. Dan sampel yang 

diambil oleh peneliti berjumlah 50 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa salah satu penyebab masalah adalah 

guru tidak menggunakan pembelajaran aktif (active 

learning) saat mengajar, melainkan guru menggunakan 

metode terjemah. Sehingga kurangnya penggunaan metode 

pembelajaran juga menjadi faktor kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam berbicara dengan Bahasa Arab, kurangnya 

keinginan siswa untuk berbicara dan mencari makna kosa 

kata Bahasa Arab dan kurangnya motivasi siswa untuk 

berbicara Bahasa Arab, tidak dibentuk lingkungan 

berbahasa di sekolah ini juga salah satu factor dari kesulitan 

siswa untuk berbicara dengan menggunakan Bahasa Arab. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكالت البحث -أ

اللغة وسيلة اتصال الفرد بغريه وعن طريق هذا االتصال 
يدرك حاجته وحيصل مآربه، كما أهنا وسيلة يف التعبري عن آالمه 

واللغة هي أصوات يعربهبا كل قوم عن   .وآماله وعواطفه
أغراضهم أي كل ما ميكن أن يدخل يف نطاق النشاط اللغوي 

واللغة العربية إحدى   .من رمز صويت أو كتايب أو اصطالحي
اللغات العلمية يف العامل اليوم وهي يف تطورها ال يتعلمها العرب 

 ويهدف هبا عند بعضهم تعلم. فقط بل غريهم أيضا ويفهموهنا

                                                             
دار : القاهرة)، الموجه الفنى لمدرسين اللغة العربيةإبرهيم عبد العليم،. 1

  ( ٨٩ املعارف،

 ،دون املطبع: بنداأتشية-ار السالمد) ،المدخل إلى علم اللغة ،خبارى مسلم. 
  - . ص( م۰۰٦ 
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إذ تدرس هذه اللغة ملادة دراسية   .العلوم اإلسالمية والعمل هبا
باملدارس االسالمية بإندونيسيا لدعم العلوم االسالمية وغريها من 

 .الثقافة

أي هي لغة . قد تطورت اللغة العربية إىل لغة عاملية 
فيدرك كثريون . يستخدمها الناس لالتصال بني القوم يف العامل

ملا كانت يف إندونيسيا تعلم يف املدارس . لعربيةعن أمهية اللغة ا
 .االسالمية من املستوى االبتدائية إىل الكليات

ولكن املشكلة اليت البدأن يلتفت إليها املدرس يف  
تدريس الكالم عند الطلبة هي مشكلة ألسباب كعدم استخدام 
الوسائل يف عملية التعليم ليسهل هبا للطلبة استيعاب الدرس و 

دم استعمال الطرق املناسبة بالدرس ومعدوم البيئة كذلك ع

                                                             
3
. Anshori Ahmad Isa, Pembudayaan Bahasa Arab dipondok pesantren 

Nurul Haramai (PPNH) desa ngroto kec..pujon. Malang: Talaah 

penumbuhan bi’ah arabiyah (lingkungan kearaban. Skripsi tidak 

diterbitkan. Malang: FPBS IKIP Malang, 1995. 
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وعلى هذا األساس مل تتحقق أهداف تعلم . اللغوية يف املدرسة
 .اليت جيب على املعلم احملاولة هلا لتحقيقها. اللغة العربية

 Aceh  جاءت الباحثة إىل املدرسة العالية احلكومية  

Besar  الب وقابلت بعض الط ٨ 1 يوليو  1 يف التاريخ
وسألت عن آرائهم يف تعلم اللغة العربية، وكانت بعض اإلجابة 

 :منها 

الطالبة األوىل، قالت إهنا صعبة يف التحدث باللغة العربية  
ألهنا ال حتفظ املفردات وال تصريفات الكلمات وال تفهم القواعد 

قالت الثانية إهنا صعبة هلا يف . النحوية وال تفهم معىن اجلمل
إهنا  الثالثةقالت . ة العربية لنقصان املفردات لديهاالتحدث باللغ

صعبة هلا يف التحدث باللغة العربية ألهنا ناقصة يف حفظ 
وأخراها قالت إهنا . املفردات وال تفهم القواعد النحوية والصرفية

صعبة هلا يف التحدث باللغة العربية ألهنا ال تفهم القواعد النحوية 
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األخرى إهنا صعبة هلا يف التحدث باللغة . وصعب هلا النطق
 .تفهم معىن اجلملالعربية ألهنا ال 

وفقا للمقابلة األوىل، تبدو أن القدرة على التحدث باللغة 
تكون يف احلد  Aceh Besar  مية و العالية احلكالعربية باملدرسة 

األدىن للصعوبات اليت يواجهها الطلبة من حفظ املفردات 
 .والتصرفات وفهم معىن اجلمل اليت تعلموها

ثر يف الصعوبات يف والعوامل البئوية أيضا هي أخرى تؤ 
  مية و العالية احلكالتحدث باللغة العربية لدى الطلبة باملدرسة 

Aceh Besar بسبب عدم وجود البيئة اليت تدعم التحدث .
والعوامل الداخلية مثل الدوافع وامليول تؤثر أيضا يف التحدث 
باللغة العربية، نظرا لعدم وجود الدوافع وامليول يف التحدث 

ولذا تريد الباحثة . الب التحدث باللغة العربيةيصعب على الط
أن تعلم حول أمور تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة،فتكتب 

حتليل عوامل صعوبات الطلبة يف التحدث "الرسالة حتت موضوع 
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 Aceh  مية و العالية احلكدراسة حتليلية باملدرسة )باللغة العربية 

Besar)." 

 أسئلة البحث -ب

أعالها فتورد األسئلة على خلفية البحث  ةالباحثتعتمد 
 :اآلتية 

العالية  درسةاملب ةبالطلما هي الصعوبات اليت يواجهها - 
 ية؟باللغة العر بتحدث يف الAceh Besar  مية و احلك

ما عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية لدى الطلبة  -۲
 ؟Aceh Besar  باملدرسة العالية احلكومية 

هل هناك احملاوالت للتغلب على صعوبةالتحدث باللغة العربية - 
 ؟Aceh Besar  لدى الطلبة باملدرسة العالية احلكومية 

 داف البحثهأ -ج
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السابقة فكانت  تعلى املشكال ةد الباحثاعتمبا
 :هداف من هذا البحث هياأل

التعرف على الصعوبات يف التحدث باللغة العربية لدى  - 
 Aceh Besar  الطلبة باملدرسة العالية احلكومية 

التعرف على العوامل اليت جتعل الصعوبات يف التحدث  - 
 Aceh  باللغة العربية لدى الطلبة باملدرسة العالية احلكومية 

Besar 
تحدث التعرف على وجود التغلب على الصعوبات يف ال-۳

 Aceh  باللغة العربية لدى الطلبة باملدرسة العالية احلكومية 

Besar 
 أهمية البحث -د

أن يعرفوا الصعوبات يف التحدث باللغة العربية :   ةبللطل
 ويستطعوا أن يتكلموا باللغة   العربية
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معرفة أنواع املشكالت والصعوبات يف تعلم احملادثة :  للمدرس
 .عليها     فتنشأ احملاولة للتغلب  

زيادة معلومات الباحثة يف معرفة حبث اللغة الغربية: للباحث    

 .إهناء الدراسة يف الكلية بكتابة البحث  

 حدود البحث -ه

 يعو د املوضاحل- 

 صعوباتحتليل عوامل "يفاملوضوع الباحثة هذا دد حت
باملدرسة العالية دراسة حتليلية )يف التحدث باللغة العربية  الطلبة

 "Aceh Besar) احلكومية 

 د الزماياحل- 

 ۰ ۲۰-٨ 1  ببحث هذا املوضوع سنة تقوم الباحثة

 : د املكاياحل- 
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 Aceh باملدرسة العالية احلكومية قتصر هذا البحث ي

Besar .ميدان  –تقع هذه املدرسة يف شارع بندا أتشية وKM ٨ 
Samahani. 

 معانى المصطلحات -و

بعض  أوال بني، تهذه الرسالة ةبحث الباحثتقبل أن و 
وضوعشرحا فياملالكلمات املستعملة من معاىن املصطلحات 

حتليل عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية " وهي ،واضحا
 :"آتشة بسار  لدى الطالب باملدرسة العالية احلكومية 

 تحليل العوامل -١

التأليف أو األفعال التحليل هو التحقيق للحادثة  أو 
التحليل هو حماولة للحد من مشكلة أو  .لتبيني حالة احلقيقة

الرتكيز يف الدراسة إىل أجزاء حبيث التكوين أو النظام يف شكل 

                                                             
4
https://kbbi.web.id/faktor.html .Diakses pada 24 september 2019 pukul 

20:00 

https://kbbi.web.id/faktor.html%20.%20Diakses
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شيء وصفه بوضوح وبالتايل ميكن أن يكون أكثر وضوحا معىن 
واملراد بالتحليل هنا القدرة على حل   .أو أوضح يف فهم القضية

علومات أو املواد يكون مكونات أصغر حبيث يسهل أو وضع امل
 .فهمها وشرحها

واملراد ٦.العوامل هو أحوال أو حادثة تتأثر يف كون شيء 
بتحليل العوامل هو فكرة أو مفهوم فرضيات موجودة تكون على 

ولذلك يكون حتليل . االختبارات واملقياس والقياسات يف احلالة
وحتليل  1.الختبارات املختلفةالعوامل مفيدا ليقلل  القياسات وا

العوامل هنا قدرة على وضع املعلومات عن فرضيات يف حالة 
 .التعليم والتعلم

 الصعوبات -2

                                                             
5
Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h.200 
6
https://kbbi.web.id/faktor.html .Diakses pada 24 september 2019 pukul 

20:10 
7
www.masterpendidikan.com. Diakses pada 3 oktober 2019 pukul 12.00 

https://kbbi.web.id/faktor.html%20.%20Diakses
http://www.masterpendidikan.com/
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 ٩.الصعوبات هو عقبة أو اعرتاض يف فعل الشيء 
. الصعوبات هو شيء يثري التأخر يف شيء لتحقيق األهداف
ري واملراد بالصعوبات هو شيء يؤثر يف التأخر وحيدث شيئا غ

 .مرغوب غالبا لتتحقق األهداف

 تحدث اللغة العربية- 

التحدث مصدر من حتدث أى التكلم وتريد الباحثة هنا  
حيدث  –ممارمة مادة احملادثة عند الطلبة وهي مصدر من حادث 

 –يتكلم  –نطقا ومبعىن تكلم  –ينطق  –حمادثة، مبعىن نطق  –
 ٨.تكلما، حتدث بالشيء وعن الشيء، أو مبعىن تكلم وأخرب

واصطالحا هي حديث يدور بني بعض الناس يف شئون املعيشة 

                                                             
8
Umichulsum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Surabaya: 

kashiko,2016), h. 271 
مجيع احلقوق حمفوظة  ،المنجد الوسيط في اللغة واألعالمم رياض الصلح،1        

1  .ص(.  11 )دار املشرق، . بريوت, الطبعة األربعون 9
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واملراد باحملادثة هي القدرة 1 .واجتالب ضروب املصاحل واملنافع
 .على النطق والكالم

واللغة العربية مركبة من اللغة والعربية وهي الرتكيب  
لها لغو من باب دعا وسعى ورضى اللغة ككرة أص. الوصفى

لغى ولغات ولغون ومعناها الصوت مطلقا واللهج : وجتمع على
واللغة    .والنطق(مااليعتدبه)بالشىء واخلطأ والسقط ( الولوع)

