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االستهالل

             
               
 
3-2 :  الطالق

صدق اهلل العظيم

ه

اإلهداء

-9

إىل أيب املكرم روسلي و ّأمي املكرمة فؤادتي اللذين ربياين صغريا وباركهما اهلل
وحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة وإىل أخاي الصغري وأخيت الصغرية احملبوبون.

-2

وإىل مجيع أساتذتي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية باركهم اهلل الذين قد
علّموين علوما نافعة.

-3

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة أصدقائي من
”“Unit 1 PBA 2013

أقول شكرا كثريا على مساعدهم يل يف إجناز هذا البحث

العلمي وجزاهم اهلل خري اجلزاء.

و

شكر وتقدير

احلمد هلل الذي هدانا إىل الطريقة القومية وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال إله
إالّ هلل وحده ال شريك له شهادة توصلنا إىل جنات النعيم وتكون مسببة للنظر لوجهه الكرمي
وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى اهلل وسلم عليه وعلى
آله وأصحابه أوىل الفضل اجلسيم.
بعناية اهلل تعاىل وتوفيقه وإرادته لقد انتهى الباحث من كتابة هذه الرسالة العلمية
حيث يعترب شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل ( )S.Pdبكلية الرتبية وتأهيل
املعلّمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه حتت املوضوع "استخدام طريقة
احملاكاة لرتقية قدرة الطلبة على الكالم (دراسة جتربية مبعهد اجلامعة الرانريي بندا آتشيه)".

وهبذه املناسبة الطيبة فيقدم الباحث شكره وتقديره إىل مجيع األساتذة الفاضلني
الذين قد علموا الباحث علوما ومعارفا نافعة وأخص شكرا جزيال للمشرفني الكرمني ومها
الدكتور خباري مسلم ،املاجستري والدكتور حسين زار ،املاجستري اللذان قد أنفقا أوقاهتما
الثمينة وتوجيههما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها.
وبارك اهلل هلما وجزامها خري جزاء يف الدنيا واآلخرة.
ويشكر شكرا عظيما ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة
العربية ويسأهلم اهلل اخلري ،إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال .وكذلك جلميع أصدقائه الذين
قد
ز

ساعدوه بأفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة وخاصة إىل أصدقائه من الوحدة األوىل بقسم
تعليم اللغة العربية سنة 2093م وجزاهم اهلل على إحساهنم.
ومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديه احملبوبني
رسلي حممد علي و فؤاديت اللذين قد ربّياه تربية حسنة وه ّذباه هتذيبا نافعا بأخالق كرمية
لعل اهلل تعاىل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف اجلنّة العالية.
و ّ

وأخريا ،يدعو اهلل أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة ويرجو من القارئني أن يقدموا نقدا

بنائيا وإصالحا نافعا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة له خاصة
وللقارئني عامة.

دار السالم  28يناير 2098م
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وقد شاهد الباحث مظهرا من مظاهر الواقعة اليت كانت حتدث كثريا يف املدارس واملعاهد
اإلسالمية أن معظم الطلبة مل يكونوا قادرين على تعبري األصوات العربية إ ّما من ناحية
فصاحة احلروف أو خمارجها وعدم رغبتهم فيها ألجل قلة سيطرة املعلم على
طريقة أو خطوات تطبيقها يف إجراء تعليم وتعلم يف غرفة الدراسة .ويهدف الباحث يف
التعرف على فعالية استخدام طريقة احملاكاة لرتقية قدرة الطلبة
كتابة هذه الرسالة ّ
واستجاباهتم على تطبيقها عند عملية تعليم وتعلم .وطريقة احملاكاة من إحدى الطرق اليت
تؤدي إىل اشرتاك الطلبة يف تعبري األصوات العربية مناسبة مبخارج احلروف وفصاحتها
وتدفعهم للمحادثة .وكان هذا البحث من التصميمات التمهيدية بطريقة مجع البيانات من
خالل تطبيق طريقة احملاكاة .وأما اجملتمع فهي مجيع الطلبة يف فرقة احملادثة وعددهم 323
طالبا مبعهد جامعة الرانريي خبمس عشرة وحدة متفرقة .وعينته مجيع الطلبة يف فرقة احملادثة
ويقدم الباحث ورقة االختبار القبلي واالختبار
لوحدة اخلامسة وعددهم  92شخصاّ .
البعدي واالستبانة كأدوات البحث .فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث قد حصل الباحث
على نتيجة اختبار -ت (ت-احلساب) أكرب من نتيجة اجلدول (ت-اجلدول) ،وهي:
<2،94

> .2،18وهذه تدل على أ ّن الفرض الصفري مردود وفرض البديل مقبول.

ن

وأما استجابات الطلبة ممتازة على تطبيق طريقة احملاكاة يف عملية التدريس .فيستنتج أن
تطبيق طريقة احملاكاة يف تعلم اللغة العربية فعال ألجل ترقية قدرهتم على الكالم.

س

ABSTRACK

StudyTitle: The Use of Muhakah Methods to Improve students' ability to speak
(an experiment study at the mahad Al-jamiahArraniry Banda Aceh)
Full Name: Harish Maulana
Student ID : 221323956

The author has monitored many real phenomenons found in most schools and Mahadwhere
most students found thedifficulity to pronounce the Arabic letters both in terms of
kefashihanand makhrajnya and also lack of interested in. it wasbecause the teachers were
less expert in the application of methods to the teaching and learning process in the
classroom. The purpose of the study in writing. This research was to know the
effectiveness of using muhakah method to improve students' ability in speaking and also
their responses in its application when the process of teaching belaar. The muhakah method
is one of the methods that directs the pupils to participate in the recitation of Arabic letters
in accordance with their makhraj and kefashihan,also motivates them to be mature. This
research was classified to One group Pre-Test, Post-Test Design with data collection
method through application of muhakah method. The population wasall muhadatsahclasse
students amounted to 363 students in mahad Al-jami'ah with 15 different classes. And the
sample of all mudatsah class students amounted to 15 students. The author also providedpre
test and post test sheets as well as a questionnaire as a research instrument. The result can
be in this research that is value of T test count bigger than T table value that is: 2,98<0,30>
2,14. And this showed that the null hypothesis is rejected and the positive hypothesis was
accepted. The student response was excellent in the application of muhakah method in the
learning process. Then we can conclude that the application of methods muhakah effective
in improving the ability of students in speaking.

Key words: kefashihan, makhrajnya, muhakah

ABSTRAK
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:Penggunaan Metode Muhakah untuk Meningkatkan kemampuan
murid dalam berbicara (kajian experiment di mahad Al- jamiah
Arraniry Banda Aceh)

Nama Lengkap

: Harish Maulana
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: 221323956

Penulis telah banyak memantau fenomena-fenomena nyata yang terdapat di kebanyakan
sekolah dan Mahad-mahad Islam yang mana kebanyakan siswa sulit untuk mengucapkan
huruf-huruf Arab baik dari segi kefashihan huruf serta makhrajnya dan juga kurang adanya
kegemaran dalam hal itu dikarenakan para guru kurang ahli dalam penerapan metode pada
proses belajar-mengajar di dalam kelas. Adapun tujuan peneliti dalam menulis penelitian ini
adalah untik mengetahui keefektifitasan penggunaan metode muhakah untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam berbicara dan juga respon mereka dalam penerapannya ketika
proses belaar mengajar. Metode muhakah merupakan salah satu metode yang mengarahkan
murid untuk berpartisipasi dalam melafalkan huruf huruf Arab sesuai dengan makhraj dan
kefashihannya dan juga memotivasi mereka untuk bermuhadatsah. Penelitian ini tergolong
kedalam One group Pre-Test, Post-Test Design dengan metode pengumpulan data melalui
penerapan metode muhakah. Adapun populasi yaitu kesuluruhan siswa kelas muhadatsah
berjumlah 363 siswa di mahad Al-jami’ah dengan 15 kelas berbeda-beda. Dan sampelnya
seluruh siswa kelas mudatsah berjumlah 15 orang. Penulis juga memberikan lembaran pre
test dan post test serta angket sebagai instrument penelitian. Hasil yang di dapat pada
penelitian ini yaitu nilai test T hitung lebih besar dari nilai T table yaitu: 2,98<0,30>2,14.
Dan ini menunjukkan bahwa hipotesa nihil tertolak dan hipotesa positif di terima. Adapun
respon siswa baik sekali dalam penerapan metode muhakah dalam proses pembelajaran.
Maka dapat kita simpulkan bahwa penerapan metode muhakah efektif dalam meningkatken
kemampuan siswa dalam berbicara .

الفصل األول
أساسيّة البحث
أ-

مشكالت البحث

من حيث واقع املعروف أن اللغة العربية من إحدى اللغات اليت يهتم هبا الناس على
ممارستها وفهمها حنوى دين اإلسالم .وكانت وسيلة لتعبري الشعور والرجاء وإرادة اإلنسان أو قوم
عن أغراضهم .وأما بعض احملدثني يعرفه بأهنا نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون أعضاء
9
اجملموعة اإلجتماعية املعينة.
وقد كرمها اهلل هذه اللغة العظيمة كلغة القرآن واألحاديث النبوية ومن مث ينبغي للمسلمني
واملسلمات أن يتعلموها بأحسن ما ميكن .هناك مهارات يف جمال اللغة اليت ينبغي للدارس أن
يتقنها .ومن أهم هذه املهارات هي الكالم  .وأما الكالم لغة فهي منطوقة للتعبري عن األفكار
الذهنية 2.والغرض من تدريس الكالم هو تنمية قدرة الطلبة ىف االتصال بعضهم على بعض اتصاال
جيدا.
إن عملية التدريس ينبغي للمعلم أن جيري هبا باستخدام الطريقة والوسائل املناسبة يف عملية
التدريس وأن يهتم بأحوال طلبته من ناحية دوافعهم ونواشطهم لتحقيق األهداف التعليمية .وأما
الطريقة هي خطط عامة الختيار املادة وتنظيمها وعرضها 3.بالطريقة ستعني املدرس يف عملية
التدريس وأن يسهل له يف تنظيم الصف ومراعته .الطريقة احملاكاة من إحدى الطرق اليت تؤدي إىل
اشرتاك الطلبة يف تعبري األصوات العربية مناسبة مبخارج احلروف وفصاحتها وتدفعهم للمحادثة.
وبتطبيق هذه الطريقة تساعد منو الطلبة يف الكالم وتزيدهم إزادة املفردات .وهذا مهم جدا على
سيطرهتا وقواعد قراءهتا يف اجلمل العربية وخاصة يف إجراء احلوار عند احملادثة.
9خباري مسلم ،المدخل إلى علم اللغة( ،بندا آشيه  )2002ص9.
2عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات9432( ،هـ) ص982 .
3عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ،ص32 .

