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االستهالل


 بسم هللا الرمحن الرحيم
 َوهللاُ مبَا تَ ْعَمُلْوَن َخبِي ٌْر{ ج}يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن ءَاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلعِْلَم َدَرَجات  

 "11"سورة اجملادلة آية 
 (2أَنْ زَْلناَُه قُ ْرآانً َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )إانَّ 

 2سورة يوسف آية 
 صدق هللا العظيم

 
 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

﴿ِاْحرُِصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم﴾
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إهداء
حفظهما هللا  ةن ربياين صغري الذاروسليىن  وأمي املكرمة نصر احلمدإىل أيب املكرم  -1

 .خرةآلامها يف سالمة الدين والدنيا واوأبق

الرانريي اإلسالمية احلكومية ، الذين أدين هلم ابلكثري  وإىل أساتذيت يف جامعة -2

 .تقديرا وإجالال

. أقول شكرا اإلسالمية احلكومية وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانريي -3

 جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم هللا خري اجلزاء.
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وتقديرشكر
بسمهللاالرمحنالرحيم

لصالة ا الذ  جعل العربية لغة القرآن وأفلل اللغات ينط  اها اإلنسان. و احلمد هلل
إحسانه تبعه اهدايته و  عني ومنأصحابه أمجوالسالم على حبيب الرمحن وعلى آله و 

 إىل يوم الدين.
من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع " توفيقهإبذن هللا و  ةالباحث تقد انتهو  

قسمتعليماللغةالعربيةبكليةلطلبةاحملادثةوتعلمتعليمعمليةمشكالتيف
الرانريي جبامعة املعلمني وأتهيل الرتبية إمتاما لبعض الشروط  هاقدمت الىت"

علوم الرتبية جبامعة الرانري   يف   (S.Pd)الواجبات املقررة للحصول على شهادة و 
 احلكومية اإلسالمية بندا أتشيه.

جبزيل الشكر للذين ساعدوها يف كتابة  ةم الباحثستقدهذه الفرصة السعيدة  ويف 
 هذه الرسالة، وعلى حنو  خاص منهم :

تقدم الباحثة هلما شكرا و  ،املاجستريوالفاضلة فجرية  ،جونوان الدكتورالفاضل  .1
إشرافا اتما من بدايتها حىت قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف هذه الرسالة  اجزيال أبهنم

الباحثة أيلا إىل   وزجزيهما أحسن اجلزاء. وتقدم، عسى أن يباركهما هللاهنايتها 
 تكتب  عدة العلوم صربا وإخالصا حىت امجيع األساتذة احملرتمني الذين قد علموه

أوقاهتم إللقاء االقرتاحات  نفقواحبثا جديدا ظريفا صحيحا، كما أهنم قد أ ةالباحث
 يف كتابة هذا البحث اجلامعي. اهل

قسم تعليم ورئيس عميد كلية الرتبية و مدير جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  .2
ساعدوها إبعارة اللغة العربية وجلميع األستاذة واملوظف مكتبة اجلامعة الذين قد 

 الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة .



 ح
 

رئيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانري   .3
يف املرحلة الثالثة  وأعلاء هيئة التعليم والطلبةاإلسالمية احلكومية بندا آتشيه، 

 اانت.يف مجع البي االذين ساعدوهبقسم تعليم اللغة العربية 
بتقدمي  هاالذين قد ساعدو  2014 احملبوبني ىف قسم اللغة العربية ملرحلة هالزمالئ .4

 ىف إمتام كتابة هذه الرسالة.  ابعض أفكارهم النافعة  ودافعوه
 

الوالدان احملبوابن اللذين ربياها تربية حسنة وهذاها هتذيبا انفعا، لعل هللا زجزيهما  .5
 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.

أن هذا البحث مل يكن بريئا من األخطاء  ةشعر الباحثتوجبانب ذلك، 
 ا. ويدعو هللا أن زجعل هذا البحث عمال صاحلا وأن يكون انفعا هلالقلة معرفته
حسبنا هللا ونعم الوكيل والحول والقوة إال ابهلل العظيم واحلمد هلل رب وللقارئني. 
 العاملني.
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 البحث مستخلص
يف تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  مشكالت عنوان البحث   :

 وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي
 سلمييتاإلسم الكامل   : 
 140202082رقم القيد        : 

 
بقسم تعليم اللغة  يف مادة احملادثة ة األوىل أن الطلبة يف املرحلة الثالثةظالحاملاعتمادا على 

قدرة  يفعليم مادة احملادثة وهذا أتثر صعوبة عند ت 2019-2018العربية سنة دراسية 
ف على عملية تعليم احملادثة التعر  . وأما األهداف هلذا البحث فهياحملادثة عليالطلبة 

 ف على املشكالت اليتالتعر و بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة الرانريي 
. واجهها الطلبة يف تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة الرانريي

 وصفي حتليلي حث  اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث هي طريقةبوطريقة ال
فهو  . أما اجملتمع يف هذا البحثواملناقشة سالستبانةابويف مجع البياانت قامت الباحثة 

والعينة  .طالب 170يف املرحلة الثالثة يف قسم تعليم اللغة العربية وعددهم مجيع الطلبة 
أخذت الباحثة العينة بطريقة العشوئية  ،طالب145% من 22 اليت اختارت الباحثة فهي

وأما  طالبا. 32الطلبة حىت تصل عددهم  6-5وهي من كل فصول أخذت الباحثة 
اجليدة احملادثة تدريس تعليم احملادثة موافق خبطوات إن  نتائج البحث من هذا البحث فهو

 واملشكالت يواجهها الطلبة عند  .يستخدم احملاضر الطريقة والوسائل املتنوعةمل ولكن 
عوبة يف تفريق بني حىت يسببهم ص املفردات سيطرة الطلبة على قلةاحملادثة منها  تعليم

وقلة ممارسة اللغوية يف خارج الفصل وسال . اتع ومعرفتهم على مرادفواجلم مفردات املفراد
يتبعوا عملية التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرمسية حىت يسببهم صعوبة يف  تعبري 

املادة الصعوبة إىل احملاضر. وقلة املعرفة عن  ج األصوات املناسبة وسال يسألوااملفردات مبخار 
  ل الدراسة.يقرأ القصة القصرية عن املوصوع قبألن سال  املوضوع
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ABSTRACT 
Title  : The Problems in Muhadatsah Learning in the Department of 

Arabic Education Department in Teacher Training Faculty of 

Islamic State University of Ar-Raniry  

Name : Salmiati 

Student’s ID : 140202082 

 

Based on the results of preliminary observations, the third semester students in 

Muhadatsah (conversation) course of the Arabic Education Department in 

2018/2019 face difficulty in learning muhadatsah and it affects the ability of 

students in discussion. The purposes of study are to explore the learning process 

of muhadatsah and to find out the problems faced by students in learning 

muhadatsah. The method used in this study is descriptive analytical method. 

Additionally, questionnaires and interviews are used in collecting the data. The 

population of the study were all third semester students of the Arabic Education 

and Teacher Training of Islamic University of Ar-Raniry. Furthemore, the sample 

is 22% of the 145 students who took muhadatsah course. The researcher took 

samples randomly which are 5-6 students from each class so that the total number 

reached 32 students. The results of the study showed that muhadatsah learning is 

in accordance with good Muhadatsah learning steps, but the lecturers have not 

used diverse media and methods. Furthermore, the problem faced by students in 

learning Muhadatsah is lack of vocabulary which makes it difficult for them to 

distinguish between single and plural words, and synonyms in the word.  Students 

also rarely speak Arabic outside the classroom, which makes it difficult for them 

to pronounce letters with the correct pronounciation (makharijul huruf) and they 

also have poor knowledge about the lessons that are about to be discussed. 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Masalah dalam Pembelajaran Muhadatsah di Jurusan  

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Ar-raniry  

Nama : Salmiati 

Nim : 140202082 

 

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa mahasiswa semester tiga pada 

matakuliah muhadatsah jurusan pendidikan bahasa Arab tahun ajaran 2018/2019 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran muhadatsah dan ini 

berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi. Adapun tujuan 

penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran muhadatsah dan 

masalah apa yang dihadapi mahasiswa ketika pembelajaran muhadatsah di 

jurusan pendidikan bahasa Arab fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry. Metode yang dipakai peneliti yaitu metode deskriptik analitik 

dan dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan angket dan wawancara. 

Populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswa semester tiga jurusan pendidikan 

bahasa Arab fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

yang berjumlah 170 mahasiswa. Dan sampelnya yaitu 22% dari 145 mahasiswa 

yang mengambil matakuliah muhadatsah, peneliti mengambil sampel secara acak 

dari setiap kelas 5-6 mahasiswa sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 32 

mahasiswa. Adapun hasil penelitian bahwa    pembelajaran muhadatsah sudah 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran muhadatsah yang baik, akan tetapi 

dosen belum menggunakan media dan metode yang beragam, dan masalah yang 

dihadapi mahasiswa ketika pembelajaran muhadatsah yaitu kurang dalam 

penguasaan mufradat yang menyebabkan mereka sulit membedakan antara kata 

tunggal dan jamak, dan sinonim dalam kata.  Mahasiswa juga jarang berbicara 

dalam bahasa Arab diluar kelas sehingga menyebabkan mereka susah untuk 

mengucapkan huruf sesuai dengan makharijul huruf yang tepat dan kurangnya 

pengetahuan tentang judul yang akan didiskusikan. 



