
عوامل مشكالت تعلم المحادثة عند طلبة  قسم تعليم اللغة 
العربية  للمستوى الثالث (دراسة وصفية بكلية التربية وتأهيل 

المعلمين جامعة الرانيري)

رسالة
:إعداد

سوسي أغوستينا
١٤٠٢٠٢٠٩٨.رقم القيد

غة العربيةقسم تعليم اللطالبة
منيبكلية الرتبية وتأهيل املعل

الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونيسيةوزارة 
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه

هـ١٤٤٠م/٢٠١٨









اإلستهالل

ِإنَّا أَنَزْلٰنُه قـُْرٰءنًا َعَربِيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 
﴾٢:يوسف﴿

ِع اهللا ْرَف اْلِعْلَم َدرََجاتٍ الَِّذْيَن آَمنـُْوا َوالَِّذْيَن ُأْوُتوا يـَ
﴾١١المجادلة: ﴿

َغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم"تـََعلُِّم اللُّ ىْحِرُصْوا َعلَ اَ "
“Hendaklah kamu sekalian bersemangat mempelajari

bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bahagian
dari agamamu”.

﴾المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهقال أمير﴿ 



اإلهداء

وأمي نور عنيعثماناحملبوب إىل أيب
حفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين، 

ألخيها إيدي الدنيا واآلخرة
ا إيلي سفرينا، وإيك  غونوان،وألخوا

موليدار، تريسناوات، ويويون سري وحيون.  

وإىل األساتذة واألستاذات جبامعة 
الرانريي الذين قد علموين علوما نافعة 

وأرشدوين إرشادا صحيحا.

وإىل أصدقائي األحباء شكرا جزيال 
على مساعدتكم يف إجناز هذا البحث 

العلمي، جزاكم اهللا خرياجلزاء.



شكر وتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

والصالة احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، 
والسالم على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 

وأصحابه أمجعني ومن تبعه إىل يوم الدين.

قد متت الباحثة بإذن اهللا وتوفيقه تأليف هذا البحث، 
"عوامل مشكالت وختتص الباحثة هذا البحث حتت املوضوع 

دثة عند طلبة قسم اللغة العربية للمستوى الثالثتعلم احملا
"(دراسة وصفية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي) 

املقررة للحصول على التخصص يف اليت قدمتها المتام الواجبات
علم الرتبية جبامعة الرانريي احلكومية اإلسالمية بندا آتشية.  

حثة بالشكر العميق ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم البا
للمشرفني الكرميني مها الدكتوراندوس عثمان حسني، املاجستري 
والدكتورة فيطريين، املاجستري. فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما 
ما إلشراف هذا البحث  ما النفيسة ومساعد اللذان أنفقا أوقا



إشرافا جيدا كامال من أوله إىل آخره، عسى اهللا أن يباركهما 
ا خري اجلزاء.وجزامه

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية 
وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذة 
واألستاذات بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي الذين 

علموها العلوم املتنوعة املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا. 

ال تنسى الباحثة أن تقدم بالشكر اجلزيل وجبانب ذلك 
جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانريي وقسم تعليم اللغة العربية 

ذا البحث. الذين قد ساعدوها على اعارة الكتب اليت تتعلق 

الشكر والتقدير لرئيس قسم اللغة العربية. وملدرسني اللغة 
طلبة الذين قد العربية يف قسم اللغة العربية، وجلميع املدرسني وال

ساعدوها يف مجع البيانات احملتاجة عند عملية البحث، عسى اهللا 
أن يعطيهم أجرا كبريا.

وتقدم الباحثة الشكر العظيم والدعاء اخلالص لوالديها 
احملبوبني مها عثمان ونور عيين، اللذان قد ربياها أحسن تربية 

ذيبا نافعا منذ صغرها حىت اآلن وهلا الدعاء، ا  ريب وهذ



اغفرهلا ولوالديها وارمحهما كما ربياها صغريا. وتشكر الباحثة 
ا إيلي سفرينا، إيك موليدار،  ألخيها إيدي غونوان، وألخوا
تريسنا وايت، ويويون سري وحيوين الذين قد دفعوها دفعا حسنا 
يف التعلم، عسى أن يباركهم، وأن جيزيهم اهللا خري الربكة وخري 

اجلزاء.

احثة أن تقدم الشكر لزمالئها يف قسم تعليم وال تنسى الب
الذين قد أعانوها بتقدمي أفكارهم ٢٠١٤اللغة العربية ملرحلة 

النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذا البحث. أدعو اهللا تعاىل أن 
جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وأخريا، تدعو اهللا أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وترجو 
لقارئني نقدا بنائيا لتكميل هذا البحث ألن اإلنسان ال خيلو من ا

من اخلطأ والنسيان، وعسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحثة 
وللقارئني مجيعا.

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي 
العظيم، واحلمد هللا رب العاملني
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مهم يف اللغة العربية ومن املهارات األربع وهي االستماع، الكالم، القراءة، تعليم احملادثة
والكتابة. ومن مالحظة الباحثة أن طلبة قسم تعليم اللغة العربية يشعرون بالصعوبة يف 

ادثة اللغة العربية. ومن هذه املشكالت تبحث الباحثة موضوع هذه تقدمي األفكار عند حم
الرسالة. وهذا البحث يهدف ملعرفة عوامل مشكالت الطلبة يف احملادثة وملعرفة حماولة 
اء هذه املشكلة يف تعليم احملادثة. أما  الطلبة حلل هذه املشكلة، وملعرفة نظر املدرس إل

هي الطريقة الوصفية، فلجمع البيانات استخدمت طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة
تمع يف هذه البحث هم الطلبة بقسم تعليم  الباحثة ورقة االستبانة واملقابلة الشخصية وا

طالبا.  وأما عينة  البحث وهي ١٧٠وعددهم ٢٠١٧اللغة العربية مبستوى الثالث بسنة 
ة ناقصني على سيطرة املفردات، طالبا. ونتائج البحث يكون الطلبة يف تعلم احملادث٢٠

وصعب هلم تقدمي األفكار يف حمادثة اللغة العربية، وعدم إنشاء البيئة اللغوية، وما عندهم 
الثقة بالنفس عند احملادثة، وكذا قلة الدوافع من الداخل واخلارج. احملاولة يف حل هذه 

تحدد ومل تكن فعالة. املشكالت وهي الوعد للتكلم مع الزمالء، ولكن حماولتهم مازالت ت
وأما حماولة املدرس يف حل هذه املشكالت بإعطاء الدوافع القوية للطلبة  ليكونوا ناشطني 
يف التعلم، وإعطاء املدرس الواجبات النافعة للطلبة واملمارسة مهم يف احملادثة وطلبهم يف 

عمل الواجبات جبد.