9

وقد شاهد الباحث مظهرا من املظاهر الواقعة اليت كانت حتدث كثريا يف املدارس واملعاهد
اإلسالمية حيث أن فيها يتعلم الطلبة كثريا من العناصر اللغوية كممارسة اللغة العربية أو سيطرة
على املفردات .ولكن يف معظم الطلبة مل يكونوا قادرين على تعبري األصوات العربية ّإما من ناحية

ف صاحة احلروف أو خمارجها وعدم رغبتهم فيها ألجل قلة سيطرة املعلم على طريقة أو خطوات
تطبيقها يف إجراء التعليم والتعلم يف غرفة الدراسة .وهذا ما يتمثل عند طلبة معهد اجلامعة إهنم
كانوا خائفني وهآمني على نطق العربىة حيث أهنم عندما اُمروا لتعبري شيء أو أشياء من معلميهم
فهم يسكتون وال ينطقون مهما كلمة واحدة وكانو شعريين مدوخني على ما شرح املعلم وبعضهم
يشعرون بالسأم وامللل وكذالك من يُزعج أصحابه أثناء عملية التدريس دون اهتمام بشرح معلمهم.
وهذه أسباب من املشاكل الدراسية ستؤثر إىل فشال الطلبة وغري جناحة عملية التدريس يف
املستقبل.
ولتحليل تلك املشكلة فيحتاج املعلم إىل الطريقة املناسبة يف تعليم كالم العربية للطلبة .حيث
يكون الكالم من إحدى مهارات مهمة يف اللغة .وأما الطريقة اليت توافق هبا فهي طريقة احملاكاة.
ألن التعليم هبا يتم بالربط املباشر بني الكلمات األجنبية والعبارات واأللفاظ العربية .وهبا يستطيع
الطلبة أن يتعودوا لساهنم بالعربية فصيحة وحتسن كالمهم هبا حىت تساعدهم يف تلفيظ األحرف
اهلجائية صحيحة.
اعتمادا على الفكرة السابقة جيذب الباحث إىل أن يبحث حبثا عن املوضوع استخدام
طريقة المحاكاة لترقية قدرة الطلبة على الكالم (دراسة تجربية بمعهد الجامعة الرانيري بندا

آتشية).
ب-

أسئلة البحث

اهتمام الباحث هبذا البحث معتمدا على مشكالت البحث السابقة هو كيف ترقية قدرة
الطلبة على مهارة الكالم بعد تطبيق هذه طريقة احملاكاة يف تدريس اللغة العربية.
إلجابة بعض املشاكل السابقة ينبغي للباحث عرض بعض أسئلة البحث كما يلي:
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 -9كيف قدرة املدرس يف إجراء طريقة احملاكاة لتعليم الكالم مبعهد جامعة الرانريي؟
 -2كيف استجابة الطلبة يف تدريس الكالم باستخدام الطريقة احملاكاة مبعهد جامعة
الرانريي؟
 -3كيف نتيجة الطلبة بعد إجراء الطريقة احملاكاة؟
ج -أهداف البحث
األغراض اليت يريد الباحث حتقيقها يف كتابة هذا البحث كما يلي :
التعرف على قدرة املدرس يف إجراء طريقة احملاكاة لتعليم الكالم مبعهد جامعة
ّ -9
الرانريي.
التعرف على استجابة الطلبة باستخدام طريقة احملاكاة لرتقية قدرة الطلبة على
ّ -2
الكالم مبعهد اجلامعة الرانريي.
التعرف على نتيجة الطلبة بعد إجراء الطريقة احملاكاة.
ّ -3

د-

أهمية البحث
من املتواقع أن يستفيد من هذا البحث الفئات التالية :
 -9أن يكون هذا البحث نافعا ومرجعا للمدرس يف عملية تدريسهم الكالم وكذالك
لتطور أفكارهم أي جمال الدراسي.
ّ
 -2أن يكون هذا البحث مفيدا للدارس يف فهم املادة اللغوية عامة ولرتقية مهارة
الكالم خاصة.
 -3أن يكون هذا البحث مفيدا ومرجعا للباحثني ىف اكتساب بعض املعلومات
واملعارف اليت تتعلق باستخدام طريقة احملاكاة وطبعا يكون شرطا من الشروط
اخلروج والتحصيل على دراجة البكالوريوس.

3

ه -افتراضات البحث وفرضه
أما االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحث يف هذا البحث فأن التعليم احملاكاة تؤدي إىل
حتسن ألفاظهم وترقي
نشاط الطبة يف التعلم وارتفاع رغبتهم يف دراسة الكالم وكذالك بتطبيقها ّ
فصاحاهتم يف تعبري الشفهي.
وأما الفرض الذي افرتضه الباحث يف هذا البحث فهو أن استخدام طريقة احملاكاة ترقي
قدرة الطلبة يف تدريس الكالم.
و -حدود البحث
 .9احلد املوضوعي
يتضمن على هذا البحث استخدام طريقة احملاكاة لرتقيّة قدرة الطلبة على الكالم.
 .2احلد املكاين
جرى الباحث هذا البحث مبعهد اجلامعة يف فصل احملادثة.
 .3احلد الزماين
يتم هذا البحث يف فصل احملادثة مبعهد اجلامعة عام الدراسي 2095م 2098 -م
ّ

ز -مصطلحات البحث

أ -طريقة احملاكاة
4
الطريقة لغة السرية أو املذهب و مجعها طرائق.
2
وأما اصطالحا فهي اخلطة الشاملة اليت يستفيد منها يف حتقيق اهلدف الرتبوي املنشود
يد 2.ويف علم النفس
احملاكاة من كلمة حاكى-حياكي ويف القول والفعل الْ ُم َماثَـلَةُ ،الْ ُم َشابَـ َهةُ ،التـ ْقلِ ُ
فرد أو مجاعة ألخرى يف تفكريها وسلوكها عن قصد أو عن غري قصد.
4الشامل موسوعة البحوث املواضيع املدرسية متاح

على http://bohot2.blogspot.co.id/2014/04/blog-

 post_3897.htmlتاريخ الدخول  2152-52 -51في الساعة 31 :10

2عمر الصديق عبد اهلل وأصحابه ،برنامج اللغات طرائق وأسالب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،ص45 .
4

وأما تعريفها اصطالحا فهي حماولة الطالب إعادة ما ينطقه املعلّم من املادة اللغويّة سواء
كانت يف شكل األصوات املفردة أو الكلمات أو اجلمل.
ج -الكالم
الكالم اسم املصدار من كلم – يكلم – كالما ويف أصل اللغة مبعىن األصوات املفيدة،
واصطالحا معناه اجلملة املفيدة 5 .وهو اللغة يف صورة ممارسة فردية منطوقة على أي مستوى
الحيتاج إىل القوانني وحيتاج إىل التفاهم .الكالم هو القدرة على تعبري األصوات أو الكلمات للتعبري
عن الفكر يف شكل أفكار وآراء ورغبات أو املشاعر إىل املخاطب .واملراد بالكالم هنا هو قدرة
الطلبة على تكلم اللغة العربية.
ح -الدراسات السابقة
للتعرف على
أهم أساسيّة البحث اليت استخدمها الباحث ّ
كانت الدراسات السابقة من ّ
أسلوب الدراسة إجيابيّتها و سلبيّتها .وهذه الدراسة تساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة
جوانب الفرق بني دراستها احلالية والدراسات السابقة والستفادة من خربات الدارسني السابقني.
 -9رسالة سيّدة جوت موتيا سري حتت املوضوع  :استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم.
رسالة بكالوريوس بقسم تعليم اللغة العربيّة جبامعة الرانريي االسالمية احلكومية.
ال
واملشكلة من مشكالت اليت تواجهها الباحثة يف هذا البحث أ ّن معظم املدارس
يستخدم الوسائل التعليمية أثناء إجراء التعليم والتعلم إالّ قليلة حىت صار كثري من الطلبة يف هذه

املدرسة ضعفاء يف سيطرة مهارة الكالم .وأما األهداف يف هذا البحث فهي التوقف على استجابة
الطلبة وقدرهتم بعد استخدام هذا الفيديو .واملنهج الذي اعتمدت عليه الباحثة هو املنهج
اإلجرائي .وكانت نتائج البحث هلذه الرسالة هي أن استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم ويرقي
قدرة الطلبة على مهارة الكالم .واالستفادة من الدراسة السابقة بالدراسة احلالية أن يف الدراسة
 2املعاين لكل رسم معىن ،متاح على  /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ الدخول - 92 -92
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 5ابراهيم انيس ،المعجم الوسيط( ،القاهرة  :دار انشر،بدون السنة )،ص.832.
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السابقة مشكلة اليت حتدث هي متعلقة بالوسيلة اليت مل تُستخدم يف املدارس األخرى حىت يكون
الطلبة ضعفاء يف سيطرة مهارة الكالم .وأما يف الدرسة احلالية فهي مشكلة تكون يف تلفظ
األصوات العربية والطريقة اليت أُستخدمت فيها متفرقة يف الدراسة السابقة .وأما وجه التشابه بني
الدراسة السابقة بالدراسة احلالية يف سيطرة مهارة الكالم.
حممد صدري حتت املوضوع  :تدريس مهارة الكالم بطريقة اجلدل رسالة
 -2رسالة ّ
بكالوريوس بقسم تعليم اللغة العربيّة جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية.
املشكلة يف هذا البحث هي رغبة الطلبة يف تدريس اللغة العربيّة كانت منخفضة.

وأهدافها ملعرفة فعالية إجراء هذه الطريقة وأثرها يف ترقيّة قدرة الطلبة .واملنهج الذي اعتمده
الباحث فهو التجرييب .وكانت نتائج هذا البحث هي أن تطبيق طريقة اجلدل يف تدريس
الكالم يكون فعاليا ومرغوبا عندهم يف عملية التدريس.
والفرق بني الدراسة احلالية والسابقة هي الطريقة اليت اُستخدمت فيها طريقة احملاكاة
يف تدريس الكالم .وكذالك املشكلة يف الدراسة السابقة اهتمامها يف رغبة الطلبة واحلالية
يف قدرة الطلبة .وأما وجه التشابه فهو ترقيّة تدريس الكالم.

-3رسالة سيّدة جوليانا حتت املوضوع :تطبيق الطريقة
مهارة الكالم.
املشكلة اليت يوججها الطلبة يف هذا البحث فهم ضاعفون على سيطرة مهارة
الكالم .واألهداف من هذه الرسالة هي ملعرفة كيفية تنفيذ الطريقة Retelling story
وقدرهتم على سيطرة الكالم بعد تطبيق هذه الطريقة .وقامت الباحثة ببحث التجرييب.
Retelling story

لرتقية قدرة الطلبة يف

والنتائج هذا البحث أن تعليم مهارة الكالم بطريقة  Retelling storyترقي قدرة الطلبة على
مهارة الكالم .ووجه االختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية أن يف الدراسة
السابقة الباحثة تستخدم الطريقة اليت ختتلف من البحث بالدراسة احلالية وهي Retelling
 storyواحلالية طريقة احملاكاة .وأما وجه التشابه هو يف ترقية قدرة الطلبة على الكالم.

2

ط -طريقة كتابة البحث
أما طريقة كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما قررته جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية يف الكتاب املسمى :
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016.
"دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعة األوىل) قسم تعليم اللغة العربية".

5

الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ -مفهوم طريقة المحاكاة وخطوات تطبيقها
 -1مفهوم طريقة المحاكاة
إن الطريقة احملاكاة هي حماولة الطالب إعادة ما ينطقه املعلّم من مادة اللغويّة سواء كانت
8
يف كل األصوات املفردة أو الكلمات أو اجلمل.
وهذا مفهوم على أن إتصاال وثيقا بني احملاكاة والتمييز السمعي والميكن الفصل بينهما .إن
احملاكاة اوىل مرحلة يف مرحلة الكالم ،كما يكون التمييز السمعي أوىل مرحلة يف مهارة االستماع.
جيب على الطالب يف مرحلة احملاكاة أن يركز على االستماع إىل املنطوقة ليستوعبها وحياكيها .ويف
بيان أخر أن تواىل احملاكاة التمييز السمعي .لذلك تصلح مجيع الوسائل املستخدمة يف تدريبات
التمييز السمعي لالستعانة هبا يف تدريبات احملاكاة.

