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 اإلستهالل
 

 
 

نًا َعَربِيًّيا لَّنَعلَّنُكمْل تُقعْلِ ُلونَ   ِ نَّنا  َنَنلْلنٰنُو قُقرْل ٰن
 ﴾ 2 :يوسف ﴿

 
ُتوا الْلِعلْلَم َدرََجاتٍ  يُقرْلَفِع الهل ا َوالَّنِ يْلَن ُ وْل  الَّنِ يْلَن  َمنُقوْل

﴾  11:  المجادلة﴿
 

ا َعلَ اَ " ِرُصوْل  " تُقَعلُّلِم اللُّلَغِة الْلَعَربِيَّنِة فَِ نُقَّنَها ُجنْلٌ  ِمنْل ِديْلِنُكمْل ى ْل
 

“Hendaklah kamu sekalian bersemangat mempelajari 

bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bahagian 

dari agamamu”. 

 ﴾ قال  مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو﴿ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اإلىدا 

 كأمي نور عُت عثمافإٔب أيب ابوب 
حفظهما ا كأبقامها ُب سالمة الدين، 

 ألخيها إيدم الدنيا كاآلخرة
غونواف،كألخواهتا إيلي سفرينا، كإيك 

 .  موليدار، تريسناكات، كيويوف سرم كحيوف

       كإٔب األساتذة كاألستاذات جبامعة 
الرانَتم الذين قد علموين علوما نافعة 

 .كأرشدكين إرشادا صحيحا

       كإٔب أصدقائي األحباء شكرا جزيال 
على مساعدتكم ُب إقباز ىذا البحث 

 .العلمي، جزاكم ا خَتاعبزاء
 



 شكر وت دير
 

بسم اهلل الر من الر يم 
كالصالة اغبمد  الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت، 

كالسالـ على رسوؿ ا ؿبمد صلى ا عليو كسلم كعلى آلو 
 .كأصحابو أصبعُت كمن تبعو إٔب يـو الدين

قد سبت الباحثة بإذف ا كتوفيقو تأليف ىذا البحث، 
عوامل مشكالت "كزبتص الباحثة ىذا البحث ربت اؼبوضوع 

 تعلم اادثة عند طلبة قسم اللغة العربية للمستول الثالث
 (دراسة كصفية بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم)"

اليت قدمتها السباـ الواجبات اؼبقررة للحصوؿ على التخصص ُب 
 .  علم الًتبية جبامعة الرانَتم اغبكومية اإلسالمية بندا آتشية

كُب ىذه الفرصة السعيدة تقدـ الباحثة بالشكر العميق 
للمشرفُت الكرديُت مها الدكتوراندكس عثماف حسُت، اؼباجستَت 

فتقدـ الباحثة أفضل الشكر ؽبما . كالدكتورة فيطريٍت، اؼباجستَت
اللذاف أنفقا أكقاهتما النفيسة كمساعدهتما إلشراؼ ىذا البحث 



إشرافا جيدا كامال من أكلو إٔب آخره، عسى ا أف يباركهما 
 .كجزامها خَت اعبزاء

كتقدـ الباحثة الشكر ؼبدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية 
كتأىيل اؼبعلمُت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كصبيع األساتذة 
كاألستاذات بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم الذين 

 . علموىا العلـو اؼبتنوعة اؼبفيدة كأرشدكىا إرشادا صحيحا

كجبانب ذلك ال تنسى الباحثة أف تقدـ بالشكر اعبزيل 
عبميع موظفي مكتبة جامعة الرانَتم كقسم تعليم اللغة العربية 
 .الذين قد ساعدكىا على اعارة الكتب اليت تتعلق هبذا البحث

كؼبدرسُت اللغة . الشكر كالتقدير لرئيس قسم اللغة العربية
العربية ُب قسم اللغة العربية، كعبميع اؼبدرسُت كالطلبة الذين قد 

ساعدكىا ُب صبع البيانات اتاجة عند عملية البحث، عسى ا 
 .أف يعطيهم أجرا كبَتا

كتقدـ الباحثة الشكر العظيم كالدعاء اػبالص لوالديها 
ابوبُت مها عثماف كنور عيٍت، اللذاف قد ربياىا أحسن تربية 

كىذهبا هتذيبا نافعا منذ صغرىا حىت اآلف كؽبا الدعاء، ريب 



كتشكر الباحثة . اغفرؽبا كلوالديها كارضبهما كما ربياىا صغَتا
ألخيها إيدم غونواف، كألخواهتا إيلي سفرينا، إيك موليدار، 

تريسنا كاٌب، كيويوف سرم كحيوين الذين قد دفعوىا دفعا حسنا 
ُب التعلم، عسى أف يباركهم، كأف جيزيهم ا خَت الربكة كخَت 

 .اعبزاء

كال تنسى الباحثة أف تقدـ الشكر لزمالئها ُب قسم تعليم 
 الذين قد أعانوىا بتقدًن أفكارىم 2014اللغة العربية ؼبرحلة 

أدعو ا تعأب أف . النافعة كدفعوىا إٔب إسباـ كتابة ىذا البحث
 .جيزيهم أحسن اعبزاء ُب الدنيا كاآلخرة

كأخَتا، تدعو ا أف جيعل ىذا العمل شبرة نافعة كترجو 
من القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذا البحث ألف اإلنساف ال خيلو 
من اػبطأ كالنسياف، كعسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحثة 

 .كللقارئُت صبيعا

كحسبنا ا كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال با العلي 
 العظيم، كاغبمد  رب العاؼبُت
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مهم ُب اللغة العربية كمن اؼبهارات األربع كىي االستماع، الكالـ، القراءة،  تعليم اادثة
كمن مالحظة الباحثة أف طلبة قسم تعليم اللغة العربية يشعركف بالصعوبة ُب . كالكتابة

كمن ىذه اؼبشكالت تبحث الباحثة موضوع ىذه . تقدًن األفكار عند ؿبادثة اللغة العربية
كىذا البحث يهدؼ ؼبعرفة عوامل مشكالت الطلبة ُب اادثة كؼبعرفة ؿباكلة . الرسالة

أما . الطلبة غبل ىذه اؼبشكلة، كؼبعرفة نظر اؼبدرس إلهناء ىذه اؼبشكلة ُب تعليم اادثة
طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة ىي الطريقة الوصفية، فلجمع البيانات استخدمت 
الباحثة كرقة االستبانة كاؼبقابلة الشخصية كاجملتمع ُب ىذه البحث ىم الطلبة بقسم تعليم 

كأما عينة  البحث كىي .   طالبا170 كعددىم 2017اللغة العربية دبستول الثالث بسنة 
كنتائج البحث يكوف الطلبة ُب تعلم اادثة ناقصُت على سيطرة اؼبفردات، .  طالبا20

كصعب ؽبم تقدًن األفكار ُب ؿبادثة اللغة العربية، كعدـ إنشاء البيئة اللغوية، كما عندىم 
ااكلة ُب حل ىذه . الثقة بالنفس عند اادثة، ككذا قلة الدكافع من الداخل كاػبارج

. اؼبشكالت كىي الوعد للتكلم مع الزمالء، كلكن ؿباكلتهم مازالت تتحدد كٓب تكن فعالة
كأما ؿباكلة اؼبدرس ُب حل ىذه اؼبشكالت بإعطاء الدكافع القوية للطلبة  ليكونوا ناشطُت 

ُب التعلم، كإعطاء اؼبدرس الواجبات النافعة للطلبة كاؼبمارسة مهم ُب اادثة كطلبهم ُب 
 .عمل الواجبات جبد
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Muhadatsah learning occupies a very important position in Arabic and 

is one part of the four majors namely istima ', kalam, qiraah and kitabah 

.. Based on the observation that Arabic Language Study Program 

students find it difficult to express their ideas to communicate in Arabic. 

Based on this problem the researcher wants to examine the problem. 

This study aims to determine the factors of student problems in 

Muhadatsah learning as well as knowing the efforts of students in 

overcoming the problems they face, and then knowing the views of 

lecturers to solve these problems in Muhadatsah learning. The research 

methodology used by the researchers in this paper is descriptive method, 

so to collect data researchers use interviews and questionnaires, the 

population of this study is students in the Arabic Language Department 

in the third semester who enter the 2017 school year at the Tarbiyah 

Faculty and teacher training. The total population is 170 students at 

leting 2017, and samples taken by 20 students. The results of the study 

found were students in Muhadatsah learning, namely lack of vocabulary 

mastery, and difficult to express their ideas in communicating in Arabic, 

limited environment in prayer, feeling less confident when praying, lack 

of internal and external motivation. Their efforts to overcome this 

problem are by forming study groups among friends, but the efforts they 

undertake are still experiencing various internal and external obstacles 

that can hinder their learning activities to run effectively. While the 

lecturers' effort in solving this problem is by giving many strong 

motivations to students to be more active in learning, then the lecturers 

provide useful assignments for students and always train them to be 

active in Muhadatsah learning activities and ask them to be responsible 

for every task that given to them. 
 
 



 

 مستخلص البحث بللغة اإلندونيسية

Judul : Faktor  Permasalahan Dalam Pembelajaran Muhadatsah 

Pada Mahasiswa Jurusan  Bahasa Arab Semester Tiga ( 

Studi Deskriptif  Uin Ar-Raniry Banda Aceh) 

Nama : Susi Agustina  

Nim : 140202098 

Pembelajaran muhadatsah ini menempati kedudukan yang sangat 

penting dalam Bahasa Arab dan merupakan salah satu bagian dari 

empat maharah yaitu istima’, kalam, qiraah dan kitabah. 

Berdasarkan pengamatan bahwa mahasiswa Prodi Bahasa Arab 

merasa kesulitan untuk mengungkapkan ide–ide mereka  

berkomunikasi dalam Bahasa Arab. Berdasarkan masalah ini 

peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor permasalahan mahasiswa 

dalam pembelajaran muhadatsah serta mengetahui upaya-upaya 

mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, 

dan selanjutnya mengetahui pandangan dosen untuk memecahkan 

masalah tersebut dalam pembelajaran muhadatsah. Metodologi 

penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini 

adalah metode Deskriptif, maka untuk mengumpulkan data 

peneliti menggunakan wawancara dan kuesioner, populasi 

penelitian ini adalah Mahasiswa di Jurusan Bahasa Arab pada 

semester tiga yang masuk tahun ajaran 2017 di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan. Jumlah keseluruhan populasi adalah 170 

Mahasiswa pada leting 2017, dan sampel yang diambil 20 

mahasiswa. Hasil penelitian yang ditemukan adalah mahasiswa 

dalam pembelajaran muhadatsah yaitu kurangnya penguasaan 

kosa kata, dan sulit untuk mengungkapkan ide-ide mereka dalam 

berkomunikasi dengan Bahasa Arab, terbatasnya lingkungan 

bermuhadatsah, merasa kurang percaya diri ketika 

bermuhadatsah, kurangnya motivasi internal dan eksternal. 

Adapun usaha mereka untuk mengatasi masalah tersebut adalah 



dengan cara membentuk kelompok belajar antar sesama teman, 

akan tetapi usaha yang mereka lakukan masih mengalami 

berbagai hambatan internal maupun eksternal yang dapat 

menghalangi kegiatan belajar mereka berjalan dengan efektif. 

Sementara usaha dosen dalam memecahkan masalah ini yaitu 

dengan memberikan banyak motivasi yang kuat kepada 

mahasiswa agar lebih giat untuk belajar, kemudian dosen 

memberikan tugas yang bermanfaat untuk mahasiswa dan selalu 

melatih mereka untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

muhadatsah serta meminta mereka untuk bertanggung jawab atas 

setiap tugas yang diberikan kepada mereka.       