 

1 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

اللغة هي جمموعة من الرموز الصوتية الىت حتكمها نظام معني والىت يتعارف أفراد " 
  1."تصال بني بعضهم وبعضة على دالالهتا، من أجل حتقيق االجمتمع ذى ثقافة معين

. منو العلم ويف أجل تتم صفات اإلنسان املدين ابلطبع وحتتاج إىل تعامل اإلنسان
يبلغ اإلعالن ابلشفهي والتحرير.   ع أنييد  ويستطاجلدثة احملوتكنولوجي، يطلب الناس اب
املؤسسة التعلمية يف  يتعلمها الطلبة  من املواد الدراسية اليت كانت اللغة العربية ماد

مهارات أساسية تتكون من مهار  كما عرفنا يف تدريس اللغة العربية أربع اإلسالمية.  
 القراء  ومهار  الكتابة.ستماع ومهار  الكالم ومهار  اال

درس اللغة اللغة يف املهارات  من الكالم أتيت يف املرتبة الثانية بعد االستماعمهار   
والميكن ألحد أن ينكر ما للتحدث " .تصال السريع بني الفرد وغريهأدا  اال هيو  ،العربية

من أمهية يف حيا  األفراد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتفيهية والنفسية فال ميكن 
وأساس هذا  أن يتحقق التوازن املنشود يف حيا  اإلنسان إال عن طريق التواصل مع غريه

األساسية هو التحدث فكثري من الدراسة بينت أن جانب الشفوي التواصل وركيزته 
املسموع يفهم  أمهية من الكالم هي التفاهم يعىن 2."من التواصل اللغوي 95% يشكل
  يد.جلتكلم وكذل  ابلعكس، إذا ماذكرت وجدت يف الكالم فصصب  الكالم ااملمايقال 

                                                             
اجلزء األول، )مكة للناطقني بلغات أخرى،   املرجع يف تعليم اللغة العربيةدى امحد طعيمة، رش1

   135(، ص. 1986 مة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحده البحوث واملناهج،املكر 

2
) لبان: امللؤسسة احلديثة  املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،على سامي احلالق،  
 152 (، ص.2010للكتاب، 
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بية جامعات يف أتشية، فيها قسم تعليم اللغة العر  ىحدجامعة الرانريي هي إ 
 .فيها يتعلم الطلبة مواد كثري ، منها احملادثة.بكلية الرتبية

بقسم  يف ماد  احملادثة ةيف املرحلة الثالث الطلبة أنة األوىل ظالحامل اعتمادا على
تعليم ماد   صعوبة عند ، أن الطلبة2019-2018سنة دراسية  تعليم اللغة العربية

 قدر  الطلبة ىف احملادثة. أتثر إىل وهذا .احملادثة
وستقوم  شكلةامل أية عوامل اليت تسبب هذه على تريد الباحثة أن تعرف ولذل 

 احملادثة وتعلم تعليم عملية مشكالت يف: "املوضوع حتىتالباحثة ابلبحث العلمى 
   "اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي تعليم لطلبة قسم

 
 أسئلة البحث -ب

 :األتني نيت السابقة ميكن أن حتدد الباحثة سؤالومن البياان 
 جبامعة الرانريي؟بكلية الرتبية  اللغة العربيةتعليم قسم ب كيف جيرى تعليم احملادثة -1
اللغة العربية تعليم قسم اليت واجهها الطلبة يف تعليم احملادثة ب ما هي املشكالت -2

 ؟جبامعة الرانريي بكلية الرتبية 
 
 أهداف البحث -ج

 األهداف اليت تريد الباحثة حتقيقها يف هذا البحث كما يلي: 
اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة  تعليم قسمب عملية تعليم احملادثةف على التعر  -1

 الرانريي.
تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة  اليت واجهها الطلبة يف ف على املشكالتالتعر  -2

 .العربية بكلية الرتبية جبامعة الرانريي
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 أمهية البحث  -د
 أما أمهية البحث يف هذا البحث فهي: 
 للطلبة -1

 .تعليم احملادثة الت يفحل املشك ستطيع  الطلبةي -
 ل الطلبة يف فهم الكالم العريب.تسهل -
 للمدرس -2

 .احملادثة يف تعليم الطلبة ليكون املدرس قادرا على ترقية رغبة -
 .تسهل املدرس عند يعلم احملادثة -
  للباحثة  -3

 ليجد اخلرب  للباحثة عندما تكون مدرسة يف املستقبل. -
 
 حدود البحث -ه
 وضوعي:احلد امل -1

اللغة تعليم قسم  لطلبة عن مشكالت يف تعليم احملادثةالباحثة تبحث هذا البحث  
 .جبامعة الرانريي  وأتهيل املعلمني العربية بكلية الرتبية

 احلد املكاين: -2
جبامعة  وأتهيل املعلمني اللغة العربية بكلية الرتبية تعليم قسمجيري هذا البحث ب 
 م. 2018لثة يف سنة الثا يف املرحلة الرانريي

 احلد الزماين:  -3
  م.2019 –م 2018 الدراسة األوىل سنة الباحثة تبحث هذا البحث يف فصل 
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 مصطلحات البحث -و
لة. اهلدف من مصطلحات البحث هو لدفع سوء الفهم على قراء  هذه الرسا 

 هذا املوضوع حىت اليكون قارئون خاطئني يف ولذل  شرحت الباحثة املصطحات
 فهمها. وأما كلمات املصطلحات اليت بياهنا الباحثة يف هذه الرسلة فهي:  

 مشكالت -1
 –يشكل  –مجع من مشكلة وهي اسم الفاعل من أشكل  مشكالتلمة "ك

ومعناه لغة أمر صعب، امللتبس، مثل أشكل األمر أي  فعال،اإلإشكاال، على ابب 
 3."التبس

 وأما مفهوم 4."ما ال ينال املراد منه إال بتصمل بعد الطالب" واصطالحا هي 
يف قسم تعليم اللغة العربية يف  بتعليم احملادثةأمر يتعلق  يف هذه الرسالة فهي املشكالت

 . 2018/2019املرحلة الثالثة على السنة 
 تعليم احملادثة -2

 تعليم
تعليما وعالما وعملة الصنعة  –يعّلم  –عّلم "من  مصدر لغةتعليم  أما كلمة 

إيصال العلم أو املعرفة إىل الذهن التالميذ "تعليما هو  5."وغريها مبعىن مجلة يعلمها
ليس له إال أن  نقل املعلومات إىل املتعلم الذي" هي تعليمواصطالحا  6."بطريقة منظمة
  7."املعلمينقل ما يلقيه 

                                                             
3
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  3/1/2019تاريخ الدخول    

(، ص. 2013، )القاهر : دار الطالئع، التعريفات، سن علي بن محمد بن علي اجلرجاينأبو احل 4
215  

 526(، ص. 1987)بريوت: دار املشرق،  ،املنجد يف اللغة واإلعالمكرام البستان واآلخرون،  5

، )القاهر : مكتبة النهضة العصرية، املنحج احلديث يف ترقية وطرق التدريسمحمد عبد القادير،  6
 90(، ص. 1986

 90(، ص. 1969صاحل عبد عزيز اجمليد، الرتبية وطريقة التدريس، )املصري: دار املعارف، 7

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20تاريخ%20الدخول%203/1/2019
https://www.google.com/search?safe=strict&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%22&sa=X&ved=0ahUKEwjzp-bdq9_fAhXCro8KHU-8AC4Q9AgIMDAA
https://www.google.com/search?safe=strict&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%22&sa=X&ved=0ahUKEwjzp-bdq9_fAhXCro8KHU-8AC4Q9AgIMDAA
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 احملادثة 
 –يفاعل  –محادثة على وذن فاعل  –حيادث  –حادث "احملادثة مصدر من  

واصطالحا كما قال أمحد اإلسكندرى ومصطفي عناىن هي  8."مفاعلة مبعىن تكلم وأخرب
حديث يدور بني بعض الناس مع بعض يف إصالح شؤون املعيشة واجتالب ضروب "

مراد تعليم احملادثة يف هذه الرسالة هو عملية تعليم وتعلم يف قسم اللغة  9."املصاحل واملنافع
   .2019-2018على السنة الدراسة ادثة ىف املرحلة الثالثة العربية يف ماد  احمل

  
 الدراسة السابقة  -ز

عليا البحث عن حتليل األخطاء ودراسة البحث قد قام به الباحثون يف الدراسة ال 
يف جامعة الراىريي بىد أتشسة، مل وجدت الباحثة حبثا عن فهم الكالم العريب لطلبة قسم 
اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي، ولذل  تقدم الباحثة على 

 كما يلي:  دراسة السابقة لسات السابقة املتعلقة ابالدرا
 10.(2017حسن اخلامتة ) -1

لغوية ألخطاء السباب ا لى االتعرف ع من هذه الدراسة هي أهداف البحث  أما
والتعرف على نوع األخطاء النحوية عندهم يف احملادثة والتعرف عند الطلبة يف احملادثة 

 اث الذى يستعملهإن منهج البح. على محاولة احملاضرين لرتقية قدر  الطلبة على احملادثة
  تحليل.ال وصفال ة هو منهجيف هذه الدراس ةالباحث

                                                             
 495 (، ص.1987)بريوت: دار املشروف،  ،ة واالعالمنجد الوسي  يف اللغامللويس معلوف، 8

عارف، ، )مصر: دار املالوسيطفي األدب العرىب وأتوخيه أمحد اإلسكندرى ومصطفي عناين،9
 210(، ص. 1916

حمادثة )دراسة وصفية حتليلية عند طلبة قسم تعليم اللغة  يف اللغوية األخطاء ة،حسن اخلامت10
رسالة جامعة األوىل غري منشور  )دار السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانريي ، العربية(

 (  2017، اإلسالمية احلكومية
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احملادثة هي اجلهل يف  لغوية عند الطلبةاألخطاء الأسباب  وأما نتائج البحث أن
قاعد  ومن عدم االهتمام ابلقواعد النحوية وعدم املعرفة هبذه القواعد ومنها بقيود ال

تدخل اللغة األم يف اللغة اهلدف وذل  الختالف القواعد النحوية بني اللغتني 
عوبة ملتعلم اللغة العربية بوصفها الص سبباإلندونسية والعربية وتعدد القواعد النحوية ت

املمارسة يف ترقية قدر  الطلبة على احملادثة ويكون هذا سببا اللغة األجنبية، ونقص دور  
وعنددما يتكلم الطلبة اللغة العربية، هم اليشعرون أهنم خيطؤون يف الكالم  .يف اخلطاء

ضا. وأنواع األخطاء عند التكلم مع أصحاهبم، وهذا يسبب انتشار األخطاء اللغوية أي
النحوية عند الطلبة يف احملادثة هي التعريف والتنكري وعالمة اإلعراب والتذكري والتصنيث 

ابجلملة قبلها واإلفراد واجلمع وتقلب الضمائر واستعمال حروف اجلر غري مناسب 
إعداد واملفعول به والفعل املاضى. محاولة احملاضرين لرتقية قدر  الطلبة على احملادثة فهي 

الطلبة ليكون انشطني يف الكالم )اجلهد يف الكالم( ويف حفظ املفردات واجلهد يف قراء  
الكتب العربية والبد من األستاذ أن يتكلم مع طالهبم ابللغة العربية الفصحة وتطبيق 

    الطريقة املباشر  واملدخل التكملى يف احملادثة. 
ابلبحث الذي   احلايل حيتلف الدراسة ،عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
، وهو منحج ومكانه منهجه وجه تشبه هلما يفو  .يف واملشكالته ت حسن اخلامتةكتب

  الوصف التحليل.
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 11(.2018، )اميا يوليا رسالة -2
جهوفها التغلب على املشكالت الىت يوا أما أهداف البحث من هذه الدراسة هي

. إن منهج البحث ومعرفة محاوالت الطلبة التغلب على املشكالت يف تعليم االستماع
  .التحليل وصفيالالذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة منهج 

أن مشكالت اليت يواجهها الطلبة يف  من هذه الدراسة هي وأما نتائج البحث
ة حفظ املفردات فيصعب هلم فهم املسموع تعليم االستماع هي قلة الثرو  اللغوية وقل

وتدقيق الصوت الناطق األصلى، إن احملاوالت اليت يقوم هبا الطلبة لعالج مشكالت تعلم 
الصعبة يف املعاجم، وتوفري املواد املرجعية االستماع عند الطلبة من البحث عن املفردات 

كنهم مسائلة املعلمني بعد إلثراء الدروس اليت ميكن الطلبة وذاكرهتا يف املنزل وكذا مي
  .احلصص الدراسة

احلايل حيتلف ابلبحث الذي   الدراسةعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية، 
منهجه، وهو منحج الوصف و  مكانه يف املشكالته. ووجه تشبه هلما يف ت اميا يولياكتب

 التحليل.
 