1

 -2مفهوم خطوات تطبيق طريقة المحاكاة
إن الطريقة احملاكاة تتكون من بعض اخلطوات األتية:
 أن يعد املعلم كلمات أو اجلمل وكان الطلبة يهتم بذلك. وكان املدرس يكتب قطعة الكلمات على السبورة ويقرأه بأصوات مرتفعة مراراوالطلبة يسمعونه جيدا.
 مث املدرس يقرأه كلمة فكلمة ويقلّده الطلبة مجاعة ويليه منفردا. -بعد أن قرأ كلمة مث مجلة والطلبة يقلدونه مجاعة مث منفردا.

 8إمام االسراري,الوسائل المعينات(،ربيع االول  9492ه)

 9إمام االسراري,الوسائل المعينات....،ص54 .

8

ومن البيان السابق خنلص على أن تطبيق طريقة احملاكاة أن يهتم هبا املدرس بتعبري
األصوات العربية مع مراعة على فصاحة اللهجات يف كل عملية التعليم والتعلم.
تعريف الكالم
ب-
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة ،وعند املتكلّمني هو املعىن القائم بالنفس
الذي يعرب عنه بألفاظ ،ويف اصطالح النحاة :90اجلملة املركبة املفيدة حنو :جاء الصيف .وهو اللغة
يف صورة ممارسة فردية منطوقة على أي مستوى .الحيتاج إىل القوانني و حيتاج إىل التفاهم .الكالم
هي القدرة على تعبري األصوات أو الكلمات للتعبري عن الفكر يف شكل أفكار وأراء ورغبات أو
املشاعر إىل املخاطب .واملراد هنا الكالم هو قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية.
وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة يف
ذهن املتكلم أو السامع أو على األقل يف ذهن املتكلم ،اعتمادا على ذلك فإن الكالم الذي ليس
99
له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما بل هي أصوات ال معىن هلا.
الكالم هو املهارة الثانية من حيث الرتتيب بني مهارات اللغة الرئيسية .وهو مهارة الشفوية
ميكن تعريفها إجرائيا التعبري الشفهي .وإذا كان االتصالت الشفهي املباشرة بني شخصني يتطلب
مرسال ومستقبل ،فإن املرسل أو املتحدث هو الذي يستخدم مهارة تعبري الشفوي .فاملستقبل أو
املستمع هو الذي يستعمل مهارة الفهم الشفهي.
والكالم هو مهارة مركزية يبدأ الطفل باكتشاف احلياة وتعرفها واالساجابة ملطلباهتا عرب
استخدامها .إنه يف البدء يسمع أصواتا حوله ،ولكنه مع نضوج أعضاء السمع لديه وهتذيب هذه
احلاسة يبدأ برتكيز اإلنتباه علي الكلمة املسموعة ،ومع تطوير خربته وقرن األمساء مبسميتها
ومساعدة األهل له يسعى إىل فهم ما يسمع ،وإىل اإلستجابة بعد ذلك بالكالم مع نضوج جهاز
النطق لديه .يبدأ أوال بالتقليد والتكرار ملا ينطق أمامه ،ولكنه شيئا فشيئا يبدأ بتكوين املفاهيم
واستخدامها يف التعبري ،يبدأ بنطق األمساء للتعبري عن الرعبات واحلاجات ،مث يستخدم األفعال،
 90امحد فؤاد حممود عليان،المهارات اللغويّة،الطبعة االوىل(رياض:دار املسلم :للنشر والتوزيع 9493 ،ه) ص82:

99فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ ،المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيب( ،القاهرة :دار مكتبة وهيبة،
2003م) ،ص44.
1

فاجلمل .ومع تطوير منوه ال لغوي وثراء احمليط حوله يصبح قادرا على التعبري الشفهي للتواصل مع
92
الآلخرين.
ومن شرح السابق نستطيع أن نأخذ خالصة أن الكالم هو قول ،يعين القول الذي خيرج من
ألسناتنا من الصوت والعبارات املعينة ،وال بد للكالم قصد يأثر أفكار املستمع أو املستقبل ،حىت
يكون املستمع فهما على قول املتكلم .وأما تطوير الكالم يزداد شيئا فشبئا من الصغر حىت الكبار.
 .iأنواع الكالم وأهميته
 -9أنواع الكالم

الكالم قسمان رئيسان:
أ -الكالم الوظيفي.
الكالم الوظيفي هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط االنسان وهو الذي

يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض ،لتنظيم حياهتم ،وقضاء حجاهتم ،مثل
املناقشة واحملادثة وغري ذالك.
ب -الكالم اإلبداعي
هو إظهار املشاعر ،واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفس وترمجة اإلحساسات
املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ ،جيدة النسق ،باليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغويا
وحنويا مثل :التكلم عن اجلمال الطبيعة او املشاعر العاطفة أو التذوق الشعري أو النثر
93
القصصي أو التكلم عن حب الوطن.
 .9أمهية الكالم
وأمهية الكالم أو حتدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على
السواء ،فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم ،أي أهنم يتكلمون أكثر
92سام عمار ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية( ،بريوت-لبنان9423 ،هــ) ،ص83.
 13امحد فؤاد حممود عليان،المهارات اللغويّة ،ص903-902 .
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مما يكتبون .وهنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لإلتصال اللغوي بالنسبة
94
لإلنسان وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخدامتها.
ومن املعروف أن لكل مادة من املواد الدراسية هلا أمهية يف تدريسها ،وكذلك املهارة
اللغوية هلا أمهية يف تكوين املتعلمني مسيطرين على اللغة .واحلوار من املهارة الكالم هلا أمهية
كثري يف تعليم اللغة العربية وهو دور مهم يف تعليم وتعلم اللغة ألن اللغة هو الكالم.
رأى أمحد فؤاد عليان أن ملا كان الكالم منزلته اخلاصة بني الفروع اللغة ،وأنه الغاية
من كل فروع اللغة ،سنحول فيما يلي أن نوضح أمهة الكالم يف احلياة يف نقاط متحددة
تكشف لنا جوانب من هذه األمهية :
 -9التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره ،والقدرة على املبادأة
ومواجهة اجلماهري ،فالكالم وسيلة اإلقناع  ،والفهم واإلفهام بني املتكلم واملستمع.
 -2التدريب على ا لكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة،
وحاجة ماسة اىل املناقشة  ،وإبداء الرأي  ،واالقناع  ،خاصة يف القضايا املطروحة للمناقشة
بني املتكلمني ،أو املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف.
 -3الكالم مؤشر صادق -إىل حدما -للحكم على املتكلم ،ومعرفة مستواه الثقايف ،وطبقته
االجتماعية ،ومهنته ،ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم ،إمنا يستخدمون غالبا
إصطالحات لغوية تنمئ عن عملهم.
 -4والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان ،حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع
احلياة ،والتعبري عن مطالبة الضرورية ،والتنفيس عما يعانيه ،ليخفف من حدة األزمة اليت
يعانيها ،أو املواقف اليت يتعرض هلا.
 -2الكالم وسيلة اإلفهام ،فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.
 -2التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره ،والقدرة على املبادأة
ومواجهة اجلماهري.
94علي امحد شركوي ،فنون التدريس اللغة العربية ( ،القاهرة  :معهد دراسات واجلوث الرتبوية دار الشواف
9119م) ،ص922 .
99

 -5احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية والثقافة ،يف حاجة ماسة إىل املناقشة ،وإبداء الرأي،
وإلقناع ،وال سبيل إىل ذلك اال بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل التعبري
الواضح يف النفس.
 -8الكالم وسائل النقل واملواصالت.
 -1معرفة مستوا الثقايف ،وطبقة اإلجتماعية ومهنته أو حرفته.
وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب.
-90
وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه.
-99
والكالم نشاط إنساين يقوم الصغري والكبري.
-92
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها.92
-93
والكالم وسيلة رئيسية للمتعلمني والتعلم يف كل مراحل احلياة ،من املهد إىل اللحد.
د-

92

أسس تعلم الكالم

يقصد باألسس :طائفة من املبادىء واحلقائق اليت تتعلق بكالم الناس وهذه األسس منها:
 -9األسس النفسية
من األسس النفسية احملاكاة والتقليد  :فاإلنسان بطبيعته يرغب يف تقليد غريه فالطفل حيب
أن يقلد والديه ،والتلميذ حيب أن يقلد استاذه ،فال بأس من أن يستغل هذا األساس النفسي،
فيطلب من املتكلم أن يقلد استاذا إعجبه وحيب تقليده.
 -2األسس الرتيوية

 92امحد فؤاد حممود عليان ،المهارات اللغويّة ،ص88.

92فؤاد عليان ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها( ،رياض :دار املسلم 9439 ،هـ2090 /م) ،ص955.
92

أساس من أسس الرتبوية هي :احلرية والتنوع يف الكالم والصدق وعدم حتديد الوقت واخلربة
السابقة .احلرية يف جمال الرتبوي تعين احلرية يف أي نواحي من الرتبوية إما خارج عملية التدريس أو
داخلها.
 -3األسس اللغوية
األسس الرتبوية هي:
 -9قلة احملصول اللغوي لدى املتكلمني.
 -2االهتمام باملعىن قبل اللفظ.
 -3الكالم الشفوي يسبق الكتابة.
 -4ختطيط املوضوع وتقسيمه اىل مقدمة وعرض وخامتة.
95
 -2اختيار الكلمات واجلمل والتعبريات الالزمة لكل فكرة.
ه -مهارة الكالم وأهدافه

مهما يف تدريس الكالم ليعني الطلبة يف أمور الدراسة من حيث تعبري
إن املهارة تكون ّ
األصوات وغري ذلك.
 -9مهارة الكالم
من أبراز مهارات الكالم هي:
 -9نطق احلروف من خمارجه األصلية ووضوحها عند املستمع.
 -2ترتبيب الكالم ترتيبا معينا.
 -3تسلسل األفكار وترابطها لطريقة جتعل املوضوع متدرجا يف فهمه.
-4
-2
-2
-5

السيطرة التامة على ما يقوله بتمام املعىن.
الضبط النحوي والصرف.
اإلقناع وقوة التأثري.
استخدام املفردات اللغوية.
 95حسن شحاتة واخرون  :تعليم اللغة العربية ،ص.202-202
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 -8القدرة على إثارة السامعني وشد انتباههم.
 -1إجادة فن اإللقاء.
 -90استقطاب املستمع.
 -99القدرة على استخدام الوقفة املناسبة.
 -2أهداف مهارة الكالم
أصبح تعليم الكالم يف اللغات أكثر األهداف وأمهية يف مستويات التعليم املختلفة،
ابتداء من املدرسة اإلبتدائية إىل اجلامعة .وقد يكون تعليم احلديث اهلدف الألساسي جلميع
مدارس اللغات.
وأهداف الكالم تشرتك مع أهداف اللغة العربية العامة منها:
-9

إقدار األفرد على القيام جبميع الوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع.