 

 

  



الفصل األول 

 م دمة
 

 مشكلة البحث -  
اادثة ىي أساس اللغة كىذا يبدك من أف األطفاؿ يتعلموف 

الكالـ من اعبمل القصَتة شيئا فشيئا فتنمو استطاعة اادثة 
. لديهم ُب اعبمل الطويلة ٍب اادثة عن األشياء حوؽبم

كُب تعليم اللغة العربية أف اادثة من اؼبهارات اللغوية األربع 
دبعٌت بعد أف ظبع الطلبة اؼبفردات كىم , بعد مهارة االستماع

يتحادثوف عن أم شيء فبا كجدكا من اؼبفردات مناسبا دبا 
اادثة نوع من أنواع اؼبشكالت اللغوية . يريدكنو فبا تطلبة اغبياة

ُب اعبامعات ككذلك عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
. الرانرم اإلسالمية بندا أتشيو

 ُب اؼبستول الثالث 2017إف الطلبة جبامعة الرانرم مرحلة 
كثَتا منهم يواجهوف اؼبشكالت ُب اادثة اعبيدة، ألف ما 



عندىم القدرة فيها، كمن األسباب أف بعضهم متخرجوف ُب 
اؼبعاىد اإلسالمية كىناؾ منهم من زبرج ُب اؼبدرسة العالية العامة 

كبعضهم . كاؼبدرسة اؼبهنية كىم ٓب يتعارفوا اللغة العربية إال قليال
 بل أهنم ةراداإلمن يلعف بقسم اللغة العربية كليس لديهم 

ناجحوف فيو ُب حُت امتحاف القبوؿ، كمنهم يفكركف أف اللغة 
العربية سهلة، كما تعلموا ُب اؼبدرسة من قبل، بينما كاف ُب 

. اؼبدرسة تدريس اللغة العربية مقتصرا ُب ربفيظ اؼبفردات ككتابتها
فقلة اؼبفرات عندىم، كأيضا اهنم  خاجلوف ُب استخداـ اللغة 

كىذا صبيعا يؤدم إٔب أف  الطلبة ضعفاء . ػبوفهم من األخطاء
.  ُب اادثة

كخلفية دراسات الطلبة اؼبختلفة تنشئ  األسباب من ضعف 
الطلبة ُب التعبَت الشفوم، ككذلك الطلبة الذين قد تعلموا اللغة 

العربية لكن ما تكلموا هبا من عدـ البيئة اللغوية أك األصدقاء أك 
ما أكجب اؼبدرسوف اادثة عند الدراسة أك ماعملوا الطلبة 

الواجبات الىت ؽبم مسؤكلية ؽبا إما لشغوؽبم ُب العمل أك غَته، ك 



ك هبذه العوامل  .هبذه  األشياء تؤدم  إٔب ضعف الطلبة ُب اللغة
تكوف مشكالت لًتقية ؿبادثة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

. جبامعة الرانَتم اإلسالمية بندا أتشيو

لذلك تريد الباحثة أف تعرؼ كيف قدرة الطلبة دبرحلة 
 ُب اؼبستول الثالث ُب قسم تعليم اللغة العربية ُب التعبَت 2017

الشفوم أك اادثة ٍب تبُت عوامل اؼبشكالت الناشئة عند الطلبة  
. بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتم اإلسالمية بندا أتشيو

 

  سئلة االبحث - ب
كمن البيانات السابقة فتحدد الباحثة أسئلة البحث كما 

 :يلي

 ما ىي عوامل مشكالت الطلبة ُب تعلم اادثة ؟ -1
 ؿباكلة الطلبة ُب تعلم اادثة ؟ىي  ما  -2
  ؿباكالت اؼبدرسُت غبل ىذه اؼبشكالت ؟كيف -3

 



  ىداف البحث - ج
: أما أغراض البحث ُب كتابة ىذه االرسالة فهي 

 . معرفة عوامل مشكالت الطلبة ُب تعلم اادثة -1
 .معرفة ؿباكالت الطلبة ُب تعلم اادثة -2
 .معرفة كجود ؿباكالت اؼبدرسُت لعالج اؼبشكالت -3

 
 ىمية البحث  - د

للمعلمُت، يستطيعوف أف يعاعبوا اؼبشكالت  -1
 .لدل الطلبة ُب اادثة

للطلبة، يستطيعوف أف يعرفوا نقصهم ُب تعلم   -2
 .اادثة

للباحثة، ذبد اؼبعلومات ك اػبربة اعبديدة ُب   -3
ىذا البحث من أمور تعلم اادثة لدل طلبة 

 .اللغة العربية جبامعة الرانَتل تعلم قسم 
 

 



  دود البحث - ه
اغبد اؼبوضوعي، تقتصر الباحثة البحث على  -1

عوامل مشكالت تعلم اادثة عند طلبة قسم 
 ُب اؼبستول الثالث 2017 دبرحلة  اللغة العربية

 ُب جبامعة الرانَتم اإلسالمية بند  أتشيو
اغبد اؼبكاين، ربدد الباحثة ىذه الرسالة ُب 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتم 
 اإلسالمية بن أتشيو

 اغبد الزماين، ربدد الباحثة ُب الطلبة الذين  -2
 2018-2017يتعلموف ُب السنة الدراسية 

 
معاني المصطلحات  - و

قبل أف تبحث الباحثة ُب مضموف ىذه الرسالة حيسن هبا أف 
توضح معاين اؼبصطلحات الواردة ُب موضوع ىذه الرسالة حىت 
ال خيطئ القارئوف ُب فهم معانيها أما اؼبصطلحات اليت تبينها 



عوامل مشكالت تعلم اادثة عند : الباحثة ُب موضوع البحث
. طلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستول الثالث

 :كأما فرض البحث فهو

 

 عوامل  -1
كاؼبراد  .العوامل صبع من العامل دبعٌت العنصر أك اؼبدعاة

بالعوامل ُب ىذا البحث ىي العناصر اؼبوجودة من مشكالت 
الطلبة ُب اادثة أك التعبَت الشفوم بقسم تعليم اللغة العربية 

.  جامعة الرانَتم بندا أتشيو
 

مشكالت الطلبة  -2
 كلمة مشكالت صبع من  اؼبشكلة كىي اسم الفاعل 

مشكل، معناىا ُب اللغة األمر –إشكاال - يشكل - من أشكل

                                                           
دار اؼبشرؽ، : بَتكت)اؼبنجد ُب اللغة ك اإلعلم، الطبعة اغبادية كاالربعوف، , مؤسسة دار اؼبشرؽ

 531ص،  (ـ2005



ك اصطالحا ىي ماال يناؿ اؼبراد منو إال . الصعب ك اؼبلتبس
 كاؼبراد باؼبشكلة ُب ىذا البحث ىي .بتأمل بعد الطلب

. خاصة ُب ااثة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة

 

 الطلبة -3
 كلمة الطلبة صبع من طالب، كىو اسم الفاعل من 

طلبا، دبعٌت تلميذ  يطلب العلم ُب اؼبرحلة - يطلب- طلب
الطلبة الذين تريد الباحثة ىم دارسوف ُب . التعليم جامعة

مستول اعبامعة يعٌت طلبة قسم اللغة العربية جبامعة الرانَتم 
اإلسالمية بندا أتشية، كمشكلة الطلبة ىي الصعوبات اليت تكوف 

. عند الدارسُت ُب اؼبستول اعبامعي عن اادثة

  
                                                           

بَتكت دار اؼبشرؽ، )مسسة دار اؼبشرؽ، اؼبنجد ُب اللغة ك اإلعالـ، الطبعة التاسعة ك الثالثوف 
 398.، ص(2002

 315.ص ،(سنقافركة جدة، بدكف سنة: اغبرمُت) ،التعريفات ، على ابن ؿبمد اعبرجاىن
، اؼبنجد ُب اللغة كاإلعالـ، الطبعة الثامنة كالعشركف،   .ص ،(1983بَتكت دار الشرؽ،) لويس معلـو

220. 



 تعلم  اادثة -4
تعلما، التعلم ىو تغيَت - يتعلم-  التعلم مصدر من تعلم

 "سلوؾ اإلنساف دبا فيها من إلقاء اػبربة اصولة عليو
كاصطالحا فهي تغَت مستمر ُب اؼبيل السلوكي كىو نتيجة 

- حيادث-  فاادثة لغة ىي مصدر من حادث.ؼبمارسة معززة
تكلما، -يتكلم-نطقا، كدبعٌت تكلم- ينطق- ؿبادثة، دبعٌت نطق

كاصطالحا  ىي أف يشًتؾ  .ربدث بالشيء دبعٌت تكلم كأخرب
 كىي درس ُب .شخصاف أك أكثر ُب الكالـ عن شيء معُت

قسم تعليم اللغة العربية فتعلم اادثة ىي فبارسة الطلبة التكلم 
. كخاصة ُب اللغة العربية

                                                           
 ،  222. ص ، الطبعة الثامنة كالعشركف،المنجد في اللغةلويس معلـو

بَتكت دار )، صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة الطبعة األربعوف, المنجد في اللغة واألعالمرياض الصلح، 
 120.ص ،( ـ2003اؼبشرؽ، 

 1992دار اؼبسلم،  :الرياض ) ،المهارة اللغوية ما ىيتها وطرئق تدريسها أضبد فؤا ؿبمود علياف، 
 110. ص ،(
 



كمن البيانات السابقة أف ىذا البحث يبحث ُب 
األسباب الناشئة عن صعوبات الطلبة ُب اؼبستول الثالث حُت 

 .استعماؿ اللغة العربية شفويا بقسم تعليم اللغة العربية

 

 الدراسات الساب ة-  ز
كانت الدراسات السابقة من أىم أسس البحث اليت 
. استخدمتها الباحثة ؼبعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها كسلبيتها

كىذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج كمعرفة إجابية 
 :الفرؽ بُت دراستها اغبالية مع الدراسات األخرل السابقة

الدراسة األكٔب  -1
رضبة : الباحثة 
الطريقة السمعية الشفهية كاستخدامها : موضوع 

كفاءة الكالـ    ُب ترقية 
أف الطالب ٓب يقدركا على نطق : اؼبشكلة 

اؼبفردات  أك اعبمل العربية نطقا صحيحا 



كصفي ربليلي : طريقة البحث 
الطريقة  السمعية الشفهية ُب : نتائج البحث 

. اؼبعهد العصرم دار العلـو مناسبة بقواعدىا
ىذا البحث متساك بالبحث : جوانب اإلتفاؽ 

. اغبإب كىو سواء ُب طريقة البحث كىي كصفية ربليلية
ىذا البحث خيتلف ُب : جوانب االختالؼ

. مكاف البحث
 

الدراسة الثانية  -2
دياف شاة : الباحثة 
كفاءة الطالب ُب مهارة الكالـ : موضوع 

إف اؼبشكلة لدل الطالب ُب معهد : مشكلة البحث 
 ال يريدكف فبارسة مهارة الكالـ مع زمالئهم Langsaعلـو القرآف 

لتيسَت ىذه اؼبهارة لديهم كما قررىا اؼبعهد ُب اؽبيئة اللغوية أك 
 .بيئتها



دارسة كصفية ربليلية دبعهد علـو : طريقة البحث 
  Langsaالقرآف

أف اؼبدرس يقـو بإعداد جيد حُت تعليم : نتائج البحث 
. مهارة الكالـ، سواء كاف ُب الطرؽ كالوسائل التعليمية أـ غَتىا

ىذا البحث متساك بالبحث اغبإب : جوانب االتفاؽ 
. كىو سواء ُب طريقة البحث كىي كصفية ربليلية

من ناحية االختالؼ ىي ُب : جوانب االختالؼ 
استخداـ طريقة اؼبختلفة صبع البيانات يعٍت طريقة تنفيذ اؼبقابلة 

كاؼبكاف الذم . الشخصية مع اؼبدرس كتوزيع االستفتاء للطالب
يقع فيها اؼبشكلة فتلوؼ الدراسة السابقة ُب معهد علـو القرآف 

Langsa كأما الدراسة اغبالية ُب اعبامعة الرانَتم االسالمية 
 .اغبكومية بندا أتشية

 
 

 
 