 12(.2016)، سالة إهلام أرايندار  -3
تعليم النحو واملشكالت إجراء  ملعرفة أما أهداف البحث من هذه الدراسة هي

ث الذى يستعمله الباحث يف هذه . إن منهج البحيف تعلمه فيهاليت يواجهها الطالب 
  سالة فهو البحث وصف حتليل.الر 

                                                             
مشكالت تعلم االستماع لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل ، اميا يوليا11

 ، رسالة جامعة األوىل غريمعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا التشية )دراسة وصفية حتليلية(املعلمني يف جا
 ( 2018، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ،، )دار السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية منشور 

ت الطلبة يف تعلم النحو مبعهد الرتبية اإلسالمية مدينة الفىت )دراسة وصفية مشكال، إهلام أرايندا 12
رسالة جامعة األوىل غري منشور ، )دار السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانريي  حتليلية(،

 ( 2016اإلسالمية احلكومية، 
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معلمي النحو يستخدمون طرق التعليم املالئمة مباد  النحو  وأما نتائج البحث أن
أن املعلمني يسيطرون على وبقدر  الطلبة وأن الطلبة يرغبون يف الطريقة املستخدمة، و 

املدرسة إلقاء  قدر  الطلبة على كتابة احلروف العربية إدار  فصوهلم جيدا ويلقون املاد  
هبذا املعهد انشئة من أن  شكالت لدى الطلبة يف تعلم النحويعني الطلبة على الفهم. وامل

سئلة عندما احلصص الدراسية وأوقات املراجعة ملاد  النحو غري كافية وقلة طرحهم األ
يواجهون مشكالت وقلة التكليف ابلتمرينات هلم وقلة أنواع الطرق املستخدمة واحنصار 

أنفسهم إىل  استعمال الوسائل التعليمية على الكتاب والسبور  وأن كثريا منهم ال يعودون
 .طبيق املاد  املدروسة

ابلبحث الذي  حيتلف احلايل  بقة ابلدراسة احلالية، الدراسةعالقة الدراسة السا 
ووجه تشبه هلما يف منهجه، وهو منحج  يف املكانه واملشكالته.إهلام أرايندا  كتب

 الوصف التحليل.
 
 ريقة كتابة الرسالةط -ح

كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية وأما    
 مذكور يف كتاب:الرتبية جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016”.  
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
  دثةاحملا فهومم -أ

املهارة الثانية من حيث الرتتيب بني مهارات اللغة  الكالم هيأو  احملدثة"
ة أنه  أهم الوسيل 1."ة، وهو مهارة شفوية ميكن تعريفها إجرائيا أبهنا تعبري الشفوييالرئيس

لبناء التفاهم بني الناس، وخيرتع احلالة السالمة واملتناسقة وليس فيها سوء التفاهم. ألجل 
 ذلك حيتاج الناس إىل الكالم.

 قسمني:إىل  ينقسمالكالم 
 يفيالكالم الوظ -1

أما الغرض  2."تواصلهم يف أمور حياهتم السائدة متعارف عليه بني الناس يف"هو  
مثل احملادثة واملناقشة "عض لتنظيم حياهتم وقضاء حاجاهتم. اتصال الناس بعضهم ببمنه 

واإلرشادات واإلعالانت وكتابة الرسائل وتقارير واملذاكرات  واألخبار وإلقاء التعليمات
  3."حنو ذلكو 

 ياإلبداع الكالم -2
وهو )اإلنشاء بنوعية الشفهي والتحريري( واملتميز إبتقان أسلوبه وجودة صياغته،  

إبظهار "أو يعرف  .من اجلميع فروع اللغة العربيةوعمق فكرته، وحصب خياله، وإفادته 
املشاعر واإلفصاح عن العواطف وخلجاة النفس وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة 

                                                             
(، ص. 2002)بريوت: مؤسسة الرسالة،  إجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية،سام عمار، 1

83   

)بغداد:  ارات اللغة العربية واداهبا للمراحل الدراسية،طرائق تدريس مهعابر توفيق اهلامشي، 2
 345، ص. (2000 مؤسسة الرسالة،

  152(، ص. 1119 : دار املعارف،مصر)، املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربةعبد العليم إبراهيم، 3
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ونقلها الغرض منه التعبري عن األفكار واحلراطر النفسية  4."منتقاة اللفظ، جيدة النسق
مثله كتابة املقاالت وأتليف القصص والتمثيليات "مثرية.  إىل اآلخرين بطريقة مشوقة

 5."والرتاجم ونظم النشار
عند املعلم يشرح  ألن هذا التعبريظيفى الو  البحث هو التعبري أما التعبري يف هذا 

 عن املعلومات إىل الطلبة.
     
  أمهية احملادثة  -ب

الناس لغوي للكبار ولصغار على السواء، فن أهم ألوان النشاط الم احملادثة إن 
يستخدمون الكالم اكثر من الكتابة يف حياهتم، اي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون. 

نسبة لإلنسان وعلى تصال اللغوي ابلعتبار الكالم هو الشكل الرئيس لالوهنا ميكن إ"
   6."واستخدامها ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية

اخلاصة بني الفروع اللغوية، وأنه غاية من كل فروع اللغة،  دثة منزلتةكان للمحا 
سنحاول فيما يلي أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمدودة تكشف لنا جوانب 

 7هذه األمهية: من

                                                             
 345، ص. ...طرائق تدريس مهاراتعابر توفيق اهلامشي، 4

 152ص. ...، املوجه الفىنعبد العليم إبراهيم، 5

 111(، ص. 2006)قاهرة: دار الفكر العرىب،  فنون اللغة العربية، تدريس، على امحد مدكور 6

(، ص. 2000دار املسلم،  :رايض)، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، نفؤاد علياامحد 7
177  
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يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على  التدريب على احملادثة  -1
 املتكلم وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني ملبادأة ومواجهة اجلماهر، فاحملادثةا

 واملستمع.
يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة  على احملادثة التدريب -2

رأي واإلقناع خاصة يف القضااي املطروحة وحاجة ماسة إىل املناقشة وإبداء ال
 للمناقشة بني املتكلمني  أو املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمل اخلالف.

للحكم على املتكلم ومعرفة مستواه الثقايف  –إىل حدما  –مؤشر الصادق  دثةاحملا -3
ني على اختالف أنواعهم إمنا إلجتماعية ومهنة، ذلك ألن املتحدثوطبقته ا

 يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية تنمو عن عملهم.
 يقوم به كل إنسان، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر من إنسايننشاط  واحملادثة -4

مل مع احلياة والتعبري عن مطالبة الضرورية والتنفيس عما يعانيه ليخفف من التع
 حدة األزمة اليت يعانيها أو املواقف اليت يعرتض هلا.

وسيلة رئيسية للمتعلمني والتعلم يف كل مراحل احلياة، من املهد إىل  واحملادثة -5
 اللحد. 

بني  ووسيلة االتصالاجملتمع  ىف حياة أمر مهمأن احملادثة  امن البيان السابق عرفن
  .األفراد

  
 أغراض تدريس احملادثة -ج
 8هي: أما أغراض تدريس احملادثة  

متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه، بعبارة سليمة  -1
 .صحيحة

 توسيع دائرة أفكارهم.  -2
                                                             

 146ص.  ...،يف طرق التدريس، عبد العليم إبراهيم8
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 على أن يكون ذلك بطريقة طبيعية. يدهم مبا يعوزهم من املفردات والرتاكيب،تزو  -3
 تعويدهم التفكري املنطقى، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض. -4
  إعدادهم للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال. -5

أن التعلم البد للمحاضر ملية التعليم و عند ع ةاجليد ليعرف عن تدريس احملادثة
هم أير ثة يزود الطلبة أن يعرب عن وبتعليم احملاد السابقة. تدريس احملادثة أغراضيعرف عن 

  الصحيحة. ةبار عتالاب
 

 خطوات تدريس احملادثة -د
خطوات  التدريس املعينة. حيث إن  راض، كان للمحادثةلتحصيل تلك األغ

 إىل عملية التدريس.هتمام هبا يسهل املعلم والطلبة للوصول ا
 9:فهي تدريس احملادثةأما خطوات 

 التمهيد -1
ق عرض ما يقوم املعلم ابلتمهيد ملوضوع التعبري الشفوي أو الكالم عن طري 

ئة أذهاهنم لذلك سواء بطرح األسئلة عليهم أو عرض الصور أو يشتاق إليه الطلبة وهتي
 غري ذلك من الوسائل.

 اختيار املوضوع -2
 إن اختيار املوضوع يف تدريس الكالم ميكن أن يكون: 
 من قبل املعلم -أ 

كان املعلم بتدوين عنوان املوضوع الذي سيطرحه الطلبة، وكتابة العناصر الرئيسية 
 للموضوع على السبورة خبط واضح.

  

                                                             
    169ص.  ...،املرجع يف تدريسعلى سامي احلالق، 9
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 من قبل الطلبة -ب 
 ع أو أكثر من املوضوعات اليت مييلون للحديث فيها.يار موضو تيقوم الطلبة ابخ 
 عن طريق القصاص القصرية  -ج 
 يقوم الطلبة بقراءهتا يف أثناء الدرس ملدة زمنية مناسبة. 