يف االصطالح قد عرفها ابن جىن بأهنا أصوات يعرب هبا كل قوم 
وأما بعض احملدثني يعرف بأهنا نظام من رموز . عن أغراضهم

ظة بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء اجملموعة االجتماعية ملفو 

                                                             
الطبعة ،،الوسط األدبي العربي والتاريخةأمحد االسكندري و مسطفى عناي         

   .الثامنة عشرة، ص

قسم اللغة العربية بكلية الرتبية ) ،المدخل إلى علم اللغة،خبارى مسلم         
1:ص,(11٦ ,بند أتشية-دار السالم ،اإلسالمية احلكوميةمعة الرانريى جا

11 
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واللغة العربية هي كالم يعرب . والعربية ما ينسب إىل العرب. املعينة
   .به العرب عن أغراضهم

ومعىن اللغة العربية يف هذه الرسالة أهنا درس يتعلمبها  
الطالب داخل الفصل أو خارجه بطريقة اكتساب املفردات 

واملراد بتحدث اللغة . كيب ومهارات اللغة العربيةواجلمل والرت 
العربية هو إجراء الكالم بني الطلبة داخل الفصل باستعمال اللغة 

 .العربية

ومن املصطلحات املشروحة أعالها فيبحث هذا البحث  
يف عملية التحقيق عن العوامل اليت تؤثر يف تأخر الطلبة عن 

 Aceh Besar  الية احلكومية الكالم باللغة العربية يف املدرسة الع

 الدراسات السابقة -ز

                                                             

 ،(٨٩1 ,املكتبة العرية: بريوت) ،جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين
.1:ص 12

 



13 
 

الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة نتائج 
وهي من أهم أساسية البحث اليت استخدامها الباحث , البحث

اليت سبق  ومن البحوث, إجيابيتها وسلبيتهاملعرفة أسلوب الدراسة 
 :حبثها

تدريس المحادثة و مشكالته  "بهاجيا" ةيالرسالة الجامع -١
دراسة تقويميية بمعهد باب النجاح بند )

 (ه١34١/م22١2أتشية

تدريس احملادثة و "إن موضوع هذه الرسالة هي 
واألهداف اليت (". دراسة تقومييية مبعهد باب النجاح)مشكالته

يهدف إليها الباحث يف كتابة هذه الرسالة هي ملعرفة إجراء 
تدريس احملادثة مبعهد باب النجاح ومعرفة املشكالت اليت 
يواجهها املدرس يف تدريس احملادثة ومعرفة عالج املشكالت يف 

وطريقة البحث اليت يقوم هبا الباحث لكتابة هذه . تدريس احملادثة
الرتكيز يف معاجلة "نهج وصفي حتليلي، يعين أن الرسالة هي م
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التجارب الواقعة، سواء يف املاضي أو احلاضر، على ما يدركه 
الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه، والعالقات اليت ميكن 

وأما نتائج البحث من هذه الرسالة " مالحظتها مالحظة عقلية
 يكن كامال فهي إن إجراء تدريس احملادثة مبعهد باب النجاح مل

ألن معظم الطلبة مل يتكلموا باللغة العربية جيدة وكثري منهم 
يواجهون املشكالت يف احملادثة، وكانت املشكالت اليت يواجهها 
املدرس يف تدريس احملادثة مبعهد باب النجاح قلة دوافع 
عندالطلبة يف تكلم اللغة العربية وممارستها مع أصدقائهم يوميا، 

ت يف تدريس احملادثة عند الطلبة مازالت قليلة إن عالج املشكال
من حيث تقدمي املفردات اجلديدة واملعاصرة، وتكوين املباراة 

، وتكليف الطالب بالواجبات املنزلية عما يتعلق (املنافسة)
 .بالكالم

 :لدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعالقة ا
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بالبحث الذي   فالبحث احلايل خيتل: وجه االختالف 
والدراسة السابقة .وأمهية البحث يف املوضوع واملكانهباجيا  كتبه

الدراسة  اوأم يف عوامل الصعوبات يف حتدث اللغة العربية،تبحث 
 .يف تدريس احملادثة ومشكالتهبحث تاحلالية 

 .هلا تشبه يف مشكالت البحث:به اوجه التش 

تطبيق مهارة الكالم " نوراألسمياني" ةيالرسالة الجامع-2
 بمعهد جمال عمل العصرى 

إن مهارة الكالم من املهارات اللغوية األربع الىت جيب  
على الطالب أن يسيطروها عميقة، وكانت أهداف تعليمة 
لتمكن الطالب من التعبري ما يف أنفسهم أو ما يشاهدونه بعبارة 

تطبيق "حث يف لذلك تريد الباحثة أن تب. صحيحة وفصيحة
 ".مهارة الكالم مبعهد مجال عمل العصرى
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واألغراض اليت اندفعت الباحثة لكتابة هذه الرسالة هي  
معرفة إجراء مهارة الكالم مبعهد مجال عمل ومعرفة امور التعليم 
املستخدمة لرتقية مهارة الكالم للطالب مبعهد مجل عمل ومعرفة 

 .ترقية مهارة الكالم للطالباحملاوالت اليت يقوم هبا املدرسون يف 

وطريقة البحث اليت اعتمدت عليها الباحثة يف كتابة هذه  
الرسالة هي طريقة الوصف التحليلي ويف مجع البيانات قامت 
الباحثة بتوزيع األسئلة االستفتائية للطالب واملقابلة الشخصية مع 

 .املدرسني واملالحظة املباشرة

لة فهي أن إجراء مهارة وأما نتائج البحث من هذه الرسا 
الكالم مبعهد مجال عمل مل تكن فعاال وإن الوسائل التعليمية 
املستخدمة يف ترقية مهارة الكالم للطالب مبعهد مجال عمل 
تنحصر على وسائل اإليضاح بكتابة أمساء املكان كالديوان 
والشركة وغري ذلك وإن احملاوالت اليت يقوم هبا املدرسون يف ترقية 



17 
 

لكالم للطالب هي بالتقومي وتكوين طبع املباراة وتقدمي مهارة ا
 .املفردات اجلديدة واملعاصرة وتكليف الطالب بالواجبة املنزلية

 :لدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعالقة ا

بالبحث الذي   فتلخياحلايل  حثالب:  وجه االختالف 
وأمهية  املكان واملشكلةيف املوضوع و ا نور األمسيانا هتكتب
يف عوامل الصعوبات يف حتدث تبحث  اليةوالدراسة احل.لبحثا

 .تطبيق مهارة الكالميف حبث سابقةو الدراسة ال اوأم اللغة العربية،

 .هلا تشبه يف الطريقة الوصفية:به اوجه التش

فعالية طريقة اللعب في " ينى مولينى"الرسالة الجامعية  -4
العصرى  بحث إجرائى بمعهد باب النجاح)تعليم المحادثة 

 (م2222

فعالية طريقة اللعب يف تعليم "كان موضع هذه الرسالة  
كما ترى الباحثة أن األلعاب اللغوية وسيلة من الوسائل " احملادثة
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التعليمية احلديثة اليت يستفيد منها بررنامج تعليم اللغات األجنبية 
ولذلك أخذهتا الباحثة وسيلة يف تعليم اللغة . وكذلك اللغة العربية

العربية وخصوصا يف تعليم احملادثة الن هبا سوف تؤدى الطلبة إىل 
 .استيعاب احملادثة

أما األغراض اليت تستهدف إليها الباحثة يف هذا البحث  
اإلجرائي فهي معرفة طريقة استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم 
. احملادثة ومعرفة أنواع األلعاب اللغوية اليت تناسب بتعليم احملادثة

معرفة استخدام طريقة اللعب يف تكوين املواقف التعليمية املرحية و 
عند الطالبات ومعرفة فعالية استخدام طريقة اللعب يف ترقية 

 .سيطرة الطالبات على مواد احملادثة املعلمة

 :لدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعالقة ا

بالبحث الذي   فتلخياحلايل  حثالب: وجه االختالف 
والطريقة وأمهية  في املوضوع و املكانمولينىيىن ا هتكتب

يف عوامل الصعوبات يف حتدث تبحث  اليةوالدراسة احل.البحث
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فعالية طريقة اللعب يف بحث لسابقةتالدراسة ا اوأم اللغة العربية،
 .يف تعليم احملادثة

 .هلا تشبه فيمشكلة البحث:به اوجه التش

 طريقة كتابة الرسالة -ط

الرسالة فاعتمد الباحثة على دليل اإلعداد أما كيفية كتابة 
قسم تعليم ( درجة املرحلة اجلامعة األوىل)وكتابة الرسالة العلمية 

 .1 1 اللغة العربية سنة 



02 

 الفصل الثاني

 اإلطارالنظري

نتها في اللغة العربيةاالمحادثة ومك -أ  
إن اإلنسان ال يستطيع أن يبعد نفسه عن املعاملة  

اجتماعى وحياته  تماعية مع غريه ألن اإلنسان خملوقاالج
تلك الوسيلة و ويف اتصاله مع غريه حيتاج إىل  اجتماعية طبيعية،
باعتبار شكلها تنقسم إىل كانت اللغة .الوسيلة هي اللغة

ومها لغة اللسان أو التعبري الشفوى أو الكالم ولغة  قسمني،
  .الكتاب أو التعبري التحريري أو الكتابة

من املهارات اللغوية األربع وهي االستماع  إن الكالم
عند الدارسني  فهذه املهارات. الكتابةالقراءة و و  والكالم أو احملادثة

ع  وذلك ألنه يستمتعلم لغة األم يالذي  تناسب بالطفل األجانب
القدرة اللغوية تنقسم إىل .من أمهكالم أمه أوال مث يعرب ما مسع 
                                                             

 
Departemen agama, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 

Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, (Jakarta: 1974), hal.163 
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. فالقسم األول قدرة االستقبال والثاين قدرة اإلنتاج قسمني،
وقدرة . خروننطق به اآل ما تقبال هي قدرة على فهمفقدرة االس

ار والشعور اإلنتاج هي قدرة املرء على تعبري الرأي واألفك
االستقبال تشتمل  كانت قدرة. يااللغة شفويا أم كتاب باستعمال

 :مهاعلى القدرتني و 
تلقي التي قدرة القراءة هي الفهم على األخبار - 

 .برموزكتابية
قدرة االستماع فهو قدرة الفهم على األخبار اليت  -2

و أما قدرة اإلنتاج فهو يشمل . تلقي برموز صوتية
ة على مها القدرة على الكالم والقدر  تني،على قدر 
عن  فقدرة الكالم هو قدرة املرء يف التعبري الكتابة،

 2.الرأى واألفكار تعبريا شفويا

                                                             
 العربية والدينتدريس اللغة الطرق الخاصة في تربية و ،يحممد عطية اإلبراش2
 712 .ص، (الثامنة سمكتبة اإلجنلوا املصرية الطبعة: القاهرة)
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واملراد بالقدرة على الكالم هنا هو قدرة على قول 
 .اواملشاعر شفاهيالكلمات لتعبري عن النوايا واألفكار 

تعليم المحادثة أوالكالم العربي أغراض -ب  
تعليم احملادثة أو  لكتعليم له أغراض خاصة وكذالكل  

له أغراض خاصة كما قدمها علمآء الرتبية  تعليم الكالم،
 .والتدريس

إن أغراض تعليم الكالم منه أن "نب القادر ع مداوقال ح 
يكون التالميذ قادرين على فهم ما توجه هلم من األسئلة 

عودوا صحيحة وأن ية سريعة بعبارة عربية واإلجابة عنها إجاب
د طبيعيا عند اإلجابة وتعوي حسن األداء ومتثيل املعىن متثيال
محلهم على اختاذ العربية لغة و شجاعة وصراحتهم يف إبداء الرأي،