-2
-3
-4
-2

متكني اإلفراد من التعبري عما يف نفوسهم عبارة سليمة.
توسيع دائرة أفكارهم.
تعويد األفراد على تفكري املنطقي.
القدرة على مواجهة األخرين.

-2
-5
-8

إتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة.
إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء.
هتذيب الوجدان والشعور.

واختلص الباحث من البيان السابق أن من أمهية أهداف الكالم إقدار األفراد على القيام جبميع
ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع ،والتعود على النطق السليم للغة ،وهذا يستدعى أن
يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدها ،حيث يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء
الكالم ،وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة.
94

الفصل الثالث
إجراءات البحث الحقلي
أ -منهج البحث
إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج جتريب .وهو
منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية الذي يستطيع الباحث بواسطته
أن يعرف أثر السبب (املتغري املستقل) على النتيجة (املتغري التابع)ّ .98أما تصميمات املنهج

التجرييب ينقسم على أربعة أقسام وهي التصميمات التمهيدية والتصميمات التجريبية والتصميمات
العاملية والتصميمات شبه التجريبية.
وجيري به الباحث يف هذه الرسالة التصميم الثاين يعين
) Designمن التصميمات التمهيدية

(One group Pre-Test, Post-Test

)(Pre – Eksperimental Designs

وهو كما يلي:91

ت خX 9خ2
ت  :اجملموعة التجريبية
خ : 9االختبار القبلي
 : Xالتجربة
خ : 2االختبار البعدي.
اختار الباحث من التصميمات التمهيدية بفرقة واحدة لسهولته يف إجراء عملية البحث .لو
كان الباحث يستخدم التصميمات التجريبية احلقيقية بفصالن اثنني لكان صعوبة يف إجراءها إما
من ناحية األوقات القصرية والعوئق يف استئذان على البحث.
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98
العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية( ،الرياض  :مكتبة العبيكان2000،م) ،ص.
صاحل بن محد ّ
91
العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،...ص392.
صاحل بن محد ّ
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ب -مجتمع البحث
يقصد باجملتمع هنا مجيع األفراد (أو األشياء ،أو العناصر) الذين هلم خصائص واحدة ميكن
مالحظتها 20،واجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة يف فرقة احملادثة وعددهم  323طالبا خبمس
عشرة وحدة متفرقة .وكانت فرقة احملادثة متكونة من الطلبة املتفرقة يف مجيع طبقات الدرجات
الذواكية.
ج -عينة البحث
والعينة هي أي جمموعة جزئية من اجملتمع 29،فالعينة هلذ البحث هي أخذ الباحث الطلبة يف
فرقة احملادثة للفصل اخلامس .وأما عددهم  92شخصا .واختار الطلبة يف الوحدة اخلامسة ألن
معظمهم خرجيون من املدرسة الثانوية احلكومية وقدرهتم يف تلفيظ األصوات العربية ضعيفة .الطريقة
اليت قام هبا الختيار العينة هي الطريقة العمدية أو مايسمى بالطريقة املقصودة أي اختيارها باخلربة
22
وهي تعين أن االختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.
د -طريقة جمع البيانات وأدواتها
جلميع البيانات اليت يتعلق هبذا البحث يستخدم الباحث األدوات التالية :
 -9املالحظة
إن املالحظة هي أداة من أدوات البحث جلميع البيانات تعين التتبع املباشر لبعد أو أكثر
من أبعاد الظاهرة اليت يسعى الباحث لدراستها ،وذلك عن طريق احلواس وحدها ،أو مع أدوات
مساعدة 23.ويقوم الباحث هبا مباشرة يف فرقة احملادثة حىت يكتسب إىل النتيجة أو األثر من إجراء
 20رجاء حممود أبو عالم ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية( ،القاهرة  :دار النشر للجامعات2099 ،م)
ص920 .

 29رجاء حممود أبوعالم ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،...ص922 .
22
العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،...ص11 .
صاحل بن محد ّ

 23إبراهيم البيومي غامن ،مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم االجتماعية( ،القاهرة  :مكتبة الشروق الدولية،
2005م) ص85.
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الدراسة يف نفوس الطلبة .أما مالحظة الباشرة حيث يقوم الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل
24
إتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.
وكان الباحث أعد األوراق املالحظة اليت سيستنتج هبا قدرة املعلم يف تطبيق طريقة احملاكاة
على الكالم معتمدا على القانون األيت:

البيان  : P :النسبة املؤية
 :Rجمموعة القيمة احلصولة عليها
 :Tالنتيجة الكاملة
 -2االختبار
إن االختبار أداة من األدوات اليت متكن أن يستخدمها جلمع البيانات اليت حيتاج إليها
إلجابة أسئلة البحث أو حتقيق فروضه .ويقوم الباحث تقدمي االختبار للطلبة يف الفصل احملادثة
ملعرفة مدى جناحهم يف كفاءة الكالم .وهذا االختبار مرتني ،أي االختبار قبلي واالختبار بعدي.
فأما االختبار القبلي ينفذ قبل تدريس الكالم باستخدام الطريقة احملاكاة .وغرض هذا االختبار
ّ
لتحديد مستوى التحصيل الدراسي قبله واالختبار البعدي ينفذ بعد انتهاء عملية تدريس الكالم.
 -9االختبار القبلي خيترب قبل إجراء التجربة أي قبل تدريس الكالم باستخدام طريقة احملاكاة.
وغرض هذا االختبار لتحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة قبله.
 -2اال ختبار البعدي خيترب بعد إجراء التجربة أي بعد انتهاء عملية تدريس الكالم باستخدام
طريقة احملاكاة .وغرض هذا االختبار لتحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة بعده.

24
العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،...ص402 .
صاحل بن محد ّ
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 -3االستبانة
هي اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء احملتملة
ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق عليه منها أو مايعتقد أنه هو اإلجابة
22

الصحيحة.
و كان الباحث يقدم األوراق األستبانية إىل الطلبة بعد عملية التدريس وهبا يعرف الباحث
أم سلبيا.
استجابات الطلبة بعد عملية التعليم والتعلم باستخدام طريقة احملاكاة إجيابيا
واعتمد الباحث على القانون األيت :

البيان :
P

N

 :النسبة املؤية
 :الرتددات
:

جمموع الطلبة.

ه .طريقة تحليل البيانات
 -9حتليل بيانات عن قدرة املدرس
قام الباحث بتحليل البيانات عن قدرة املدرس مستخدما على القانونني .القانون
األول ملعرفة معدلة النتائج لدى املدرس وهو :

البيان  : P :النسبة املؤية
 :Rجمموعة القيمة احلصولة عليها
 :Tالنتيجة الكاملة
والثاين ملعرفة عن معيار مستوى قدرة املدرس أثناء عملية التعليم والتعلم يعين:
22
العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،...ص.342 .
صاحل بن محد ّ
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جدا
 - 80أعلى = جيّد ّ
 = 51 - 22جيّد
 = 22 - 22مقبول
 = 22 - 42ناقص
22
 – 42أدىن = فاشل.
 -2حتليل بيانات استجابات الطلبة
حيلل الباحث بيانات استجابات الطلبة عن معدلة النتائج يف استجاباهتم معتمدا على
القانون :
البيان :
P

N

 :النسبة املؤية
 :الرتددات
 :جمموع الطلبة
وأما ملعرفة عن مجيع معدلة النتائج قام الباحث بالتصميم عن شكل
 = 2،00 -4،20 -9جيد جدا
 = 4،20 - 3،20 -2جيد
 = 3،20- 2،20 -3مقبول
 = 2،20- 9،20 -4ناقص
 =9،20 - 9،00 -2فاشل.

likert

كما يلي

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35
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26

القانون الذي اعتمد الباحث ملعرفة عن معدل النتائج يف نتيجة قدرة املدرس واستجابات
الطلبة متساويان.
 -3حتليل بيانات االختبار
وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات (” )Test “tفيستعمل
الباحث الرموز كما يلي:25

البيانات :
 : toحاصل املالحظة.
MD :متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية ،من اتباع اخلطوات التالية :

 :جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية ،و Dمن حطوات
اآلتية :
D = X-Y

 : Xنتيجة املتغرية األوىل.
 :Yنتيجة املتغرية الثانية.
 :Nعدد العينة.
 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل :

AnasSudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersanda, 2009), hal.
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SDD

 :اإلحنراف ملعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية،

يعين:

وكان معيار الكمي الذي إعتمده الباحث فهي منقول من كتاب التقومي سوهرسيمي يعين:
جيد جدا = 900 -80
جيد = 51-22
مقبولة = 22-22
ناقصة = 22 -40
فاشلة = 40 -0

29

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
أ -عرض البيانات
 -1لمحة عن ميدان البحث
معهد اجلامعة هو مؤسسة ختتضع إىل اجلامعة ،يهدف للخدمة والبناء وتطوير األكادميي
وطبيعية الطلبة بنظام إدارة املسكن يتأسس املعهد .وأما تنفيذ معهد جامعة الرانريي بندا آتشيه فهو
حماولة لبناء الطبيعية بتقوية األساس وتوسيع األفكار اإلسالمية والبنائ وحتسني تالوة القرآن
وحتفيظه وكفاءة الطلبة يف تكلم اللغة األجنبية أي اللغة العربية واإلجنلزية.
وإن برامج معهد اجلامعة برامج املطور من املعهد العايل الذي قدجرى يف السنوات املاضية،
وبداية معهد اجلامعة الكاملة يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بدأت يف فرباير وفقا للنظام
األساسي لوزير الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا رقم Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014:حول
28
تنفيذ معهد اجلامعة.
وأما رؤية تأسيس هذ املعهد فهي جعله مركز إلنشاء العقيدة وتطوير العلوم اإلسالمية
واألخالق الكرمية ويكن عماد لتحقيق اجملتمع املسلمني يف آتشيه الذين هم الذكي والتواصلي
واإلبكاري ،واإلسالمية والقرآنية 21.وأما بعثة تأسيسه كما يأيت:
أ -تقدمي الطلبة هلم اإلميان القوى والشخصية احلسنة والعلوم الواسعة باستمرار يف املمارسة
العملية ،وكذلك املهنيني يف ميدان العلوم.
عمق قراءة القرآن دائماً بشكل صحيح وتطبيق معناها يف احلياة اليومية.
ب -ي ّ
ج -متلك وتسيطر مهارات اللغات األجنبية أي اللغة العربية واإلجنلزية بنشاط وتواصلية.
28
Direktoral Jenderal Pendidikan Islam, Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma’had AlJami’ah), Jakarta, 2014
29
Tim Penyusun, Buku Pedoman Ma’had dan Asrama: Profil UPT. Ma’had al-Jami’ah dan Asrama
UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh,2016), hal. 02
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لتحقيق الرؤية والبعثة السابقة ،فمعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يهدف إىل توفري
الرتبية والتعليم ،من خالل اإلرشاد والتوجيه إىل الطلبة كي تتبع دائماً النظام واملناهج قد أنشئت،
عن طريق التمكن املواد وممارسة احلياة السكنية كمحاولة لتغيري السلوك على حنو أفضل .لذا سوف
يكون الطلبة هلم التقوى واألخالق الكرمية حمبة القرآن وفصيحة عن تكلم اللغات األجنبية ،اللغة
العربية كانت أم اإلجنلزية.
اجلدول 4-9
30
أعضاء املنظمة مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية :
الرقم