مستخلص البحث بللغة اإلنجيليزية
Title : Problem Factors on Muhadatsah Learning by

Students of the Third Semester Arabic Language
Department (Descriptive Study of Uin Ar-Raniry
Banda Aceh)

Name : Susi Agustina
Student ID : 140202098

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.



لص البحث بللغة اإلندونيسيةمستخ

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

مقدمة

مشكلة البحث-أ
احملادثة هي أساس اللغة وهذا يبدو من أن األطفال يتعلمون 
الكالم من اجلمل القصرية شيئا فشيئا فتنمو استطاعة احملادثة 

ثة عن األشياء حوهلم.لديهم يف اجلمل الطويلة مث احملاد

ويف تعليم اللغة العربية أن احملادثة من املهارات اللغوية األربع 
بعد مهارة االستماع, مبعىن بعد أن مسع الطلبة املفردات وهم 
يتحادثون عن أي شيء مما وجدوا من املفردات مناسبا مبا 

ة يريدونه مما تطلبة احلياة. احملادثة نوع من أنواع املشكالت اللغوي
يف اجلامعات وكذلك عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

الرانري اإلسالمية بندا أتشيه.

يف املستوى الثالث  ٢٠١٧إن الطلبة جبامعة الرانري مرحلة 
كثريا منهم يواجهون املشكالت يف احملادثة اجليدة، ألن ما 
عندهم القدرة فيها، ومن األسباب أن بعضهم متخرجون يف 



د اإلسالمية وهناك منهم من خترج يف املدرسة العالية العامة املعاه
واملدرسة املهنية وهم مل يتعارفوا اللغة العربية إال قليال. وبعضهم 

م ةراداإلاللغة العربية وليس لديهم من يلعف بقسم  بل أ
ناجحون فيه يف حني امتحان القبول، ومنهم يفكرون أن اللغة 
العربية سهلة، كما تعلموا يف املدرسة من قبل، بينما كان يف 
املدرسة تدريس اللغة العربية مقتصرا يف حتفيظ املفردات وكتابتها. 
م  خاجلون يف استخدام اللغة  فقلة املفرات عندهم، وأيضا ا

ء. وهذا مجيعا يؤدي إىل أن  الطلبة ضعفاء خلوفهم من األخطا
يف احملادثة. 

وخلفية دراسات الطلبة املختلفة تنشئ  األسباب من ضعف 
الطلبة يف التعبري الشفوي، وكذلك الطلبة الذين قد تعلموا اللغة 
ا من عدم البيئة اللغوية أو األصدقاء أو  العربية لكن ما تكلموا 

عند الدراسة أو ماعملوا الطلبة ما أوجب املدرسون احملادثة 
الواجبات الىت هلم مسؤولية هلا إما لشغوهلم يف العمل أو غريه، و 

ذه العوامل ذه  األشياء تؤدي  إىل ضعف الطلبة يف اللغة. و 



تكون مشكالت لرتقية حمادثة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة الرانريي اإلسالمية بندا أتشيه.

الباحثة أن تعرف كيف قدرة الطلبة مبرحلة لذلك تريد
يف املستوى الثالث يف قسم تعليم اللغة العربية يف التعبري ٢٠١٧

الشفوي أو احملادثة مث تبني عوامل املشكالت الناشئة عند الطلبة  
بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية بندا أتشيه.

أسئلة االبحث-ب
بقة فتحدد الباحثة أسئلة البحث كما ومن البيانات السا

يلي:

ما هي عوامل مشكالت الطلبة يف تعلم احملادثة ؟- ١
حماولة الطلبة يف تعلم احملادثة ؟هي ما - ٢
حماوالت املدرسني حلل هذه املشكالت ؟كيف- ٣

أهداف البحث-ج
أما أغراض البحث يف كتابة هذه االرسالة فهي :



معرفة عوامل مشكالت الطلبة يف تعلم احملادثة. - ١
معرفة حماوالت الطلبة يف تعلم احملادثة.- ٢
.معرفة وجود حماوالت املدرسني لعالج املشكالت- ٣

أهمية البحث- د
للمعلمني، يستطيعون أن يعاجلوا املشكالت - ١

لدى الطلبة يف احملادثة.
للطلبة، يستطيعون أن يعرفوا نقصهم يف تعلم - ٢

احملادثة.
للباحثة، جتد املعلومات و اخلربة اجلديدة يف - ٣

هذا البحث من أمور تعلم احملادثة لدى طلبة 
اللغة العربية جبامعة الرانريى.تعلم قسم 



حدود البحث- ه
احلد املوضوعي، تقتصر الباحثة البحث على - ١

قسم طلبةوامل مشكالت تعلم احملادثة عند ع
يف املستوى الثالث ٢٠١٧مبرحلة اللغة العربية

احلد يف جبامعة الرانريي اإلسالمية بند  أتشيه
املكاين، حتدد الباحثة هذه الرسالة يف قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية بن 

أتشيه
احلد الزماين، حتدد الباحثة يف الطلبة الذين - ٢

٢٠١٨-٢٠١٧يتعلمون يف السنة الدراسية 

معاني المصطلحات- و
ا أن  قبل أن تبحث الباحثة يف مضمون هذه الرسالة حيسن 
توضح معاين املصطلحات الواردة يف موضوع هذه الرسالة حىت 
ال خيطئ القارئون يف فهم معانيها أما املصطلحات اليت تبينها 



الباحثة يف موضوع البحث: عوامل مشكالت تعلم احملادثة عند 
العربية للمستوى الثالث.طلبة قسم تعليم اللغة

وأما فرض البحث فهو:

عوامل - ١
واملراد ١العوامل مجع من العامل مبعىن العنصر أو املدعاة.

بالعوامل يف هذا البحث هي العناصر املوجودة من مشكالت 
الطلبة يف احملادثة أو التعبري الشفوي بقسم تعليم اللغة العربية 

جامعة الرانريي بندا أتشيه. 

مشكالت الطلبة- ٢
كلمة مشكالت مجع من  املشكلة وهي اسم الفاعل 

مشكل، معناها يف اللغة األمر –إشكاال -يشكل -من أشكل
و اصطالحا هي ماال ينال املراد منه إال ٢الصعب و امللتبس. 

مؤسسة دار املشرق, املنجد يف اللغة و اإلعلم، الطبعة احلادية واالربعون، (بريوت: دار املشرق، ١
٥٣١م) ص، ٢٠٠٥

دار املشرق، مسسة دار املشرق، املنجد يف اللغة و اإلعالم، الطبعة التاسعة و الثالثون (بريوت ٢
٣٩٨)، ص.٢٠٠٢



واملراد باملشكلة يف هذا البحث هي ٣بتأمل بعد الطلب.
اثة.خاصة يف احملالصعوبات اليت يواجهها الطلبة

الطلبة- ٣
كلمة الطلبة مجع من طالب، وهو اسم الفاعل من 

طلبا، مبعىن تلميذ  يطلب العلم يف املرحلة -يطلب-طلب
. الطلبة الذين تريد الباحثة هم دارسون يف ٤التعليم جامعة

مستوى اجلامعة يعىن طلبة قسم اللغة العربية جبامعة الرانريي 
الطلبة هي الصعوبات اليت تكون اإلسالمية بندا أتشية، ومشكلة 

عند الدارسني يف املستوى اجلامعي عن احملادثة.