إذ نفهم من   ".احلديث والتخاطب داخل املدرسة وخارجها
 :أغراض تعليم احملادثة

                                                             
 طرق التدريس الخاصة،ل تربية و في أصو الحديث هج النحامد عبد القادر، 

 17 . ص(517  ، مكتبة النهضة،مصر)اجلزء الثاين
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 جعل التالميذ قادرين على نقدمي األسئلة واألجوبة - 
جعل التالميذ قدرة ترمجة حمادثات اآلخرين عن طريق  -2

 .اهلاتف واإلذاعة والتلفزيون وغريها
ستعداد الباحلب واالستمتاع بالعربية وا زرع الشعور - 

 .لفهم القرآن
أن أغراض " ىبراشعطية اال ولقد أكد هذا الرأي حممد

تعليم الكالم منها تعويد التالميذ التعبري الصحيح وتعويدهم بثورة 
لغوية من األلفاظ والرتاكيب الصحيحة وتشجيعهم على النطق 

على جودة  ط اجلمل بالتمرين وتدريبهمبوترتيبهم على األفكار ور 
تقوية مالحظتهم سريعة اإلجابة النطق ومتثيل املعىن و 

  ".الصحيحة
أن أغراض تعليم الكالم هي "اهيم حممد عطا قال إبر و 

إجادة النطق والتفكري عما يتصل حبياهتم  على تقدير التالميذ
تغلب على بعض العيوب النفسية عند التالميذ وزيادة منو الو 

                                                             
 77 .ص، ...ق الخاصةالطر ،يبراشحممد عطية اإل 
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بني التالميذ يف  من املهارات والقدرات لديهم والكشف عما هو
تعلم احملادثة هي تدريبلسان الغرض من إذا  1".جمال اخلطابة

لتعود على التحدث باللغة العربية حىت يتمكن الطالب لالطالب 
 .يف التحدث باللغة العربية عن حادثة يف اجملتمع

أنواع طرق تدريس الكالم العربي -ج  
احملادثة إىل جانب معرفتهم عن أغراض  لكل مدرس

ريسها تدريس احملادثة فعليهم أن يعرفوا أيضا أنواع طرق تد
ليستطيعوا أن يصلوا إىل اهلدف ألن الطرق هي وسيلة من 
الوسائل اليت يعتمد عليها املدرسون يف إلقاء الدرس وتنظيم 

 .نشاط الدراسة اللغوية للوصول إىل األهداف املقصودة
:هيتدريس احملادثة  يف الطرق املستعملة ومن  

 
 

                                                             
القاهرة )ولاجلزء األاللغة العربية والتربية الدينية، طرق تدريسإبراهيم حممد عاطا،1

 21  .ص ،(مكتبة النهضة املصرية، بدون السنة
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طريقة المباشرةال -1  
م هي أن املدرس الكال واملراد هبذه الطريقة يف تدريس

اللغة مباشرة ال يرتمجها إىل ستعمال اللغة العربية يدرس احملادثة با
 يستعملفبة الوطنية إال إذا فيما اضطر إليه لبيان الكلمات الصع

  .الصور والوسائل التعليمية األخرى املدرس
:ومن خصائص هذه الطريقة هي  

اجلمل مادة الدرس للتالميذ أو الكلمة أو تعرص -
.مث القواعد أوال القصرية  

 نفسها،س اللغة يالقواعد تدرس من خالل تدر -
.يدةهنم يستطيعون أن ينطقوا اللغة السدلكن املهم أ  

                                                             
مكتبة ) وتعلمها بين الطريقة والتطبيق، تعليم اللغات األجنبيةصالح اجمليد املرية، 

   7 2.ص ،(بيان، بدون السنة
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جعل التالميذ حقيقني يف ظروف استقبال الدرس -
وممنوع  ول الفصل يتكلمون باللغة املعلمة،بعد دخ

.أخرىهم استعمال أية لغة عن  

الطريقة الطبيعية -2  

لكنها ال لطريقة تساوي الطريقة املباشرة و كانت هذه ا
ل الطلبة ولكن املدرس حيم. ة الطلبة والرتمجة أبدالغبيح استعمال ت

 .إىل بالد اللغة العربية نفسها

   :ومن مميزات هذه الطريقة هي

م الكلمات اجلديدة عن طريقة الكلمة اليت تعل-
.رفها الطلبة من قبلعي  

.إلصالح اخلطاءستعمال القواعد ت-  

لزم هلم ذكر الكلمات اجملهولة عند الطلبة  عند-
.استعمال القوامس  
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.الدراسة تعرض باحملسوسات والصور-  

القراءة و الدرس جيري على االستماع واحملادثة -
.والكتابة والقواعد  

هذه الطريقة تسمى الطريقة الطبيعية ألن عملية التعلم  
 يفهتم موا لغة أمهاعند األطفال حني تعلكما  دثحتكانت 
 7.الطفولة

الطريقة الصوتية  -3  

هذه الطريقة تبدأ احملادثة بتمرين السمع مث تدريب النطق 
من احلروف مث الكلمات واجلمل القصرية مث اجلمل الطويلة 

  .واجلمل املتعمدة على الرتكيب

 :ومن مزايا هذه الطريقة هي
                                                             

أسسة مدخل ) أخرى، اتللغة العربية للناطقين بلغتعليم احممود كامل الناقة،7
 1117.ص(م1 5  جامعة أم القرى،)، (أخرى طريق

 1 .ص، ...الحديث نهحالحامد عبد القادر، 
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ألن املهنة طبيعية اللغة العربية بهذه الطريقة مطابقة -
.يف لغة هي ما يتعلق بعناصر الصوت  

.لمدرسني أن يدرسوا احملادثة هبذه الطريقةيسهل ل-  

.فيها تربية األذن واليد-  

وأما عيوب هذه الطريقة فهي البدأ من احلروف إىل 
الكلمات مث إىل اجلمل ومث هذه الطريقة تريب األطفال القراءة يف 

 .اء احلروف يف الكلمةبطء ألهنم يواجهون أنظارهم إىل هج

الطريقة السمعية والشفوية -4  

 علىطلب الطلبة واملراد هبذه الطريقة هي طريقة ت
 5.اإلهتمام مبهارة اإلستماع والفهم والتعبري ومهارة القراءة والكتابة

وحماكني ما  ساعنيقة يف عمليتها جتعل الطلبة أي هذه الطري

                                                             
 
Mulyanto Sumardi ,Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan Dari 

Segi Metodelogi, (Jakarta: Bulan Bintang,1995)hal.112 
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يستطيعوا أن يتكلموا عربية حىت أصوات اللغة المسعوه من نطق 
 .تحادثواهباوي

يف تعليم واملدرس يستعمل الطريقة السمعية الشفوية 
 :كان يتبع أربع خطوات آتية  مهارة الكالم إذ

إن املدرس يدرس مهارة الكالم باللغة العربية -
.شفويا  

كان املدرس ينطق اجلمل القصرية للطلبة ويسمع -
.الطلبة ما ينطقه مث يكررها الطلبة  

كان املدرس يقرأ اجلمل ويسمع الطلبة خمارج -
.احلروف  

يهتم الطلبة بكتابه املدرس يكتب اجلمل و  كان-
.اهناملدرس جيدا مث يكتبو   
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التعلم صعوباتعوامل  -د  

 1 .شيء وادثتؤثر يف تكوينالعوامل هو أحوال أو ح
وبات هي الصعو   .الصعوبات هو عقبة أو أعراض يف فعل الشيء

املراد و . يف حتقيق األهدافشيء  عنشيء يثري التأخر 
 .تحققيث شيء لتأخر حدو يف ثر يؤ الصعوبات هو شيء ب
 .من أي عملية ق األهدافتحقتالصعوبات غالبا مل و 

أعراض يف ؤثر عوامل الصعوبات هي أحوال تواملراد ب
في عوامل الصعوبات و.وث الشيءحدتأخر  عنالشيء أو أحوال 

 :هي دثةااحمل

 

الداخليةعوامل ال -1  

                                                             
4 september 2019 pukul pada 2 Diakseshttps://kbbi.web.id/faktor.html. 
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Umichulsum,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: kashiko, 

2016), h. 271 
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العوامل مثل . ردالعوامل اليت تنشأ من داخل نفس الف
مثل . بدنية للفردالة الفسيولوجية هي العوامل اليت تتعلق حب

 تغرضوهذا الذي . حتدث الطلبةيف عوامل تؤثر  هي الدوافع،
بة يف رغبة أيضا تؤثر الطلفال. التحدث باللغة العربية عنالطلبة 

 :العوامل الداخلية التحدث باللغة العربية ومن 

 امليول - أ

من شروط التعلم  اشرطلدى املتعلم  كانت امليول
وكانت امليول تعترب من العوامل األساسية اليت . الناجح

ومما يالحظ يف احلياة . حتقق النجاح يف عملية التعليم
العملية أن الشخص حيب بطبيعته  ممارسة العمل الذي 

الذي حيبه ويعمله ويبذل أقصى جهد يف العمل , مييل إليه
خملصا مشرح الصدر، راغبا دائما أن يظل مستمرا يف 

الذي مييل وكذلك للمتعلم  2 .عمله من دون ضيق وميل

                                                             
 1 .ص، ...النهح الحديثحامد عبد القادر،0 
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الدرس صار الدرس مرغوبا فيه وبالعكس وإذا فقد إىل 
 .ميل املتعلم حنو الدرس صار الدرس مرغوباعنه

 الدوافع - ب

إن للدوافع دور هاما يف عملية التعليم والتعلم  
ور الدوافع يف يؤكد دحيث كما قال أمحد ذكى صاحل 

حني أنه " علم دون دافع معنيتال ت" عملية التعلم بقوله
يرى أن انتفاء الدوافع يف موقف تعليمي حيول دون 
حدوث التعلم كما يرى أن الدافعية تقوم بثالثة وظائف 

 :هييف موقف التعليم و 

أهنا تنشط سلوك الكائن احلي وتنقله من  -
 .احلالة احلركية

 .أهنا توجه سلوكه إىل وجهة معينة -



   
 

   .الوظيفية التعززية للدافع -

فالبد أن يكون لدى املتعلم دافع ذايت يدفعه إىل التعلم 
أو الشعور باحلاجة إىل ما يريد أن يتعلمه ألن التعلم تفقه قيمة 

مل يكن لدى املتعلم دافع ذايت ويفشل يف حتقيق أغراضه إذا 
فلذلك أن الدافع من العوامل اهلامة لنجاح . يدفعه إىل التعلم

 .التدريس

المعلم والمتعلم -2  

 ألن عليه عملية التعليم،كان للمعلم دور هام لنجاح 
ني وكانت وظائف املدرس ،سؤوليات عظيمة يف القيام بوظاثفهم

إىل جانب ذلك هم ولكن ليست مقصورة على التدريس فحسب،
ملتعلمني الذين كانوا قدرة ادافعون واملربون لتنمية أهنم األولياء وال

وإن مل تكن لدى املعلم مسؤلية   .هتذيب أخالقهميف أيديهم 

                                                             
  1. صاستغالل بعض العوامل النفسية، نصري إبراهيم،حممد   

  1. ، صاستغالل بعض العوامل النفسيةحممد نصري إبراهيم، 2 
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يف القيام بوظيفته بعد أن حبصل املقلمون النجاح يف عملية 
 .التعلم

إن املتعلم عامل من العوامل يف جناح عملية تدريس 
هو كفرد يتعلم الدروس احملدودة ولذلك بدأ املدرس  .الكالم أيضا
 امليول والدوافع والفروق الفردية،راعاة النفسية للمتعلم كاملبإهتمام 