الدراسة الثالثة  -3
أضبد أخيار : الباحثة

ؿباكالت اؼبدرسُت ُب ترقية مهارة الكالـ : اؼبوضوع 

كاؼبشكالت اليت يواجهها الطلبة ُب :  اؼبشكلة البحث 
سيطرة مهارة الكالـ ىي قلة سيطرة اؼبفردات كالقواعد كاػبوؼ 

. من اػبطأ للتكلم كالبيئة لغوية غَت مدافعة

كصفى ربليل : طريقة البحث 

ؿباكالت اؼبدرس ُب ترقية مهارة الكالـ :  نتائج البحث 
دبعهد دار العلـو ٓب تكن كافية من ناحية الدكافع كتقدًن اؼبفردات 

. اعبديدة كفبارسة اللغة مع الطلبة

ىذا البحث متساكم بالبحث اغبإب : جوانب اإلتفاؽ 
. كىو سواء ُب طريقة البحث كىي كصفية ربليلية

ىذا البحث خيتلف ُب مكاف : جوانب االختالؼ 
.  البحث



الدراسة الرابعة   -4
أيو إرما :  الباحثة

اختبار شفهي كاستعمالو ُب تقوًن مهارة : موضوع 
الكالـ 

صعوبة الطلبة ُب فهم اللغة العربية من حيث : اؼبشكلة 
. القراءة الصحيحة كالقواعد كالًتصبة إٔب اللغة اإلندكنيسية

دراسة كصفية : طريقة البحث 

يستخدمو االختبار الشفهي ُب تقوًن : نتائج البحث 
. مهارة الكالـ بأنواع متنوعة كمن خالؿ اؼبقابلة كاؼبناقشة

ىذا البحث متساك بالبحث اغبإب ُب : جوانب االتفاؽ 
طريقة البحث كىي طريقة كصفية 

ىذا البحث خيتلف ُب مكاف : جوانب االختالؼ 
 .البحث

 



طري ة كتابة الرسالة - ط

 كأما التأليف كالكتاب هبذه الرسالة فتعتمد الباحثة على 
 (درجة  اؼبرحلة اعبامعية األكٔب)دليل إعداد ككتابة الرسالة العلمية 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة 
. 2016الرانَتل اإلسالمية اغبكومية سنة 

  



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

  المحادثةتعريف -  
 كتعدد التعاريف اليت قدمها الباحثوف للتحدث فأرسطو 

 نتائج صوٌب مصحوب بعمل ثة ىي التحدث كىودايرل أف اغبي
أك ىو  (1 ).اػبياؿ من أجل أف يكوف التعبَت صوتا لو معٌت

هبا تعبَتات الوجو معملية يتم من خالؽبا إنتاج األصوات تصح
 كىذه العملية نظاـ .اليت تسهم ُب عملية التفاعل مع اؼبستمعُت

متكامل يتم تعلمو صوتيا كدالليا ككبويا بقصد نقل الفكرة أك 
عملية تتضمن "أك  (2). اؼبشاعر من اؼبتحدث إٔب اآلخرين

القدرة على التفكَت كاستعماؿ اللغة كاألداء الصوٌب كالتعبَت 
اؼبلمحي كىو نظاـ متعلم كأداء فردم يتم ُب إطار اجتماعي نقال 

القدرة على التعبَت "أك ىو  (3)".للفكر كتعبَتا عن اؼبشاعر
الشفوم عن األفكار كاؼبشاعر اإلنسانية كاؼبواقف االجتماعية 



كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية بطريقة كظيفية أك إبداعية مع 
كيرل اؼبؤلف أف التحدث ىو  (4)".سالمة النطق كحسن اإللقاء

ؿ كتوصيل اؼبعلومات كاػبربات كاآلراء ؽقدرة الفرد  على ف
كاالذباىات إٔب اآلخرين بطريقة منطقية منظمة ذبد القبوؿ 
 .كاالستحساف عند اؼبستمعُت مع سالمة اللغة كحسن التعبَت

يعترب الكالـ العنصر الثاين :  ُب كتابوكقاؿ أضبد فؤاد ؿبمد علياف
من عناصر االتصاؿ اللغوم األربعة بعد االستماع، كىو ترصبة 

اللساف عما تعلمو اإلنساف عن طريق اإلستماع كالقراءة كالكتابة، 
 إلف فليس كل صوت كالما، كىو من العالمات اؼبميزة لإلنساف،

 الكالـ  ُب أصل اللغة عبارة عن .الكالـ ىو اللفظ كاإلفادة
األصوات اؼبفيدة، كعند اؼبتكلمُت ىو اؼبعٌت القائم بالنفس الذم 

 تعريف الكالـ تعريفا  ألحد أف حياضريعرب عنو بألفاظ، كديكن

                                                           

. ص...المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي اغبالؽ، 
153 

الرياض  )، المهارات اللغوية ما ىينئها زطرق تنميتعها أضبد فؤاد ؿبمود علياف،  
  68.، ص2010دار اؼبسلم، : 



اصطالحا بأنو مايصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيئ 
 كمن .لو داللة ُب ذىن اؼبتكلم كترعى فيو قواعد اللغة اؼبنطوقة

التعاريف السابقة ديكن ألحد أف ربدد السمات األساسية 
 :للمحادثة بأنو 

عملية اجتماعية طبيعية يؤديها اؼبتعلم كغَت اؼبتعلم  -1
 .كاؼبثقف كغَت اؼبثقف َب إلقاء أفكارىم

 يكتسب الفرد القدرة على التدث بااكاة كيؤيو بتلقائية  -2
بعض النظر عن نتيجة ىذه العملية ُب اآلخرين من قبوؿ 

 .كاستحساف أك رفض كاستنكار
يستطيع الفرد عن طريق التحدث نقل اؼبعلومات  -3

كاػبربات كاألفكار كاآلراء كاؼبشاعر كاالذباىات كتوصيلها 
 .إٔب اآلخرين

                                                           

دار : الرياض) ،المهارات اللغوية ماىيتها وطرق تنميتهاأضبدفؤاد ؿبمود علياف، 
 70، ص (2010اؼبسلم، 



التدريب كالتعليم اؼبقصوداف ديكُت للمتحدث من امتالؾ  -4
القدرة على التعبَت الشفوم اؼبؤثر ُب اؼبستمع بطريقة ذبد 

 .القبوؿ كاالستحساف عند اؼبستقبلُت
 

 ىداف تعليم المحادثةأ - ب
 :إف اؽبدؼ من تعليم التحدث ربقيق األىداؼ التالية

سبكُت الفرد من القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم ُب  -
اجملتمع كالتعود على النطق السليم للغة فبا يدفعو إٔب تعلم 
اللغة كقواعدىا كتوظيف األلفاظ لدالالت اؼبعاين اؼبتنوعة 

 .اليت ترد ُب أثناء الكالـ كصياغتها ُب عبارات صحيحة
سبكُت األفراد من التعبَت عما ُب أنفسهم أك عما  -

يشاىدكنو بعبارة سليمة من خالؿ تزكيدىم باؼبادة 
صبح لديهم القدرة على توضيح ت لغتهم كلاللغوية فًتتق

األفكار بتوظيف الكلمات اؼبناسبة كاألسلوب األنسب 
 .ألف األلفاظ ربمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها
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سبكُت األفراد من تنسيق عناصر األفكار اؼبعرب عنها فبا  -
يضفي عليها صباال كقوة تأثَت ُب السامع فضال عن 
سبكينهم من نقل كجهة نظرىم إٔب غَتىم من الناس 

 .بتعبَت سهل كمفهـو
السرعة ُب التفكَت اؼبنطقي كالتعبَت ككيفية مواجهة  -

ة كاؼبفاجئة كتعويدىم كذلك على تنظيم ئاؼبواقف الطار
تعبَتىم عن طريق تدريبهم على صبع األفكار كترتيبها 

 .ترتيبا منطقيا كربط بعضها ببعض
القدرة على مواحهة اآلخرين كتنمية الثقة بالنفس  -

كاإلعداد للمواقف اغبيوية اليت تتطلب الفصاحة كالقدرة 
على االرذباؿ كالتعود على االنطالؽ ُب اغبديث كالطالقة 

فيو كالقدرة على التعبَت عما ُب النفس جبرأة كصدؽ 
 .كتنمية القدرة على االستقالؿ ُب الرأم

اتساع  دائرة التكيف ؼبواقف اغبياة كوف الكالـ يتضمن  -
السؤاؿ كاعبواب كاؼبناظرات كإلقاء التعليمات كاإلرشادات 

 .كإدارة اغبوار كاؼبناقشات كالتعليق على األخبار



اتقاف اؼبالحظات السليمة عند كصف األشياء  -
فالفرد يدقق ُب كتاباتو . كاألحداث كتنوعها كتنسيقها

. لكنو ال يكوف مدققا بصورة جيدة عندما يتحدث 
كىذا االتقاف جيب أف يتصف بالسرعة اؼبناسبة مع انتقاء 

األلفاظ اؼبناسبة للمعاين كذلك الًتاكيب كالعبارات 
 .كالتزكد هبا ألف اؼبتكلم سيحتاج  إليها ُب حياتو اللغوية

هتذيب الوجداف  كالشعور كفبارسة التخيل كاالبتكار  -
كالتعبَت الصحيح عن األحاسيس كاؼبشاعر كاألفكار 

 .بأسلوب كاضح مؤثر
 

  ىمية المحادثة - ج
الوسيلة اللغوية األكٔب اؼبستخدمة من قبل  تعد اادثة 

اإلنساف التصاؿ ما لديو من أفكار أك ما يدكر ُب نفسو من 
مشاعر كأحاسيس لآلخرين كمهارة التحدث تأٌب ُب اؼبرتبة الثانية 
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كمع ذلك فإف مهارة . بعد االستماع من حيث كثرة االستخداـ
التحدث تعترب من أىم اؼبهارات اللغوية إف ٓب تكن أمهها على 

كيرل العلماء أف ىذه اؼبهارة البد أف يتقدـ تعلمها . االطالؽ
على تعلم اؼبهارات القرائية ألسباب تعد من أمهها أف االنساف 
يتحدث قبل أف يتعلم القراءة لذا كاف ال بد أف يتعلمها الطفل 

 .قبل أف يتعلم القراءة

كديكن تلخيص أمهية التحدث أك التعبَت الشفوم ُب 
: النقاط التالية 

التحدث أك التعبَت الشفوم خادـ كـبدـك فمن حيث  -1
كونو خادما فهو مدخل األطفاؿ كبو تنمية ثركهتم من 
األفكار كاؼبفردات قبل تعليمهم القراءة كالكتابة، كمن 

حيث كونو ـبدكما فإف مهارات اللغوية اآلخرل ؾبتمعة 
من استماع كقراءة ككتابة تعمل متضافرة من أجل 

سبكُت الطفل من التعبَت اعبيد كالتحدث بلباقة كتزكيده 
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بالتعبَتات اعبميلة كالًتكيبات اؼبفيدة كإعانتو على 
 .تنظيم أفكاره كحسن التعبَت عنها

التحدث ىو الوسيلة السهلة كالسريعة اليت يستخدمها  -2
 .اإلنساف ُب عالقاتو مع اآلخرين

التحدث ىو الذم يرسم صورة الشخصية ُب أذىاف  -3
خرين فقد ترل إنسانا فتعجبك ىيئتو كظبتو فإذا ما آلا

 .تكلم فإما أف تزدادبو اعجابا أك سقط من نظرؾ
إف من ديتلك ناصية التحدث ديكنو إقناع اآلخرين  -4

بلباقتو ككياسة حديثو كالنجاح ُب التحدث حيقق كثَتا 
 .من األىداؼ اغبيوية ُب اؼبيادين اؼبختلفة

التحدث ىو الشكل الرئيسي لالتصاؿ اللغوم ألم  -5
 .إنساف كأىم جزء ُب اؼبمارسة اللغوية

الدقة ُب التعبَت عند الكالـ تؤدم إٔب خَت كثَت بينما  -6
اإلحفاؽ فيو يؤدم أب فوات الفرص كضياع الفوائد 