٣١٥ص.(احلرمني: سنقافروة جدة، بدون سنة)،،التعريفات،على ابن حممد اجلرجاىن٣
ص.)،١٩٨٣(بريوت دار الشرق،، الطبعة الثامنة والعشرون،يف اللغة واإلعالملويس معلوم، املنجد ٤

٢٢٠.



تعلم  احملادثة- ٤
تعلما، التعلم هو تغيري -يتعلم- التعلم مصدر من تعلم

٥سلوك اإلنسان مبا فيها من إلقاء اخلربة احملصولة عليه"

واصطالحا فهي تغري مستمر يف امليل السلوكي وهو نتيجة 
-حيادث-فاحملادثة لغة هي مصدر من حادث٦معززة.ملمارسة

تكلما، -يتكلم- نطقا، ومبعىن تكلم-ينطق- حمادثة، مبعىن نطق
واصطالحا  هي أن يشرتك ٧حتدث بالشيء مبعىن تكلم وأخرب.

وهي درس يف ٨شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيء معني.
طلبة التكلم قسم تعليم اللغة العربية فتعلم احملادثة هي ممارسة ال

وخاصة يف اللغة العربية.

٢٢٢ص.، الطبعة الثامنة والعشرون،المنجد في اللغةلويس معلوم، ٥
(بريوت دار ، ع احلقوق حمفوظة الطبعة األربعون, مجيالمنجد في اللغة واألعالمرياض الصلح، ٦

١٢٠ص.م)،٢٠٠٣املشرق، 
١٩٩٢دار املسلم، ( الرياض:،المهارة اللغوية ما هيتها وطرئق تدريسهاأمحد فؤا حممود عليان، ٧

١١٠ص. )،



ومن البيانات السابقة أن هذا البحث يبحث يف 
األسباب الناشئة عن صعوبات الطلبة يف املستوى الثالث حني 

استعمال اللغة العربية شفويا بقسم تعليم اللغة العربية.

الدراسات السابقة-ز

كانت الدراسات السابقة من أهم أسس البحث اليت 
دمتها الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها. استخ

وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة إجابية 
الفرق بني دراستها احلالية مع الدراسات األخرى السابقة:

الدراسة األوىل- ١
رمحة:الباحثة

يف ترقيةريقة السمعية الشفهية واستخدامهاالط:موضوع
كفاءة الكالم

أو املفردات: أن الطالب مل يقدروا على نطقاملشكلة
اجلمل العربية نطقا صحيحا



: وصفي حتليليطريقة البحث

: الطريقة  السمعية الشفهية يف املعهد العصري نتائج البحث
دار العلوم مناسبة بقواعدها.

: هذا البحث متساو بالبحث احلايل وهو سواء جوانب اإلتفاق
يف طريقة البحث وهي وصفية حتليلية.

هذا البحث خيتلف يف مكان البحث.:جوانب االختالف

الدراسة الثانية- ٢
: ديان شاةالباحثة

: كفاءة الطالب يف مهارة الكالمموضوع

: إن املشكلة لدى الطالب يف معهد علوم مشكلة البحث
ال يريدون ممارسة مهارة الكالم مع Langsaالقرآن 

زمالئهم لتيسري هذه املهارة لديهم كما قررها 
املعهد يف اهليئة اللغوية أو بيئتها.



Langsa: دارسة وصفية حتليلية مبعهد علوم القرآنطريقة البحث

: أن املدرس يقوم بإعداد جيد حني تعليم مهارة نتائج البحث
لوسائل التعليمية الكالم، سواء كان يف الطرق وا

أم غريها.
: هذا البحث متساو بالبحث احلايل وهو سواء جوانب االتفاق

يف طريقة البحث وهي وصفية حتليلية.
: من ناحية االختالف هي يف استخدام طريقة جوانب االختالف

املختلفة مجع البيانات يعين طريقة تنفيذ املقابلة 
الب. الشخصية مع املدرس وتوزيع االستفتاء للط

واملكان الذي يقع فيها املشكلة فتلوف الدراسة 
وأما Langsaالسابقة يف معهد علوم القرآن 

الدراسة احلالية يف اجلامعة الرانريي االسالمية 
احلكومية بندا أتشية.

الدراسة الثالثة- ٣
: أمحد أخيارالباحثة



: حماوالت املدرسني يف ترقية مهارة الكالماملوضوع

واملشكالت اليت يواجهها الطلبة يف سيطرة :البحثاملشكلة 
مهارة الكالم هي قلة سيطرة املفردات والقواعد 
واخلوف من اخلطأ للتكلم والبيئة لغوية غري 

مدافعة.

: وصفى حتليلطريقة البحث

حماوالت املدرس يف ترقية مهارة الكالم مبعهد :نتائج البحث
لدوافع دار العلوم مل تكن كافية من ناحية ا

وتقدمي املفردات اجلديدة وممارسة اللغة مع 
الطلبة.

: هذا البحث متساوي بالبحث احلايل وهو سواء جوانب اإلتفاق
يف طريقة البحث وهي وصفية حتليلية.

: هذا البحث خيتلف يف مكان البحث. جوانب االختالف



الدراسة الرابعة - ٤

:  أيو إرماالباحثة
واستعماله يف تقومي مهارةر شفهي : اختباموضوع

الكالم
: صعوبة الطلبة يف فهم اللغة العربية من حيث املشكلة

القراءة الصحيحة والقواعد والرتمجة إىل اللغة 
اإلندونيسية.

: دراسة وصفيةطريقة البحث

: يستخدمه االختبار الشفهي يف تقومي مهارة نتائج البحث
املقابلة الكالم بأنواع متنوعة ومن خالل 

واملناقشة.