أى إنه تقوم بدور كبري يف تدريس الكالم  وما إىل ذلك ألنه
 .رتوصيل املواد بسهولة ويساملتعلمني  يساعج

 ةالوسائل التعليمي - 

التعليمية يف تدريس الكالم مهمة يف إن وظيفية الوسائل 
املراد بالوسائل التعليمية .جناح تدريسها خاصة واللغة العربية عامة
سني عملية التعليم والتعلم هو كل أداة يستخدمها املدرس لتح

وبعبارة أخرى نقول كل ما استعمله  1 .ماتوتوضيح معاىن الكل
                                                             

 ،(اإلجنلوا، بدون السنةالقاهرة املكتبة )الوسائل التعليمية،مصطفى بدران،  
 2 .ص
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ما قد صعب املدرس من الوسائل ليستعني هبا يف تفهيم تالميذه 
إذا البد للمدرس أن   .عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة

 .يستخدم الوسائل التعليمية يف كل مادة بلقيها أمام املتعلمني

ها من الشروط الالزمة اليت يستعملفالوسائل التعليمية 
فوائد  ومن. املدرس يف ميدان الرتبية أو يف عملية التعليم والتعلم

ضيح املشكالت اليت يل الصعوبات وتو تذلالوسائل التعليمية 
 عندتنمية حب االستطالع تعرض يف الدرس وكذلكل

للطلبة هنم الدرس لعدم الوسل املعدة ومما يصعب 7 .التالميذ
 .لدى املدرس

املدرس يف تدريس  الوسائل اليت يلزم أن يستعملها ومن
وسائل ال،الصور و الكالم هي الكتاب املقرر للمتعلم وللمعلم

البصرية، السبورة واآلالت الكتابية، الوسائل املسرحية 
                                                             

بوكت تنجي، )اجلزء األول التربية والتعليم،حممد يونوس وحممد قاسم بكرى،7 
   77.ص، ( 51 

 5 .ص الطبعة األوىل،أصول التربية ونظام التعلم،ن،عبد الواحد الواىف واآلخرو   
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ومن املمكن إجياد الوسائل التعليمية من عند املدرس   .والتمثيلية
 .من عند املتعلمني أنفسهم

البيئة -6  

أو  ه اإلنسان من العوامل الطبيعية،طالبيئة هي كل ما حيي
وبعبارة أخرى أن البيئة هي  5 .الظروف البشرية واالجتماعية

مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف الكائن احلي من بدء منو من 
يفني أن ويدرك من هذين التعر  21.اللحظة اليت يتم فيها التلقيح

  البيئة هي االمور اخلارجية اليت تؤثر يف عملية تعليم الكالم
 .واجملتمع واملدرسة واملعهد ألسرةكا

حسني اللقاين يف كتابه أن البيئة  ويرى الدكتور أمحد
البيئة . البيئة اإلنسانية والبيئة احمللية: مها, تنقسم إىل القسمني

                                                             
   .ص، ...الوسائلمصطفى بدران، 5 
دار :مصرى)والطرق التدريس، التربية صاحل عبد العزيز عبد اجليد،21

  2.ص ،(  5 ,املعرف
 21  .ص، ...أصولعبد الواحد الوىف واآلخرون، 2



 2 
 

فقط ولكنها تضم البعد  اإلنسانية ال تشمل على البعد املادي
وعلى ذلك فإن البيئة تغين جمموعة . والبعد النفسي االجتماعي

بتعرض هلا ة اليت املؤثرات املادية واالجتماعية والفكرية والنفسي
والبيئة االنسانية أكثر تأثريا  2.ةامارسة للحياملاإلنسانية يف أثناء 

 .يف أمور التعليم مباشرة

أما البيئة احمللية فيقصد هبا املكان الذي يعيش فيه التلميذ 
هذا املكان من الظواهر الطبيعية مثل النبات واهلواء  مبا حيتويه

ع األنشطة يوالوسائل والعادات والتقاليد ومج, والبحر واملؤسسة
وميكن املدرس  .التحديد تعترب القرية أواحلي بيئة حملية فقالبشرية و 

 .أن يستخدم البيئة احمللية لتعليم اللغة وخاصة مادة احملادثة

 

 

                                                             
  2 1.ص، ...أصولعبد الواحد الوىف واآلخرون،22
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

طريقة البحث-أ  

كان منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف كتابة  
وطريقته هي طريقة البحث . هذه الرسالة هو منهج وصفي حتليلي

باإلطالع على وطريقة البحث املكتيب يعين . املكتيب واحلقلي
الكتب اليت هلا صلة باملوضوع سواء كانت هذه الكتب كائنة يف 

وأما طريقة  .مكتبة اجلامعة أو مكتبة قسم اللغة العربية أو غريها
البحث احلقلي فهي أن تقوم الباحثة باملقابلة الشخصية مع 

،وتقدمي Aceh Besar 1مدرسي املدرسة العالية احلكومية 
بة حول عملية التعليم للحصول على االستبانات إىل الطل
 .البيانات يف هذا اجملال
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مجتمع وعينة البحث-ب  

اجملتمع يف هذه الرسالة هو الطلبة يف الفصل الثاين 
وعددهم Aceh Besar 1والفصل الثالث باملدرسة العالية احلكومية 

فجعلت الباحثة العينة مجيع الطلبة يف الفصل الثاين . لبااط 782
لث وألن عددهم أكثر من املئة فأخذت الباحثة والفصل الثا

 :بناء على قول سوهارمسى لبااط 05عددها بعضهم 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi sehingga jika jumlahnya besar dapat 

diambil antara 10% - 15%  atau 20% - 25% atau lebih.
1
 

إذا كان اجملتمع مل يصل مائة فأفضل أن يؤخذ مجيع : أى
اجملتمع ليكون ذلك البحث من اجملتمع وإذا كان العدد أكثر 

أو % 70 -% 75أو % 10 -% 15فيمكن أن يؤخذ منه 
 .أكثر من ذلك

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jogyakarta: Rineka Cipta, 1993) hal.107 
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أدوات البحث-ج  

علومات إن أدوات البحث هو الوسيلة اليت جتمع هبا امل
وجتمع املعلومات بواسطة األدوات . الالزمة إلجابة أسئلة البحث

 :التالية

 املالحظة املباشرة-1

أما املالحظة فأدة من أدوات البحث جتمع بوسطتها  
املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث، فهي 

 .تعين اإلنتباه املقصود واملوجه حنو عملية التعلم

املالحظة هلا أنواع كثرية، منها املالحظة املباشرة وغري  
فاستعملت الباحثة هلذه الرسالة املالحظة املباشرة ألن . املباشرة

الباحثة تالحظ عملية التعلم داخل الفصل حني يقوم املدرس 
أما ما الحظة الباحثة يف الطلبة يعين الدينامية الطلبة . بالتدريس

علم الحظة الباحثة طريقة التعلم والوسائل يف التعلم، بينما يف امل
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يف السابق، تستعد . الذي يستخدمه املعلم يف عملية التعلم
الباحثة أوراق املالحظة يف الشكل جدول لتسهيل يف العملية 

 .املالحظة

املقابلة -7  

املقابلة هي عبارة عن حمادثة موجهة بني الباحثة وشخص 
قة أو موقف معني أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقي

املقابلة أيضا بأهنا منط . تسعى هبم إىل حتقيق أهداف الدراسة
وأسلوب متخصص لالتصال الشخصي والتفاعل اللفظي الذي 
جيرى لتحقيق غرض خاص يركز فيه على بيانات ومعلومات 
وتستبعد ما عداها من معلومات غربية أو دخيلة أو غري ذات 

تبانة بوجود تفاعل بني الباحث وتتميز املقابلة عن االس. أمهية
 7.واملبحوث

                                                             
مرجع سابق،  منهج البحث العلمي،عبد القادر أمحد الشيخ الفادين،7       
  151.ص
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أما املقابلة اليت تقوم هبا الباحثة فهي أن تقابل املعلم 
لنقدمي األسئلة حول  Aceh Besar 1باملدرسة العالية احلكومية 

طريقة التعليم والوسائل اليت يستخدمها املدرس حني قيامه بتعليم 
 .اللغة العربية

الباحثة بإعداد األسئلة قبل إجرى املقابلة، تستعد 
األساسية يف الورقة اخلاصة، وبعدتقابل مع املعلم تتطورو الباحثة 

 .هذه األسئلة للحصول على املعلومات أكثر اكتماال

االستبانات -3  

االستبانة هي طريقة مجع البيانات يتم إجراؤها عن طريق  
إعطاء جمموعة من األسئلة أو بيانات مكتوبة للمستجيبني لتتم 
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ويف مصدر آخر ذكر أن االستبانة هي آداة حبث يف  3.اإلجابة
  .شكل قائمة أسئلة للحصول على معلومات من عدد اجمليبني

أما االستبانة اليت تقدمها الباحثة الجراء حتقيق عوامل  
الصعوبات يف التحدث بالعربية فهي تتعلق بالطريقة ووسائل 

مث توزع . لم اللغة العربيةالتعليم وعملية التعلم ورغبة الطلبة يف تع
 .هذا االستبانة  للطلبة للحصول منهم على اإلجابات الصحيحة

 الوثائق.  

الوثائق املستخدمة للحصول على البيانات هي ختطيط 
أو إعداد املدرس يف عملية التعليم أو تصميم املدرس عن عملية 

من أما الوثائق اليت ستبحثها الباحثة هي إعداد الدروس . التعليم

                                                             
3
Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan/Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2009), cet. 7, 

hal.199 
4
Prof. Dr. S. Nasution, MA, Metode Research (Penelitian Ilmiah), 

(Bandung: Jemmars, 1991), cet.3, hal.169 
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املدرس والتقوميوالكتب والتخطيط باملواد اليت يعلمها املدرس يف 
 .عملية تعليم اللغة العربية

 طريقة تحليل البيانات -د

و   بحث تستعمل الباحثة حتليال  كيفيال ولتحليل
البيانات الكمية هي البيانات اليت تأخذ شكل رقمي مثل .كمي

وبتفسري مبسط،فإن  0.اإلحصاءات والنسب املئوية، وما شابه
البحث الكمي يسأل أسئلة حمددة ومركزة مث جيمع إجابات 

"  هوالتحليل الكيفي وأما . املشاركني بطريقة حسابية اإلجابة
يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية  تركز الباحثةأن ب

فهمه تمنها و ةدركه الباحثتعلى ما , سواء يف املاضي أو احلاضر
قتصر على تصنيف احلقائق وحماولة الربط تو ,  "يفهستطيع تصنتو 

                                                             
لوس اجنلوس،   .موسوعة سايج للبحث الكمي(. 7558)غيفني، ليزا 4

 .ISBN. Sage Publication- 174-1 - 1 3:كاليفورنيا
المدخل الى البحث في العلوم السلوكية،  صاحل بن حممد العساف،  

 .110.،ص(م 7553مكتب العبيكان )
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وإستخراج املؤشرات والرباهني العلمية  اتبينها إلكتشاف العالق
 .اليت تربهن على معلومة معينة موضحا وجه الداللة

األول والثاين  ةالبحث سؤالوجلمع البيانات عن 
. املالحظة املباشرة واملقابلة والوثائقلمقارنة بني فتجمعها الباحثة ب

وإن عملية حتليل البيانات فتحّللباستخدام نظرية ميلس وحربمان 
اليت تشمل خطوات عملياهتا جبمع البيانات والتخفيض والعرض 