 .الكثَتة اؼبرجوة



التحدث ىو أبرز الوسائل اؼبهمة اليت ديكن لإلنساف أف  -7
 .يؤكد هبا ذاتو، كيرضي هبا نفسو ُب مواجهة اآلخرين

 

 مهارات المحادثة-    د

 :تتبابُت مهارات اادثة كفقا لعوامل متعددة منها

حيث إف اؼبهارات الذكورية زبتلف : جنس اؼبتحدث  -1
 .عن اؼبهارات األنثوية

حيث إف مهارات الصغار الكالمية : عمر اؼبتحدث  -2
زبتلف عن مهارات الشباب كما أف مهارات الشباب 

 .زبتلف عن مهارات الشيوخ
حيث زبتلف مهارات اغبديث عند : اؼبستول التعليمي -3

طلبة اؼبرحلة االبتدائية عنها عند طلبة اؼبرحلة الثانوية كما 
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أف مهارات طلبة اؼبرحلة الثانوية زبتلف عن مهارات طلبة 
 .اعبامعات

 : كتتمثل مهارات اادثة بالعناصر التالية 

القدرة على اإللقاء اعبيد دبا يتصف بو من ذبسيد  - أ
للمعاين كترصبة للمواقف كاالنفعاؿ  معها كالتحكم ُب 
نغم الكالـ كموسيقاه اليت تدؿ على اؼبعاين فللتعجب 
نربتو كصوتو كللزجر نغمتو كلالستفهاـ رنتو كللسخرية 
كاالستهزاء ما يدؿ عليها، ككأف اؼبتحدث يضع كل 

 .العالمات بصوتو
نطق اغبركؼ من ـبارجها األصلية بشكل كاضح كىذه  - ب

اؼبهارة من اؼبهارات اؼبهمة، ألف اغبرؼ ما ٓب ينطق 
بشكل سليم ككاضح فقد يفهم على كجو آخر كالشواىد 

، (حرث،حرس): على ذلك كثَتة كلعل من أمهها
 .(ذىاب،زىاب)، (الثمن،السمن)

ترتيب اآلفكار كإعدادىا ذىنيا ُب تسلسل منطقي جيعل  - ح
اؼبستمع حريصا على متابعة اؼبتحدث من الفكرة األكٔب 



كلكي يكوف اؼبتحدث قادرا على توضيح . كحىت األخَتة
الفكرة كاالقناع هبا عليو أف يكوف ماىرا ُب عرض أفكاره 
بطريقة مرتبة من البسيط إٔب اؼبركب كمن اعبزء إٔب الكل 
كمن االلغامض إٔب الواضح فإف ٓب يفعل اؼبتحدث ذلك 
 .ال ديكنو ايصاؿ رسالتو إٔب اؼبستمعُت كافهامهم ما يريد

مهارة الضبط النحوم  كالصرُب اليت تتعلق باألداء - ق
اللغوم حيث أف ذلك ُب غاية األمهية ألف تغيَت حركة 
كاحدة من حركات الكلمة قد يؤدم إٔب تغيَت معناىا 

كمعركؼ أف اؼبعٌت . (عربة بالكسر،كعربة بالفتح)مثل 
مرتبط بالضبط الصرُب ككما أف الضبط النحوم ألخر 

. الكلمة يؤثر ُب اؼبعٌت أيضا، كاإلعراب فرع اؼبعٌت
كالضبط النحوم كالصرُب من أبرز اؼبهارات النحوية اليت 
سبّثل دكرا رئيسا ُب صحة اؼبعٌت كتوضيحو كالبد للمتكلم 

من أف يتدرب عليها ليقف على األخطاء اليت قد يقع 
فيها كأف يستمع إٔب تسجيل كالمو، ٍب يقـو بإعادة 

 .التسجيل



توظيف اؼبفردات اللغوية ألف األلفاظ قوالب اؼبعاين  - ك
كديكن أف يؤدم اللفظ الواحد معاين عدة فعلى سبيل 

اؼبثاؿ ال اغبصر فإف العُت اسم مدينة ُب دكلة اإلمارات 
العربية، كالعُت نبع اؼباء، كالعُت الشخص اؼبختار ُب 

ؾبلس االعياف كال يستطيع الفرد أف يدرؾ ام معٌت من 
اؼبعاين لكلمة العُت إال من خالؿ التعامل مع السياؽ 

اللغوم ككضع كل لفظ ُب موضوعو الصحيح ليستطيع 
 .اؼبستمع فهم اؼبعاين اؼبطلوب

التأثَت القوم ُب السامعُت كالقدرة على استقطاهبم  - ز
كإثارهتم كشد انتبههم كذلك حبسن العرض كقوة االداء 

كسالمة التعبَت كالتفاعل مع االداء كاستخداـ كل 
اإلمكانيات العقلية كاعبسمية ليشعر السامع أف ؿبادثو 

مقتنع سباما بكل ما يقولو كعلى علم تاـ خبط سَت 
 .اغبديث

اغبركات اعبسمية اؼبعربة لشد انتباه )توظيف لغة اعبسم  - ح
 .(اؼبستمعُت



إف كل ىذه اؼبهارات سبثل دكرا بارزا كرئيسا ُب تأثر 
اؼبستمعُت هبا كاستجاباهتم ؼبا يقولو اؼبتكلم فكلما كاف 
اؼبتحدث كاضحا متواضعا ماىرا ُب موجهة اؼبستمعُت 

كاف مقبوال كؿببوبا من اؼبستمعُت كيستطيع ايصاؿ 
 .رسالتو بوضوح كفهم

 
العوامل المؤثرة في تعليم المحادثة   - خ

كالعوامل اليت تؤثر ُب مهارة اادثة، ىي العوامل الداخلية 
 .كالعوامل اػبارجية

 العوامل الداخلية -1
يقصد بالدكافع الداخلية ىو مظاىر النشاط اليت 

  كؽباربدث ُب ذاهتا، كليست ؾبرد كسيلة لشيء آخر،
كدكر اؼبدرس . ثار عظيمة َب تعلم الفرد كسلوكو كعملوآ
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مهم جدا ليدفع الطلبة حىت يظهر ؽبم تكوين اؼبيوؿ 
كالرغبة كاالستعداد كاالنفعاؿ كغَتىا من العوامل الداخلية 

 الرغبة -2
من كإف الرغبة من العوامل اليت تؤثر َب عملية التعلم 

الشركط لنيل أىداؼ التعلم، إذا عدمت الرغبة فال ديكن أف 
ربدث أنشطة التعلم، إف كاف الفرد يرغب َب تدريس مهارة 

. الكالـ فإنو يرغب أف يتحدث هبا يوميا

 : تعريفا للرغبة أهنا (سالمتو) Slameto لقد كضح      
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. 

الرغبة ىي ما جيعل  األشياء أحب إٔب أحد أك عملية دكف 
لرغبة تدفع أحدا أب النجاح ُب التعلم، فبا. األمر من اآلخر

فالطالب الذم يرغب ُب اؼبعلم كيرغب ُب اؼبادة،  يسهل لو 
استيعاب اؼبادة كإذا كاف الطالب يرغب َب مادة أك درس ما 
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Slameto, belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

hal. 180 



فعلى اؼبدرسُت  أف ينهضوا موقفا إجيابيا أك موقفا قبوليا عليها 
. كلعلهم يريدكف أف يهتموا هبا اىتماما عظيما

كعلى العكس، الطلبة الذين ال حيبوف الدركس اليت عرضها 
مدرسوىم فَتغبوف عن التعلم، كذلك لعدـ كجود الدكافع من 

 .عندىم

 (:Alisuf sabri )كقاؿ علي سوؼ صربم
Minat menurut psikologi adalah kecenderungan untuk 

memperhatikan sesuatu dan mengingatnya secara terus 

menerus. 

ىتماـ اؼبرء اسيكولوجي ىي ميل من اؼبيوؿ إٔب  الرغبة
 .بشيئ كاستذكاره على االستمرار

تؤثر الرغبة ُب عملية التعلم ك قباحو تأثَتا عظيما، كمن ٓب 
يكن لديو رغبة ُب تعلم شيئ فلن ينجح ُب تعلمو جيدا، ككذلك 

                                                           
20

 Sarlito Wira Sarwono, pengantar ilmu spikologi, hal. 89 
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 M. Alisuf sabri, Psikologi ilmu pendidikan, hal 84 



إذ  الرغبة من العوامل اؽبامة لشخص ُب نشاط التعلم . عكسو
. داخل اؼبدرسة اك خارجها

 اإلىتماـ -
إف الرغبة كاإلىتماـ شيئاف  ال ينفصالف ُب التعلم، 
كالطالب الذم يرغب ُب الدرس ااؼبعُت دييل  اىتمامو هبذا 

الدرس عادة حىت حيصل على أفضل القدرة، إف الًتغيب كاؼبيوؿ 
.  الطلبة ستؤدم إٔب قباح ُب التعلماىتماـك

 الذكاء -
إف  الذكاء أصبح أداة ضركرية ُب تقدير قباح 

. الشخص على تعلم شيء 

 Ngalim Purwanto :كالذكاء كما قاؿ

 الشخص منذ كالدتو كديكنو أف يفعل تظهر ُبىو القدرة اليت 
 . شيئا بطريقة معينة
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M.Ngalim purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja rosda karya, 1995), hal.180 



 االستعداد -
الكفاءة للتعلم : االستعداد كما عرفو العلماء الًتبويوف ىو

كىو يدكر دكرا ىاما ُب التعلم عامة  كَب ربقيق أىداؼ الطلبة 
 .كاألفراد خاصة

اؼبوىبة  -
إف اؼبوىبة العوامل ُب عملية تعلم اؼبرء كقباحو كىي كفاءة 

خاصة تربز عند اإلنساف كاؼبوىبة تؤثر نتيجة التعلم ُب عظمتها 
إذا . كسفلتها للمادة اؼبخصوصة على قباح عملية التعليم كالتعلم

كاف الوالداف يكرىاف أكالدمها للتعلم ُب قسم مهارة اػباصة دكف 
معرفة موىبتهم سيؤثر ُب الناحية الدراسية أك ُب نتيجة تعلمهم 

 .بل سيكونوف فاشلُت
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Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, 

(jakarta:PT. Rhineka Cipta: 1995), hal. 157 

. ص ،(19639دارا ؼبعارؼ،: مصر) ، التربية وطرق التدريس،صاّب عبد العزيز
21 



 العوامل اػبارجية - ب
:   إف العوامل اؼبؤثرة َب الدكافع اػبارجية ىي

 البيئة -
حييط بو  كمن الدكافع اػبارجية ىي البيئة، كمعناىا كل ما

اإلنساف من العوامل الطبيعية، أك الظركؼ البشرية 
 كعبارة أخرل أف البيئة ىي صبيع العوامل .كاالجتماعية

اػبارجية اليت تؤثر ُب الكائن اغبي من بدء منو من اػبطة اليت يتم 
 .فيها التلقيح

كيدرؾ من ىذين التعريفُت أف البيئة من العوامل اػبارجية 
كالبيئة . اليت تؤثر ُب عملية التليم كالتعلم كاؼبنزؿ كاجملتمع كاؼبدرسة

 :تنقسم أب ثالثة اقساـ

البيئة األسرية  -

                                                           

 21.،ص...التربية وطرق التدريس صاّب عبد العزيز، 
، الطبعة ، اصول التربية ونظام التعليمعبد الواحد الواُب كاآلخركف

 11.األكؿ، ص



األسرة مؤسسة اجتماعية سبثل اعبماعة األكٔب لفرد كفيها 
كىى أىم اؼبؤسسات االجتماعية الىت أقامها . يرىب األطفاؿ

اإلستمرار حياتو ُب اعبماعة كتنظيمها، كىي الوحدة الوظيفية 
اؼبكونة من الزكج كالزكجة كاألبناء اؼبرتبطة برباط الدـ كاألىداؼ 