: هذا البحث متساو بالبحث احلايل يف طريقة جوانب االتفاق
البحث وهي طريقة وصفية

: هذا البحث خيتلف يف مكان البحث.جوانب االختالف



طريقة كتابة الرسالة-ط

ذه الرسالة فتعتمد الباحثة على  وأما التأليف والكتاب 
درجة  املرحلة اجلامعية األوىل)(دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة 
.٢٠١٦الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 



الفصل الثاني

اإلطار النظري

المحادثةتعريف-أ
الباحثون للتحدث فأرسطو التعاريف اليت قدمهاوتعدد

نتائج صويت مصحوب بعمل ثة هي التحدث وهودااحمليرى أن 
) أو هو ١(.جل أن يكون التعبري صوتا له معىناخليال من أ

بها تعبريات الوجه يعملية يتم من خالهلا إنتاج األصوات تصح
وهذه العملية نظام .م يف عملية التفاعل مع املستمعنياليت تسه

رة أو متكامل يتم تعلمه صوتيا ودالليا وحنويا بقصد نقل الفك
) أو "عملية تتضمن ٢خرين. (من املتحدث إىل اآلاملشاعر

القدرة على التفكري واستعمال اللغة واألداء الصويت والتعبري 
امللمحي وهو نظام متعلم وأداء فردي يتم يف إطار اجتماعي نقال 

) أو هو "القدرة على التعبري ٣للفكر وتعبريا عن املشاعر".(
املواقف االجتماعية الشفوي عن األفكار واملشاعر اإلنسانية و 

والسياسية واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية مع 



) ويرى املؤلف أن التحدث هو ٤سالمة النطق وحسن اإللقاء".(
ل وتوصيل املعلومات واخلربات واآلراء ققدرة الفرد  على ن

واالجتاهات إىل اآلخرين بطريقة منطقية منظمة جتد القبول 
٩املستمعني مع سالمة اللغة وحسن التعبري.واالستحسان عند

: يعترب الكالم العنصر الثاين يف كتابهوقال أمحد فؤاد حممد عليان
ترمجة صال اللغوي األربعة بعد االستماع، وهو من عناصر االت

اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة والكتابة، 
إلن يس كل صوت كالما،فلهو من العالمات املميزة لإلنسان،و 

الكالم  يف أصل اللغة عبارة عن ١٠الكالم هو اللفظ واإلفادة.
األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن القائم بالنفس الذي 

تعريف الكالم تعريفا ألحد أن حياضريعرب عنه بألفاظ، وميكن
اصطالحا بأنه مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ 

...ص. اللغة العربية وعلومها،المرجع في تدريس مهارات، علي سامي احلالق٩
١٥٣

، ( الرياض المهارات اللغوية ما هينئها زطرق تنميتعهاأمحد فؤاد حممود عليان، ١٠
٦٨، ص.٢٠١٠: دار املسلم، 



ومن ١١ة يف ذهن املتكلم وترعى فيه قواعد اللغة املنطوقة.له دالل
دد السمات األساسية ألحد أن حتالتعاريف السابقة ميكن

للمحادثة بأنه :

عملية اجتماعية طبيعية يؤديها املتعلم وغري املتعلم - ١
واملثقف وغري املثقف ىف إلقاء أفكارهم.

يكتسب الفرد القدرة على التدث باحملاكاة ويؤيه بتلقائية - ٢
بعض النظر عن نتيجة هذه العملية يف اآلخرين من قبول 

واستحسان أو رفض واستنكار.
يستطيع الفرد عن طريق التحدث نقل املعلومات - ٣

واخلربات واألفكار واآلراء واملشاعر واالجتاهات وتوصيلها 
إىل اآلخرين.

م املقصودان ميكني للمتحدث من امتالك التدريب والتعلي- ٤
القدرة على التعبري الشفوي املؤثر يف املستمع بطريقة جتد 

القبول واالستحسان عند املستقبلني.

(الرياض: دار ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تنميتهاأمحدفؤاد حممود عليان، ١١
٧٠)، ص ٢٠١٠املسلم، 



هداف تعليم المحادثةأ-ب
١٢هداف التالية:إن اهلدف من تعليم التحدث حتقيق األ

متكني الفرد من القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي يف -
تمع  والتعود على النطق السليم للغة مما يدفعه إىل تعلم ا

اللغة وقواعدها وتوظيف األلفاظ لدالالت املعاين املتنوعة 
اليت ترد يف أثناء الكالم وصياغتها يف عبارات صحيحة.

متكني األفراد من التعبري عما يف أنفسهم أو عما -
يشاهدونه بعبارة سليمة من خالل تزويدهم باملادة 

صبح لديهم القدرة على توضيح تلغتهم و ىفرتتقاللغوية 
نسب سلوب األاألفكار بتوظيف الكلمات املناسبة واأل

لفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.ألن األ
فكار املعرب عنها مما متكني األفراد من تنسيق عناصر األ-

يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع فضال عن 
رهم إىل غريهم من الناس متكينهم من نقل وجهة نظ

بتعبري سهل ومفهوم.

١٥٥، ....ص. في تدريس مهاراتالمرجععلي سامي احلالق، ١٢



السرعة يف التفكري املنطقي والتعبري وكيفية مواجهة -
ة واملفاجئة وتعويدهم كذلك على تنظيم ئاملواقف الطار 

تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجع األفكار وترتيبها 
ترتيبا منطقيا وربط بعضها ببعض.

ثقة بالنفس القدرة على مواحهة اآلخرين وتنمية ال-
عداد للمواقف احليوية اليت تتطلب الفصاحة والقدرة واإل

على االرجتال والتعود على االنطالق يف احلديث والطالقة 
فيه والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأة وصدق 

وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي.
اتساع  دائرة التكيف ملواقف احلياة كون الكالم يتضمن -

ؤال واجلواب واملناظرات وإلقاء التعليمات واإلرشادات الس
وإدارة احلوار واملناقشات والتعليق على األخبار.

اتقان املالحظات السليمة عند وصف األشياء -
واألحداث وتنوعها وتنسيقها. فالفرد يدقق يف كتاباته 
لكنه ال يكون مدققا بصورة جيدة عندما يتحدث . 

بالسرعة املناسبة مع انتقاء وهذا االتقان جيب أن يتصف



لفاظ املناسبة للمعاين كذلك الرتاكيب والعبارات األ
ا ألن املتكلم سيحتاج  إليها يف حياته اللغوية. والتزود 

ذيب الوجدان  والشعور وممارسة التخيل واالبتكار -
والتعبري الصحيح عن األحاسيس واملشاعر واألفكار 

١٣بأسلوب واضح مؤثر.

حادثةأهمية الم-ج
الوسيلة اللغوية األوىل املستخدمة من قبل تعد احملادثة 

اإلنسان التصال ما لديه من أفكار أو ما يدور يف نفسه من 
مشاعر وأحاسيس لآلخرين ومهارة التحدث تأيت يف املرتبة الثانية 
بعد االستماع من حيث كثرة االستخدام. ومع ذلك فإن مهارة 

مهها على التحدث تعترب من أهم املهارات اللغوية إن مل تكن أ
االطالق. ويرى العلماء أن هذه املهارة البد أن يتقدم تعلمها 
على تعلم املهارات القرائية ألسباب تعد من أمهها أن االنسان 

، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق١٣
١٥٦،..ص.وعلومها



يتحدث قبل أن يتعلم القراءة لذا كان ال بد أن يتعلمها الطفل 
١٤قبل أن يتعلم القراءة.