أسماء أعضاء المنظمة بمعهد جامعة المهنة

9

الدكتور نور خالص املاجستري

مدير املعهد

2

مهاجر الفضلى

سكرتري املعهد

3

دين يزليان

قسم السكرتري

4

ددي سفرتا

قسم األكادمييك

2

هندرا

قسم املسكن

2

نندا ديسرياوايت

قسم املعلومات

5

حممد نور الدين

قسم الوسائل

8

سري هستويت

رئيسة حتسني القرآن

1

مويت

رئيسة السلوك الشخصي

90

مهاجر الفضلى

رئيسة تدريس اللغة العربية

99

أدي سوهندري

رئيسة تدريس اللغة اإلجنلزية
30
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92

سفرييت رمحي

أعضاء

93

موىل سفريانا

أعضاء

94

نور ليلي

أعضاء

92

جفريدي

مشرف /أستاذ

92

شفرالدين

مشرف /أستاذ

95

أفضل فرمنا

مشرف /أستاذ

98

جندرا موالنا

مشرف /أستاذ

91

أيب ذار

مشرفة/أستاذة

20

سفرينا

مشرفة/أستاذة

29

خزمية ألف شهرينا

مشرفة/أستاذة

22

سفرييت رمحي

مشرفة/أستاذة

23

ذو العزة

مشرفة/أستاذة

24

أيز ماليا فرداين

مشرفة/أستاذة

22

زهرة الفائزة

مشرفة/أستاذة

22

لييا سفرينا

مشرفة/أستاذة

25

نور االمساء

مشرفة/أستاذة

28

إرمحين

مشرفة/أستاذة

21

رزقي صربينا

مشرفة/أستاذة
24

مشرفة/أستاذة

30

يسراوايت

رقم

المهنة

العدد

9

مدير املعهد

9

2

سكرتري

9

3

رئيس القسم

2

4

رئيس اجملال

4

2

األعضاء

3

2

املشرف/املشرفة

92

اجلدول 4-2
عدد أعضاء معهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

30

اجملموع

اجلدول 4-3
املعلم واملعلمة مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
المعلم والمعلمة بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية
المهنة

رقم

المعلم والمعلمة

9

مساعد املشرف/املشرفة يف املسكن املساعد واملساعدة

22

األعداد
22

معلم حتسني القرآن

930

معلم الفقه

2

2

معلم السلوك الشخصية

املعلم واملعلمة

930

معلم تدريس اللغة العربية 20
معلم تدريس اللغةاإلجنلزية 20
384

اجملموع
 -2حالة الطلبة بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية

املسكن مكان يعيش فيه الطلبة التباع برامج املعهد وأصبح حاوية الرئيسي يف حتقيق
األهداف .ألجل األمن وترتيب الطلبة كل املسكن له بواب وبوابة وخادم التنظيف .يعمل البواب
بواجب احلراسة األمنية  24ساعة ،وينظم خادم التنظيف يوميا للنظافة والبيئة داخل املسكن أو
خارجها .معهد جامعة له مخسة مساكن للطالبات أي مسكن من مساعدة وسائل
اإلعالم ) (Kompasومسكن من مساعدة مشاهدة التلفاز ( )sctvومساعدة من شركة النفط والغاز
)  (PT. Arun LNGومساعدة من  IDBومسكن واحد للطالب أي مسكن مساعدة من وزارة
39
اإلسكان ).(Rusunawa
 )9مسكن من مساعدة وسائل اإلعالم )(Kompas
مسكن ) (Kompasهو مساعدة من قارء اجلريدة يف عام 2001م ،وخصص هذه
أو من
الشقة لضيوف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ،سواء من املؤسسات
املدرسني داخل البالد وخارجه .تتكون من  3طوابق ،الطابق األول حيتوي على  4شقق
وتستخدم لغرف النوم ،بينما  4شقة أخرى كانت تستخدم إلدارة معهد اجلامعة الطابق الثاين
والثالث لكلهما  90شقة .كل شقة داخلها غرفة النوم واحلمام ،وغرفة املعيشة .هلذا املسكن له
قدرة 980الطالبة.
 )2مسكن من مساعدة مشاهدة التلفاز()sctv
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وهذا املسكن يأيت من مساعدة املشاهدين وبنيت يف الفرتة 2002م2005-م ،كان
هذا املسكن مكاناً إلعداد باإلضافة إىل الطلبة احملتملني يف آتشيه الذين سوف يغادر إىل بلد
أجنيب ،وقد أحرز أيضا ملسكن الطالبات يف برامج معهد العايل قبل عام 2092م .تتكون هذا
ثالثة طوابق ،كل الطابق هناك قاعة الذي يستخدم ألغراض األنشطة ،ويف الطابق األول جند
فيها مصلى ويف هناية الرواق لأليسار واألمين هلما  2-4احلمام واملرحاض ،الطابق الثاين
والثالث وهناك مساحة مفتوحة تستخدم حلبل الغسل .هلذا املسكن له قدرة  918الطالبة.
 )3مساعدة من شركة النفط والغاز ) (PT. Arun LNG
مسكن آرون مساعدة من شركة آرون ،وبدأ استخدامها يف عام 2005م .موقع هذا
و 92غرفة
املسكن جبوار مسكن  . sctvله ثالثة طوابق ،كل طابق هناك قاعة صغرية
النوم  ،يف يسار الرواق وميينه جند  8محامات و مراحيض و مصلى يف الطابق األول ،هلذا
املسكن له قدرة 940الطالبة.
 )4مسكن من مساعدة IDB
مسكن  IDBهو مساعد من البنك اإلسالمي للتنمية يف عاصر رد االعتبار جامعة
الرانريي اإلسالمية احلكومية يف عام 2092م .وهلها  3طوابق ،ويف كل طابق أول  2غرف
ل لنوم ومصلى واحد وحديقة واسعة تقع يف وسطه ويف الطابق الثاين والثالث لكلها 98غرف
للنوم .كل الطابق  4غرف فيها  4مراحيض و  3محامات ومواقفها يف هناية الرواق .والقدرة
لكل املسكن  202طالبة.
 )2مسكن مساعدة من وزارة اإلسكان

)(Rusunawa

هذا املسكن مساعدة من وزارة اإلسكان يف عام 2092م ،ويقع بضع مئات مرت من
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية .فيه بيت مدير معهد اجلامعة ومصلى وميدان الرياضة.
 8محامات كبرية وكل
للمسكن  4طوابق ولكلها  22غرفة النوم  ،ويف هناية الرواق
محام حيتوي  4محامات و  4مراحيض وحيث توجد  3سالمل رئيسية كوسيلة للوصول إىل
الطابق التايل ،هلذا املسكن له قدرة  400طالب.

25

اجلدول 4-4
عدد املساكن مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
رقم

المسكن

عدد الطلبة

9

Kompas

980

2

SCTV

918

3

PT. Arun LNG

940

4

IDB 1

202

2

IDB 2

202

2

Rusunawa

400

اجملموع

9322

من البيانات السابقة أن يف معهد جامعة الرانريي ستة مساكن املتكونة من بعض
الوسائل واملرافق املتعددة واملناسبة والسكينة للطلبة الذين يعيشون فيها.
 -3عدد الطلبة بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية
الطلبة مبعهد جامعة الرانريي كثريون .كل سنة دراسية تتكون من الفصلني الدراسيني،
السنة الدراسية األوىل عددهم  388طالبة للفصل الدراسي األول  918طالبة والثاين  910طالبة.
والسنة الدراسة الثانية عددهم  598طالبة للفصل الدراسي األول  320طالبة والثاين  328طالبة.
ويف السنة الدراسية الثالثة عددهم  591طالبة للفصل الدراسي األول  322طالبة والثاين 323
طالبة .ويف السنة الدراسية الرابعة عددهم  532طالبة للفصل الدراسي األول  324طالبة والثاين
 352طالبة .ويف السنة الدراسية اخلامسة عددهم  324طالبة للفصل الدراسي األول  324طالبة.
28

اجلدول 4-2
عدد الطلبة مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
رقم
9
2
3
4
2
2
5
8
1
90

السنة الدراسية
(2094-2093 )9

(2092-2094 )2

(2092-2092 )3

(2095-2092 )4

(2098-2095 )2

الفصل الدراسي

أعداد الطالبات

األوىل

918

الثاين

910

األوىل

320

الثاين

328

األوىل

322

الثاين

323

األوىل

324

الثاين

320

األوىل

352

الثاين

جمموع الطالبات

2981

 -4البرامج في بناء وتطوير قدرة الطلبة بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية
ويتم التدريب بتطبيق جمموعة متنوعة من األنشطة اليومية بالعبودية أي العبادة املهضة وغري
املهضة وممارسة اللغة األجنبية هي مارست الطالبات فراديا ومجاعة .كل من هذه األنشطة املنقولة
أو املشرفني واملشرفات
ببناء ،واالعتناء هبا ورصدها مباشرة بواسطة األساتيذ واألستاذات
ويعاوهنم املساعدون واملساعدات كاألسرة يف احلياة املسكنية.
21

أما بالنسبة هلذه األنشطة فهي كما يلي:
 -9العبودية :
أ -صالة اجلماعة
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-

النوافل املؤكدة
صوم النافلة
الذكر بعد صالة الفرد وقراءة السور املختارة قبل النوم
قراءة سورة يس يف ليلة اجلمعة
اخلطبة بعد صالة الصبح
احملاضرة (ليلة بناء اإلميان والتقوى).

 -2حلقة القرآن :
أ -حتسني القرآن
ب -حتفيظ القرآن
ج -قراءة القرآن
من البيانات السابقة خيلص الباحث أن الربامج يف بناء السلوك وتطوير قدرة الطلبة
مبعهد جامعة الرانريي كانت جيدة وهذا مدلول من املرافق الكاملة ومعيار املعلم يف معهد
جامعة الرانريي حيث أهنم خرجيون من اجلامعات املشهورة.
ب -تحليل البيانات ومناقشاتها
وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل البيانات ومناقشاهتا من املالحظة
املباشرة واالختبارين أي القبلي والبعدي واالستبانة كما يلي:
 -1قدرة المدرس في عملية التعليم والتعلم

30

ويقوم الباحث يف مجع البيانات باملالحظة املباشرة أثناء التعليم والتعلم ملعرفة أحوال
املدرس باستخدام طريقة احملاكاة يف ترقية مهارة الكالم وجيري عملية التعليم والتعلم يف
فصل اخلامس من فرقة احملادثة.
فقام الباحث ب تحليل البيانات من قدرة املدرس عند إجراء عملية التعليم والتعلم
باستخدام القانون كما يلي :

البيان  : P :النسبة املؤية
 :Rجمموعة القيمة احلصولة عليها
 :Tالنتيجة الكاملة.
وأما معيار مستوى قدرة املدرس عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال :
جدا
 - 80أعلى = جيّد ّ
 = 51 - 22جيّد
 = 22 - 22مقبول
 = 22 - 42ناقص
32
 – 42أدىن = فاشل
قدرة املعلم مهم جدا يف عملية التدريس ألجل جناحة البحث .وقام البحث بأوراق
املالحظة كما يف اجلدول األيت:
اجلدول 4-2
تنظيم الفصل عند املدرس
الناحية الملحوظة

قدرة املعلم على تنظيم الصف وأوقات الدراسة

نتائج
4 3 2 5


Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35

39

32

قدرة املعلم على إلقاء املواد وتشجيعهم أثناء عملية التدريس.