عرض املوضوع -3

 قام املعلم بشرحه بطرق كمايلي: 
 طرح األسئلة  -أ 
لضوء على يقوم املعلم بتوجيه جمموعة من األسئلة إىل الطلبة هبدف إلقاء ا 

 أفكار الرئيسة فيه.وع املختلفة وسهولة الوقوف على جوانب املوض
 طرح املوضوع بصورة مشكلة  -ب 
 يقوم املعلم بعرض املوضوع بصورة مشكلة إذا كان املوضوع التعبريي اجتماعيا.  
 استخدام وسائل اإليضاح املختلفة -ج 
عرضه ملوضوع التعبري حيتاج املعلم وسائل اإليضاح املختلفة لتوضيفها يف  

ح املوضوع وتشوق الطلبة إليه كصور املناظر شفوي، فيقوم بعرض الصور اليت توضال
 الطبيعية واآلاثر التارخية.

 حديث الطالب -4
ينبغ على املعلم أن يتيح الفرصة لطالبه ليتحدثوا عن املوضوع الكالم الذي مت  
 اختياره.

 تصحيح التعبري الشفوي  -5
 م أن يصلح أخطاء الطلبة املتنوعة. وتشتمل هذه األخطاء يف:ينبغى للمعل 
 أخطاء حنوية أو صرفية أو لغوية. -أ

 أخطاء يف األفكار وصياغة اجلمل والرتكيب. -ب
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عدم قدرة الطلبة على األداء بشكل سليم والذي يتمثل يف عدم القدرة يف  -ج
 إظهار املعىن واالنفعال به.

  .يئهخطمن مواجهة الزمالء خوفا من  ضعف الثقة ابلنفس واخلشية -د
ليكون عملية  احملادثة السابقة تدريسعلى خطوات  البد للمحاضر أن يعتمد

  احملادثة انجحا.
  

 عوامل النجاح يف احملادثة -ه
 10:ال بد من توافر عدة عوامل لدى املتحدث لتكون التحدث انجحة منها 

 الرغبة يف التحدث  -1
إن جناح عملية التحدث يعتمد إىل حد كبري على رغبة املتحدث يف 
احلديث فإذا كانت هذه الرغبة قوية أنتجت حديثا جيدا ويظهر ذلك يف ردود 
فعل املستمعني للحديث ويف املشاركة واحلوار. أما إذا كانت الرغبة ضعيفة كان 

 أان نتائجه تكون ابهتة ضعيفة. احلديث ابهتا فاترا كما
 

 االعداد للحديث -2
طط املتحدث ملا سيتحدث به لذا بجب عليه أن من األمور البدهية ان خي

يفكر مليا ويعرف تفاصيل ما سيتحدث به خاصة إذا كان موضوع احلديث 
معروفا لدى املستمعيىن. كما أن على املتحدث أن يكون واضحا ومنظما حبيث 

داية وهناية واال خيرج عن املوضوع أو اهلدف وال ينتقل من الفكرة يكون حلديثه ب
إىل أخرى قبل استيفائها وأن يكون لديه بعض املعلومات اجلديدة املهمة املدعومة 

 ابالدلة.
 

                                                             
 157ص.  ...،املراجع يف تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 10
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 الثقة ابلنفس -3
تعد الثقة من األمور املهمة اليت يتوقف عليها جناح عملية التحدث وهي 

اج إليها كل متحدث لكسب ثقة اجلمهور وحيت من االمور الضرورية اليت حيت
يستطيع أن يفكر هبدوء يف أثناء حديثه. وهذا األمور أن يتوفر لدى كل 

 متحدث إذا توفرت لديه الرغبة الصادقة يف ذلك.
 

 تذكر االفكار الرئيسة  -4
اليت ينوي  ا جلميع األفكار واملعاين الرئيسيينبغي أن يكون املتحدث مدرك

كثر االمور احراجا املتحدث أن يتحدث عن الفكرة ذلك أن من أحدث فيها الت
مث ينسى الفكرة التالية أو يسهو عن بعض األدلة واألمثلة اليت تقوي وجهة نظره 

 يف تلك الفكرة.
كون الطلبة انجحا يف احملادثة البد هلم أن يالحظ عن عوامل النجاح يف لي

 احملادثة السابقة.
 
 الكالم ة يفأسباب األخطاء الشائع -و
 11 هي:ف التحدث أسباب األخطاء يف أما  
 شيوع نطق الكلمة على غري وجهها السليم.   -1
 لط بني الفصائل اللغوية يف املفرد واجلمع.واخل -2
 وقلة االحاطة أبصل املعين عند اكتسابه. -3
 ة بني العبارات اليت تعرب عن فكرة واحدة معينة دون تفريق بني تناوعاهتا.ااملساو  -4
 حدث أو الكتاب.ابلقياس املطرد والتسليم أبنه كفيل يتجب املت م الطلقواالز  -5

                                                             
  274(، ص. 1620، )دمشق: صرب، قطوف اللغوية مئسسة علوم القرآنعبد الفتاح، 11
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قلة االحاطة أبصل  منها عند احملادثةيف األخطاء  ونالعوامل أتثر  هناك بعض 
    وغري ذلك. العباراتة بني ااملساو  و املعين عند اكتسابه

  
 خمارج األصوات اللغة العربية -ز

 خمارج، فهو:ثالثة اجلوفية واحللقية، وعددها املخارج 
 ه(. –غ  –ع  –ف  –خ  –ح  –روف املد هي )أ خمارج احل -1
ق(، ووسط  –هي أقصي اللسان مع ما فوقه من احلنك )ف  خارج اللسانيةملا -2

ي( وجانبه مع األضراس الطواحن  –ش  –)ج  مع ما يقابله من أعلى احلنك
الثالثة للضاد، وجانب طرفه الواقع بعد خمرج الضاد إىل منتهاه مع ما يقابل هذا 
اجلانب من احلنك لالم. وظهر طرفه مع لثة الثنيتني العليني للراء، فوق طرف 

صاد والسني الثنيتني السفياين للالثنيتني العليني للثاء والذال والظاء، وفيق طرفه مع 
 والزى.

املخارج الشفوية هي بلطن الشفة السفلي فهي حرف الفاء، وبني الشفتني اللباء  -3
      12وامليم والواو الىت ليس حرف املاد.

 أما صفات األصوات العربية هي:
ة اعتماد الصوت على مكان خروجه، فيمتنع اجلهر واهلمس، يقصد ابجلهر قو  -1

على جراين النفس معه، ويقصد ابهلمس ضد ذلك، أي ضعف اعتماد الصوت 
 مكان خروجه فيجرى معه النفس.

الشدة والرخاوة والتوسط بينهما، يقصد ابلشدة مت جرية عند إسكانه، والتوسيط  -2
مثانية بجمعها قولك. حنصار ومتام اجلرى، احلروف الشدة ام االهو منزلة بني مت

"أجدك قبطت" من هذه احلروف الثمانية حروف تسمى أحرف القلقلة إذا كانت 

                                                             
 129(، ص. 2004هنضة مصر،  :، )مصراللغة ، فقهوايف لي عبد الواحدع12
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ساكنة وبجمعها "قطبجد"، وحروف التوسط مثانية كذالك وبجعلها "ملريوعنا" 
 وحروف الرخاوة ما عدا ذلك.

 حنصار الصوت بني اللسان وما حياذيه من احلنكاإلطباق واإلفتاح، اإلطباق هو ا -3
نتيجة إلنطبق اللسان على احلنك. واإلفتاح ضد اإلطباق، أحرف اإلطباق أربعة 

 ، وأحرف ذلك ما عدا ذلك.وهي الصاد والطاء والظاء
رتفاع يف أعلى االستعالء واالخنفاض أو االستفال، االستعالء هو الصعود واال -4

اق ف اإلطبستعالء هي حرو تفال ضده، وحروف االاحلنك، واإلخنفاض أو اإلس
 خنفاض هي عدا ذلك.ق(، وحروف اال –ع  –)خ 

الذالقة والصمت أو اإلصمات، الذالقة هي خفة الصوت والصمت ضده،  -5
"مربنفل"، والسبب يف خفة هذه احلروف أن ثالثة  وحروف الذالقة ستة بجمعها

ب  –من الشفة وهي )ف  ن(، الثالثة –ر  –منها من طرف اللسان وهي )ل 
 ما عدا ذلك. ف الصمتم(، وحرو  –

الصفري وهو صوت يشبه صفري الطائر حيدثه اهلواء اخلارج من الفم عند النطق  -6
 ز(. –س  –حبروف )ص 

  و(.  –ي  -اللني هي صفة حروف املد الثالث )ا -7
. وصفاهتا وخمارجها صاخهلا حروف و  اللغة الثانية يف العاملاللغة العربية هي 

 يف املعىن. وخمارج احلروف أمر مهم ألن أيثر 
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 لثالثالفصل ا
 بحث احلقلىات الإجراء

 
 منهج البحث -أ

حلصول على املعلومات ، واهلدف منها منهج البحث هو طريقة مجع البياانت"
 د عليهمتعتكان منهج البحث الذي  1."بطرق اثبته هلا قيمتها، وميكن االعتماد عليها

هو  يالتحليل يالوصف منهج". التحليلي منهج الوصفيهو  بحثلباحثة يف كتابة هذا الا
ل الكيفي، يعين فيكون حبث الباحثة ابملدخ 2."البحث بقصد وصف البياانت وتفسريها

لى ما رية، سواء يف املاضي أو احلاضر، عجارب الواقعة واألحداث اجلاعاجلة التز يف متركي
 3تدرك الباحثة منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه، وجد العالقة اليت ميكن مالحظتها عقيلة.

علومات اليت تحتا  لليها الباحثة ألن البحث ال يتصف الكمية. وأما طريقة البياانت وامل
  4فهي طرقتان:

يت تتعلق طالع على الكتب الهي إب (Library Research)دراسة الباحث املكتيب  -1
     .الكتب العربية أم غريهاسواء كانت  مبوضوع هذه الرسالة.

طالع ما كان ما تقوم الباحثة إب هي( Field Research)دراسة البحث امليداين  -2
 البياانت ومنها املقابلة وغريها.  خار  املكتبة مستهدفا ملناولة

وجتري يف مكان مشكالت يف تعليم احملادثة دراسة خارجية مطلوبة لىل معرفة  
ستبانة وغريها. لن هذه واالية شخصاستخدام ادوات مثل املقابلة المبحوث، من خالل 

                                                             
م(، ص. 1989، )ويت: مكتبة الفالح، ىل مناهج البحث الرتبويمدخل إرجاء حممود أبو عالم، 1

16 

: املكتبة اللعبيكان، )الرايض العلوم السلوكية، يف ىل البحثمدخل إالعساف,  امحد صاحل ابن2
 189(، ص.2000

 115ص....، ىل البحثمدخل إالعساف,  امحد صاحل ابن3
4
Abuddin Nata, Metodologi studi Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), Hal. 173 
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الطريقة استخدمتها الباحثة ألجل حبث الباحثة وصفي وهذا البحث حيتا  لىل معلومات 
الباحثة.  عندوبياانت من ميدان  البحث. هذا البحث يضم الفروض اليت جيب لجابتها 

 ن يقدمستبياصية مع املعلم املسؤول واإلهبذه الطريقة لبيان املقابلة الشخفقامت الباحثة 
  لىل الطلبة العينة.