وميكن تلخيص أمهية التحدث أو التعبري الشفوي يف 
اط التالية :النق

التحدث أو التعبري الشفوي خادم وخمدوم فمن حيث  - ١
م من  كونه خادما فهو مدخل األطفال حنو تنمية ثرو
األفكار واملفردات قبل تعليمهم القراءة والكتابة، ومن 
حيث كونه خمدوما فإن مهارات اللغوية اآلخرى جمتمعة 
من استماع وقراءة وكتابة تعمل متضافرة من أجل 

الطفل من التعبري اجليد والتحدث بلباقة وتزويده متكني
بالتعبريات اجلميلة والرتكيبات املفيدة وإعانته على 

تنظيم أفكاره وحسن التعبري عنها.
التحدث هو الوسيلة السهلة والسريعة اليت يستخدمها - ٢

اإلنسان يف عالقاته مع اآلخرين.

١٥٣، ...، ص. المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق ، ١٤



التحدث هو الذي يرسم صورة الشخصية يف أذهان - ٣
ن فقد ترى إنسانا فتعجبك هيئته ومسته فإذا ما خريآلا

تكلم فإما أن تزدادبه اعجابا أو سقط من نظرك.
إن من ميتلك ناصية التحدث ميكنه إقناع اآلخرين - ٤

بلباقته وكياسة حديثه والنجاح يف التحدث حيقق كثريا 
من األهداف احليوية يف امليادين املختلفة.

اللغوي ألي التحدث هو الشكل الرئيسي لالتصال - ٥
إنسان وأهم جزء يف املمارسة اللغوية.

الدقة يف التعبري عند الكالم تؤدي إىل خري كثري بينما - ٦
اإلحفاق فيه يؤدي اىل فوات الفرص وضياع الفوائد 

الكثرية املرجوة.
التحدث هو أبرز الوسائل املهمة اليت ميكن لإلنسان أن - ٧

ا نفسه يف مواجهة  ا ذاته، ويرضي  ١٥اآلخرين.يؤكد 

، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق ١٥
١٥٤م)، ص. ٢٠١٠،( لبان : املؤسسة احلديثة للكتاب ، وعلومها



مهارات المحادثة- د

١٦تتبابني مهارات احملادثة وفقا لعوامل متعددة منها:

جنس املتحدث : حيث إن املهارات الذكورية ختتلف - ١
عن املهارات األنثوية.

عمر املتحدث : حيث إن مهارات الصغار الكالمية - ٢
ختتلف عن مهارات الشباب كما أن مهارات الشباب 

الشيوخ.ختتلف عن مهارات 
املستوى التعليمي: حيث ختتلف مهارات احلديث عند - ٣

طلبة املرحلة االبتدائية عنها عند طلبة املرحلة الثانوية كما 
أن مهارات طلبة املرحلة الثانوية ختتلف عن مهارات طلبة 

اجلامعات.

وتتمثل مهارات احملادثة بالعناصر التالية : 

القدرة على اإللقاء اجليد مبا يتصف به من جتسيد -أ
للمعاين وترمجة للمواقف واالنفعال  معها والتحكم يف 

.١٥٨ص. .....،،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق،١٦



نغم الكالم وموسيقاه اليت تدل على املعاين فللتعجب 
نربته وصوته وللزجر نغمته ولالستفهام رنته وللسخرية 
واالستهزاء ما يدل عليها، وكأن املتحدث يضع كل 

العالمات بصوته.
خمارجها األصلية بشكل واضح وهذه نطق احلروف من- ب

املهارة من املهارات املهمة، ألن احلرف ما مل ينطق 
بشكل سليم وواضح فقد يفهم على وجه آخر والشواهد 

: (حرث،حرس)، على ذلك كثرية ولعل من أمهها
(الثمن،السمن)، (ذهاب،زهاب).

ترتيب اآلفكار وإعدادها ذهنيا يف تسلسل منطقي جيعل- ح
املستمع حريصا على متابعة املتحدث من الفكرة األوىل 
وحىت األخرية. ولكي يكون املتحدث قادرا على توضيح 
ا عليه أن يكون ماهرا يف عرض أفكاره  الفكرة واالقناع 
بطريقة مرتبة من البسيط إىل املركب ومن اجلزء إىل الكل 
ومن االلغامض إىل الواضح فإن مل يفعل املتحدث ذلك 

ميكنه ايصال رسالته إىل املستمعني وافهامهم ما يريد.ال 



مهارة الضبط النحوي  والصريف اليت تتعلق باألداء - ه
اللغوي حيث أن ذلك يف غاية األمهية ألن تغيري حركة 
واحدة من حركات الكلمة قد يؤدي إىل تغيري معناها 
مثل (عربة بالكسر،وعربة بالفتح). ومعروف أن املعىن 

بط الصريف وكما أن الضبط النحوي ألخر مرتبط بالض
الكلمة يؤثر يف املعىن أيضا، واإلعراب فرع املعىن. 
والضبط النحوي والصريف من أبرز املهارات النحوية اليت 
متّثل دورا رئيسا يف صحة املعىن وتوضيحه والبد للمتكلم 
من أن يتدرب عليها ليقف على األخطاء اليت قد يقع 

تسجيل كالمه، مث يقوم بإعادة فيها كأن يستمع إىل 
التسجيل.

توظيف املفردات اللغوية ألن األلفاظ قوالب املعاين -و
وميكن أن يؤدي اللفظ الواحد معاين عدة فعلى سبيل 
املثال ال احلصر فإن العني اسم مدينة يف دولة اإلمارات 
العربية، والعني نبع املاء، والعني الشخص املختار يف 

تطيع الفرد أن يدرك اي معىن من جملس االعيان وال يس



املعاين لكلمة العني إال من خالل التعامل مع السياق 
اللغوي ووضع كل لفظ يف موضوعه الصحيح ليستطيع 

املستمع فهم املعاين املطلوب.
م -ز التأثري القوي يف السامعني والقدرة على استقطا

م وشد انتبههم وذلك حبسن العرض وقوة االداء  وإثار
التعبري والتفاعل مع االداء واستخدام كل وسالمة

اإلمكانيات العقلية واجلسمية ليشعر السامع أن حمادثه 
مقتنع متاما بكل ما يقوله وعلى علم تام خبط سري 

احلديث.
توظيف لغة اجلسم (احلركات اجلسمية املعربة لشد انتباه - ح

املستمعني).
ثر إن كل هذه املهارات متثل دورا بارزا ورئيسا يف تأ

م ملا يقوله املتكلم فكلما كان  ا واستجابا املستمعني 
املتحدث واضحا متواضعا ماهرا يف موجهة املستمعني  



كان مقبوال وحمبوبا من املستمعني ويستطيع ايصال 
١٧رسالته بوضوح وفهم.