قدرة املعلم على إرشاد الطلبة أثناء عملية التدريس.
قدرة املعلم على حماورة مع الطلبة باملواد اليت سيناقشها.
قدرة املعلم على ربط املواد الدراسية باملعرفات واخلربات
اليومية.
قدرة املعلم على استجابة األسئلة اليت قدمها الطلبة وإعراضها
إىل اآلخرين.
قدرة املعلم على تطيبيق الطريقة احملاكاة وأسلوب يف عملية
التدريس.
المجموع

البيان :
 : 9أدىن  :2مقبول
 : 3جيد

 :4جيد جدا

نظرا إىل اجلدول السابق فوجدنا البيانات اآلتية:
نتائج المالحظة
 :Rجمموعة القيمة احلصولة عليها
 :Tالنتيجة الكاملة

22 :
28 :

32
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= 58،25
يف هذه الرسالة الباحث يعتمد على جناح املعلم يف عملية التدريس فهو ما بني النتائج 22
 900باملعيار  :مقبول وجيد وجيد جدا.وحصل الباحث على نتيجة املدرس يف عملية التدريس هي  58،25أهنا وقعت بني 51 – 22
مبعىن جيد وهذا يدل أن عملية التعليم والتعلم ناجح.
 -2تحليل البيانات عن استجابة الطلبة
النتائج يف حتليل استجابة الطلبة باستخدام طريقة احملاكاة على مهارة الكالم فيعتمد
الباحث على القانون :

البيان :
P

N

 :النسبة املؤية
 :الرتددات
 :جمموع الطلبة.

وملعرفة استجابات الطلبة قام الباحث بتحليل البيانات على إحصاء مجيع النتائج املصممة بشكل
مقياس  likertباملعيار كما يلي:
 = 2،00 -4،20 -2جيد جدا
 = 4،20 -3،20 -5جيد
 = 3،20-2،20 -8مقبول
 = 2،20-9،20 -1ناقص
 =9،20 -9،00 -90فاشل.
33

المالحظة :
مب
م

 :موافق بشدة بدرجة الرتجيح ( 4إجيابيا).
 :موافق بدرجة الرتجيح ( 3إجيابيا).

غ م  :غري موافق بدرجة الرتجيح ( 2سلبيا).
33
غ م ب  :غري موافق بشدة بدرجة الرتجيح ( 9سلبيا).
قام الباحث باعتماد على اجيابيات أجوبة استبانات الطلبة بالنتيجة املعدلة
 2،00 – 2،20باملعيار مقبول وجيد وجيد جدا.
من استجابات  92طالبا بعد عملية التعليم والتعلم بطريقة احملاكاة فتنال النتائج كما ذكر يف
جدول التايل:
اجلدول 4-5
تشتد رغبيت يف تعليم اللغة العربية.
التعلم بطريقة احملاكاة ّ
استجابة الطلبة الرقم 9

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

3

4

3X 4

92

موافق ( م )

8

3

8x3

24

غري موافق (غ م )

4

2

4x2

8

غري موافق بشدة (غ م ب)

0

9

9x9

9

المجموعة

52

المعتدلة

2

Noehi Nasution, Evaluasi pembelajaran Matematika, Jakarta: Universitas terbuka, 2007, hal. 9.40-

33

9.41.
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اجلدول  4-5أن " التعلم بطريقة احملاكاة تشت ّد رغبتهم يف تعليم اللغة العربية ".جند استجابة الطلبة إجيابيا
باملعتدلة  2أغلبهم موافقون بشدة أن التعلم بالطريقة احملاكاة تشتد رغبتهم.
اجلدول 4-8
أرغب ملدرس الذي يعلّم اللغة العربية بطريقة احملاكاة.
استجابة الطلبة الرقم 2

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

9

4

9X 4

4

موافق ( م )

92

3

92 x 3

32

غري موافق (غ م )

9

2

9x2

2

غري موافق بشدة (غ م ب)

9

9

9x9

9

المجموعة

43

المعتدلة

2،8

اجلدول  4-8أن " الطالبة يرغبون ملدرس الذي يعلّم اللغة العربية بطريقة احملاكاة" جند استجابة
الطلبة إجيابيا باملعتدلة  2،8أغلبهم موافقون.

اجلدول 4-1
بطريقة احملاكاة يعينين بتلفيظ األحرف العربية جيدة.
استجابة الطلبة الرقم 3

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

3

4

3X 4

92

موافق ( م )

8

3

8x3

24

32

غري موافق (غ م )

2

2

2x2

4

غري موافق بشدة (غ م ب)

2

9

2x9

2

المجموعة
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المعتدلة

2،8

اجلدول  4-1أن " بطريقة احملاكاة يعينين بتلفيظ األحرف العربية جيدة " جند استجابة الطلبة
إجيابيا باملعتدلة  2،8أغلب الطلبة موافقون أن بطريقة احملاكاة يعيننهم بتلفيظ األحرف العربية جيدة.
اجلدول 4-90
بطريقة احملاكاة يرقي قدريت يف تلفيظ األحرف العربيّة
استجابة الطلبة الرقم 4

F

الدرجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

2

4

2X 4

8

موافق ( م )

2

3

2x3

98

غري موافق (غ م )

2

2

2x2

90

غري موافق بشدة (غ م ب)

2

9

2x9

2

المجموعة
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المعتدلة

2،2

اجلدول " 4-90بطريقة احملاكاة ترقي قدرهتم يف تلفيظ األحرف العربيّة ".جند استجابة الطلبة
إجيابيا باملعتدلة  2،2أغلبهم موافقون أن بطريقة احملاكاة ترقي قدرهتم يف تلفيظ األحرف العربيّة.
اجلدول 4-99
استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم اللغة العربية تسهلين وجتعل عملية التعليم والتعلم غري مملة
32

استجابة الطلبة الرقم 2

F

الدرجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

9

4

9X 4

4

موافق ( م )

93

3

93 x 3

31

غري موافق (غ م )

9

2

9x2

2

غري موافق بشدة (غ م ب)

0

9

0x9

0

المجموعة

42

المعتدلة

3

اجلدول  4-99أن "استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم اللغة العربية تسهلهم وجتعل عملية التعليم

والتعلم غري مملة " جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة  3أغلبهم موافقون يف استخدام طريقة احملاكاة يف

تعليم اللغة العربية تسهلهم وجتعل عملية التعليم والتعلم غري مملة.
اجلدول 4-92
حتمسين يف تعليم اللغة العربية.
التعلم بالطريقة احملاكاة ّ
استجابة الطلبة الرقم 2

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

9

4

9X 4

4

موافق ( م )

4

3

4x3

93

غري موافق (غ م )

5

2

5x2

94

غري موافق بشدة (غ م ب)

3

9

9x9

9

المجموعة

32

المعتدلة

2،93

35

حتمسهم يف تعليم اللغة العربية " جند استجابة الطلبة
اجلدول  4-92أن " التعلم بالطريقة احملاكاة ّ
حتمسهم يف تعليم اللغة العربية.
إجيابيا باملعتدلة  2،93أغلبهم موافقون أن التعلم بالطريقة احملاكاة ّ
اجلدول 4-93
أحوال الفصل ممتع يف التعلم اللغة العربية بطريقة احملاكاة.
استجابة الطلبة الرقم 5

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

4

4

4X 4

4

موافق ( م )

2

3

2x3

93

غري موافق (غ م )

4

2

4x2

94

غري موافق بشدة (غ م ب

2

9

2x9

9

المجموعة
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المعتدلة

2،93

اجلدول  4-93أن" أحوال الفصل ممتع يف التعلم اللغة العربية بطريقة احملاكاة " جند استجابة
الطلبة إجيابيا باملعتدلة  2،93أغلبهم موافقون بشدة أن أحوال الفصل ممتع يف التعلم اللغة العربية بطريقة
احملاكاة.
اجلدول 4-94
شرح املدرس يف تعليم اللغة العربية بطريقة احملاكاة يقنعين.
استجابة الطلبة الرقم 8

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

2

4

2X 4

8

موافق ( م )

1

3

1x3

25

38

غري موافق (غ م )

4

2

4x2

8

غري موافق بشدة (غ م ب)

0

9

0x9

0

المجموعة
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المعتدلة

2،8

اجلدول  4-94أن "شرح املدرس يف تعليم اللغة العربية بطريقة احملاكاة يقنعهم" جند استجابة
الطلبة إجيابيا باملعتدلة  2،8أغلبهم موافقون أن شرح املدرس يف تعليم اللغة العربية بطريقة احملاكاة مقنع.
اجلدول 4-92
صعوبايت يف تلفيظ أحروف العربية أسهل بتطبيق طريقة احملاكاة.
استجابة الطلبة الرقم 1

F

درجة
الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

2

4

2X 4

24

موافق ( م )

5

3

5x3

29

غري موافق (غ م )

2

2

2x2

4

غري موافق بشدة (غ م ب)

0

9

0x9

9

المجموعة

20

المعتدلة

3،3

اجلدول  4-92أن "صعوباهتم يف تلفيظ أحروف العربية أسهل بتطبيق طريقة احملاكاة " جند
استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة  3،3أغلبهم موافقون أن يف تلفيظ أحروف العربية أسهل بتطبيق طريقة
احملاكاة.

31

اجلدول 4-92
أعمق العربية.
إين مشجع ألن ّ
استجابة الطلبة الرقم 90

درجة

F

الرتجيح

Fi X ni

موافق بشدة (م ب)

9

4

9X 4

4

موافق ( م )

1

3

1x3

25

غري موافق (غ م )

2

2

2x2

90

غري موافق بشدة (غ م ب)

0

9

0x9

0

المجموعة

49

المعتدلة

2،5

اجلدول  4-92أن "هم مشجع ألن يعمقوا العربية " جند استجابة الطلبة إجيابيا باملعتدلة  2،5أغلبهم
موافقون أهنم مشجعون ألن يعمقوا العربية".
اجلدول 4-95
معتدلة استجابة الطلبة
الرقم

الناحية امللحوظة

معتدلة

استجابة
الطلبة

9

تشتد رغبيت يف تعليم اللغة
التعلم بطريقة احملاكاة ّ
العربية.

2

جيد جدا

2

أرغب ملدرس الذي يعلّم اللغة العربية بطريقة
احملاكاة.

3،8

جيد

3

بطريقة احملاكاة يعينين بتلفيظ األحرف العربية جيدة.

2،8

مقبولة

4

بطريقة احملاكاة يرقي قدريت يف تلفيظ األحرف 2،2
40

مقبولة

2

العربيّة.
استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم اللغة العربية
تسهلين وجتعل عملية التعليم والتعلم غري مملة.

3

مقبولة

2

حتمسين يف تعليم اللغة
التعلم بالطريقة احملاكاة ّ
العربية.

2،93

مقبولة

5

أحوال الفصل ممتع يف التعلم اللغة العربية بطريقة
احملاكاة.