 
 جمتمع البحث -ب

ميكن جمتمع البحث هو مجيع األفراد )أو األشياء( الذين هلم خصائص واحدة "
قسم تعليم  يف ةيف املرحلة الثالث فهو مجيع الطلبة اجملتمع يف هذا البحثأما  5."مالخظتها
 2018/2019على السنة  العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريياللغة 
 .طالبا 170هم وعدد
 
 عينة البحث -ج

والعينة يف هذا البحث   6."عينة البحث هي جمموعة جزئية من اجملتمع"كانت 
قسم تعليم اللغة ب 2018/2019 السنة مادة احملادثة يف رحلة الثالثة علىيف امل طلبةهو ال

وأخذت  .طالبا 145 دهموعد العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي
ومن هؤالء الطلبة أخذت الباحثة طالبا. 145% من 22الباحثة العينة يف هذا البحث 

الطلبة حىت تصل  6-5 عينة بطريقة العشوئية وهي من كل فصول أخذت الباحثةلا
  طالبا. 32عددهم 

الطريقة اليت قامت هبا الباحثة الختيار العينة هلذه البحث هي الطريقة العشوائية 
 :يف كتابه كما يلي سهرمسى أركنتو هذا مواقف ابلنظريةوفقا أبغراض البحث. 

                                                             
 82ص.  ...،ىل مناهجمدخل إرجاء حممود أبو عالم، 5

 83ص.  ...،ىل مناهجمدخل إرجاء حممود أبو عالم،  6
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“apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambl semua, sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. Selanutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 
100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih".7  
لذا كان اجملتمع أقل من مائة ومن األفضل أن أيخذ كلهم حيت يكون ذلك البحث حبث 

% أو 25-20% أو أيخذ 15-10اجملتمع. ولن كان عددهم أكثر من مائة فأن أيخذ 
 أكثر. 
 
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -د

هي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة ت وأدوااها طريقة مجع البياانب"واملراد 
وجتمع املعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من  8."إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضة

 األدوات التالية:
 
 املقابلة -1
ىن مبقابلة بني الباحثة هي لحدى األساليب املستخدمة جلمع البياانت يع 

الباحثة  تواملبحوثني مباشرة لتبادل املعلومات واألراء بطريقة األسئلة واألجوبة. استخدم
اللغة العربية  تعليم قسمب عملية التعليم والتعلم يف مادة احملادثة عن املقابلة ليجاد البياانت

يف احملادثة در  الذي يدر  أن راوية هذه املقابلة هي امل .بكلية الرتبية جبامعة الرانريي
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  يف الثالثة املرحلة الثالثة

   .2018/2019الرانريي على السنة 
 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989), Hal. 134  
 100ص. ...،ىل البحثمدخل إالعساف,  امحد صاحل ابن 8
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 ستبانة اال -2
سئلة أو العبارات املكتوبة مزودا ستمارة  اليت تحتوي على جمموعة من األهي "اال 

مشكالت  ذه األدوات مستعملة ملعرفةوه 9."حملتملة، أو فراغ لإلجابةراء اإبجابتها واأل
اللغة العربية بكلية الرتبية  جبامعة  تعليم قسمب وكيف جيرى تعليم احملادثة  احملادثة يف مادة
 ختياريون من املقيا  االتتك هلذه الطريقة هو بنود األسئلة تعملةوادواة املس .الرانريي

 رتياب/شك وغري موافق أو دائما وتكرارا وأحياان وال. تتكون من موافق جدا وموافق وا
السنة  يف ةالثالثاملرحلة  يف مادة احملادثةعلى  طالبا 32 هيستبانة أما روااي هذه اال

2018/2019. 
 
 طريقة حتليل البياانت  -ه

البياانت يف هذا البحث. التحليل الكيفي  تستخدم الباحثة تحليال كيفيا لتحليل
ستنتا  املؤشرات واألدلة الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وأستنتا  اهي يقصد به 

ستنتا  املؤشرات د به تحليل املعلومات رقميا، أي االعالقات، والتحليل الكمي هي يقص
  10واألدلة الرقمية الدالةعلى الظاهرة املدروسة.

 انة الصيغة اآلتية: تخدم الباحثة لتحليل البياانت من اإلستبست
p =

𝑓

𝑛
× 100%11 

p ية الدرجاتو = مئ 
n ات= عدد الدرج 
f  التكرار = 

                                                             
 342 ص.ىل البحث...، مدخل إصاحل ابن العساف, 9

  104 ص.ىل البحث...، مدخل إاف, صاحل ابن العس10
11

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, )Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005(, 

hal. 43  
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

لنظري ومنهج البحث. عما يتعلق ابإلطار ا الباحثة يف الفصول السابقة قد حبثت
تعرض الباحثة نتائج البحث احملصولة على البحث ميداين بقسم تعليم  ويف هذا الفصل

ة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا اتشية اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامع
فقد أجرت الباحثة البحث امليداين اعتمادا على  . واإلجراء هذا الفصوليف املرحلة الثالثة

إفادته عميد كلية الرتبية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا اتشية رقم: 
B- 223 /Un.08/TU-FTK/TL.00/01/2019 2019يناير  7 ىف التاريح 

كان قسم تعليم اللغة العربية قسما من األقسام يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني يف 
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا اتشية. فيتعلم فيه الطلبة اللغة العربية وفروعها من 

الغة القرآن واملطالعة وعلم اللغة وباحملادثة والنحو والصرف واإلستماع واإلنشاء والبالغة 
وعلم النفس وفقه اللغة وغريها. وابخلصوص مما يكون إعداد وتكوين املعلم أو احملاضر 

   ثانوية.التواسطة أو املاملتأهيل لتعليم العربية لطلبة يف املدارس اإلسالمية 
 ىإن احملاضرين يف هذا القسم متخرجون يف قسم تعليم اللغة العربية يف مستو 

ملاجستري، ومنهم  متخرجون يف درجة دكتور خارج البالد من البلدان الدراسة العليا أو ا
يف مرحلة الثالثة بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  مادة احملادثة من . أما عدد الطلبةةالعربي

 طالبا.  145عددهم  2018/2019الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرايري على السنة 
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 حتليل البياانت -ب

 اإلستبانةبياانت من ال - أ

ة الثالثة، كانت قامت الباحثة ابلبحث يف قسم تعليم اللغة العربية يف املرحل
ت يف تعليم ستبانة املشتملة على عدة األسئلة للطلبة ملعرفة مشكالالباحثة توزع اال

فيمكن ننظر  وكيف جيرى تعليم احملادثة  املشكالت يف تعليم احملادثة احملادثة. وملعرفة عن
 اآلتية: اجلدوالىل إ

 4-1ل: اجلدو 
 بقسم تعليم اللغة العربية على إختيار النفس ونالطلبة يتعلم

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ جدا موافق 21 66%
 ب موافق 6 19%
 ج /شاكإرتياب 4 12%
 د غري موافق 1 3%

 اجملموع  32 100%
ختيار بقسم تعليم اللغة العربية على ا ونمتعلي بةالطلاتضح أن  4-1من اجلدول 

 عربون % منهم ي19، و موافق جدا% من الطلبة 66 جبار من اآلخرينإالنفس بدون 
يعربون  % منهم12و، فسختيار النعلى ا تعلم بقسم تعليم اللغة العربيةي موافق أن أهنم

 غري موافق% منهم 3و  علي إختيار النفسيتعلم بقسم تعليم اللغة العربية أن  رتيابا
 أهنم  يتعلم بقسم تعليم اللغة العربية على إختيار النفس.

  4-2ل: اجلدو  
 بقسم تعليم اللغة العربية ونتعلمرغبة الطلبة ي

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ



24 
 

 أ دائما 15 47%
 ب تكرارا 8 25%
 ج أحياان 9 28%
 د ال 0 0%

 موعاجمل  32 100%
تعلم بقسم اللغة  يف دائما ونبغر ي الطلبة% من 47يظهر أن  4-2اجلدول 

أحياان  منهم  %28وم بقسم اللغة العربية ، يف تعلأن يرغبوا   تكرارامنهم % 25، العربية
وال أحد منهم يرغبون عن تعلم بقسم تعليم اللغة  يف تعلم بقسم تعليم اللغة العربية يغربوا
 . العربية

 4-3: لاجلدو 
 اضرإىل احملالطلبة عن املادة الصعوبة  ونسئلي

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 4 13%
 ب تكرارا 6 19%
 ج أحياان 19 59%
 د ال 3 9%

 اجملموع  32 100%
إىل  عن املادة وان يسئلأ يعربون دائما الطلبة % من13أن  يشرح 4-3اجلدول 

% 9عن املادة الصعوبة و  وا% منهم أحياان أن يسئل59% منهم تكرارا و 19 ،احملاضر
 .  احملاضر عن املادة الصعوبة إىل وامنهم ال يسئل
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 4-4ل: اجلدو 
 الطلبة القصة القصرية عن املوضوع قبل الدراسة قرأ

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 2 6%
 ب تكرارا 5 16%
 ج أحياان 23 72%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
القصة القصرية عن  يقرئون يعربون أهنم الطلبة % من6يدل أن   4-4اجلدول 

القصة القصرية عن املوضوع قبل  يقرئون% منهم تكرارا 16املوضوع قبل الدراسة و 
الدراسة  منهم أحياان قرأت الطلبة القصة القصرية عن املوضوع قبل %72الدراسة و 

 يقرئون القصة القصرية عن املوضوع قبل الدراسة. % منهم ال6و

  4-5ل: اجلدو 
 شرح احملاضر  الطلبة على فهم

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 5 16%
 ب تكرارا 8 25%
 ج أحياان 19 59%
 د ال 0 0%

 اجملموع  32 100%
 دائما على شرح احملاضر يفهمون الطلبة % من16 أن يدل 4-5ل اجلدو 

على  همف% من الطلبة أحياان ي59و على شرح احملاضروا همفأن ي% منهم تكرارا 25و
 . على شرح احملاضروا همفوال أحد منهم يعربون الي شرح احملاضر
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  4-6ل: اجلدو 
  اد النفسأفكارهم أمام أصدقائهم إبعتق ريبعتتشجيع الطلبة على 