. اؼبشًتكة

األسرة تؤثر كثَتا ُب تعلم الطلبة اللغة العربية كمنها ىي  
كانوا ال  لو. الطرؽ اليت يستعملها االباء ُب تربية أكالدىم

يهتموف بأمهيات كخواع أبنائهم ُب التعلم كال ينظموف أكقاهتم 
ؼبذاكرة الدركس  كال يكملوف أدكاهتم اؼبدرسية كاليبالوف ىل 

يتعلموف أـ ال كال يريدكف أف يعرفوا تقدـ دراسة أكالدىم، مهما 
كانوا من اؼبمكن ماىرين كلكنهم ال يتعلموف منتظمُت 

فاجتمعت اؼبسائل كاؼبشكالت فيتأخركف ُب تعلمهم 
 .كيتكاسلوف

                                                           

مكتبة األقبلو : مصر) ،اجتماعات التربيةُب  منَت اؼبرسي سرحاف،
 18.، ص(1978اؼبصرية، 



 البيئة اؼبدرسية -
      ىذه البيئة اليت فيها يتعلم الطالب كيعامل أصحابو حسنة 

كانت أـ قبيحة اؼبعاملة كىي تتعلق بأحواؿ اؼبعلمُت كطرؽ 
تدريسهم كاؼبنهج الدراسي اؼبستعمل ُب تلك اؼبدرسة كالعالقة 

بُت الطلبة كاؼبعلمُت كنظاـ اؼبدرسة كاؼبواد الدراسية كالوقت 
. الدراسي

 إف للمدرسة أثارا ُب تكوين أحواؿ الطلبة، كىي هتتم هبا اىتماما 
كبَتا ُب تكوين أحواؿ معاشرة الطلبة فيها كتنصح كترشد الطلبة 

الذين جياكزكف نظاـ اؼبدرسة كثَتا كيتكاسلوف ُب التعلم، 
ىتماما جيدا بأحواؿ اكبعكسها إذا كانت اؼبدرسة ال هتتم هبا 

ياهتم فيجاكز الطلبة نظاـ اؼبدرسة كثَتا ّبالطلبة كال هتتم، 
كذلك على كل مدرسة أف تراعي ىذه . كيتكاسلوف ُب التعلم

األحواؿ لتكوف أحواؿ التعليم جيدة كسهل ؽبا إزالة التفاكت بُت 
 .الطلبة
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 عيةاالبيئة االجتم -
اجملتمع من العوامل اػبارجية اليت تؤثر أحواؿ الطلبة 

دث ىذه اآلثار عندما يسكن الطلبة مع اجملتمع، تحالدراسية، ك
كالطلبة ؽبم أنشطة ُب اجملتمع كىي تؤثر كثَتا ُب تنمية فرديتهم، 
فإذا اشًتؾ الطلبة مثال كثَتا ُب اجملتمع كىي ُب أنشطة اؼبنظمة 

كاألنشطة الدينية فجعلت كلها دراسة الطلبة غَت جيدة ألنو قد 
قضوا الفرصة كثَتة للمجتمع كالسيما إذا كانوا اليستطيعوف أف 

 كاجملالت كالقراءات اؼبنتشرة ُب اجملتمع .يقسموا الوقت جيدا
كذلك ؽبا أثر عظيم ُب نفس الطلبة الذين حيبوف أف يقرؤكىا 

كسهل عليهم أف جيدكىا صبيعا ُب أم مكاف، إذا كانت قبيحة 
فأثرت القبيحة ُب نفس الطلبة كإذا كانت جيدة فأثرت كذلك 

 .اعبيدة

 
                                                           

 ،التربية وطرق التدريسصاّب عبد اعبيد كعبد العزيز عبد اجمليد، 
 71-99. ص ،(دار الكتب العلمية، بدكف سنة: بَتكت)

 71-79 .ص ،...في  جتماعات التربيةمنَت اؼبرسي سرحاف، 



الفصل الثالث 

 منهج البحث

 

 طري ة البحث -  
إف اؼبنهج الذل تستعملو الباحثة ؽبذه الرسالة ىو منهج  

كىو منهج  يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد كصفها . كصفي
كتفسَتىا كتوضيح العالقة كمقدارىا كؿباكلة اكتشاؼ األسباب 

 .الكامنة كراء الظاىر

كعبمع البيانات كاؼبعلومات اليت ربتاج إليها الباحثة يكوف 
كقامت . بطريقة البحث اغبقلي من خالؿ  اؼبقابلة كاالستبانة 

الباحثة بتحليل البيانات على أساس البحث الكيفي، كىو 
. البحث الذم يهتم بوصف البيانات عبمع أحواؽبا كربليلها

                                                           

المدخل  لى البحث في العلوم  الدكتور  صاّب  بن ضبد العساؼ، 
 189. ، ص(ـ2000اؼبكتبة العبيكاف،: الرياض) السلوكية، الطبعة الثانية



كأما الطريقة اليت قامت هبا الباحثة عبمع البيانات ُب ىذه 
. الرسالة فتكوف على الطريقة العشوائية

كىي ال تعٍت الفوضى كإمنا تعٍت أف الفرصة عشوائية 
كدرجة االحتماؿ كاحدة ألم فرد من أفراد ؾبتمع البحث ليتم 

كديكن .  أحد أفراد عينة البحث دكمنا أم تأثر أك تأثَتقاختيار
 :تنفيذ  االختيار العشوائي ىذا بإحدل طريقتُت كىي

 

كذلك بإعطاء كل فرد من : الطريقة البسيطة  -1
أفراد ؾبتمع البحث رقمان ٍب خلط األرقاـ جيدان حىت ال ديكن 
تسلسلها أك معرفتها، كمن ٍب سحب أرقاـ بعدد حجم العينة 

اؼبراد ليتم تطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة فبثلة جملتمع 
 .البحث

 
                                                           

  98..،ص..صالح بن  مد العساف

، المدخل  لى البحث في العلوم  الدكتور  صاّب  بن ضبد العساؼ
 97، ص (ـ2000اؼبكتبة العبيكاف،: الرياض) ,السلوكية، الطبعة الثانية



كىي عبارة : استخداـ جداكؿ األعداد العشوائية  -2
عن قائمة من األرقاـ ًب ترتيبها بواسطة الكمبيوتر كذلك لضماف 

ستخداـ ىذه الطريقة إال إذا العبأ الباحثة تكال . عدـ تسلسلها
كاف عدد أفراد ؾبتمع البحث كبَتان نظران ؼبا تتطلبو من جهد 

 .ككقت كبَتين
كاختارت الباحثة الطريقة إلختيار العينة ُب ىذا البحث 

 .ىي الطريقة البسيطة

 

 المجتمع والعينة- ب
 اؼبستول بت صبيع طلكأما اجملتمع ُب ىذا البحث فو

 ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  2017 سنة دخوؿب الثالث
كأخذت .  طالبا170الرانَتل اإلسالمية بند أتشيو كعددىم  

 كمن ىؤالء .طالبا170 من% 15الباحثة العينة ُب ىذا البحث 
ية كىي من كل ئطريقة العشوااؿ أخذت الباحثة العينة بلبةالط



 20 طالب حىت تصل عددىم 5-4صفوؼ أخذت الباحثة 
. طالبا

كالطريقة اليت قامت هبا الباحثة الختيار العينة ؽبذا 
 .البحث ىي الطريقة العشوائية كفقا بأغراض البحث

: كىذا مناسبا دبا قالت سهرسيمى أركنتو

 إذا كاف اجملتمع أقل من مائة فمن األفضل أف يؤخذ 
كلهم حىت يكوف ذلك البحث حبث اجملتمع، كإف كاف عددىم 

 . أك أكثر25-20أك % 15-10كثَتا فيمكن أف يؤخذ 

 
“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, sehingga penilitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih 

besar dari 100, maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.
35
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 دوات البحث - ج
 كاؼبراد بأدكات البحث ىي الوسائل اليت ديكن هبا الباحثة

. معلومات البحث صبع

 :كذبمع اؼبعلومات باألدكات كىي

 

 اؼبقابلة -1
إف اؼبقابلة أداة من أدكات البحث، كىي ؿبادثة  اعبادة 

قـو هبا شخص مع  شخص آخر أك أشخاص آخرين، مموجهة 
 . كالتشخيص كالعالجقىدفها استعانة هبا ُب التوجي

كقامت الباحثة باؼبقابلة الشخصية مع معلمي اادثة 
 .كرابطة طلبة اللغة العربية

                                                           

 المدخل  لى البحث في العلوم السلوكية، ,صاّب بن ضبد العساؼ
 100 .ص ،(ـ2000-ق 1416 سنة اؼبكتبة العيكاف، :الناشر) ،الطبعة الثانية

    388 .ص ،...صاّب بن ضبد العساؼ



 االستبانة -2
اإلستبانة ىي اؼبدلوؿ الصحيح للمراد منها الذم يشَت 

إٔب تلك اإلستمارة اليت ربتوم على ؾبموعة من األسئلة أك 
العبارات اؼبكتوبة مزكدة  بإجابتها أك اآلراء اتملة أك بفراغ 

يراه  كيطلب من اجمليب عليها، مثال اإلشارة إٔب ما. لالجابة
مهما أك ما ينطبق عليو منها، أك ما يعتقد أنو ىو اإلجابة 

 .الصحيحة

ستبانة موزعة على الطالب اعبدد ُب اؼبستول الثالث الا
كربتوم اإلستبانة أسئلة من مشكالت تعلم . بالطريقة العشوائية

اادثة عند الطلبة كمشكالت ُب اؼبادة كشكال ؿباكالت من 
ك لكل ىذه النقط كمن كل نقطة . اؼبدرسُت غبل اؼبشكالت

 . ُب كل اؼبستولتنشأ كبو طبسة أسئلة أك  يزيد عليها

 

 
                                                           

  342. ص.. .، المدخل  لى البحثالدكتور صاّب بن ضبد العساؼ



كيفية تحليل البيانات   - د
تستخدـ الباحثة ربليال كيفيا لتحليل البيانات ُب  ىذا  

التحليل الكيفي ىي يقصد بو إستنتاج اؼبؤشرات "البحث، 
، "كاألدلة الكيفية كؿباكالت الربط بُت اغبقائق كإستنتاج العالقات

كالتحليل الكمي ىي يقصد بو ربليل اؼبعلومات رقميا، أم 
" إستنتاج اؼبؤشرات كاألدلة الرقمية الدالة على الظاىرة اؼبدركسة

 كالكمى تستعمل أيضا على صورهتا البسيطة للبيانات 
 .العددية

ما ىي عوامل مشكالت " كإلجابة أسئلة البحث كىي
الطلبة ُب تعلم اادثة، كما ؿباكلة الطلبة ُب تعلم اادثة، ىل 

، كانت الباحثة "ىناؾ ؿباكالت اؼبدرسُت غبل ىذه اؼبشكالت
: تستخدـ اإلستبانة حيث تكوف النتيجة كمايلي

 

                                                           

، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصاّب ابن ضبد العساؽ، 
 104. ص ،(ـ2000-1416اؼبكتبة العيكاف، : الناشر)الطبعة الثانية، 



 P =
𝑓

𝑁
× 100% 

= P   مؤية الدرجات

 = N عدد الدرجات 

= f   التكرار 
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الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 عرض البيانات -  
لقد حبثت الباحثة ُب الفصل الثالث فبا يتعلق دبنهج   

كُب ىذا الفصل . البحث كاألدكات اؼبستخدمة فيو عبمع البيانات
تورد الباحثة نتائج البحث ُب البحث اغبقلي جبامعة الرانَتم 

االسالمية اغبكومية اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية كتأىيل 
-B: اؼبعلمُت ُب جامعة الرانَتم دار السالـ بندا آتشية برقم 

1375/Un.08/FTK/KP.07.6/01/2018 يناير 30  ُب التاريخ 
 .  ـ2018

قبل أف تقدـ الباحثة ُب عوامل مشكالت تعلم اادثة 
دراسة )عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستول الثالث 