2،93

مقبولة

8

شرح املدرس يف تعليم اللغة العربية بطريقة احملاكاة

2،8

مقبولة

يقنعين.
1

صعوبايت يف تلفيظ أحروف العربية أسهل بتطبيق
طريقة احملاكاة.

3،2

مقبولة

90

أعمق العربية.
إين مشجع ألن ّ

2،5

مقبولة

جمموع

30،02

املعدلة

3،002

مقبولة

إذا تأملنا إىل عشرة األسئلة السابقة ملعرفة استجابة الطلبة إىل أنشطة عملية التعليم والتعلم من
مهارة الكالم بتطبيق طريقة احملاكاة وجد الباحث على أن مجيع استجاباهتم مدلولة على االجابية.
وهذا متربهن على أن احلاصل من إجابات اإلسئلة عند الطلبة بالدرجة املعدلة  3،002باملعيار
"مقبولة" معنها كان تطبيق طريقة احملاكاة يف عملية التدريس إجيابيا.
تحليل بيانات عن االختبار القبلي والبعدي
وملعرفة قدرة الطلبة على مهارة الكالم بعد العملية التجريبية فاعتمد الباحث على اإلختبار
القبلي والبعدي .فقام الباحث بتحليل البيانات بالقانون :
49

وكان معيار الكمي الذي إعتمده الباحث فهي: 34
جيد جدا = 900 -80
جيد = 51-22
مقبولة = 22-22
ناقصة = 22 -40
فاشلة = 40 -0
وميكن بأن يعرض الباحث عن نتائج اختبار الطلبة كما يف جدول اآليت:
اجلدول 4-98
نتيجة االختبار القبلي والبعدي
رقم

الطلبة

نتيجة االختبار القبلي معيار نتيجة االختبار البعدي معيار

9

الطالب 9

20

ناقصة 50

جيد

2

الطالب 2

22،2

ناقصة 52،2

جيد

3

الطالب 3

20

مقبولة 22

مقبولة

4

الطالب 4

20

ناقصة 22،2

مقبولة

2

الطالب 2

22،2

ناقصة 22

مقبولة

2

الطالب 2

22،2

ناقصة 20

مقبولة

suharsimi Arikunto, Evaluasi program pendidikan, Jakarta, 2008. Hal 35.
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34

جيد

5

الطالب 5

20

مقبولة 52،2

8

الطالب 8

22

ناقصة 20

ناقصة

1

الطالب 1

20

ناقصة 20

ناقصة

90

الطالب 22،2 90

ناقصة 22،2

مقبولة

99

الطالب 22 99

ناقصة 25،2

مقبولة

92

الطالب 20 92

ناقصة 22،2

مقبولة

93

الطالب 22 93

ناقصة 22،2

مقبولة

94

الطالب 20 94

ناقصة 20

مقبولة

92

الطالب 20 92

ناقصة 20

مقبولة

وحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين باختبار "ت" (” )Test “tفيستخدم القانون كما يلي:

البيانات :
 : toحاصل املالحظة.
 : MDمتوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية،
من اتباع اخلطوات التالية :
43

اآلتية :

 :جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية ،و Dمن اخلطوات

D = X-Y

 :Xالنتيجة املتغرية األوىل.
 :Yالنتيجة املتغرية الثانية.
 :Nعدد العينة.
 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :

 : SDDاإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية ،يعين:

اجلدول 4-91
جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي
رقم

االختبار

االختبار

القبلي

البعدي

D=x-y

44

2

2

(D =)x-y

9

20

50

-20

400

2

22،2

52،2

-20

400

3

20

22

-2

22

4

20

22،2

-92،2

922،22

2

22،2

22

-92،2

922،22

2

22،2

20

-5،2

22،22

5

20

52،2

-92،2

922،22

8

22

20

2

22

1

20

20

0

0

90

22،2

22،2

-90

900

99

22

25،2

-2،2

2،22

92

20

22،2

-92،2

922،22

93

22

22،2

-5،2

22،22

94

20

20

-90

900

92

20

20

-90

900

-

-

= -935،2

= 9813،52

= 92

N

2

نظرا إىل نتيجة االختبار – ت ( )“t” Testيف اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية:
 .9جمموع الفرق بني االختبارين (-935،2 = )∑D
42

 .2جمموع مربعات الفرق بني االختبارين (9813،52 = )∑D2
 .3عدد العينة = 92
وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني ( ،)MDفالباحث يتبع اخلطوات التالية:

مث يبحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغيتني ( )SDDوهذا ما ننظره
يف الرموز التايل :

2

=

42

مث يبحث الباحث عن اخلطأ املعياري للفروق (: )SEMD

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصل الباحث إىل اخلطوة األخرية الختبار فروض
حبثها .لكن على الباحث أن يعرب االحصائية كما يلي :
 :Ha = µ1<µ2الداللة على أ ّن استخدام طريقة احملاكاة فعاال لرتقية مهارة الكالم
 :HO =µ1≥µ2الداللة على أ ّن استخدام الطريقة احملاكاة اليكون فعاال لرتقية على مهارة الكالم.
اعتمادا على هذا الفرض املذكور ،أ ّن املقياس الرد :
  Haمقبول و Hoمردود  ،إذا كان  :ت -اجلدول< ت-احلساب.  Haمردود و Hoمقبول  ،إذا كان  :ت -اجلدول> ت-احلساب.45

يلي :

و ّأما اخلطوة األخرية فيخترب الباحث البيانات باختبار-ت عن حاصل املالحظة ( )toكما

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية ( )derajat kebebasanويكون الفرض
الصفري على مستوى الداللة ) ٪2 (signifikansiو ٪9من درجة احلرية يف هذا البحث.
= N-9

db

= 92-9 = 94
فحدد مستوى الداللة ( ٪2 )signifikansiيعين  2،94وحدد مستوى الداللة  ٪9يعين
ّ 2،18أما حاصل املالحظة
>2،18
<2،94

()to

فيعين

 .وذلك (ت-احلساب) أكرب من (ت-اجلدول) :

إذا كانت النتيجة (ت-احلساب) متساوية أو أكرب (ت-اجلدول) فيكون الفرض الصفري
مردودا وفرض البديل مقبوال .وإذا كانت النتيجة (ت-احلساب) مل تبلغ إىل النتيجة (ت-اجلدول)
32
فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.
ج -تحقيق الفروض
وأما الفرض الذي افرتضه الباحث يف هذا البحث فهو أن استخدام طريقة احملاكاة ترقي
قدرة الطلبة يف تدريس الكالم .وقام الباحث مبقياس على هذا الفرض من إمكانني أساسيني مهمني
كما يلي:

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313.
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 -9الفرض الصفري :إن استخدام طريقة احملاكاة مل يكن فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
الكالم.
 -2فرض البديل  :إن استخدام طريقة احملاكاة يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
الكالم.
بعد أن قام الباحث بالتحليل على البيانات فكان فرض الباحث يف هذه الرسالة بالنظر إىل نتيجة
اختبار -ت (ت-احلساب

)(t0

:

) أكرب من نتيجة اجلدول (ت-اجلدول مستوى الداللة

 2،94 :(tt.ts.5%) ٪2ومستوى الداللة  .)2،18: (tt.ts.1%) ٪9فتدل على أ ّن الفرض الصفري
مردود وعكسه أ ّن فرض البديل مقبول ،وهذا مبعىن أ ّن استخدام طريقة احملاكاة يكون فعاال لرتقية
قدرة الطلبة على الكالم.

41

الفصل الخامس
الخاتمة
أ-

نتائج البحث

وقد حبث الباحث يف األبواب السابقة عن استخدام طريقة حماكاة على مهارة الكالم،
متربهن على أن تطبيق هذه الطريقة ترقي قدرة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم .وهذا كما جند دليال
على أن :
-9

قدرة املدرس يف إجراء طريقة احملاكاة حصلت على نتيجة  58،25أهنا وقعت بني
 51 – 22مبعىن جيد وهذا يدل أن عملية التعليم والتعلم جناح.

-2

استجابات الطلبة على تطبيق طريقة احملاكاة يف عملية التدريس اجيابية .هذا مدلول
من إجابات اإلسئلة عند الطلبة بالدرجة املعدلة  3،002باملعيار "مقبولة" معنها
كان تطبيق طريقة احملاكاة يف عملية التدريس إجيابيا.

 -3النتيجة األخرية مرتفعة من االختبار البعدي .وهذا كما ننظر إىل نتيجة اختبار-
ت -احلساب أكرب من نتيجة -ت -اجلدول ،وهي <2،94 :
20

>.2،18

وهذه تدل على أ ّن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول .ومن هذه
الظواهر مدلولة أ ّن استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تدريس
الكالم يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.
ب -المقترحات
اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات اآلتية :
متعددة ومرحية لتحقيق
 -9ينبغي ملدرسي اللغة العربية أن يستخدموا الطرائق والوسائل التعليمية ّ
األهداف الرتبوية ،ألهنا تؤثر أثارا بالغا لرتقية قدرة الطلبة ورغبتها يف تعليم اللغة العربية.
 -2ينبغي للمدرس أن يطبق طريقة احملاكاة يف عملية التدريس لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
الكالم خاصة يف تلفيظ األحرف اهلجائية.
ويتحمسوا يف تعلم اللغة العربية بسمع الكالم العريب يف هلجته
 -3ينبغي للطلبة أن ينشطوا
ّ
الفصيحة وميارسها يف حياة اليومية.

29

المراجع
أ -المراجع العربية
ابراهيم انيس ،المعجم الوسيط ،القاهرة  :دار انشر.
إبراهيم البيومي غامن2005 ،م ،مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم االجتماعية،القاهرة
مكتبة الشروق الدولية
إمام االسراري9492 ،ه ،الوسائل المعينات في تعليم اللغة العربية ،ماالنج.
امحد فؤاد حممود عليان9493 ،ه ،المهارات اللغويّة ماهيتها وطرائق تدريسها ،رياض :دار
املسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل.

خباري مسلم2002 ،م ،المدخل إلى علم اللغة ،بندا آتشيه.
حسن شحاتة واخرون ،تعليم اللغة العربية،
سام عمار ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية9423،هـ ،بريوت-لبنان ،ـ
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان9432 ،ه ،إضاءات،
عمر الصديق عبد اهلل ،برنامج اللغات طرائق وأسالب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.
علي امحد شركوي،فنون التدريس اللغة العربية9119،م ،القاهرة  :معهد دراسات واجلوث
الرتبوية دار الشواف
العساف2000 ،م ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،الرياض  :مكتبة
صاحل بن محد ّ
العبيكان.

فتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ2003 ،م ،المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيب،
القاهرة :دار مكتبة وهيبة.
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 متاح على،املعاين لكل رسم معىن

LEMBAR OBSERVASI GURU

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
secara objektif.
1 : berarti “Tidak Baik”

3 : berarti “Baik”

2 : berarti “Kurang Baik”

4 : berarti “Sangat Baik”
Nilai

No

Aspek yang diamati
1

1

Kemampuan guru mengolola kelas agar siswa
siap untuk belajar.

2

Kemampuan

guru

dalam

menyampaikan

cakupan materi pelajaran, tujuan pembelajaran,
uraian kegiatan di kelas serta memotivasi siswa
dalam pembelajaran.
3

Kemampuan guru dalam mengarahkan siswa
ketika pembelajaran berlangsung.