العوامل المؤثرة في تعليم المحادثة -خ
الداخلية والعوامل اليت تؤثر يف مهارة احملادثة، هي العوامل 

والعوامل اخلارجية.

العوامل الداخلية- ١
يقصد بالدوافع الداخلية هو مظاهر النشاط اليت 

ا، وليست جمرد وسيلة لشيء آخر، وهلا١٨حتدث يف ذا
ثار عظيمة ىف تعلم الفرد وسلوكه وعمله. ودور املدرس آ

مهم جدا ليدفع الطلبة حىت يظهر هلم تكوين امليول 
النفعال وغريها من العوامل الداخليةوالرغبة واالستعداد وا

١٥٨ص. ، ....،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، ١٧
١٤٤ص. ، (مكتبة مصر: بدون سنة)،سيكولوجية التعليممصطفى فهمي، ١٨



الرغبة- ٢
من و إن الرغبة من العوامل اليت تؤثر ىف عملية التعلم 

الشروط لنيل أهداف التعلم، إذا عدمت الرغبة فال ميكن أن 
حتدث أنشطة التعلم، إن كان الفرد يرغب ىف تدريس مهارة 

ا يوميا. الكالم فإنه يرغب أن يتحدث 

اSlametoلقد وضح :(سالمتو) تعريفا للرغبة أ
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan
pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang
menyuruh.١٩

الرغبة هي ما جيعل  األشياء أحب إىل أحد أو عملية دون 
التعلم، لرغبة تدفع أحدا اىل النجاح يف فبااألمر من اآلخر. 

فالطالب الذي يرغب يف املعلم ويرغب يف املادة،  يسهل له 
استيعاب املادة وإذا كان الطالب يرغب ىف مادة أو درس ما 
فعلى املدرسني  أن ينهضوا موقفا إجيابيا أو موقفا قبوليا عليها 

ا اهتماما عظيما. ولعلهم يريدون أن يهتموا 

19Slameto, belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,
hal. 180



دروس اليت عرضها وعلى العكس، الطلبة الذين ال حيبون ال
مدرسوهم فريغبون عن التعلم، وذلك لعدم وجود الدوافع من 

٢٠عندهم.

):Alisuf sabri(وقال علي سوف صربي
Minat menurut psikologi adalah kecenderungan untuk
memperhatikan sesuatu dan mengingatnya secara terus
menerus.٢١

هتمام املرء اسيكولوجي هي ميل من امليول إىل الرغبة
بشيئ واستذكاره على االستمرار.

تؤثر الرغبة يف عملية التعلم و جناحه تأثريا عظيما، ومن مل 
يكن لديه رغبة يف تعلم شيئ فلن ينجح يف تعلمه جيدا، وكذلك 
عكسه. إذ  الرغبة من العوامل اهلامة لشخص يف نشاط التعلم 

خارجها.داخل املدرسة او

اإلهتمام-

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



إن الرغبة واإلهتمام شيئان  ال ينفصالن يف التعلم، 
ذا  والطالب الذي يرغب يف الدرس ااملعني مييل  اهتمامه 
الدرس عادة حىت حيصل على أفضل القدرة، إن الرتغيب وامليول 

الطلبة ستؤدي إىل جناح يف التعلم.اهتمامو 

الذكاء-
تقدير جناح إن  الذكاء أصبح أداة ضرورية يف 

الشخص على تعلم شيء .

Ngalim Purwanto:والذكاء كما قال

الشخص منذ والدته وميكنه أن يفعل تظهر يفهو القدرة اليت 
٢٢شيئا بطريقة معينة. 

االستعداد-

22M.Ngalim purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja rosda karya, 1995), hal.180



ستعداد كما عرفه العلماء الرتبويون هو: الكفاءة للتعلم اال
ف الطلبة وهو يدور دورا هاما يف التعلم عامة  وىف حتقيق أهدا

٢٣واألفراد خاصة.

املوهبة-
إن املوهبة العوامل يف عملية تعلم املرء وجناحه وهي كفاءة 
خاصة تربز عند اإلنسان واملوهبة تؤثر نتيجة التعلم يف عظمتها 
وسفلتها للمادة املخصوصة على جناح عملية التعليم والتعلم. إذا  

اخلاصة دون كان الوالدان يكرهان أوالدمها للتعلم يف قسم مهارة
معرفة موهبتهم سيؤثر يف الناحية الدراسية أو يف نتيجة تعلمهم 

٢٤بل سيكونون فاشلني.

23Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,
(jakarta:PT. Rhineka Cipta: 1995), hal. 157

ص. )،١٩٦٣٩(مصر: دارا ملعارف،، التربية وطرق التدريس،صاحل عبد العزيز٢٤
٢١



العوامل اخلارجية- ب
إن العوامل املؤثرة ىف الدوافع اخلارجية هي: 

البيئة-
حييط به ومن الدوافع اخلارجية هي البيئة، ومعناها كل ما

البشرية اإلنسان من العوامل الطبيعية، أو الظروف 
وعبارة أخرى أن البيئة هي مجيع العوامل ٢٥واالجتماعية.

اخلارجية اليت تؤثر يف الكائن احلي من بدء منو من اخلطة اليت يتم 
٢٦فيها التلقيح.

ويدرك من هذين التعريفني أن البيئة من العوامل اخلارجية 
تمع واملدرسة. وال بيئة اليت تؤثر يف عملية التليم والتعلم كاملنزل وا

تنقسم اىل ثالثة اقسام:

٢١...،ص.التربية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز، ٢٥
، الطبعة اصول التربية ونظام التعليم، عبد الواحد الوايف واآلخرون٢٦
١١األول، ص.



البيئة األسرية-
األسرة مؤسسة اجتماعية متثل اجلماعة األوىل لفرد وفيها 
يرىب األطفال. وهى أهم املؤسسات االجتماعية الىت أقامها 
اإلستمرار حياته يف اجلماعة وتنظيمها، وهي الوحدة الوظيفية 

الدم واألهداف املكونة من الزوج والزوجة واألبناء املرتبطة برباط
املشرتكة.

األسرة تؤثر كثريا يف تعلم الطلبة اللغة العربية ومنها هي  
كانوا ال باء يف تربية أوالدهم. لوالطرق اليت يستعملها اال

م  يهتمون بأمهيات وخواع أبنائهم يف التعلم وال ينظمون أوقا
م املدرسية واليبالون هل  ملذاكرة الدروس  وال يكملون أدوا

علمون أم ال وال يريدون أن يعرفوا تقدم دراسة أوالدهم، مهما  يت
كانوا من املمكن ماهرين ولكنهم ال يتعلمون منتظمني 



فاجتمعت املسائل واملشكالت فيتأخرون يف تعلمهم 
٢٧ويتكاسلون.