 :واالستنتاجات كما يف الصورة اآلتية

 مجع البيانات

 ختفيض البيانات

 عرض البيانات

 االستنتاجات
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

  عرض البيانات -أ
بناء على ما وضحته الباحثة يف الفصل الثالث جترى 

تستنند . Aceh Besar 1الباحثة حبثا يف املدرسة العالية احلكومية 
إىل نتائج املقابلة الشخصية مع ناظر املدرسة ومدرسي اللغة 

وإذا اختلفت النتيجة عادت الباحثة إىل . العربية وحبث الوثائق
وكذا سجلت ما . مدرسي اللغة العربية لتدقيق النظر معهم

 . وجدت يف هذه املدرسة مما يتعلق بدرس اللغة العربية فيها
 لمحة عن ميدان البحث -1
لقد أجرت الباحثة البحث يف املدرسة العالية احلكومية و 

1 Aceh Besar وهذه املدرسة . ،كما حددت يف توقيت البحث
  Samahaniبقرية KM 11ميدان  – Banda Acehتقع يف شارع 

. ورئيس املدرسة اليوم أرجونا املاجستري. Aceh Besarمدريرية  يف
وبالتايل تذكر الباحثة املدرسني الذين يقومون بتعليم اللغة العربية 

 : يف هذه املدرسة
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  .41الجدول 
أسماء المدرسين الذين يعملون اللغة العربية في المدرسة 

 Aceh Besar .العالية الحكومية 
 الوظيفة أسماء المدرسين

 معلم  الصف األول S. Agلقمان احلكيم 
معلم  الصف الثاين  حممد أزهر املاجستري

 والصف الثالث
أما املباىن والوسائل الستيفاء غرض الرتبية والتعليم يف 

ة بسار فهي كما ظهر يف يآتش 1املدرسة العالية احلكومية 
 :اجلدول التايل

 414الجدول 
 المبانى والوسائل لترقية غرض التربية والتعليم

 عدد المبانى والوسائل التعليمية رقم
 . معمل الحاسوب .
 . معمل العلوم الطبيعية 4
 . المكتبة 3
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 1. الفصول الدراسية 4
 . المصلى 1

 وحدة 1. المجموع
  

بناء على هذا اجلدول مل جند يف هذه املدرسة معمل اللغة 
وملا كانت هي وسيلة هامة لدفع الطلبة إىل تعلم اللغة العربية، 
رأت الباحثة املكتبة يف هذه املدرسة فوجدت فيها أنواع الكتب 

ولكن مل جتد فيها الكتب إال نوعا . ومنها كتب اللغة العربية
هلا من مثل كتب احملادثة  واحدا وال جتد الكتب اإلضافية

 . والقصص والقواميس فكلها غري موجودة يف هذه املكتبة
 433الجدول 

 Aceh Besar .عدد الطلبة بالمدرسة العالية الحكومية 

 الصفوف الرقم
 عدد الطلبة

 المجموعة البنات البنون

. 
الصف 
 األول

91 11 .91 
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4 
الصف 
 الثاني

9. 13 .14 

3 
الصف 
 الثالث

15 59 .33 

 

 الفصول الرقم
 عدد الطلبة

 المجمعة البنات البنون
 411 491 15. المجموع .

 
 تحليل صعوبات الطلبة في التحدث باللغة العربية -4

أول ما قامت به الباحثة قبل إجراء البحث هو مقابلة 
ناظر املدرسة فاستأذنت منه للقيام بإجراء البحث التحليلي فيأذن 

فتعني الباحثة التوقيت من مجع البيانات  كما يف . هلا أن تقوم به
 :اجلدول اآليت
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 414الجدول 
 موعد إجراء البحث

 التاريخ نوع اإلجراء جدول اللقاء
 م4040فبراير  1 المقابلة 01140-01100
 م4040فبراير  1 االستبانة 100..-01.0.
 م4040فبراير  1 المالحظة 4140.-1.1..
 م4040فبراير  1 الوثائقبحث  41.1.-3130.

 
تلتقى الباحثة مبدرسي اللغة العربية باملدرسة للمقابلة 

وتقدم هلم األسئلة عن عوامل . الشخصية قي األمور التعليمية
الصعوبات يف التحدث باللغة العربية من قبل الطلبة وكذلك تقدم 

وبعد ذلك تدخل . األسئلة حول عملية التعلم يف هذه املدرسة
ستبانات للطلبة حول الصف الثاين والصف الثالث لتقدم اال

عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية باملدرسة العالية 
ا يف هذا وهذه النتيجة تورد بياهن.  Aceh Besar 1احلكومية 

 .الباب من هذه الرسالة
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 تحليل البيانات -ب
وأما النتيجة من املالحظة واملقابلة اليت قدمتها الباحثة فهي 

 :ما يلي
 البيانات الديمغرافية  -1

تشتمل البيانات الدميوغرافية من العينة على النوع 
وبيان على هذه املعلومات يف اجلدول . والصفوف الدراسية

 :  اآليت
 411الجدول 

 البيانات الديمغرافية من العينة

 الرقم
الصفوف 
 الدراسية

 المجموع النوع
النسبة المؤية 

)%( 

 الصف الثاين 1
 %11 11 البنات
 %11 1 البنون

 الصف الثالث 2
 %11 11 البنات
 %11 1 البنون
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فظهر أن  .45ا على بيانات النتيجة يف اجلدول اعتماد
البنات يف الصف الثاين كعينة البحث أكثر من عدد البنني 

أما البنون يف هذا . من جمموع الطلبة% 11والنسبة املؤية للذكور 
الصف الثالث من عينة  وأن البنات يف%. 11الصف عددهم  

%. 11سبة املؤية نطالبة وتكون ال 11أيضا أكثر من البنني يعين 
 %. 11أو يكون  1والبنون يف الصف الثالث 

 ظةحالنتائج من المال - ج
ظة الباحثة يف عملية التعلم باملدرسة حبناء على نتائج مال

 ىقامت الباحثة باإلطالع عل. Aceh Besar 1العالية احلكومية 
مجيع أنشطة التعلم، وخالل عملية التعلم يستخدم املعلم وسائل 

اللغة   مفرداتينابطقات الصور ليسهل الطلبة على فهم مع
يف . املعلم يستخدم طريقة الرتمجة يف عملية التعلمكان العربية، و 

مثل  من ميةيعلم الوسائل التعلاملهذه املالحظة ال يستخدم 
 ينصالاحلوار ورقة يستخدم املعلم يديو األفالم وال فالتسجيل، و 

جيب بل كان . وال يطلب املعلم من الطلبة إعداد أوراق السؤل
 ختلفةوالوسائل املاملتعددة  دريستعلى املعلم أن يستخدم طرق ال

التحدث باللغة هلم بة ويسهل يالغر اين املعإدراك لطلبة لليسهل 
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التعلم  يستخدم طريقة أن جيب على املعلم أيضاوكما . العربية
لطلبة محاسة للتعلم ليف عملية التعلم حيث يكون  يطاالنش
 .راسالالتعلم  جو  ئوينش
 النتائج من المقابلة -د

أما بيان املعلم عن العوامل الصعوبات يف تعلم احملادثة يف 
 :لييكون كما يهذه املدرسة 

، بعضهم من املدرسة ةالطلبة خمتلف دراسة خلفيات .1
وبعضهم من املدرسة الثانوية احلكومية العامة الثانوية 

 .وبعضهم من املعهد
املفردات يف  ينابحث معلالطلبة  ة منعدم املبادرا .2

 .فهم اللغة العربية
 لغوية يف هذه املدرسةالموجود البيئة عدم  .1
 الطلبة يف التحدث باللغة العربيةمن عدم الرغبة  .4
ليسهل احلديثة عدم استخدام وسائل التعلم املختلفة  ..

 الطلبة يف التحدث باللغة العربية
 .احلديثة عدم استخدام الطرق التعلم .6
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تحليل عوامل الصعوبات في التحدث باللغة العربية من  -ه
 النتيجة االستبانة

وعوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية على 
حسب مؤشرة االستبانة اليت قدمتها الباحثة للطلبة تبدو كما 

 :يلي
 419الجدول 

 (.رقم )استجابة الطلبة لحالة التحدث بالعربية 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

فرحة الطلبة 
للتكلم باللغة 

 العربية 

12 12 6 - .5 

 1.6 - 12 16 41 اجملموع
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 %155  %12 %64 %24 يةئو النسبة امل
 1،12 نتيجة املعدلة 

فرحة الطلبة "عن بيانات  456اعتمادا على اجلدول 
حيث " موافق"ىل استجابة إالبيان  شريي"للتكلم باللغة العربية 

رحون أن يتكلموا وهذا يدل على أهنم يف. 1،12نتيجة املعدلة 
 .باللغة العربية

 415الجدول 
 (4رقم )التحدث بالعربية  إلى ندفاعالاستجابة الطلبة ل

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

اندفاع الطلبة إىل 
التحدث باللغة 

 العربية
11 21 6 - .5 
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 161 - 12 11 61 اجملموع
 %155 - %12 %4. %14 يةئو النسبة امل

 1،22 نتيجة املعدلة
اندفاع الطلبة إىل " عن البيان  451اعتمادا على اجلدول 

بنتيجة " موافق"حيث يدل البيان على " التحدث باللغة العربية 
وهذا يدل على أن لديهم الدوافع يف التحدث . 1،22املعدلة 

 .باللغة العربية
 411الجدول 

 (3رقم )استجابة الطلبة على دوام التحدث بالعربية 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 
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يتحدث الطلبة 
باللغة العربية مع 

 على الدوام الزمالء
1 11 11 1 .5 

 116 1 62 11 12 اجملموع
 %155 %6 %62 %26 %6 يةئو املالنسبة 
 2،12 املعدلة نتيجة

أن الطلبة " عن البيان  451اعتمادا على اجلدول 
حيث يدل البيان على " يتحدثون دائما باللغة العربية مع الزمالء

وهذا يدل على أهنم ال . 2،12بنتيجة املعدلة " غري موافق"
 .يتحدثون باللغة العربية مع الزمالء

 411الجدول 
 (4رقم )بالعربية استجابة الطلبة لحماسة التحدث 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
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(.) 
محاسة الطلبة 
يف التحدث 

 باللغة العربية
1 21 11 1 .5 

 116 1 11 61 21 اجملموع
 %155 %2 %11 %46 %14 يةئو النسبة امل

 2،12 املعدلةنتيجة 
يف محاسة الطلبة "عن البيان  451اعتمادا على اجلدول 

بنتيجة املعدلة " موافق"يدل البيان " يف التحدث باللغة العربية 
محاسة يف التحدث باللغة وهذا يدل على أن لديهم . 2،12
 .العربية

 41.0الجدول 
 (1رقم )استجابة الطلبة على تدوين المفردات 

 البيان

 اإلجاباتخيارات 
المجمو 

 ع
موافق 
 جدا

بنتيجة 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 

غير 
موافق 
 بشدة
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بنتيجة  (4) (4)
(.) 