4

Kemampuan guru dalam melakukan hiwar
dengan

siswa

tentang

materi

yang

akan

dipelajari.
5

Kemampuan guru dalam mengaitkan materi
pembelajaran

dengan

pengetahuan

dan

pengalaman sehari-hari.
6

Kemampuan guru dalam menanggapi semua
pertanyaan siswa dan megarahkan pertanyaan
tersebut kepada siswa lainnya.

7

Kemampuan guru dalam menerapkan metode
muhakah dan pola pembelajaran.

2

3

4

Jumlah

Komentar dan Saran Pengamat :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Banda Aceh,
Pengamat/Observer

(…………………………..)

2018

Instrument Penilaian Kemampuan Siswa Tentang Pengucapan Bahasa Arab

1 : berarti “Tidak Baik”

3 : berarti “Baik”

2 : berarti “Kurang Baik”

4 : berarti “Sangat Baik”

Nama :
NIM :

Nilai
No

Aspek yang dinilai
1

1

Kemampuan melafalkan huruf Arab secara
spontan dengan baik dan benar.

2

Kemampuan kelancaran mengucapkan hurufhuruf Arab sesuai dengan bunyinya.

3

Kemampuan melafalkan huruf Arab yang
berdekatan bunyi secara Fashih dan tepat.

4

Kemampuan membedakan bunyi antar huruf
yang sama atau berdekatan.

5

Tingkat kebenaran dalam melafalkan huruf
Arab pada kata, frasa, dan kalimat.

6

Kemampuan mengucapkan huruf-huruf Arab
sesuai dengan makharijul Huruf.

7

Kemampuan mengucapkan kata atau frasa
secara tepat dalam kalimat.

8

Kemampuan membaca kalimat secara benar
dalam text

9

Kemampuan siswa berintonasi dalam membaca
bunyi-bunyi huruf dalam kata, frasa dan kalimat.

10

Kemampuan membaca text dalam keseluruhan
sesuai dengan kaedah bahasa Arab

Jumlah total

2

3

4

Instrumen

االختبار القبلي

)(Pre-Test

:

Nama siswa

:

Kelas

:

Hari/tanggal

تعبير الكالم

ِِ ِ ِ ِ
ص ِحْي َحةً !
إقْـَرأْ هذه ال َكل َمات قَراءَ ًة َ
ص ِ
القراَءَ ِة
نَ ُّ

الرقم
9

صلِّ
ني  -امل َدثـِّ ُر
امل ْس ِج ُد -امل
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
امل ْختَلِ َفةُ -ال ُق ْرآ ُن -املكاَ ُن
َ
ُ
ِ
الف ْكَرُةَ -ربَ -وتُـ َو ِّح ُد ُه ْم

4

األم ُر -الص ْحبَةُ -اهلَ ُّم
ْ

األَحر ُ ِ ِ
ِ
َص َوا ِت
يف األ ْ
ف اهل َجائيةُ املُتَـ َقاربَةُ ِ ْ
ُْ
س
َ

ص
َ

ث
َ

َخ

َق

َك

ف
َ

ب
َ

َو

أَ

َح

َه

2

ِ
ض ْوع
التـ ْوبَةُ -طَاهراًُ -خ ُ

ت
َ

َط

ض
َ

2

ض ْوبَ -مأْ ُك ْول
َم ْع ُق ْولَ -مغْ ُ

ع
َ

غ
َ

أَ

َذ

َظ

ض
َ

ع
َ

أَ

َج

2
3

5
8

ِ
ِ
الص ِْرب
للذ َك ِر َواألُنْـثَىِ -يف الظُلُ َمات – َعلَى َ

علم املؤِّدب الطُّالب ِيف الظُّلُم ِ
ات
ُ
َ َ َُ ُ
َ

الو ِسْي َخ
َ 1خلَ َق اهلل الغُبَ َار َ
ِ
ضا
الرز ثَالَثَةَ ذ َر ٍاع أ َْر ً
َ 90زَر َ
ع الزا ِرعُ ُ

غ
َ

َق

َخ

َز

َذ

ث
َ

Instrument

االختبار البعدي

ِِ ِ ِ ِ
ص ِحْي َحةً !
إقْـَرأْ هذه ال َكل َمات قَراءَ ًة َ
الرقم
9
2

)(Post-Test
:

Nama siswa

:

Kelas

:

Hari/tanggal

تَ ْعبِْي ُر ال َكالَِم

ص ِ
القراَءَ ِة
نَ ُّ

ني -امل َدثـِّ ُر
امل ْس ِج ُد – امل
صلّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
املصلِّ
ني – امل ْختَلِ َفةُ  -املكاَ ُن
َ
ُ َ َْ ُ
ِ
ض ْوع
التـ ْوبَةُ -طَاهراًُ -خ ُ

األَحر ُ ِ ِ
ِ
َص َوا ِت
يف األ ْ
ف اهل َجائيةُ املُتَـ َقاربَةُ ِ ْ
ُْ
ث
ص
س
َ
َ
َخ

َق

َك

ت
َ

َط

ض
َ

4

ِ
الف ْكَرةَُ -رب -البَـوابَةُ

ف
َ

ب
َ

َو

2

ض ْوبَ -مأْ ُك ْول
َم ْع ُق ْولَ -مغْ ُ

ع
َ

غ
َ

أَ

2

األم ُر -الص ْحبَةُ -اهلَ ُّم
ْ

أَ

َح

َه

5

ص ِْرب
الذ َك ُر قَ ِوي ِ -يف الظِّ ِّل – َعلَى ال َ

ذَ

َظ

ص
َ

ع
َ

أَ

َج

3

8

ب ِيف اجلَ ِام َع ِة
ب الطُّال ُ
َعل َم املَُؤِّد ُ

الو ِسْي َخ
َ 1خلَ َق اهلل الغُبَ َار َ
ِ
ضا
الرز ثَالَثَةَ ذ َر ٍاع أ َْر ً
َ 90زَر َ
ع الزا ِرعُ ُ
َّص َجيِّدا
إقْرأْ َه َذا الن َ

غ
َ

َق

َخ

َز

َذ

ث
َ

ِ
ب العالَ ِمني .فَـي ْكرم من دخلَه وُجي ِزي ِه جزاَء ْ ِ ِ
ِ ِ
نيَ .ويَدعُو الر ُس ْو ُل صلى اهلل
احملسن َْ
َال يَـَز ُال املَ ْسج ُد بَـْيتاً طَاهراً عنْ َد َر ِّ َ َْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ً
عليه وسلم املسلِ ِمني إىل أَ ْن يـعت ِك ُفوا يف امل ِ
وع
ضِ
اعةً فيه ،فَإ ّهنا َسبَب خلُ ٍ
سج ِد ويَتلوا ُ
َ َْ
وخ ُ
القرآن ويُصلّوا َمجَ َ
ْ َْ
شوع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
لش ِ
املختَل َف ِة.
خوة َولَو َكانوا ِمن ا ُ
عوب ْ
صلّ َ
ني وتُ ّ
وحدهم ِيف َ
املُ َ
الصحبة واألُ ّ

ANGKET ()إستبانة
RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN
MENGGUNAKAN METODE MUHAKAH
Nama siswa

:

Kelas

:

Hari/tanggal

:

Petunjuk Pengisian

:



Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan dengan cara memberi tanda silang
(X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

1. Belajar Bahasa Arab dengan menggunakan metode muhakah dapat
menumbuhkan minat saya dalam belajar bahasa Arab.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b.
Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
2. Saya merasa sangat suka cara guru mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan
metode muhakah?
a. Sangat setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
3. Menggunakan metode muhakah dalam pembelajaran Bahasa Arab sangat
membantu saya dalam melafalkan bunyi-bunyi huruf Arab secara tepat dan
benar.
a. Sangat setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
4. Menggunakan metode muhakah dapat meningkatkan kemampuanan saya dalam
melafalkan huruf, kata dan kalimat Arab dengan baik dan benar sesuai dengan
kaidah dan makharijul hurufnya.
a. Sangat setuju
c. Tidak Setuju
b.
Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
5. Penggunaan metode muhakah dalam belajar Bahasa Arab sangat membantu saya
dalam meningkatkan kemampuan mengucapkan kata, frasa, dan kalimat Arab
dengan baik, tepat, dan sesuai dengan kaidah dalam text bacaan.

a. Sangat Setuju
b. Setuju

c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju.

6. Belajar dengan metode muhakah membuat saya sangat bersemangat.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak
Setuju.
7. Suasana kelas ceria ketika guru mengajarkan bahasa Arab dengan
metode muhakah.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak
Setuju.
8. Penjelasan guru ketika mengajar metode Muhakah membuat saya
puas.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak
Setuju.
9. Kesulitan saya melafalkan huruf Arab menjadi mudah dengan di
terapkannya metode muhakah dalam belajar Bahasa Arab.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak
Setuju.
10. Saya makin termotivasi untuk terus mendalami bahasa Arab.
a. Sangat Setuju
c. Tidak Setuju
b. Setuju
d. Sangat Tidak
Setuju.

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF
Harga Kritik “t” Pada Taraf
Signifikansi
df atau db

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5%

1%

12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,36
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,14
2,13
2,12
2,11
2,10
2,09
2,09
2,08

63,66
9,92
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,83

22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
125
150
200
300
400
500
1000

2,07
2,07
2,06
2,06
2,06
2,05
2,05
2,04
2,04
2,03
2,02
2,02
2,01
2,00
2,00
1,99
1,99
1,98
1,98
1,98
1,97
1,97
1,97
1,96
1,96

2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,76
2,76
2,75
2,72
2,71
2,69
2,68
2,65
2,65
2,64
2,63
2,63
2,62
2,61
2,60
2,59
2,59
2,59
2,58

الصور الفتوغرافية
إخترب األستاذ الطلبة باختبار القبلي والبعدي

طبق األستاذ الطريقة احملاكاة املمتعة يف عملية التعليم والتعلم

الطالب يتحمسون يف عملية التدريس

التصوير يف هناية التعليم والتعلم

السيرة الذاتية
أوال  :البيانات الشخصية
 :حارص موالنا
 .9االسم الكامل
229323122 :
 .2رقم القيد
 :موناسه بارو 93 ،أغسطس 9112م
 .3حمل وتاريخ امليالد
 :الذكور
 .4اجلنس
 :اإلسالم
 .2الدين
 :إندونيسيا
 .2اجلنسية
 :أعزب
 .5احلالة اإلجتماعية
 :روكوه
 .8العنوان
 :طالب
 .1العمل
maulanaharish@gmail.com :
 .90الربيد اإللكرتوين
 :روسلي
 .99اسم األب
 :فالح
 .92العمل
 :فؤاديت
 .93اسم األم
مدرسة
 .94العمل
ّ :
 :كروج ماين
 .92العنوان
ثانيا  :خلفية التعليم
 .9املدرسة اإلبتدائية (املدرسة اإلبتدائية احلكومية  ،8كروج ماين ،سنة 2009م 2005 -م)
 .2املدرسة املتوسطة (معهد علوم الدين ،اتونكوت ،تشندا .سنة 2005م 2090 -م)
 .3املدرسة الثانوية (معهد علوم الدين ،اتونكوت ،تشندا .سنة 2090م2093 -م)
 .4قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ،بندا آتشيه،
سنة 2093م – 2098م