البيئة املدرسية-
هذه البيئة اليت فيها يتعلم الطالب ويعامل أصحابه حسنة  
كانت أم قبيحة املعاملة وهي تتعلق بأحوال املعلمني وطرق 
تدريسهم واملنهج الدراسي املستعمل يف تلك املدرسة والعالقة 
بني الطلبة واملعلمني ونظام املدرسة واملواد الدراسية والوقت 

الدراسي.

ا اهتماما  إن للمدرسة أثارا  تم  يف تكوين أحوال الطلبة، وهي 
كبريا يف تكوين أحوال معاشرة الطلبة فيها وتنصح وترشد الطلبة 
الذين جياوزون نظام املدرسة كثريا ويتكاسلون يف التعلم، 

ا  تم  هتماما جيدا بأحوال اوبعكسها إذا كانت املدرسة ال 
تم،  م فيجاوز الطلبة نظاحلالطلبة وال  م املدرسة كثريا يا

(مصر: مكتبة األجنلو ،اجتماعات التربيةيف منري املرسي سرحان،٢٧
١٨)، ص.١٩٧٨املصرية، 



ويتكاسلون يف التعلم. وذلك على كل مدرسة أن تراعي هذه 
األحوال لتكون أحوال التعليم جيدة وسهل هلا إزالة التفاوت بني 

٢٨الطلبة.

عيةاالبيئة االجتم-
تمع من العوامل اخلارجية اليت تؤثر أحوال الطلبة  ا

تمع، دث هذه اآلثار عندما يسكن الطلبة مع احتالدراسية، و 
تمع وهي تؤثر كثريا يف تنمية فرديتهم،  والطلبة هلم أنشطة يف ا
تمع وهي يف أنشطة املنظمة  فإذا اشرتك الطلبة مثال كثريا يف ا
واألنشطة الدينية فجعلت كلها دراسة الطلبة غري جيدة ألنه قد 
قضوا الفرصة كثرية للمجتمع والسيما إذا كانوا اليستطيعون أن 

تمع  ٢٩قت جيدا.يقسموا الو  الت والقراءات املنتشرة يف ا وا
كذلك هلا أثر عظيم يف نفس الطلبة الذين حيبون أن يقرؤوها 
وسهل عليهم أن جيدوها مجيعا يف أي مكان، إذا كانت قبيحة 

28Slameto, Belajar dan Faktor-faktor..., hal. 64-67
يد، ٢٩ ،التربية وطرق التدريسصاحل عبد اجليد وعبد العزيز عبد ا

٧١-٩٩ص. الكتب العلمية، بدون سنة)،بريوت: دار (



فأثرت القبيحة يف نفس الطلبة وإذا كانت جيدة فأثرت كذلك 
٣٠اجليدة.

٧١-٧٩ص.في إجتماعات التربية...،منري املرسي سرحان، ٣٠



الفصل الثالث

منهج البحث

طريقة البحث-أ
هلذه الرسالة هو منهج إن املنهج الذى تستعمله الباحثة 

. وهو منهج  يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وصفي
وتفسريها وتوضيح العالقة ومقدارها وحماولة اكتشاف األسباب 

٣١الكامنة وراء الظاهر.

وجلمع البيانات واملعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة يكون 
بحث احلقلي من خالل  املقابلة واالستبانة . وقامت بطريقة ال

الباحثة بتحليل البيانات على أساس البحث الكيفي، وهو 
البحث الذي يهتم بوصف البيانات جلمع أحواهلا وحتليلها.

ا الباحثة جلمع البيانات يف هذه  وأما الطريقة اليت قامت 
الرسالة فتكون على الطريقة العشوائية.

المدخل إلى البحث في العلوم الدكتور  صاحل  بن محد العساف، ٣١
١٨٩م)، ص. ٢٠٠٠(الرياض: املكتبة العبيكان،السلوكية، الطبعة الثانية



الفوضى وإمنا تعين أن الفرصة عشوائية وهي ال تعين
ودرجة االحتمال واحدة ألي فرد من أفراد جمتمع البحث ليتم 

أحد أفراد عينة البحث دومنا أي تأثر أو تأثري. وميكن هاختيار 
٣٢ختيار العشوائي هذا بإحدى طريقتني وهي:تنفيذ  اال

الطريقة البسيطة : وذلك بإعطاء كل فرد من - ١
البحث رقمًا مث خلط األرقام جيدًا حىت ال ميكن أفراد جمتمع 

تسلسلها أو معرفتها، ومن مث سحب أرقام بعدد حجم العينة 
تمع  املراد ليتم تطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة 

٣٣البحث.

استخدام جداول األعداد العشوائية : وهي عبارة - ٢
وذلك لضمان عن قائمة من األرقام مت ترتيبها بواسطة الكمبيوتر 

ستخدام هذه الطريقة إال إذا  اللجأ الباحثة تعدم تسلسلها. وال 

٩٨..،ص..صالح بن حمد العساف٣٢
، المدخل إلى البحث في العلوم الدكتور  صاحل  بن محد العساف٣٣

٩٧م)، ص ٢٠٠٠(الرياض: املكتبة العبيكان،,السلوكية، الطبعة الثانية



كان عدد أفراد جمتمع البحث كبريًا نظرًا ملا تتطلبه من جهد 
ووقت كبريين.

واختارت الباحثة الطريقة إلختيار العينة يف هذا البحث 
هي الطريقة البسيطة.

المجتمع والعينة-ب
تمع يف هذا البحث املستوى بتمجيع طلوفهأما ا

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ٢٠١٧سنة دخولبالثالث
طالبا. وأخذت ١٧٠الرانريى اإلسالمية بند أتشيه وعددهم  

ومن هؤالء طالبا.١٧٠% من١٥لعينة يف هذا البحث الباحثة ا
ية وهي من كل ئطريقة العشواالأخذت الباحثة العينة بلبةالط

٢٠طالب حىت تصل عددهم ٥- ٤الباحثة صفوف أخذت 
طالبا.



ا الباحثة الختيار العينة هلذا  والطريقة اليت قامت 
٣٤البحث هي الطريقة العشوائية وفقا بأغراض البحث.