تعرض الباحثة  (كصفية ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتم
. ة عن ميداف البحث



 لمحة عن ميدان البحث - ب
 دار السالـ –كانت جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية 

 كىي تقع ُب  بإندكنسيابندا آتشية إحدل اعبامعات اإلسالمية– 
  غربىذه اعبامعةتقع  دار السالـ مدينة بندا آتشية، حي

 5كنشأت ىذه اعبامعة ُب تاريخ . جامعة شيخ كواال اغبكومية
أسست ىذه اعبامعة كاعبامع الوحيدة  .ـ1963أكتوبر 

اؼبستقلة كأثناء ذلك تتكوف على كليات يعٍت كلية الشريعة ككلية 
كٍب أف جامعة الرانَتم ىي مؤسسة . الًتبية ككلية أصوؿ الدين

الًتبوية العالية ربت رعاية كزيرة الشؤكف الدينية للجمهورية 
اإلندكنسية اليت تدير علوما متعددا كالدراسة األسسية، منها 

 .الدراسة اإلسالمية مع فركعها كالعلـو العامة األخرل

مأخوذة من اإلسم اؼبؤخر من أحد " الرانَتم"الكلمة 
العلماء الكبَت كمفيت ؼبملكة أشيو دار السالـ اؼبشهورة ُب عصر 

يعٍت الشيخ  (ـ1641-1637)حكومة السلطاف إسكندار ثاين 
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ُب بالد  (اآلف رندير)نور الدين الرانَتم الذم جاء من رانَت 
كىذا العآب قد منح إعانة كبَتا ُب فكرة لتطوير اإلسالـ ُب . اؽبند

 .إندكنيسيا عامة كُب أشية خاصة

كحىت اآلف قد تطورت جامعة الرانَتم تطورا سريعا بظهور 
ككلية األدب  (ـ1967)كليات جديدة، منها كلية الدعوة 

ككلية العلـو اإلجتماعية كالسياسية ككلية السكولوجية  (ـ1983)
. ككلية العلـو الطبيعية كالتكنولوجية ككلية اإلقتصادية اإلسالمية

، كباإلضافة إٔب 2014 كليات أخَتة السابقة سنة 4كأسست 
ذلك قد فتحت جامعة الرانَتم برامج الدراسات العليا منذ 

، كاآلف ربت 2002 كبرامج الدراسات الدككتورة منذ1989
تتكوف جامعة الرانَتم . الرئاسة دككتور كاركؿ كليدين اؼباجستَت

 . أقساـ43 كليات ك9اإلسالمية اغبكومية على 

رسالة بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت اؿ زبص الباحثة ىذهك 
 .فمن األصلح أف يعرض قليال عن كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت



مسلم  كعميدىا اآلف الدكتور قسما 13 كلية الًتبية اليـو ضم ت
 .غزإب

 

 : كزبتار الباحثة قسم تعليم اللغة العربية 

ككاف قسم تعليم اللغة العربية من األقساـ اؼبوجودة ُب  
كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت عبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية 

بندا آتشية، فتعلم فيو طالب اللغة العربية  كعلم النحو كالصرؼ 
كعلـو الًتبية  . كالبالغة كعلـو تعليم اللغة العربية كطرؽ تعليمها

كعلم فلسفة الًتبية كإحصاء الًتبية كإدارة الًتبية كعلم النفس 
الًتبوم كغَتىا كباػبصوص فبا ديكن إعداد كتكوين اؼبدرس 

أك اؼبتأىل لتعليم العربية للطالب ُب اؼبدارس اإلسالمية اؼبتوسطة 
. الثانوية
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جعل قسم تعليم اللغة العربية  رؤية تأسيس ىذا القسمك 
 كأما بعثة .مركز تطوير تعليمها بتأسيس متعدد الوسائل

:  تأسيسو كما يأٌب 

 إقامة الًتبية كالتعليم ُب ؾباؿ علم اللغة العربية كعلم  -1
 .الًتبية

نشر البحث ُب ؾباؿ تربية اللغة العربية بتأسيس متعدد   -2
 . الوسائل لرفع جودة تعليم اللغة العربية

 .  اللغة العربيةتعليمتنفيذ اػبدمة للمجتمع ُب   -3
 بكل اؼبؤسسات اليت تدخل بكلية التعاكف تأسيس  -4

 .الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت قسم   اللغة العربية
مفخر .الدكتور أكرئيس قسم تعليم اللغة العربية اآلف 

كإف اؼبدرسُت أك ااضرين ُب ىذا القسم اؼباجستَت  ؿبمد،
دراسة اإلسالمية كعلـو اؿمتخرجوف من قسم تعليم اللغة العربية ك

الفقو العصرية كدراسة اإلسالمية كعلـو القرآف ُب مستول 
. كمنهم من التحق بدراستهم العليا خارج البالد, الدكتورة
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كاف عدد اؼبدرس الدائم ُب قسم اللغة العربية جبامعة 
 مدرسا، 7 مدرسا، كعدد مدرسي اادثة الدائم  30الرانَتم 

 . مدرسا4كعدد اؼبدرس ٓب حيدد ُب قسم اللغة العربية 

  

  :المراىق ل سم اللغة العربية-  ج
  إدارة قسم تعليم اللغة العربية -1
 معمل اللغة العربية  -2
اؼبكتبة   -3

 تحليل البيانات         

كقدمت الباحثة االستبانة للطلبة كىذا ؼبعرفة عوامل 
 ككذلك كؿباكلة الطلبة،مشكالت الطلبة ُب تعلم اادثة، 

. ؿباكالت اؼبدرسُت غبل ىذه اؼبشكالت

 عوامل مشكالت الطلبة ُب تعلم اادثة -
الباحثة عوامل مشكالت الطلبة ُب تعرؼ ذا البحث بوك

 : ُب اعبدكؿ اآلٌبكرد، كما 2017تعلم اادثة ُب سنة دراسية 



 1-4 دكؿاِب

 قسم اللغة العربية  الطلبةاختيار

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 75 15نعم أ 

 ٪25 5ال ب 
- - .... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من اعبدكؿ أف أكثر الطلبة خيتاركف ىذا القسم ساساألعلى     

 . من الطلبة ٓب يكن من اختيارىم٪25من الرغبة أنفسهم كإمنا 
  

 2-4 اعبدكؿ

 قسم اللغة العربية سبب اختيار الطلبة

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 75 15 ة النفسإرادأ 



٪ 20 4 الوالدين اغبث منب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
من اعبدكؿ السابق يفهم أمنا أكثر من حجة الطلبة 

اختيارىم قسم اللغة العربية بإرادة أنفسهم كمنهم من ٓب تكن 
 . إرادتو كلكنو ناجح من اختيادىم ُب ىذا القسم

 

 3-4 اعبدكؿ

  قبل الدخوؿ هبذا القسمة الطلبةخلفية دراس

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 35 7عهد العصرم آبأ 

٪ 5 1 تقليدلعهد اؿآبب 
 العالية الكومية اؼبدرسةج 

/ اإلسالمية
6 30 ٪



غَت اغبكومية 
العالية  اؼبدرسةد 

اؼبهنية اغبكومية /الكومية
6 30 ٪

- - ..... ق 
٪ 100 20 اجملموع 

من اعبدكؿ السابق أف الطلبة ؽبم القدرة ُب اللغة العربية، 
كمايبدك أف خلفية دراسة الطلبة أكثرىم متخرجوف ُب اؼبعهد 

العصرم، إذف قليل منهم من ٓب تكن عندىم خربة ُب درس اللغة 
 .العربية

 4-4 اعبدكؿ

 بقسم اللغة العربية مناسبة خلفية الدراسة بااللتحاؽ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 20 4  بشدة مناسبأ 

٪ 55 11مناسب ب 
٪ 25 5غَت مناسب ج 



- - .... د 
٪ 100 20 اجملموع 

من ىذا اعبدكؿ يرل أف الطلبة ؽبم أساس ُب اللغة العربية 
 من ٪ 25حىت يكونوا مناسبُت إلنتحاؽ بقسم اللغة العربية، ك

 . ال مناسب فيو

 5-4 اعبدكؿ

 ُب تكلم اللغة العربية ة الطلبةرغب

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 85 17  بشدة رغبةأ 

٪ 5 1 فيو رغبة الب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
كعامة أف الطلبة يرغبوف ُب تكلم اللغة العربية إف كاف 
عندىم أساس ُب اللغة العربية ألنو عندىم اإلرادة ؼبعرفة ىذه 

ك .   أف الطلبة يرغبوف ُب تكلم العربية٪90كأكرب العدد . اللغة



 يقدموف أف عندىم الرغبة أحيانا فيو من حسب ٪5أف 
 .الوجدانية الطيبة كبو التعلم

 

 6-4 اعبدكؿ

تكلم اللغة العربية ُب بة كلصع باركشعاؿ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 75 15نعم أ 

٪ 15 3ال ب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
اعبدكؿ قبلو يفهم أف الطلبة لديهم على أساس ىذا 

 منهم يشعركف ٪75اإلرادة القوية ُب تكلم اللغة العربية لكن 
كىناؾ من يتكلم كلكن حينما يتكلموف . بالصعوبة حُت التكلم



بالعربية عندىم الشك باعبملة اليت ستقدموهنا كعندىم صعوبة ُب 
 .تقدًن األفكار

 7-4 اعبدكؿ

 اللغة العربيةقسم  ب عن مادة اادثة الطلبةرأم

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 10 2سهلة أ 

٪ 70 14 معتدلةب 
٪ 20 4صعبة ج 
- - .... د 

٪ 100 20 اجملموع 
أف مادة اادثة مناسبة على أساس ىذا اعبدكؿ 

بقدرهتم، أهنم يعربكف أف مادة اادثة ليس من اؼبواد صعوبة 
 . فهمها امنا قليل منهم من ال يفهم

 



  8-4 اعبدكؿ

ؽ اادثة اليومية م تطبُب اؼبشكلة اسباب

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
 ًندؽ ت ُببةكصعاؿأ 

 راءاأل
7 35 ٪

٪ 30 6اػبوؼ من اػبطأ ب 
٪ 30 6  للتدرب األصدقاءعدـج 

٪ 5 1.... د 
٪ 100 20 اجملموع 

أف اؼبشكلة اليت ظهرت عند على أساس ىذا اعبدكؿ 
الطلبة حُت تطبيقها يوميا ىي الصعوبة ُب تقدًن األفكار ُب 

 .التكلم كمنهم من يكوف  عنده كسل ُب تطبيقو

 

 



 9-4 اعبدكؿ

 اادثة ةبكسبب صع

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 50 10 اؼبفردات قلةأ 

 تطبيق مشكلةب 
التصرؼ 

7 35 ٪

٪ 15 3.... ج 
100 20 اجملموع 

 ٪
يرل أف الصعوبة  ذبعل الطلبة ُب اادثة على أساس ىذا 

من قلة حفظ اؼبفردات كاؼبشكلة التصريفية كما عندىم 
 .األصحاب للتكلم هبا كال البيئة تنشئ الكالـ العريب

 

 



 10-4 اعبدكؿ

طأ ُب القواعد اللغوية الشعور باْب

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 70 14 مشكلة ؽباأ 

٪ 25 5 مشكلة  ؽباليستب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
يرل أف الطلبة عندىم اؼبشكلة على أساس ىذا اعبدكؿ 

إذا تكلموا بالعربية فيو من كقوع اػبطأ ُب القواعد على األخصى 
ُب التصريفا كؽبم الشعور باػبجل حُت التكلم ُب الوقوع على 

 .األخطاء

 

 

 



 11-4 اعبدكؿ

أسئلة اؼبدرس باللغة العربية   ُب إجابةةبكصعاؿ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 70 14نعم أ 

٪ 5 1ال ب 
٪ 25 5.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
يفهم أمنا أكثر الطلبة صعب ؽبم  على أساس ىذا اعبدكؿ 