يدون الطلبة 
املفردات ليسهل 
هلم تذكرها يف 
التحدث باللغة 

 العربية 

11 2. 1 - .5 

 161 - 14 .1 12 اجملموع
 %155 - %14 %5. %16 يةئو النسبة امل

 1،22 نتيجة املعدلة
تدوين الطلبة "عن البيان  4515اعتمادا على اجلدول 

حيث يدل . جيدا" املفردات لتسهيل التحدث باللغة العربية
وهذا يدل على أهنم . 1،22بنتيجة املعدلة " موافق"البيان على 

يهتموا بتكلم اللغة العربية فيدونون املفردات ليسهل هلم يف 
 . التحدث باللغة العربية

 ..41الجدول 
 (9رقم )استجابة الطلبة للتحدث  مع األصدقاء 
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 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

استجابة الطلبة 
إذا دعا الزمالء 
إىل التحدث 

 باللغة العربية

1 26 11 2 .5 

 142 2 26 11 16 اجملموع
 %155 %4 %26 %2. %11 يةئو النسبة امل

 2،14 نتيجة املعدلة
استجابة الطلبة "عن البيان  4511اعتمادا على اجلدول

حيث يدل البيان ". إىل دعاء الزمالء للتحدث باللغة العربية 
وهذا يدل على . 2،14بنتيجة املعدلة " موافق"على استجابة 

 .العربية مع زمالئهمأهنم يفرحون أن يتكلموا باللغة 
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 41.4الجدول 
 (5رقم )استجابة الطلبة الرغبة في التحدث 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

الرغبة لدي الطلبة 
يف التحدث باللغة 

 العربية 
11 12 4 1 .5 

 111 1 1 16 112 اجملموع
 %155 %2 %1 %24 %66 يةئو النسبة امل

 4.،1 نتيجة املعدلة
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الرغبة لدي "يف البيان عن  4512اعتمادا على اجلدول
، فيدل البيان على االستجابة "الطلبة يف التحدث باللغة العربية

 وهذا يدل على أن لديهم. 4.،1بنتيجة املعدلة " موافق جدا"
 .رغبة يف التحدث باللغة العربية

 41.3الجدول 
استجابة الطلبة على الشعور بالفرح في عدم تحدث المعلم 

 (1رقم )بالعربية 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(.) 

 موافق
بنتيجة 

(4) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(3) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(4) 

الشعور بالفرح إذا 
املعلم ال كان 

يتحدث باللغة 
 العربية عند التعلم

1 11 22 1 .5 
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 111 21 66 14 1 اجملموع
 %155 %14 %44 %14 %6 يةئو النسبة امل

 2،62 نتيجة املعدلة
يف فرح الطلبة عند "ن البيان ع4511اعتمادا على اجلدول

حيث يدل البيان " . عدم حتدث املعلم باللغة العربية يف التعلم
وهذا . 2،62بنتيجة املعدلة " غري موافق"على استجابة إجيابية 

باللغة يدل على أن الطلبة ال حيبون إذا كان املعلم ال يتكلم 
 .العربية يف عملية التعلم

 41.4الجدول 
 (1رقم )لتقديم معاني المفردات استجابة الطلبة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 
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معاجلة الطلبة 
الصعوبات بتقدمي 
السؤال للمعلم عن 

 .املفردات الصعبة

21 25 1 1 .5 

 .11 1 2 65 112 اجملموع
 %155 %2 %4 %45 %6. يةئو النسبة امل

 .،1 نتيجة املعدلة
معاجلة الطلبة "عن البيان يف  4514اعتمادا على اجلدول

يدل على " . الصعوبات بتقدمي السؤال للمعلم عن املفردات
وهذا يدل على . .،1بنتيجة املعدلة " موافق جدا"استجابة 
 .مبعرفة معاين املفردات العربية اهتمامهم

 41.1الجدول 
 (0.رقم )استجابة الطلبة على إلزام التحدث بالعربية 

 البيان

 خيارات اإلجابات
المجمو 

 ع
موافق 
 جدا

بنتيجة 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 

غير 
موافق 
 بشدة
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بنتيجة  (4) (4)
(.) 

ميل الطلبة إىل إلزام 
املعلم اللغة العربية 

 يف التعلم
6 21 22 1 .5 

 112 1 44 61 24 اجملموع
 %155 %2 %44 %42 %12 املئويةالنسبة ا

 2564 نتيجة املعدلة
ميل الطلبة إىل " عن البيان يف .451اعتمادا على اجلدول

يدل على استجابة "  تطبيق املعلم إلزام اللغة العربية يف التعلم
وهذا يدل على أهنم ال . 2564بنتيجة املعدلة " غري موافق"

 .املعلم يلزم تطبيق اللغة العربية يف التعلميفرحون إذا كان 
 41.9الجدول 

 (..رقم )استجابة الطلبة للمناقشة بالعربية 

 البيان
المجمو  خيارات اإلجابات

غير غير  موافقموافق  ع
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 جدا
بنتيجة 

(4) 

بنتيجة 
(3) 

 موافق
بنتيجة 

(4) 

موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

مناقشة الطالب 
مع األصدقاء 
لفهم معاين 

  الكلمات

1 14 1 - .5 

 1.2 - 14 152 16 اجملموع
 %155 - %14 %61 %11 يةئو النسبة امل

 1،54 نتيجة املعدلة
مناقشة " عن البيان يف 4516اعتمادا على اجلدول

يدل على أن " الطالب مع األصدقاء لفهم معاين الكلمات
وهذا يدل على أهنم . 1،54بنتيجة املعدلة " موافق"استجابة 

 .مع األصدقاء لفهم معىن املفرداتحيبون أن يناقشوا 
 41.5الجدول 



44 
 

استجابة الطلبة على إجبار أيام اللغة العربية في المدرسة 
 (4.رقم )

 البيان

 اإلجاباتخيارات 

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

رغبة الطلبة يف 
إجبار أيام اللغة 

 العربية يف املدرسة
6 12 15 2 .5 

 122 2 65 16 24 اجملموع
 %155 %4 %65 %24 %12 يةئو النسبة امل

 2544 نتيجة املعدلة
رغبة الطلبة "عن البيان يف   4511اعتمادا على اجلدول

يدل على استجابة ". يف إلزام إجبار أيام اللغة العربية يف املدرسة 
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وهذا يدل على أهنم ال . 2544بنتيجة املعدلة " غري موافق"
 .يرغبون إجبار تطبيق أيام اللغة العربية يف املدرسة

 41.1الجدول 
 (3.رقم )القواميس استجابة الطلبة في استعمال 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

فتح الطلبة 
القواميس لفهم 

 نص احملادثة
1 21 12 - .5 

 141 - 24 11 16 اجملموع
 %155 - %24 %1. %11 يةئو النسبة امل

 2514 املعدلةنتيجة 
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فتح الطلبة "عن البيان يف   4511اعتمادا على اجلدول  
بنتيجة " موافق"يقدم استجابة " القواميس لفهم نص احملادثة

تحون القواميس وهذا يدل على أهنم دائما يف. 2514املعدلة 
 .لفهم نص احملادثة

 
 

 41.1الجدول 
رقم )استجابة الطلبة على استخدام أوراق الحوار في التعلم 

.4) 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

ستخدام املعلم ا
 5. 4 11 21 12أوراق احلوار 
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ليتمكن الطلبة فهم 
 والتحدث هبا النص

 141 4 22 61 41 اجملموع
 %155 %1 %22 %46 %24 يةئو املالنسبة 

 2516 نتيجة املعدلة
استخدام "عن البيان يف  4511اعتمادا على اجلدول

يقدم " املعلم أوراق احلوار ليتمكن الطلبة فهم النص والتحدث هبا
وهذا يدل على أهنم . 2516بنتيجة املعدلة " موافق"استجابة 

موافقون يف استخدام املعلم أوراق احلوار النصية ليسهل فهم 
 .املفردات ويتحدثون هبامعاين 

 4140الجدول 
 (1.رقم )استجابة الطلبة على استخدام بطاقات الصور 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
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(.) 
يستخدم املعلم 
بطاقات الصور 
ليسهل فهم الطلبة 
املفردات اللغة 

 العربية

14 21 11 2 .5 

 141 2 26 61 6. اجملموع
 %155 %4 %26 %42 %21 يةئو النسبة امل

 2514 نتيجة املعدلة
استخدام " عن البيان يف  4525اعتمادا على اجلدول

استجابة يدل على " املعلم بطاقات الصور ليسهل فهم املفردات
وهذا يدل على أهنم حيبون إذا . 2514بنتيجة املعدلة " موافق"

 .صور ليسهل فهم املفرداتاستخدم املعلم بطاقات ال
 .414الجدول 

 (9.رقم )استجابة الطلبة على حالة استخدام وسائل التعلم 

 البيان
المجمو  خيارات اإلجابات

غير غير  موافقموافق  ع
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 جدا
بنتيجة 

(4) 

بنتيجة 
(3) 

 موافق
بنتيجة 

(4) 

موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

يستخدم املعلم 
التسجيل مما يسهل 
الطلبة يف التحدث 

 باللغة العربية

12 25 11 - .5 

 144 - 16 65 41 اجملموع
 %155 - %16 %45 %24 يةئو النسبة امل

 2511 نتيجة املعدلة
يستخدم املعلم "ن البيان ع4521اعتمادا على اجلدول

حيث " . التسجيل مما يسهل الطلبة يف التحدث باللغة العربية
وهذا . 2511بنتيجة املعدلة " موافق"يدل البيان على استجابة 

ليسهل يدل على أن الطلبة موافق إذا املعلم يستخدم التسجيل 
 .يف التحدث باللغة العربية

 4144الجدول 
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 (5.رقم )لوسائل التعلم استجابة الطلبة على حالة ا

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

يستخدم املعلم 
الفيديو األفالم 
عند التعلم ليسهل 
الطلبة يف فهم 

 املعىن اللغة العربية

15 21 11 1 .5 

 145 1 16 61 45 اجملموع
 %155 %2 %16 %42 %25 يةئو النسبة امل

 251 نتيجة املعدلة
يستخدم املعلم "عن البيان  4522اعتمادا على اجلدول

الفيديو األفالم عند التعلم ليسهل الطلبة يف فهم املعىن اللغة 
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بنتيجة املعدلة " موافق"حيث يدل البيان على استجابة " . العربية
الطلبة موافق إذا املعلم يستخدم وهذا يدل على أن . 251

الفيديو األفالم عند التعلم ليسهل الطلبة يف فهم املعىن اللغة 
 .العربية

 
 

 4143الجدول 
 (1.رقم )استجابة الطلبة على حالة التعلم 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 
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يطلب املعلم من 
الطلبة إعداد ورقة 
استبيان حىت ميكن 
الطلبة يف التحدث 

 باللغة العربية

6 2. 11 - .5 

 111 - 11 .1 24 اجملموع
 %155 - %11 %5. %12 يةئو النسبة امل

 2514 نتيجة املعدلة
طلب املعلم من "عن البيان  4521اعتمادا على اجلدول

ورقة استبيان حىت ميكن الطلبة يف التحدث باللغة الطلبة إعداد 
بنتيجة املعدلة " موافق"حيث يدل البيان على استجابة " . العربية
وهذا يدل على أهنم موافق إذا املعلم يطلب منهم إعداد . 2514

 .لطلبة يف التحدث باللغة العربيةورقة استبيان حىت ميكن ا
 4144الجدول 

 (1.رقم )عملية التعليم استجابة الطلبة لحالة 

 البيان
المجمو  خيارات اإلجابات

غير غير  موافقموافق  ع
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 جدا
بنتيجة 

(4) 

بنتيجة 
(3) 

 موافق
بنتيجة 

(4) 

موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

دوام استخدام 
املعلم اللغة العربية 

 يف عملية التعليم
11 21 15 - .5 

 1.1 - 25 11 2. اجملموع
 %155 - %25 %4. %26 يةئو النسبة امل

 1556 نتيجة املعدلة
دوام استخدام "عن البيان يف  4524اعتمادا على اجلدول

" موافق"يدل على استجابة " املعلم اللغة العربية يف عملية التعليم
م كثريا وهذا يدل على أن جيري التعلي. 1556بنتيجة املعدلة 