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو املئ بةالنس
 أ دائما 7 22%
 ب تكرارا 7 22%
 ج أحياان 15 47%
 د ال 3 9%

 اجملموع  32 100%
أفكارهم أمام  ريعبت تشجيع على  الطلبة % من22يدل أن  4-6 اجلدول

 على % منهم يعربون تكرارا أهنم تشجيع الطلبة 22دائما و أصدقائهم إبعتقاد النفس 
تشجيع  أهنمأحياان % منهم يعربون 47و أفكارهم أمام أصدقائهم إبعتقاد النفس ريعبت

% منهم يعربون ال تشجيع 9و أفكارهم أمام أصدقائهم إبعتقاد النفس  ريعبتالطلبة على 
  .أفكارهم أمام أصدقائهم إبعتقاد النفس ريعبتالطلبة على 

 4-7ل: اجلدو 
 د واجلمعردات الفر وا بني مفالطلبة أن يفرق صعبة

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 3 9%
 ب تكرارا 7 22%
 ج أحياان 16 50%
 د ال 6 19%
 اجملموع  32 100%

ن يفرق بني مفردات أ صعبةيعربون أهنم  الطلبة % من9 يدل أن 4-7 اجلدول
أن يفرق بني مفردات املفراد  صعبة % منهم يعربون أهنم تكرارا22و  عالفرد واجلم



27 
 

% من 19و أن يفرق بني مفردات املفراد واجلماع % منهم أحياان صعبة 50و واجلماع 
 .أن يفرق بني مفردات املفراد واجلماع يصعبوا الطلبة يعربون أهنم ال

 4-8ل: اجلدو 
 دف عن املفرداتار معرفة الطلبة على م

 الرقم ألجوبةاحتمال ا جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 0 0%
 ب تكرارا 10 31%
 ج أحياان 21 66%
 د ال 1 3%

 اجملموع  32 100%
معرفة على  أهنم  يعربون تكرارا الطلبة % من31أن  4-8 اجلدولعرف من 

، رادف عن املفرداتمعرفة على م% منهم يعربون أحياان أهنم 66و  دف عن املفرداتار م
و  1.ستبانة املفتوحة أهنم يشعرون بقلة املفرداتلطلبة يف االذا موافق على استجابة اه
 املرادف عن املفردات. ن% منهم يعربون أهنم ال يعرفوا3

 4-9ل: اجلدو 
 ةسباملنا األصوات فردات خمخارجامل واصعوبة الطلبة أن يعرب 

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ   
 أ دائما 2 6%
 ب تكرارا 4 13%
 ج أحياان 16 50%
 د ال 10 31%

                                                             
1
 . يناير م 9- 8 ستبانة املفتوحة من الطلبة يف مرحلة الثالثة على مادة احملادثة،اال 
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 اجملموع  32 100%
فردات امل وايعرب أن  يصعبونمن الطلبة أحياان  أن بعضدل على ي 4-9 لاجلدو 

األصوت املفردات خمخارج  واث منهم ال يقدر أن يعرب والثل ةاملناسباألصوات خمخارج 
  يشعرون صعوبة اها.وقليل منهم ال ةاملناسب

 4-10ل: جلدو ا
 ارس الطلبة احملادثة يف خارج الفصل مي 

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 1 3%
 ب تكرارا 7 22%
 ج أحياان 15 47%
 د ال 9 28%
 اجملموع  32 100%

أن كثرية من الطلبة أحياان ميارسون احملادثة يف خارج اتضح  4-10 اجلدولمن 
م اندر الفصل وذلك موافق على إستجابة الطلبة يف إستبانة املفتوحة اليت دلت على أهن

     2.وقليل من الطلبة أن ميارسوا احملادثة يف خارج الفصا دائما على ممارسة احملادثة

 4-11ل: اجلدو 
  مارسة اللغويةاملوسيلة العربية خارج الدراسة الرمسية كتعليم اللغة  تبع الطلبة عمليةي

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 2 6%
 ب تكرارا 3 9%
 ج أحياان 13 41%

                                                             
 م.يناير  9- 8ة الثالثة على مادة احملادثة ، يف مرحل ستبانة املفتوحة من الطلبةاال 2
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 د ال 14 44%
 اجملموع  32 100%

وا تبعييعربون أهنم دائما أن   الطلبة % من6عرفنا أن  4-11ومن اجلدول 
% منهم 9و مارسة اللغوية املوسيلة العربية خارج الدراسة الرمسية كتعليم اللغة عملية 

عملية التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرمسية كالوسيلة  واتتبع يعربون أهنم تكرارا أن
تتبع عملية التعليم اللغة العربية خارج % منهم يعربون أهنم أحياان أن  4و رسة اللغوية مما

تتبع عملية التعليم % منهم يعربون أهنم ال 44و الدراسة الرمسية كالوسيلة ممارسة اللغوية 
 .اللغة العربية خارج الدراسة الرمسية كالوسيلة ممارسة اللغوية

 4-12ل: اجلدو 
  يف احملادثة طاء الطلبةيصلح احملاضر أخ

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 5 16%
 ب تكرارا 11 34%
 ج أحياان 12 38%
 د ال 4 13%
 اجملموع  32 100%

أن يصلح احملاضر  يعربون الطلبة % من16عرفنا أن  4-12ومن اجلدول 
م  يعربون أن يصلح احملاضر أخطاء الطلبة % منه34أخطاء الطلبة يف احملادثة دائما و 

% منهم يعربون أن يصلح احملاضر أخطاء الطلبة يف احملادثة 38يف احملادثة تكرارا و 
 % منهم يعربون أهنم ال يصلح احملاضر أخطاء الطلبة يف احملادثة.13أحياان و 
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 4-13ل: اجلدو 
 اضر املفردات اليت تتعلق ابملوضوع على السبورةب احمليكت

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 3 9%
 ب تكرارا 12 38%
 ج أحياان 10 31%
 د ال 7 22%
 اجملموع  32 100%

اضر ب احمليكتيعربون أن  الطلبة % من9عرفنا أن  4-13ومن اجلدول 
اضر ب احمليكت نأ % منهم يعربون38دائما و املفردات اليت تتعلق ابملوضوع على السبورة

ب يكت أن % منهم يعربون31تكرارا و  املفردات اليت تتعلق ابملوضوع على السبورة
ال % منهم يعربون 22أحياان و  اضر املفردات اليت تتعلق ابملوضوع على السبورةاحمل
 .اضر املفردات اليت تتعلق ابملوضوع على السبورةب احمليكت

 4-14ل: اجلدو 
 لفصيحة عند احملادثة يف الفصل الدراسىيستخدم احملاضر اللغة ا

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 3 9%
 ب تكرارا 8 25%
 ج أحياان 18 57%
 د ال 3 9%

 اجملموع  32 100%
يستخدم احملاضر اللغة أن  يعربون  الطلبة % من9عرفنا أن  4-14ومن اجلدول 

يستخدم  أن يعربون  % منهم25و دائما   الفصل الدراسىالفصيحة عند احملادثة يف
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 أن% منهم يعربون 57تكرارا و  احملاضر اللغة الفصيحة عند احملادثة يف الفصل الدراسى
% منهم 9أحياان و  يستخدم احملاضر اللغة الفصيحة عند احملادثة يف الفصل الدراسى

 .حملادثة يف الفصل الدراسىيستخدم احملاضر اللغة الفصيحة عند ايعربون أهنم ال 

 4-15ل: اجلدو 
 يبني احملاضر عن املوضوع املستقبل

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 11 34%
 ب تكرارا 14 44%
 ج أحياان 6 19%
 د ال 1 3%

 اجملموع  32 100%
احملاضر عن يبني أن  يعربون  الطلبة % من34عرفنا أن  4-15ومن اجلدول 

 يبني احملاضر عن املوضوع املستقبل% منهم  يعربون أن 44دائما و  املوضوع املستقبل
% منهم 3أحياان و  يبني احملاضر عن املوضوع املستقبل% منهم يعربون أن 19تكرارا و 

 .يبني احملاضر عن املوضوع املستقبليعربون أهنم ال 

 4-16اجلدول: 
 ية قبل الدراسة على السبورة واضحايكتب احملاضر العناصر األساس

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 1 3%
 ب تكرارا 13 41%
 ج أحياان 13 44%
 د ال 4 12%



32 
 

 اجملموع  32 100%
يبني احملاضر عن املوضوع أن  يعربون  الطلبة % من34عرفنا أن  4-16ومن اجلدول 

تكرارا و  يبني احملاضر عن املوضوع املستقبل% منهم  يعربون أن 44 دائما و املستقبل
% منهم يعربون 3أحياان و  يبني احملاضر عن املوضوع املستقبل% منهم يعربون أن 19

 .يبني احملاضر عن املوضوع املستقبلأهنم ال 

 4-17ل: اجلدو 
 يقدم احملاضر األسئلة لتحديد املوضوع قبل الدراسة

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو املئالنسبة 
 أ دائما 7 22%
 ب تكرارا 11 34%
 ج أحياان 11 34%
 د ال 3 9%

 اجملموع  32 100%
يقدم احملاضر أن  يعربون  الطلبة % من22عرفنا أن  4-17ومن اجلدول 

يقدم احملاضر % منهم  يعربون أن 34دائما و  األسئلة لتحديد املوضوع قبل الدراسة
يقدم احملاضر % منهم يعربون أن 34تكرارا و  سئلة لتحديد املوضوع قبل الدراسةاأل

يقدم احملاضر % منهم يعربون أهنم ال 9أحياان و  األسئلة لتحديد املوضوع قبل الدراسة
 .األسئلة لتحديد املوضوع قبل الدراسة

 4-18ل: اجلدو 
 تمعجتماعية لتحديد موضوع يتعلق ابجمليشرح احملاضر مشكالت اال

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 6 19%
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 ب تكرارا 8 25%
 ج أحياان 13 41%
 د ال 5 15%
 اجملموع  32 100%

يشرح احملاضر أن  يعربون  الطلبة % من19عرفنا أن  4-18ومن اجلدول 
منهم  يعربون أن % 25دائما و  مشكالت اإلجتماعية لتحديد موضوع يتعلق ابجملتمع

% 41تكرارا و  احملاضر مشكالت اإلجتماعية لتحديد موضوع يتعلق ابجملتمعيشرح 
 يشرح احملاضر مشكالت اإلجتماعية لتحديد موضوع يتعلق ابجملتمعمنهم يعربون أن 

يشرح احملاضر مشكالت اإلجتماعية لتحديد موضوع % منهم يعربون أهنم 15أحياان و 
 .يتعلق ابجملتمع