إجابة أسئلة اؼبدرس ُب عملية التعليم كالتعلم أك خارج  الفصل، 
كبعضهم من يقدموف األفكار أهنم فامهوف قوؿ اؼبدرس كُب بعض 

 .األحياف أهنم ال يفهمونو

  



 محاولة الطلبة في ممارسة المحادثة  -
 الطلبة ُب ؿباكلةذا البحث تريد الباحثة أف تعرؼ بو 

 :  ُب اعبدكؿ اآلٌبكرد اادثة، كما فبارسة
 

 12-4 اعبدكؿ

 الكالـ بالعربية مع اػبطأ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 80 16 االصالحؿباكلة أ 

٪ 0 0باالة آبدكف ب 
كسل ُب التكلم اؿج 

هبا 
3 15 ٪

٪ 5 1.... د 
٪ 100 20 اجملموع 

أف الطلبة يرغبوف على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة 
ُب تكلم اللغة العربية، كحياكلوف ُب اصالح األحطاء عندما يقع 



اػبطأ ُب تكلم اللغة العربية، بل بعضهم من يتكلموف هبا يريدكف 
 .أف يصلحوا بل صعب ؽبم أف يعربكا ما ُب أنفسهم

 13-4 اعبدكؿ

 فهم عندـ شرح اؼبدرس باللغة العربية

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 25 5مفهـو أ 

٪ 70 14 الفهم قلةب 
- - غَت مفهـو ج 
٪ 5 1.... د 

٪ 100 20 اجملموع 
أف من مشكلة على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة 

الطلبة ال يفهموف جيدا ما شرح اؼبدرس باللغة العربية مباشرة 
ككذلك حينما يقدموف آراءىم أف ليس كل منهم يفهموف، 

كلكن يفهموف إذا شرح اؼبدرس اؼبادة بالبطئ أك باؼبفرات اليت قد 
 .ظبعوا من قبل



 14-4 اعبدكؿ

 تصرؼ ُب الشًتاؾ مادة اادثة

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
الرضا على عمل أ 

 بشدةجبت االو
8 40 ٪

٪ 55 11 الرضاب 
٪ 5 1 عدـ الرضاج 
- - .... د 

٪ 100 20 اجملموع 
 من ٪55 أف على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة 

  .الطلبة يرضوف إذا اعطى اؼبدرس الواجبات من فبارسة اادثة

 

 

 



 15-4 اعبدكؿ

 باللغة العربية ة الطلبة للتكلمؿباكؿ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 75 10نعم أ 

٪ 15 3ال ب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من ٪75 أف على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة

الطلبة حياكلوف للتكلم باللغة العربية كمنهم يقدموف أف عندىم 
ؿباكلة للتكلم لكن تعرضهم مشكلة من ناحية اؼبوضوع  الغريب 

 .عن البيئة  أك لسبب الشغوؿ بالعمل

 

 

 



 16-4 اعبدكؿ

كتاب اادثة سبلك 

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 55 11نعم أ 

٪ 35 7ال ب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
من % 55 على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة أف

الطلبة ؽبم كتاب معينة ُب تعلم اادثة كمن ىذه البيانات نظرت 
الباحثة أف تصفهم ؽبم إرادة قوية ُب تعلم اادثة كبعض اآلخر 

 .ٓب تنشأ الرغبة من أنفسهم

 

 

 



 17-4اعبدكؿ 

 .التحرل ُب القاموس عن اؼبفردات الصعبة

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 80 16نعم أ 

٪ 10 2ال ب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
أف الطلبة ؽبم على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة 

الرغبة ُب فبارسة اادثة العربية كعندىم اإلرادة للبحث ُب 
القاموس حينما كجدكا اؼبفردات الصعبة كمنهم يفتح القاموس 

 .أحيانا أك يهملها إف كانت اؼبفردات ليست من الواجبات

 

 

 



 18-4 اعبدكؿ

 اؼبوعد ُب تكلم العربية مع الزمالء

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 60 12نعم أ 

٪ 30 6ال ب 
٪ 10 2.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
أف الطلبة على أساس ىذا اعبدكؿ نظرت الباحثة 

يستعملوف اادثة العربية صباعيا بل نتيجة من اإلجابة اؼبفتوحة 
 .بعضهم عقدكا اؼبوعد كلكن ٓب يفوا ىذا اؼبوعد

 19-4 اعبدكؿ

 ة اادثة الطلببتطوير  الطلبة رابطةاـىتما

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 20 4نعم أ 



٪ 75 15ال ب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من الطلبة ٪75 أف من  الباحثةترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 

  .يركف أف رابطة الطلبة ال هتتم بًتقية اادثة عند الطلبة

 

 محاوالت المدرسين لحل ى ه المشكالت -
ؿباكالت اؼبدرسُت غبل ىذه  الباحثة عرؼذا البحث تبوك

 ُب كرد، كما 2017 ُب تعلم اادثة ُب سنة دراسية اؼبشكالت
: اعبدكؿ اآلٌب

 20-4 اعبدكؿ

خارج الفصل  كأتكلم اؼبدرس يوميا باللغة العربية ُب الفصل 

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 15 3نعم أ 



٪ 65 13ال ب 
٪ 20 4.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من ٪65 من  الباحثةترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 

أف ليس كل اؼبدرس من  يتكلم بالعربية يوميا ُب  إجابة الطلبة 
كل لقاء ؼبادة اادثة ُب الفصل أك خارج الفصل، كىذا من 

 .اؼبمكن من األمور الىت ال تدفع الطلبة ؼبمارسة اادثة

 21-4 اعبدكؿ

لتكلم باللغة العربية ؿافع اؼبدرس كد

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 70 14نعم أ 

٪ 10 2ال ب 
٪ 20 4.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 



عامة اؼبدرسُت  الباحثة ترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 
حيثوف الطلبة للتكلم بالعربية بل من اإلجابة اؼبفتوحة أف بعض 

الطلبة يقولوف من قلة الدكافع من اؼبدرسُت ُب تكلم اللغة العربية 
بل أحيانا أف اؼبدرس دفع الطلبة دفعاقويا بل من الطلبة ال 

 .يدفعوف إليها

 22-4 اعبدكؿ

 اؼبدرس الواجبات بعد الدراسة تقدًن

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 45 9نعم أ 

٪ 40 8ال ب 
٪ 15 3 ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من ٪45 أف   الباحثةترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 

 يدؿ على  أعطى الواجبات بعد الدراسةالطلبة جيبوف أف اؼبدرس



قلة االىتماـ بالواجبة ُب اادثة أك أف بعض اؼبدرسُت ال يفموف 
 .هبا

 23-4 اعبدكؿ

لتكلم بالعربية ؿ  الطلبةـ اؼبدرسازاؿ

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 35 7نعم أ 

٪ 60 12ال ب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 أف الطلبة غَت  الباحثةترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 

ملزمُت بالكالـ بالعربية، كمن اؼبدرسُت من يلـز التحدث بالعربية 
 .كلكنو ال يكلفهم بشدة  ؼبن ال يطيع النظاـ

 

 



 24-4 اعبدكؿ

 غبفظ اؼبفردات بكل اؼبوضوع  الطلبةـ اؼبدرسالزا

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 25 5نعم أ 

٪ 70 14ال ب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 من ٪25من  الباحثة  ترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ

إجابة الطلبة أف اؼبدرسُت ال يلزموهنم غبفظ اؼبفرات من كل 
موضوعات الدركس، كمن الطلبة من جييب أف اؼبدرس من يلـز 
الطلبة غبفظ الفردات كزعمت الباحثة أف اؼبدرس حيثهم غبفظ 

 .اؼبفردات

 

 



 25-4 اعبدكؿ

 كل اللقاء تدريب اؼبدرس ؿبادثة  الطلبة 

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 75 15نعم أ 

٪ 20 4ال ب 
٪ 5 1.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
من إجابة الطلبة  الباحثة ترل على أساس ىذا اعبدكؿ 

أف اؼبدرس يدرب الطلبة ُب اادثة كمن اإلجابة اؼبفتوحة يرل 
الطلبة أف بعض  اؼبدرسي يدرب الطلبة تدريبا جيدا كلكنهم 

 .يشعركف بالكسل ُب التعلم

 

 

 



 26-4 اعبدكؿ

 قسم تعليم اللغة العربية البيئة للمحادثة إجيادة

اؼبؤية التكرار احتماؿ األجوبة رقم 
٪ 30 6نعم أ 

٪ 45 9ال ب 
٪ 25 5.... ج 

٪ 100 20 اجملموع 
 ٓب يكن من قسم  الباحثةترلعلى أساس ىذا اعبدكؿ 

اللغة العربية سعي إلجيادة البيئة اللغوية كلو قاؿ بعض الطلبة أف 
 .البيئة موجودة لكن ٓب يكن من تنظيم قسم اللغة العربية

 :  آراء الطلبة ُب درس اادثة 

 من الطلبة من يقولوف أهنم ضعفا ُب اادثة كحينما   -1
شرح اؼبدرس اؼبادة باللغة العربية أكثرىم ال يفهمونو 

إال قليال منها، كلكن منهم من يفهم كىم يرجوف من 
اؼبدرس أف يهتم هبم بأف ال يتكلم بالعربية طوؿ 



عملية التدريس كيرجوف من قسم اللغة العربية أف 
 جيعل ؽبم البيئة اللغوية

من الطلبة من يقوؿ أف اؼبدرس ال يستخدـ التعلم  -2
 .النشاطى ُب تدرس ؿبادثة العربية

 من الطلبة من يقًتح للطلبة كاؼبدرسُت البد أف  -3
جيعلوا اللغة العربية لغة اتصالية ُب التعليم كالتعلم 
 .لزيادة اؼبفردات عند التكلم كترقية آفامهم اللغوية

 من الطلبة من يقوؿ للمدرس أف يتكلم باللغة  -4
 .العربية حىت يكوف الطلبة قادرين عليها

من نتائج اؼبقابلة الشخصية مع مدرسي اللغة العربية اليت 
 :حيتاج إليها ىذا البحث لالسباـ فتكوف اإلجابات كما يلي

مع  الباحثة ت قاـٌبنتائج اؼبقابلة الشخصية اؿ -1
امعة بج (أبيزار اؼباجستَت)  اللغة العربيةةدرسـ

 :الرانَتم 
قدمت ابيزار عوامل مشكلة الطلبة ُب تعلم اادثة، 
كؿباكلة الطلبة ُب تعلم اللغة العربية، كؿباكلة اؼبدرس 

حيث . ُب حل مشكلة الطلبة ُب تعلم اادثة



قالت أف الطلبة الذين يتعلموف اادثة معها ُب 
اؼبستول الثالث بأف خلفية دراستيهم ـبتلفة منها 
من زبرج ُب اؼبعهد العصرل، كاؼبعهد التقليدم، 

كاؼبدرسة العالية اإلسالمية كاؼبدرسة اغبكومية 
كىذه صبيعا تؤثر ُب لوف تعلم اللغة العربية . العامة

خاصة ُب مادة اادثة، ألف خلفية الدراسية 
اؼبختلفة تنشيئ مشكلة كبَتة ُب تطوير اادثة 

فمثال حينما أمر اؼبدرس الطلبة للتكلم فيما بينهم، 
ىناؾ من ال يقدر اادثة كثَتا كمنهم من فهم كثَتا 

كمنهم من يكوف متوسط كمنهم من يفهمها إال 
كمن ىذه األحواؿ أف اؼبدرسة تريد أف ترفع . قليال

مستواىم ُب اادثة حىت ال يكوف التفاكت بينهم 
بعيدا عقب خلفية الدراسة من اؼبعهد أك من 

كإهنا ذبعل الطرؽ اؼبناسبة للطلبة كىي . اؼبدرسة
بإتاحتهم اغبرية ُب اادثة كتطبيقها ُب بيئتهم، كما 