 .باستخدام اللغة العربية
 4141الجدول 

 (40رقم )حالة إجراء التعليم استجابة الطلبة على 
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 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

تلفيظ املعلم 
املفردات العربية 
فصيحا فيتبعه 

 الطلبة

14 11 4 1 .5 

 1.1 1 1 11 6. اجملموع
 %155 %2 %1 %62 %21 يةئو النسبة امل

 1516 نتيجة املعدلة
تلفيظ املعلم "عن البيان يف  .452اعتمادا على اجلدول

يدل على استجابة " املفردات العربية فصيحا فيتبعه الطلبة
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وهذا يدل على أن املدرس . 1516بنتيجة املعدلة " موافق"
 .يستخدم طريقة احملاكاة يف تعليم املفردات العربية

 4149الجدول 
 (.4 رقم)يق المحادثة بطتاستجابة الطلبة ل

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

طلب املعلم من 
الطلبة ممارسة احلوار  
لكل مادة 
الستعماله يف 

 حمادثتهم اليومية

1 11 15 - .5 

 141 - 25 11 16 اجملموع
 %155 - %25 %62 %11 يةئو النسبة امل
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 2511 نتيجة املعدلة
طلب املعلم من "عن البيان  4526اعتمادا على اجلدول 

" الطلبة ممارسة احلوار  لكل مادة لالستعمال يف حمادثتهم اليومية
وهذا يدل . 2511بنتيجة املعدلة " موافق"يدل على استجابة 

م مطالبون أن ميارسوا احلوار لكل مادة فيسهل هلعلى أن الطلبة 
 .حتدثه يوميا

 4145الجدول 
 (44رقم )استجابة الطلبة على طريقة التعليم بالمناقشة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

بإجراء قيام املعلم 
النقاش باللغة 
العربية ملمارسة 

6 22 25 2 .5 
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الطلبة التحدث 
 باللغة العربية

 112 2 45 66 24 اجملموع
 %155 %4 %45 %44 %12 يةئو النسبة امل

 2564 نتيجة املعدلة
قيام املعلم "عن البيان يف  4521اعتمادا على اجلدول 

بإجراء النقاش باللغة العربية ملمارسة الطلبة التحدث باللغة 
وهذا . 2564بنتيجة املعدلة " موافق"يدل على استجابة " العربية

 .باللغة العربية يف عملية التعلميدل على أن الطلبة جيرون النقاش 
 4141الجدول 

 (43رقم )استجابة الطلبة لحالة عملية التعلم 
المجمو  خيارات اإلجابات البيان
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موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

 ع

طلب املعلم الطلبة 
أن يتحدثوا عن 
األنشطة اليومية 
باللغة العربية حىت 
يتمكنوا يف 

 احملادثة 

2 11 2. . .5 

 111 . 5. 4. 1 اجملموع
 %155 %15 %5. %16 %4 يةئو النسبة امل

 2514 نتيجة املعدلة
طلب املعلم "عن البيان  4521اعتمادا على اجلدول

الطلبة أن يتحدثوا عن األنشطة اليومية باللغة العربية حىت يتمكنوا 
بنتيجة املعدلة " غري موافق"يدل على استجابة " يف احملادثة
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قلة طلب املعلم منهم وهذا يدل على أن يرى الطلبة . 2514
 .للتحدث عن األنشطة اليومية باللغة العربية

 4141الجدول 
 (30رقم )استجابة الطلبة على إجراء الطريقة التعلمية 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

املعلم النص ءة اقر 
يف كل مادة مث 

 ترمجتها
2. 21 4 - .5 

 111 - 1 61 155 اجملموع
 %155 - %1 %42 %5. يةئو النسبة امل

 1542 نتيجة املعدلة
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عن بيان طريقة التعليم  4516اعتمادا على اجلدول
يدل على استجابة " بقراءة املعلم النص يف كل مادة مث ترمجتها"
طريقة  وهذا يدل على أن. 1542 بنتيجة املعدلة" موافق جدا"

 .تعليم احملادثة بالرتمجة
 4130الجدول 

 (44رقم )استجابة الطلبة لحالة العملية التعلم 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

كثرة تنبيه املعلم 
إن مل الطلبة 

يتحدثوا باللغة 
العربية أثناء عملية 

 التعلم

2 12 21 1 .5 
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 151 1 6. 16 1 اجملموع
 %155 %16 %6. %24 %4 يةئو النسبة امل

 2516 نتيجة املعدلة
كثرة تنبيه "عن البيان يف  4521اعتمادا على اجلدول

املعلم الطلبة إن مل يتحدثوا باللغة العربية أثناء عملية التعلم يقع 
وهذا يدل على أهنم يرون . 2516بنتيجة املعدلة " غري موافق"يف 

ون باللغة العربية أثناء قليال ما ينبه املعلم الطلبة الذين ال يتحدث
 .التعلم

 .413الجدول 
 (41رقم )استجابة الطلبة لمعاملة المعلم معهم بالعربية 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 
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معاملة املعلم 
طالبه بالعربية 
خارج الفصل 

 الدراسي

1 11 21 . .5 

 125 . 46 1. 12 اجملموع
 %155 %15 %46 %11 %6 يةئو النسبة امل

 254 نتيجة املعدلة
املعلم معاملة "عن البيان يف  4511اعتمادا على اجلدول

غري "يدل على استجابة " طالبه بالعربية خارج الفصل الدراسي
وهذا يدل على أهنم يشعرون بعدم . 254بنتيجة املعدلة " موافق

 .معاملة املعلم معهم باللغة العربية خارج الفصل
 4134الجدول 

 (49رقم )استجابة الطلبة لتحدثهم باللغة العربية على الدوام 

 البيان

 اتخيارات اإلجاب
المجمو 

 ع
موافق 
 جدا

بنتيجة 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 

غير 
موافق 
 بشدة
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بنتيجة  (4) (4)
(.) 

حتدث مجيع الطلبة 
يف الفصل باللغة 
العربية فيسهل هلم 
التحدث باللغة 

 العربية

1 25 11 4 .5 

 115 4 11 65 21 اجملموع
 %155 %1 %11 %45 %14 يةئو النسبة امل

 256 املعدلةنتيجة 
حتدث مجيع "عن البيان  4512اعتمادا على اجلدول

" الطلبة يف الفصل باللغة العربية فيسهل هلم التحدث باللغة العربية
وهذا يدل على . 256بنتيجة املعدلة " موافق"يدل على استجابة 

 .أهنم كثريا ما يتحدثون باللغة العربية يف الفصل
 4133الجدول 

 (45رقم )للتحدث خارج الحصة استجابة الطلبة 
المجمو  خيارات اإلجابات البيان
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موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

 ع

حتدث الطلبة خارج 
حصة الدراسة 
باللغة العربية مع 

 األصدقاء

- 11 16 1 .5 

 151 1 12 11 - اجملموع
 %155 %6 %12 %22 - يةئو النسبة امل

 2516 نتيجة املعدلة
حتدث الطلبة "عن البيان يف  4511اعتمادا على اجلدول

يدل على " خارج حصة الدراسة باللغة العربية مع األصدقاء
وهذا يدل على . 2516بنتيجة املعدلة " غري موافق"استجابة يف 

سية باللغة العربية مع أهنم ال يتحدثون خارج  احلصة الدرا
 .األصدقاء
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 4134 اجلدول
 في المدرسة استجابة الطلبة لرجاء تحدث الطلبة بالعربية

 (41رقم )

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

فرحة الطلبة إن  
كان اجلميع 
يتحدثون باللغة 

البيئة العربية يف 
 املدرسية

11 21 11 - .5 

 141 - 16 61 44 اجملموع
 %155 - %16 %42 %22 يةئو املالنسبة 

 2516 نتيجة املعدلة
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فرحة الطلبة "عن البيان يف  4514اعتمادا على اجلدول 
يدل " إن كان اجلميع يتحدثون باللغة العربية يف البيئة املدرسية

وهذا يدل على . 2516بنتيجة املعدلة " موافق"على استجابة 
يت يتحدثون فيها باللغة أهنم يرغبون يف تنشئة البيئة املدرسية ال

 .العربية
 4131الجدول 

 (41رقم )استجابة الطلبة لتحديد اليوم العربي 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

بنتيجة 
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
(.) 

محاسة الطلبة يف 
حتديد يوم خاص 
للتحدث باللغة 

 العربية يف املدرسة

6 11 21 4 .5 
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 121 4 4. 11 24 اجملموع
 %155 %1 %4. %26 %12 يةئو النسبة امل

 2542 نتيجة املعدلة
محاسة الطلبة يف "عن البيان  .451اعتمادا على اجلدول

يدل على " يف املدرسةحتديد يوم خاص للتحدث باللغة العربية 
وهذا يدل على أهنم . 2542بنتيجة املعدلة " غري موافق"استجابة 

تحدث باللغة العربية يف يرون التشاؤم عن حتديد يوم خاص لل
 .املدرسة

 
 

 4139الجدول 
 (.3رقم )استجابة الطلبة حالة خلق المعلم جو التعلم 

 البيان

 خيارات اإلجابات

المجمو 
 ع

موافق 
 جدا

 بنتيجة
(4) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

غير 
 موافق

بنتيجة 
(4) 

غير 
موافق 
 بشدة

بنتيجة 
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(.) 
خلق املعلم جو 
التعلم املناسب للغة 

 العربية
1. 11 1 1 .5 

 165 1 6 11 65 اجملموع
 %155 %2 %6 %62 %15 يةئو النسبة امل

 152 نتيجة املعدلة
خلق املعلم جو "عن بيان  4511 اعتمادا على اجلدول
بنتيجة " موافق"يدل على استجابة " التعلم املناسب للغة العربية

من التعلم وهذا يدل على أن املعلم ينشئ جوا . 152املعدلة 
 .املناسب للغة العربية

 النتائج من الوثائق - و
 1بناء على نتائج وثائق الباحثة باملدرسة العالية احلكومية 

Aceh Besar  أن يف هذه املدرسة عدم كفاية املرافق مثل ال يوجد
معمل اللغة وحمدود الكتب والقواميس العربية يف اللغة العربية يف 
املكتبة إلصالح قدرة الطلبة يف التحدث باللغة العربية، وكما ال 
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وهذه مجيعا تؤثر يف . توجد البيئة اللغوية يف هذه املدرسة
 .للغة العربيةالصعوبات عند الطلبة للتحدث با

 مناقشة البيانات - ز
أما عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية لدي 

 :كالتايل  Aceh Besar 1الطلبة باملدرسة العالية احلكومية 
من  فهم املواد التعلميةلالطلبة محاسة مل تكن من  .1

 عند أنفسهم
ال ميتلك الطلبة الشجاعة يف التحدث باللغة العربية  .2

 مع الزمالء
 الطلبة ليس لديهم الرغبة يف التحدث باللغة العربية .1
م، ييف التعل يطاال يستخدم املعلم طرق التعلم النش .4

 زال طريقة الرتمجةت    التدريس ال أن يف الواقع و 
 .تستخدم كثريا

م مثل التسجيالت، يال يستخدم املعلم وسائل التعل ..
هبا يسهل ففيديو األفالم، وأوراق تسجيل السؤل 

املالحظة وإمنا يف يف التحدث باللغة العربية، الطلبة 
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وسيلة بطاقة الصور يستخدم املعلم جتد الباحثة أن 
 .مييف عملية التعل

املعلم ال يتحدث باللغة العربية خارج الفصل مع  .6
 .الطلبة

 البيئة اللغوية يف املدرسةينشئ املدرس ال  .1
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 نتائج البحث - أ
العوامل  ثالثة األسئلة ملعرفةة يف الباب األول قدمت الباحث