 4-19ل: و اجلد
 هم يف املوضوع احملدودأير رب عن اليتيح احملاضر فرصة لطلبة لتع

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 7 22%
 ب تكرارا 16 50%
 ج أحياان 7 22%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
اضر فرصة يتيح احملأن  يعربون  الطلبةن % م22عرفنا أن  4-19ومن اجلدول 

يتيح % منهم  يعربون أن 50دائما و  لطلبة لتعرب عن األفكارهم يف املوضوع احملدود
% منهم يعربون 22تكرارا و  احملاضر فرصة لطلبة لتعرب عن األفكارهم يف املوضوع احملدود

% منهم 6أحياان و  يتيح احملاضر فرصة لطلبة لتعرب عن األفكارهم يف املوضوع احملدود
 .يف املوضوع احملدودر فرصة لطلبة لتعرب عن األفكارهم يتيح احملاضم ال يعربون أهن
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 4-20ل: اجلدو 
 همأير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعرب احملاضر األخطاء عن يصلح

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 11 34%
 ب تكرارا 11 34%
 ج أحياان 8 25%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
احملاضر  يصلحأن  يعربون  الطلبة % من34عرفنا أن  4-20ومن اجلدول 

% منهم  يعربون 34دائما و هم أير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعرب األخطاء عن
تكرارا و  همأير عن ال الطلبة النحو أو الصرف عند تعرب احملاضر األخطاء عن يصلحأن 
 الطلبة النحو أو الصرف عند تعرب احملاضر األخطاء عن يصلحأن % منهم يعربون 25

النحو أو  احملاضر األخطاء عن يصلح% منهم يعربون أهنم ال 6أحياان و  همأير عن ال
 .همأير عن ال الطلبة الصرف عند تعرب

 4-21ل: اجلدو 
 همأير عن ال الطلبة عند تعرباحملاضر األخطاء عن تركيب اجلملة  يصلح

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو بة املئالنس
 أ دائما 12 38%
 ب تكرارا 9 28%
 ج أحياان 9 28%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
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احملاضر  يصلحأن  يعربون  الطلبة % من38عرفنا أن  4-21ومن اجلدول 
% منهم  يعربون 28دائما و  همأير عن ال الطلبة عند تعرباألخطاء عن تركيب اجلملة 

% 28تكرارا و  همأير عن ال الطلبة عند تعرباحملاضر األخطاء عن تركيب اجلملة  يصلح
 همأير عن ال الطلبة عند تعرباحملاضر األخطاء عن تركيب اجلملة  يصلحمنهم يعربون أن 

 عند تعرباحملاضر األخطاء عن تركيب اجلملة  يصلح ال% منهم يعربون أهنم 2أحياان و 
 .همأير عن ال الطلبة

 4-22ل: دو اجل
 الطريقة لدفع الطلبة ىف فهم الكالميطبق احملاضر 

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 5 16%
 ب تكرارا 12 38%
 ج أحياان 11 34%
 د ال 4 12%
 اجملموع  32 100%

يطبق احملاضر أن  يعربون  الطلبة % من16عرفنا أن  4-22ومن اجلدول 
يطبق احملاضر % منهم  يعربون أن 38دائما و  ة لدفع الطلبة ىف فهم الكالمالطريق

يطبق احملاضر % منهم يعربون أن 34تكرارا و الطريقة لدفع الطلبة ىف فهم الكالم 
يطبق احملاضر % منهم يعربون أهنم ال 12أحياان والطريقة لدفع الطلبة ىف فهم الكالم 

 .الطريقة لدفع الطلبة ىف فهم الكالم

 4-23ل: اجلدو 
  عملية التعليم والتعلم عندأحوال الفصل ىف موقف السكينة 

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ



36 
 

 أ دائما 10 31%
 ب تكرارا 14 44%
 ج أحياان 6 19%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
لفصل ىف موقف أحوال ا أن الطلبة  يعربون % من31عرفنا أن  4-23ومن اجلدول 

أحوال الفصل ىف  % منهم  يعربون أن44السكينة دائما عند عملية التعليم والتعلم و
أحوال الفصل  % منهم يعربون أن19موقف السكينة تكرارا عند عملية التعليم والتعلم و

% منهم يعربون أن أحوال 6ىف موقف السكينة أحياان عند عملية التعليم والتعلم و
 . السكينة عند عملية التعليم والتعلمالفصل ىف موقف ال

 4-24: اجلدول
 يتكلم احملاضر ابللغة العربية سريعا

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 7 22%
 ب تكرارا 10 31%
 ج أحياان 10 31%
 د ال 5 16%
 اجملموع  32 100%

يتكلم احملاضر ابللغة أن  عربوني  الطلبة % من22عرفنا أن  4-24ل ومن اجلدو 
تكرارا و  يتكلم احملاضر ابللغة العربية سريعا% منهم  يعربون أن 31دائما و  العربية سريعا

% منهم يعربون 16أحياان و يتكلم احملاضر ابللغة العربية سريعا % منهم يعربون أن 31
 .يتكلم احملاضر ابللغة العربية سريعاأهنم ال 
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 4-25ل: اجلدو 
 مل احملاضر املفردات املشهورةيستع

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 6 19%
 ب تكرارا 11 34%
 ج أحياان 15 47%
 د ال 0 0%

 اجملموع  32 100%
يستعمل احملاضر أن  يعربون  الطلبة % من26عرفنا أن  4-25ومن اجلدول 

تكرارا و يستعمل احملاضر املفردات املشهورة ون أن % منهم  يعرب 34و املفردات املشهورة 
منهم يعربون  ال أحدأحياان و يستعمل احملاضر املفردات املشهورة % منهم يعربون أن 47

 .يستعمل احملاضر املفردات املشهورةأهنم ال 

 4-26ل: اجلدو 
 ضر طرق التدريس املتنوعةيستخدم احملا

 الرقم األجوبةاحتمال  جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 3 9%
 ب تكرارا 10 31%
 ج أحياان 13 41%
 د ال 6 19%
 اجملموع  32 100%

يستخدم احملاضر طرق أن  يعربون  الطلبة % من9عرفنا أن  4-26ومن اجلدول 
يستخدم احملاضر طرق التدريس املتنوعة % منهم  يعربون 31دائما و التدريس املتنوعة 
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% 19أحياان و يستخدم احملاضر طرق التدريس املتنوعة يعربون أن  % منهم41تكرارا و 
 .يستخدم احملاضر طرق التدريس املتنوعةمنهم يعربون أهنم ال 

 4-27ل: اجلدو 
 م  يتعلمل احملاضر وسائل التعليمية عند يستع

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 4 13%
 ب تكرارا 5 16%
 ج أحياان 20 62%
 د ال 3 9%

 اجملموع  32 100%
مل احملاضر وسائل يستع يعربون  الطلبة % من13عرفنا أن  4-27ومن اجلدول 

مل احملاضر وسائل التعليمية يستع% منهم  يعربون أن 44دائما و م  يتعلالتعليمية عند 
م  يتعلتعليمية عند مل احملاضر وسائل اليستع أن% منهم يعربون 62تكرارا و م  يتعلعند 

 .ميتعلمل احملاضر وسائل التعليمية عند يستع% منهم يعربون أهنم ال 9أحياان و 

 4-28ل: اجلدو 
 ليتكلم ابللغة العربية الطلبة ونيدفعاجلامعة  مرافق يف

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 1 3%
 ب تكرارا 5 16%
 ج أحياان 12 37%
 د ال 14 44%
 اجملموع  32 100%
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 مرافق يف اجلامعة يدفع أن يعربون  الطلبة % من3عرفنا أن  4-28ومن اجلدول 
 الطلبة مرافق يف اجلامعة يدفع % منهم  يعربون أن16دائما وليتكلم ابللغة العربية  الطلبة

ليتكلم  الطلبة فعمرافق يف اجلامعة يد % منهم يعربون أن37تكرارا و ليتكلم ابللغة العربية
ليتكلم  الطلبةمرافق يف اجلامعة ال يدفع  % منهم يعربون أن44أحياان و ابللغة العربية
 .ابللغة العربية

 4-29ل: اجلدو 
 يتكلم ابللغة العربية عند تعليم احملادثةبة أن الطل على بوج

 الرقم احتمال األجوبة جمموع اإلجابة يةو النسبة املئ
 أ دائما 10 31%
 ب تكرارا 11 35%
 ج أحياان 9 28%
 د ال 2 6%

 اجملموع  32 100%
أن يُوجبوا احملاضر  أهنميعربون  الطلبة % من31عرفنا أن  4-29ومن اجلدول 

هنم أن يُوجبوا % منهم يعربون أ35و دائما تكلم ابللغة العربية عند تعليم احملادثة أن ي
يعربون أهنم أن % منهم 28و  تكرارا ادثةتكلم ابللغة العربية عند تعليم احملاحملاضر أن ي

% منهم يعربون أهنم 6و أحياان تكلم ابللغة العربية عند تعليم احملادثة يُوجبوا احملاضر أن ي
 .بوا احملاضر لتكلم ابللغة العربية عند تعليم احملادثةوجال يُ 
 

 املقابلةالبياانت من  -ب
بقسم  الباحثة خمحاضر احملادثة قامت ا على نتائج املقابلة الشخصية الىتاعتماد

  تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي تكون النتيجة كمايلى:
 املستعملة عند تعليم احملادثة. الطريقة -1
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 أحياان. طريقة اإلنتقائيةقام احملاضر بطريقة املباشرة و 
 .ادثةملة عند تعليم احملتعسوسائل املال -2

 .املستعملة عند تعليم احملادثة وسيلةالتخدم احملاضر السبورة كيس
 .احملادثة تعليم احملاضر عند ىداملشكالت ل -3

خمتلط بني املتخرجني يف املعهد واملدرسة قلة النشاط من الطلبة عند تعليم و منها 
ويكون احملاضر  العالية احلكومية حىت يكون قدرة الطلبة يف احملادثة خمتلفة

    .تقدمي املادة يف بةالصعو 
 .حماولة احملاضر ليحل املشكالت يف التعليم -4

يف   ريقى رغبة الطلبةل إىل الطلبة اهدف م احملاضر بتوجيه جمموعة من األسئلةقا
يتناسب  ادةاحملاضر امل . وعندما يلقىهسيناقش عن الذي التكلم عن املوضوع

  بقدرة الطلبة.
 عليم.ستجابة الطلبة يف عملية التا -5

يف إجابة  ونقلة النشاط يعىن الطلبة بطيئبعضهم النشاط يف الكالم وبعضهم 
 وال يعرب عما يف نفوسهم.ضر األسئلة من احملا