أهنا أعطت الواجبات ؽبم لدفعهم على اادثة 



اعبيدة كأيضا أف يعملوا  الواجبات بتحرير موضوع 
معُت كطلبت منهم أف جيعلوا ىذا اؼبوضوع حوارا 
أك ؿبادثة ٍب طلبت منهم أف يتشاكركا بينهم من 

كىي قالت للباحثة أف الطلبة . نتائج اادثة بالفرقة
حيتاجوف إٔب الدكافع القوية لتعلم اادثة كقد حثت 

اؼبدرسة الطلبة إف ينشؤا البيئة اللغوية ؼبمارسة 
اادثة لتدفعهم ُب تكلم اللغة العربية بل أحيانا 

أهنم مازالوا ُب خوؼ من اادثة للعوامل اؼبختلفة 
من االستحياء ُب اادثة، صعوبة ُب تقدًن 

األفكار، قلة اؼبفردات، أك ما عندىم دكافع ُب 
التعلم كصعوبة  فهم اؼبوضوع بل ىناؾ من ال يبإب 

 .الدرس
مع  الباحثة ت قاـٌبنتائج اؼبقابلة الشخصية اؿ -2

امعة بج (سهيمي اؼباجستَت) مدرس اللغة العربية
 :الرانَتم أف

                                                           
الماجستير،المشريقة بقسم اللغة العربية .المقابلة الشخصية بأستاذة أبيزار 

14/11/2018 



ُب ىذه اؼبقابلة فهذا اؼبدرس يقوؿ بأف ال خيتلف 
كثَتا دباقالت أبيزار كلذلك ٓب تورد الباحثة قوؿ 
األستاذ سهيمي ما يكوف متساكيا يرأل ابيزار 

كالذم ٓب تذكر  أبيزار ىي أف الطلبة حينما أمر 
اؼبدرس للمحادثة ال ينشجعوف للمحادثة مع أهنم 

ٓب يكونوا نشيطُت ُب التعلم أك للمعاملة اللغوية مع 
الزمالء أكخوؼ من اػبطأ كأيضا ٓب يكونوا  قادرين 

على اادثة لقلة اؼبفردات ك دكف الثقة بالنفس 
 .كعدـ االنطالؽ إلظهار الرأل

كىذه البيانات اليت كجدت الباحثة لتميم ىذا 
البحث كىي من مدرسي اللغة العربية جبامعة 

 .الرانرم بند آتشية

كنتائج  اؼبقابلة الشخصية مع أعضاء رابطة طلبة قسم 
تعليم اللغة العربية أهنم قالوا أف ااكلة لتطوير اادثة عند طلبة 

                                                           
6

اللمقابلة الشخصية بأستاذ الدكتور سوهيمي الماجستير، المعليم بقسم اللغة العربية 
18/11/2018 



قسم اللغة العربية ؽبا برامج الكثَتة منها التعلم ُب كقت معُت، 
كاؼبناقشة اللغوية، كتنشئة البيئة اللغوية كلكن ىذه الربامج الذبرم 

جيدا كما ُب اعبدكؿ ألف الطلبة ٓب حيضركا ُب مواعد التعلم 
 .كلذؾ اآلف ىذه الربامج ال تسَت كما يرجى
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 الفصل الخامس

 خاتمة

 نتائج البحث -  
بعد أف حبثت الباحثة ُب عوامل مشكالت تعلم اادثة 

دراسة )عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستول الثالث 
 :فتحسن هبا أف تقدـ النتائج ؼبا يأٌب (كصفية

إف عوامل مشكلة تعلم اادثة تنشأ من العوامل  -1
 .الداخلية كالعوامل اػبارجية

فالعوامل الداخلية من الطلبة قلة الرغبة ُب اادثة،  -
اإلستحياء عنها، صعوبة ُب إبداء اآلراء قلة حفظ 

اؼبفردات، نقصاف ُب القواعد التصريفية، كعدـ 
 .الثقة بالنفس، قلة اإلىتماـ باؼبواد اؼبعركضة

العوامل اػبارجية كىي خلفية الدراسة، اليت ال  -
تنشئ فيهم أسسى اللغة االلتحاؽ باللغة العربية 



غَت ارادة عن أنفسهم، كشغوؿ الطلبة بالعمل 
 . كعدـ تنشئة بيئة اللغة العربية اعبامعة

ؿباكلة الطلبة ُب تعلم اادثة، تكوف بالًتقية مع من  -2
ربسن الكالـ، كمن تعلم جيدا، كإشاء اؼبواعيد مع 

 . اآلخر كلكن ٓب يكن جيرل جيدا
ؿباكلة اؼبدرس غبل ىذه اؼبشكلة تكوف بتقدًن  -3

إعطائهم الواجبات بعد . الدكافع ؼبمارسة اادثة
 . التعلم كطلبهم ُب عمل الواجبات جبد

 

 االقترا ات - ب
اعتمادا على ما كصفتها الباحثة من عوامل مشكالت 
تعلم اادثة عن الطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستول 

 :الثالث، تقدـ الباحثة االقًتاحات كما يلي
 حسن للطلبة ؽبم الدكافع ُب تعلم اللغة العربية كًتتيب  -1

 .اعبمل ُب اادثة كعليهم   بثقة النفس



 طلبت من قسم اللغة العربية كرابطة طلبة اللغة العربية أف  -2
 .ذبعل البيئة اللغوية لًتقية قدرة الطلبة على اادثة

 طلبت من اؼبدرس أف يستعمل اللغة العربية حُت التعليم  -3
كإذا أعطى الواجبات فعلى اؼبدرس أف يوزع األكراؽ 

اإلجيابة الطلبة ألف من ىذه النتائج سوؼ تكوف 
اغبماسة ُب تعلم الطلبة دبادة اادثة بعد ما نظرك 

 .النتيجة
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Responden yang terhormat 

 Saya yang bernama Susi Agustina, mahasiswa prodi 

pendidikan Bahasa Arab ( PBA ) UIN Ar- Raniri leting 

2014 sedang melakukan penelitian pada mahasiswa jurusan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi. 

 Dalam rangka penelitian yang sedang saya lakukan, 

saya mohon anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk 

mengisi kuesioner ini. 

Jawaban yang jujur yang anda berikan akan sangat berguna 

bagi penelitian ini, dan atas perhatian anda yang telah 

berkenan mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

 Isilah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi 

tanda silang (x) atau mengisi pada jawaban yang kosong 

sesuai dengan keadaan anda. 

 SOAL ANGKET : 

Nama responden : 

Unit      : 

1. Apakah jurusan Pendidikan Bahasa Arab pilihan 

anda sendiri? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. .... 

 

2. Apa alasan anda memilih jurusan Bahasa Arab? 

a. Minat sendiri 



b. Disuruh orang tua 

c. ...... 

3. Apa latar belakang pendidikan anda sebelum masuk  

Program Studi Bahasa Arab?  

a. Pesantren terpadu modern  

b. Pesantren salafi  

c. Madrasah Aliyah Negeri swasta 

d. Sekolah umum (SMA/ SMK )  

e. ...... 

4. Apakah anda merasa bahwa latar belakang sekolah 

anda mendukung mata kuliah yang ada pada Prodi 

Bahasa Arab? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung  

c.  Kurang mendukung  

d. ..... 

 

5. Apakah anda suka berbicara Bahasa Arab? 

a. Sangat suka 

b. Tidak suka 

c. ..... 

6. Apakah anda merasa kesulitan untuk berbicara 

Bahasa Arab? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. ......  

7. Bagaimana pendapat  anda  tentang materi 

muhadasah di prodi Bahasa Arab? 

a. Mudah  



b. Sedang  

c. Sulit  

d. ...... 

8. Apa permasalahan yang anda hadapi ketika 

menerapkan rmuhadasah Bahasa Arab sehari-hari? 

a. Sukar mengungkapkan ide  

b. Takut salah  

c. Teman kurang mendukung  

d. ...... 

9.  Apa yang menyebabkan anda sulit dalam 

bermuhadasah?  

a. Kurang mufradat  

b. Kurang dalam menerapkan tasrif 

c. ...... 

10. Apa yang  anda rasakan  jika salah qawa’id ketika 

berbicara?  

a. Bermasalah  

b.  Tidak  merasa bermasalah 

c. ..... 

11. Apakah  anda sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dosen dalam Bahasa Arab ?  

a. Ya 

b. Tidak  

c. ..... 

12. Jika banyak salah ketika anda berbicara Bahasa 

Arab, apa yang terfikir oleh anda?  

a. Berupaya memperbaiki 

b. Membiarkan percakapan berkembang pada 

adanya 



c. Malas berbicara Bahasa Arab 

d. ..... 

13. Apakah anda paham ketika dosen  menjelaskan 

dalam Bahasa Arab?  

a.  Paham  

b. Kurang paham 

c. Tidak paham 

d. ..... 

 

14. Bagaimana sikap anda pada waktu mengikuti mata 

kuliah muahadasah?  

a. Sangat mematuhi pada semua beban yang di 

berikan dosen 

b. Mematuhi   

c. Kurang mematuhi   

d. ....... 

15. Apakah anda berusaha optimal untuk berbicara 

dengan  Bahasa Arab?  

a. Ya  

b. Tidak  

c. ..... 

16. Apakah anda memiliki buku-buku muhadasah? 

a. Ada  

b. Tidak ada 

c. ...... 

17. Apakah disaat anda menemukan kata – kata sulit 

dalam berbahasa Arab, anda berinisiatif untuk 

membuka kamus? 



a. Ya  

b. Tidak  

c. ...... 

18. Apakah anda sering  berjanji dengan teman untuk 

selalu berbicara Bahasa Arab?  

a. Ya 

b. Tidak     

c. ..... 

19. Apakah dosen selalu menggunakan Bahasa Arab 

berkomunikasi dengan anda, baik dalam ruang atau 

diluar ruang?  

a. Ya  

b. Tidak   

c. ..... 

20. Apakah dosen memotivasi anda berbicara dengan 

Bahasa Arab? 

a. Ya  

b. Tidak  

c. ..... 

21. Adakah dosen  memberikan tugas dan latihan  setiap 

selesai pelajaran muhadasah? 

a. Ada  

b. Tidak ada   

c. ..... 

22. Adakah dosen  mewajibkan anda untuk berbicara 

dalam Bahasa Arab ?  

a. Ya   

b. Tidak   

c. ...... 



23. Apakah dosen mewajibkan anda menghafal 

mufradat untuk setiap topik? 

a. Ya  

b. Tidak  

c. ..... 

24. Apaka dosen muhadasah membimbing anda untuk 

bermuhadasah pada setiap pertemuan? 

a. Ya  

b. Tidak  

c. ..... 

25. Apakah Prodi Bahasa Arab menciptakan lingkungan 

berbahasa Arab? 

a. Ya  

b. Tidak  

c. ...... 

26. Adakah HMJ memperhatikan perkembangan 

muhadasah mahasiswa? 

a. Ya  

b. Tidak  

c. ..... 

   Catatan : Berikan pendapat anda untuk mengembangkan 

muhadasah pada Prodi Bahasa Arab! 

  



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOSEN 

MUHADASAH 

 

1. Menurut Bapak / ibu bagaimana kemampuan rata – 

rata mahasiswa dalam bermuhadasah ? 

2. Ketika Bapak / ibu menggunakan Bahasa Arab 

dalam muhadasah, apakah mereka sanggup 

memahaminya ?  

3. Apakah kemampuan dari  mahasiswa Bahasa Arab 

dalam bermuhadasah sangat jauh berbeda? 

4. Apa saja upaya bapak / ibu dalam meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab ? 

5. Apa saja usaha yang bapak / ibu lakukan untuk 

memotivasi mahasiswa dalam berbicara Bahasa 

Arab ?    

6. Menurut bapak / ibu, faktor apa saja yang membuat 

mahasiswa lemah dalam bermuhadasah ? 

 

 

  



1. Pembagian angket kepada mahasiswa jurusan bahasa 

Arab 2017 
 

 

 

 

 



2. Wawancara dengan dosen- dosen muhadasah. 
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