الصعوبات يف التحدث باللغة العربية عند طلبة املدرسة العالية 
ما الصعوبات : والسؤال األول هو عن. Aceh Besar 1احلكومية 

وهذا السؤال . اليت يواجهها الطلبة يف التحدث باللغة العربية
تكون إجابته باالستبانة واملقابلة لتدقق التعرف على صعوبات 

ما هي : والسؤال الثاين عن. الطلبة يف التحدث باللغة العربية
جابته بتوزيع عوامل الصعوبات يف التحدث باللغة العربية، فتأيت إ

هل هناك احملاوالت للتغلب : والسؤال األخري. االستبانة للطلبة
 ةجاباإلتكون و عل صعوبات إجراء التحدث باللغة العربية 

وهذا السؤال تقع إجابته باملقابلة كما كان يف الباب . باملقابلة
فتلخص الباحثة من هذه اإلجابات من الطلبة واملدرس  . الرابع

 :كما يأيت
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الصعوبات يف التحدث باللغة العربية  ونطلبة جيدأن ال -1
من  للمحادثة وعدم املبادرةعندهم املفردات قلة ل

 الصعبة املفرداتعن  لبحثوعدم الرغبة يف اأنفسهم 
الشجاعة والرغبة يف التحدث  ونغري املعروفة، وال ميتلك

يف عملية قلة احلماسة باللغة العربية مع الزمالء و 
 .التعلم

معمل  يف هذه املدرسة جديو عدم كفاية املرافق مثل ال  -2
اللغة العربية يف  العربية قواميسالكتب و حمدود الو  ةلغال

قدرة الطلبة يف التحدث باللغة صال  يف املكتبة إل
. بيئة اللغوية يف هذه املدرسةالجد تو ال كما العربية، و 

لتحدث لالطلبة عند الصعوبات تؤثر يف  ه مجيعاوهذ
 .العربية باللغة

لتغلب على الصعوبات يف التحدث لحماولة املعلم  -3
 نئز للطلبة الذيااجلو تكون بإعطاء باللغة العربية 

و خارج أعملية التدريس  أثناءباللغة العربية  ويتحدث
يستخدم املعلم أيضا وسيلة البطاقة كما الفصل،  
املفردات،  حفظم ليسهل الطلبة ييف عملية التعل ةالصور 
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وهذه  .فقط مياحملاولة تتم يف عملية التعلولكن هذه 
 ونيتحدث نالطلبة الذيعدد  احملاوالت قليال ما جيعل

ال منهم عملية التعلم، والباقي  يفباللغة العربية 
 .باللغة العربية نيتحدثو 

 

 المقترحات - ب
قبل أن ختتم الباحثة كتابة هذه الرسالة فيحسن هبا أن تلقي 

 : ما يليكاإلقرتاحات عسى أن تكون مفيدة ملن يهتم هبا  
 Aceh 1ينبغي للطلبة باملدرسة العالية احلكومية  -1

Besar ون دفعنوي وا باملمارسة اللغويةفضلتأن ي
 .التحدث باللغة العربيةإىل 

 Aceh 1درسة العالية احلكومية املينبغي ملسؤيل  -2

Besar  ةالطلب تهتماما كبريا مبشكالاأن يهتموا 
 .هم يف التحدث باللغة العربيةيرغبتو 

 1ينبغي للمدرسني باملدرسة العالية احلكومية  -3
Aceh Besar النعليمية الوسائل  واأن يستخدم

بيئة ؤوا التعددة وينشاملوطرق التدرس احلديثة 
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التحدث إىل الطلبة  تدفعل اللغوية يف املدرسة
 .باللغة العربية
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LEMBAR OBSERVASI PROSES BELAJAR 

MENGAJAR 
 

Nama Observer :                                   

Mata Pelajaran : 

Petunjuk : 
Berilah tanda checklist  pada kolom yang sesuai dengan 

pengamatan Anda. 

 

Aspek Yang Diobservasi Ya Tidak 

Aktivitas Pada Pendahuluan   

    Guru member motivasi dan apersepsi   

    Guru me-review materi pada pembelajaran 

sebelumnya dengan berbahasa Arab 

  

    Guru memberikan beberapa pertanyaan 

sederhana untuk dijawab oleh siswa dengan 

bahasa Arab 

  

Aktivitas Dalam kegiatan inti 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   

Guru menjelaskan prosedur pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

  

Guru menggunakan bahasa Arab dalam 

proses pembelajaran 

  

Guru mengefektifkan kegiatan pembelajaran 

dengan penggunaan sumber belajar dan 

media pembelajaran 

  

Guru melibatkan siswa secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran agar siswa 

mampu berbahasa Arab 

  

Guru menggunakan media untuk   



memudahkan pemahaman siswa terhadap 

topik pembelajaran 

Guru memberikan Lembar Kerja Proyek 

(LKP) yang berisikan suatu permasalahan 

untuk didiskusikan peserta didik secara 

berkelompok. 

  

Siswa sangat antusias menerima LKS yang 

diberikan guru 

  

Siswa bekerja secara berkelompok untuk 

menyelesaikan masalah. 

  

Guru menuntun/membimbing siswa 

serta memberikan motivasi. 

  

Guru mengadakan Tanya jawab atau diskusi 

pada setiap materi agar siswa memahami dan 

mampu berbahasa Arab 

  

Siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dengan berbahasa Arab 

  

Guru memberikan apresiasi kepada siswa   

Guru bersama dengan siswa membahas hasil 

pekerjaan siswa 

  

Guru memberikan beberapa pertanyaan 

terkait LKP untuk melatih kemampuan 

berbahasa siswa 

  

Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru dengan bahasa Arab 

  

Siswa menghafal kosa kata yang telah 

dipelajari pada materi tersebut 

  

Aktivitas Saat Penutup 

    Guru bersama dengan siswa melakukan   



evaluasi yang berkaitan dengan materi 

Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan bahasa Arab kemudian guru member 

penguatan terhadap kesimpilan tersebut 

  

    Guru memberikan pekerjaan rumah (jika 

diperlukan). 

  

    Guru memberikan informasi tentang materi 

pembelajaran yang akan diberikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

  

 

Aceh Besar, 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

  



WawancaraDengan Guru Bahasa Arab 

 

1. Metodeapa yang bapak/ibu gunakan dalam proses 

mengajar? 

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menerapkan 

metode tersebut? 

3. Apa media yang bapak/ibu gunakan dalam proses 

mengajar? 

4. Bagaimana kemampuan siswa dalam berbicara 

bahasa Arab? 

5. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menggunakan 

media tersebut? 

6. Apa saja kendala siswa dalam memahami dan 

berbicara dengan bahasa Arab? 

7. Apa usaha bapak/ibu dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara siswa dengan bahasa Arab? 

8. Bagaimana usaha bapak/ibu untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan tersebut? 

9. Apakah ada reward yang diberikan oleh guru kepada 

siswa yang senang berbahasa Arab? 

 

 

 

 



ANGKET PENELITIAN 

 تحليل عوامل صعوبات الطلبة في التحدث باللغة العربية 
(Aceh Besar 1بالمدرسة العالية الحكومية  دراسة تحليلية ) 

No. Koresponden  :                                                                 

                    (di isi oleh peneliti)    

Tanggal Pengisian : 

Nama : 

Kelas : 

Jenis Kelamin : 

 Laki-laki   Perempuan 

Nama Sekolah : MAN 1 Aceh Besar  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : XI & XII/II 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 

prestasi atau nilai rapor siswa/i 

2. Beri tanda (√) pada jawaban yang dianggap sesuai 

dengan diri anda 

3. Kejujuran anda dalam pengisian angket ini sangat 

membantu dalam pengumpulan data 

 



KETERANGAN 

1. SS : Sangat Setuju 

2. S : Setuju 

3. TS : Tidak Setuju 

4. STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya sangat senang berbicara Bahasa 

Arab 

    

2 Saya sangat termotivasi untuk bisa 

berbicara Bahasa Arab 

    

3 Saya selalu berbahasa Arab dengan 

teman sekelas ataupun teman yang ada 

dilingkungan sekolah 

    

4 Saya selalu antusias ketika guru 

menyuruh untuk berbicara dengan 

menggunakan Bahasa Arab 

    

5 Saya membuat catatan kosa kata Bahasa 

Arab untuk memudahkan saya dalam 

berbahasa Arab 

    

6 Saya senang jika kawan saya mengajak 

saya untuk berbahasa Arab 

    

7 Saya punya keinginan yang sangat besar 

agar saya bisa berbahasa Arab dengan 

lancer 

    

8 Saya senang jika guru tidak berbahasa 

Arab dalam proses pembelajaran 

    

9 Jika mengalami kesulitan dalam 

berbahasa Arab, saya berusaha 

menanyakan kepada guru tentang kosa 

kata yang tidak saya ketahui 

    



10 Saya senang jika guru menerapkan wajib 

berbahasa Arab dalam proses 

pembelajaran Bahasa Arab 

    

11 Saya berdiskusi dengan teman untuk 

memahami makna Bahasa Arab 

    

12 Saya sangat senang jika di terapkan hari 

wajib berbahasa Arab di sekolah 

    

13 Saya selalu membuka kamus untuk 

memahami teks percakapan 

    

14 Guru saya menggunakan lembar teks 

dialog agar saya bisa memahami kata 

dan berbicara dengan menggunakan 

Bahasa Arab 

    

15 Guru saya menggunakan kartu gambar 

untuk memudahkan saya dalam 

memahami kosa kata bahasa Arab 

    

16 Guru saya selalu menggunakan tape 

recorder (rekaman) sehingga 

memudahkan saya dalam berbicara 

bahasa Arab 

    

17 Guru saya menggunakan video film saat 

pembelajaran sehingga memudahkan 

saya dalam memahami makna bahasa 

Arab 

    

18 Guru saya meminta saya untuk membuat 

lembar daftar pertanyaan agar saya bisa 

berbahasa Arab 

    

19 Guru saya selalu menggunakan bahasa 

Arab dalam proses pembelajaran 

    

20 Guru saya selalu mengucap kosa kata 

bahasa Arab kemudian saya mengikuti 

    

21 Guru menyuruh saya untuk mempraktek 

dialog yang ada pada setiap materi untuk 

    



memudahkan saya dalam berbahasa 

Arab 

22 Guru membuat debat bahasa Arab agar 

memudahkan saya dalam berbahasa 

Arab 

    

23 Guru menyuruh saya untuk bercerita 

tentang kegiatan sehari-hari dengan 

bahasa Arab agar saya bisa berbahasa 

Arab 

    

24 Guru saya selalu menegur siswa yang 

tidak berbahasa Arab dalam proses 

pembelajaran 

    

25 Diluar kelas guru saya selalu bersapa 

dengan bahasa Arab 

    

26 Didalam kelas semua siswa berbahasa 

Arab sehingga memudahkan saya untuk 

berbahasa Arab 

    

27 Diluar jam pelajaran saya berbahasa 

Arab dengan siswa yang lain 

    

28 Siswa senang ketika semua berbahasa 

Arab di lingkungan sekolah 

    

29 Siswa sangat antusias ketika ditetapkan 

hari khusus untuk berbahasa Arab di 

sekolah 

    

30 Guru saya membaca teks yang ada pada 

setiap materi kemudian 

menterjemahkannya 

    

31 Guru saya menciptakan suasana 

pembelajaran yang bernuansa Arab 

    

 

 



 الصورة الفوتوغرافية
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 Lamsiot ،60-12-1991:  حمل وتاريخ امليالد -3
 اإلناث:   اجلنس -4
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