 املرافق يف تعليم احملادثة. -6
 ولكن هذا اجلهاز حمدود. هازرافق هو اجلامل

 .يسهل احملاضر عند عملية التعليم والتعلم املرافق يف تعليم احملادثة -7
عملية التعليم والتعلم ولكن يسهل احملاضر عند تعليم احملادثة كان املرافق يف 

 حمدودة. املرافق
عن عملية التعليم والتعلم من  خبالف من بياانت املقابلة وجدت الباحثة البياانت 

يستخدم احملاضر اللغة الفصيحة عند احملادثة يف  إىل الطلبة منهاستبانة الىت توزع اال
وال يتكلم احملاضر ابللغة العربية سريعا ويستعمل احملاضر املفردات  لدراسىالفصل ا

ملوضوع التعبري الشفوي أو الكالم عن طريق عرض ما يقوم احملاضر ابلتمهيد املشهورة. 
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تدوين عنوان املوضوع و  .ئة أذهاهنم لذلك بطرح األسئلة عليهميشتاق إليه الطلبة وهتي
 .ةواضح الرئيسية للموضوع على السبورة بكتابةالعناصر الذي سيطرحه الطلبة، وكتابة 

يتيح الفرصة  .موضوع أو أكثر من املوضوعات اليت مييلون للحديث فيها الطلبة يارتاخ
احملاضر أخطاء الطلبة من  يصلح به ليتحدثوا عن املوضوع الكالم الذي مت اختياره.لطل

  .وصياغة اجلمل والرتكيب حنوية أو صرفية أو لغوية
 من حتليل البياانت السابقة تنقسم الباحثة هذه املباحثة إىل نقطة الرئسية كمايلى: 

 عملية التعليم والتعلم مادة احملادثة يف املرحلة الثالثة. -1
 احملاضر أنإن تعليم احملادثة موافق خبطوات التدريس اجليدة ولكن أحسان 

 والوسائل املتنوعة يف التعليم.يستخدم الطريقة 
  كالت يف تعليم احملادثة:مش -2

 :من قبل احملاضر( -1
قلة النشاط من الطلبة عند تعليم منها عند التعليم يواجه احملاضر املشكالت 

 يف إجابة األسئلة من احملاضر وال يعرب عما يف نفوسهم. ونيعىن الطلبة بطيئ
ة وخمتلط بني املتخرجني يف املعهد واملدرسة العالية احلكومية حىت يكون قدر 

املرافق حمدودة وهذا يسبب املشكالت عند تقدمي و الطلبة يف احملادثة خمتلفة 
 املادة.

 :من قبل الطلبة( -2
سيطرة الطلبة  قلة هناك بعض املشكالت يواجهها الطلبة عند احملادثة منها

واجلماع  عوبة يف تفريق بني مفردات املفرادحىت يسببهم ص املفردات على
يف خارج الفصل وال يتبعوا  مارسة اللغويةاملوقلة . اتومعرفتهم على مرادف

تعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرمسية حىت يسببهم صعوبة يف  تعبري ية عمل
يسألوا عن املادة الصعوبة إىل  الاملفردات خمخارج األصوات املناسبة و 
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 يقرأ القصة القصرية عن املوصوعألن ال  قلة املعرفة عن املوضوعاحملاضر. و 
 قبل الدراسة.
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 ل اخلامسصالف
 اخلامتة

قد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عن املشكالت اليت واجهها الطلبة يف تعليم 
احملادثة وكيف جيرى تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية وقد حلل البياانت عنه. يف 

 هذا الفصل تقوم الباحثة بتلخيص النتائج واإلقرتاحات عما يتعلق مبوضوع فيما يلي:  
 نتائج البحث -أ

يستخدم احملاضر مل تعليم احملادثة موافق خبطوات التدريس اجليدة ولكن  إن  -1
  والوسائل املتنوعة. الطرق

 سيطرة الطلبة على قلةإن املشكالت يواجهها الطلبة عند احملادثة منها   -2
ع واجلم دعوبة يف تفريق بني مفردات الفر حىت يسببهم ص عند الطلبة املفردات

ممارسة اللغوية يف خارج الفصل وال يتبعوا عملية . وقلة اتومعرفتهم على مرادف
التعليم اللغة العربية خارج الدراسة الرمسية حىت يسببهم صعوبة يف  تعبري 
املفردات مبخارج األصوات املناسبة وال يسألوا عن املادة الصعوبة إىل احملاضر. 

 الدراسة.يقرأ القصة القصرية عن املوصوع قبل ألن ال  وقلة املعرفة عن املوضوع
 

 تقحراا امل -ب
 :الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات التاليةاعتمادا على 

عند عملية  يف تعليم احملادثة ترجو من احملاضر أن يستخدم وسائل التعلمية واملرافق  -1
 .التعليم

احملادثة يف  وممارسةاملفردات من  يستعدوا استعدادا ترجو الباحثة من الطلبة أن -2
 خارج الفصل.

أن يفرق الطلبة بني متخرج يف املعهد  قسم تعليم اللغة العربية ترجو الباحثة من -3
 . واملدرسة العالية احلكومية حىت يسهل احملاضر يف التعليم
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ترجو الباحثة من الباحثة أو الباحث األخر أن يقوم ابلبحث عن املشكالت ىف  -4
 يم اللغة العربية أحسان من القبل.قسم تعلمادة املختلفة حىت يكون 
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SOAL ANGKET 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Matakuliah    : Muhadatsah 

Unit   :  

Asal sekolah lengkap : 

 

B. Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban dari masing-masing 

pertanyaan angket, dan jawaban harus sesuai pendapat anda sendiri tanpa 

dipengaruhi oleh siapapun.  

2. Jawaban anda tidak boleh lebih dari satu pilihan. 

3. Apapun jawaban anda, tidak akan mempengaruhi nilai anda, oleh karena 

itu berilah jawaban anda dengan jujur dan benar. 

C. Daftar Pertanyaan: 

1. Saya kuliah dijurusan bahasa Arab karena pilihan saya sendiri. 

a. Sangat setuju     c. Ragu-ragu 

b. Setuju      d. Tidak setuju 

2. Saya senang mempelajari bahasa Arab. 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah  

3. Ketika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi, Apakah anda 

bertanya kepada dosen? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

4. Apakah anda membaca cerita singkat tentang pembahasan yang akan 

dipelajari ketika/sebelum proses belajar mengajar dimulai? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

5. Apakah anda mampu mengetahui makna kata yang diucapkan oleh dosen? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 



 

b. Sering      d. Tidak pernah 

6. Apakah anda berani mengungkapkan pendapat dalam bahasa Arab didepan 

teman-teman ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah  

7. Apakah anda sering tertukar antara kata yang mufrad dan jamak? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

8. Apakah anda mengetahui banyak makna yang terkandung dalam satu kata? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

9. Apakah anda mengalami kesulitan ketika mengucapkan kata sesuai dengan 

makharijul huruf yang benar? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

10. Apakah  anda melatih kalam/muhadatsah ketika diluar jam belajar formal? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

11. Apakah anda mangikuti kegiatan kelompok belajar Bahasa Arab di luar jam 

belajar formal sebagai sarana latihan berbahasa? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

12. Apakah anda mendapat teguran dari dosen anda  ketika terdapat kesalahan 

dalam percakapan anda? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering       d. Tidak pernah 

13. Apakah dosen anda memberikan/menuliskan kosakata di papan tulis dengan 

jelas sesuai dengan pembahasan yang akan dipelajari pada hari itu? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d.  Tidak pernah  



 

14. Apakah bahasa yang digunakan dalam berdiskusi/percakapan di kelas 

menggunakan bahasa fushah? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah  

15. Apakah dosen anda memberikan gambaran tentang pembahasan yang akan 

dipelajari? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang  

b. Sering      d. Tidak pernah 

16. Apakah dosen anda menuliskan unsur-unsur pokok pembahasan di papan tulis 

dengan jelas sebelum/ketika pembelajaran berlangsung? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

17. Apakah dosen mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan pokok 

pembahasan sebelum pembelajaran dimulai? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

18. Apakah dosen menjelaskan permasalahan sosial untuk menentukan judul 

yang bersangkutan dengan sosial masyarakat? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

19. Apakah dosen anda memberikan kesempatan untuk berpendapat tentang judul 

yang telah ditentukan? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

20. Apakah dosen anda memperbaiki kesalahan anda dari segi nahwu/sharaf 

ketika anda mengungkapkan pendapat/berbicara dalam bahsa Arab? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering       d. Tidak pernah 

21. Apakah dosen anda memperbaiki kesalahan anda dari segi susunan kalimat 

ketika anda mengungkapkan pendapat/berbicara dalam bahasa Arab? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 



 

b. Sering      d. Tidak pernah  

22. Apakah metode yang diterapkan dosen dapat mendukung anda memahami 

dosen berbicara dalam bahasa Arab? 

a. Selalu       c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

23. Apakah suasana dalam kelas sangat tenang ketika dosen anda mengajar 

mengunakan bahasa Arab? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering         d. Tidak pernah 

24. Apakah dosen anda berbicara bahasa Arab sangat cepat? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang  

b. Sering      d. Tidak pernah 

25. Apakah dosen anda menggunakan mufradat yang tidak asing ketika 

mengajar? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

26. Apakah dosen anda menggunakan motode pendekatan yang bervariasi? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

27. Apakah ketika mengajar dosen anda menggunakan media pembelajaran? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah 

28. Apakah sarana dan prasarana di kampus mendukung anda dalam percakapan 

bahasa Arab? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

29. Apakah anda dituntut untuk berbicara dalam bahasa Arab ketika 

pembelajaran muhadatsah sedang berlangsung? 

a. Selalu      c. Kadang-kadang 

b. Sering      d. Tidak pernah  

30.  Masalah apa yang anda hadapi ketika pembelajaran muhadatsah? 



 

Wawancara 

A. Identitas Responden: 

Hari/Tgl   : 

Nama   : 

Pengasuh unit  : 

 

B. Daftar pertanyaan: 

1. P = Motode apa yang sering digunakan ketika menyampaikan materi 

dalam bahasa Arab? 

D =  

2. P = Media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran? 

D =  

3. P = kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar? 

D =  

4. P = Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

D =  

5. P = Bagaimana respon mahasiswa terhadap materi yang disampaikan 

dengan bahasa Arab?  

D =  

6. P = Sarana dan prasarana apakah yang ada di kampus? 

D =  

7. P = Apakah sarana dan prasarana tersebut membantu Bapak/Ibu 

menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan maksimal? 

D = 

8. P = Menurut bapak/ibu bagaimana seharusnya pembelajaran muhadatsah 

yang baik dan bekal keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh 

mahasiswa?  
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