وهذا مناسبا مبا قالت سهرسيمى أركنتو:

تمع أقل من مائة فمن األفضل أن يؤخذ   إذا كان ا
تمع، وإن كان عددهم  كلهم حىت يكون ذلك البحث حبث ا

أو أكثر.٢٥- ٢٠% أو ١٥-١٠كثريا فيمكن أن 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

أدوات البحث-ج

اواملراد بأدوات ال الباحثةبحث هي الوسائل اليت ميكن 
.معلومات البحثمجع

٩٨.الدكتور صاحل بن محد العساف...، ص٣٤
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik, (Jakarta; Bina Aksara, 1989), hal . 107



٣٦:وجتمع املعلومات باألدوات وهي

املقابلة- ١
إن املقابلة أداة من أدوات البحث، وهي حمادثة  اجلادة 

ا شخص مع  شخص آخر أو أشخاص يموجهة  آخرين، قوم 
ا يف التوجي ٣٧والتشخيص والعالج.ههدفها استعانة 

وقامت الباحثة باملقابلة الشخصية مع معلمي احملادثة 
ورابطة طلبة اللغة العربية.

ستبانةاال- ٢
اإلستبانة هي املدلول الصحيح للمراد منها الذي يشري 
إىل تلك اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو 

املكتوبة مزودة  بإجابتها أو اآلراء احملتملة أو بفراغ العبارات 
يب عليها، مثال اإلشارة إىل ما يراه لالجابة. ويطلب من ا

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،,صاحل بن محد العساف٣٦
١٠٠ص.م)،٢٠٠٠-ه١٤١٦سنةاملكتبة العيكان،(الناشر:،الطبعة الثانية
٣٨٨ص.صاحل بن محد العساف...،٣٧



مهما أو ما ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة 
٣٨الصحيحة.

ستبانة موزعة على الطالب اجلدد يف املستوى الثالث الا
ستبانة أسئلة من مشكالت تعلم بالطريقة العشوائية. وحتتوي اإل

احملادثة عند الطلبة ومشكالت يف املادة وشكال حماوالت من 
املدرسني حلل املشكالت. و لكل هذه النقط ومن كل نقطة 

يف كل املستوى.أ حنو مخسة أسئلة أو  يزيد عليهاتنش

كيفية تحليل البيانات - د
تستخدم الباحثة حتليال كيفيا لتحليل البيانات يف  هذا 
البحث، "التحليل الكيفي هي يقصد به إستنتاج املؤشرات 
واألدلة الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وإستنتاج العالقات"، 
والتحليل الكمي هي يقصد به حتليل املعلومات رقميا، أي 

ة على الظاهرة املدروسة" إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدال

٣٤٢ص. .. .، المدخل إلى البحثالدكتور صاحل بن محد العساف٣٨



ا البسيطة للبيانات ٣٩ والكمى تستعمل أيضا على صور
العددية.

وإلجابة أسئلة البحث وهي" ما هي عوامل مشكالت 
الطلبة يف تعلم احملادثة، وما حماولة الطلبة يف تعلم احملادثة، هل 
هناك حماوالت املدرسني حلل هذه املشكالت"، كانت الباحثة 

بانة حيث تكون النتيجة كمايلي:تستخدم اإلست

P = × 100%
= Pمؤية الدرجات

= Nعدد الدرجات

= f٤٠التكرار

، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساق، ٣٩
١٠٤. صم)،٢٠٠٠-١٤١٦الطبعة الثانية، (الناشر: املكتبة العيكان، 

40Anas  Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), hal.43





الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات-أ
لقد حبثت الباحثة يف الفصل الثالث مما يتعلق مبنهج 
البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات. ويف هذا الفصل 
تورد الباحثة نتائج البحث يف البحث احلقلي جبامعة الرانريي 
االسالمية احلكومية اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل 

-B: السالم بندا آتشية برقم املعلمني يف جامعة الرانريي دار

1375/Un.08/FTK/KP.07.6/01/2018 يناير ٣٠يف التاريخ
م. ٢٠١٨

قبل أن تقدم الباحثة يف عوامل مشكالت تعلم احملادثة 
عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستوى الثالث (دراسة 
وصفية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي) تعرض الباحثة

حملة عن ميدان البحث.



لمحة عن ميدان البحث-ب
دار السالم –كانت جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

وهي تقع يف سيابإندونبندا آتشية إحدى اجلامعات اإلسالمية–
غربهذه اجلامعةتقع دار السالم مدينة بندا آتشية، حي

٥اجلامعة يف تاريخ جامعة شيخ كواال احلكومية. ونشأت هذه
أسست هذه اجلامعة كاجلامع الوحيدة ٤١م.١٩٦٣أكتوبر 

املستقلة وأثناء ذلك تتكون على كليات يعين كلية الشريعة وكلية 
الرتبية وكلية أصول الدين. ومث أن جامعة الرانريي هي مؤسسة 
الرتبوية العالية حتت رعاية وزيرة الشؤون الدينية للجمهورية 

يت تدير علوما متعددا والدراسة األسسية، منها اإلندونسية ال
الدراسة اإلسالمية مع فروعها والعلوم العامة األخرى.

الكلمة "الرانريي" مأخوذة من اإلسم املؤخر من أحد 
العلماء الكبري ومفيت ململكة أشيه دار السالم املشهورة يف عصر 

م) يعين الشيخ ١٦٤١-١٦٣٧حكومة السلطان إسكندار ثاين (

41Buku Panduan, Panduan Akademik UIN Ar-Raniry,
(Darussalam – Banda Aceh: Universitas  Islam Negeri Ar- Raniry,
2016/2017 ), hal. 1



نور الدين الرانريي الذي جاء من رانري (اآلن رندير) يف بالد 
اهلند. وهذا العامل قد منح إعانة كبريا يف فكرة لتطوير اإلسالم يف 

إندونيسيا عامة ويف أشية خاصة.

وحىت اآلن قد تطورت جامعة الرانريي تطورا سريعا بظهور  
م) وكلية األدب ١٩٦٧كليات جديدة، منها كلية الدعوة (

م) وكلية العلوم اإلجتماعية والسياسية وكلية السكولوجية ١٩٨٣(
وكلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية وكلية اإلقتصادية اإلسالمية. 

، وباإلضافة إىل ٢٠١٤كليات أخرية السابقة سنة ٤وأسست 
ذلك قد فتحت جامعة الرانريي برامج الدراسات العليا منذ 

، واآلن حتت ٢٠٠٢منذوبرامج الدراسات الدوكتورة ١٩٨٩
الرئاسة دوكتور وارول وليدين املاجستري. تتكون جامعة الرانريي 

أقسام.٤٣كليات و٩اإلسالمية احلكومية على 

رسالة بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني الختص الباحثة هذهو 
فمن األصلح أن يعرض قليال عن كلية الرتبية وتأهيل املعلمني.



مسلم وعميدها اآلن الدكتور قسما١٣وم كلية الرتبية اليضم ت
٤٢.غزايل

الباحثة قسم تعليم اللغة العربية : وختتار 

وكان قسم تعليم اللغة العربية من األقسام املوجودة يف  
إلسالمية احلكومية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جلامعة الرانريي ا

تعلم فيه طالب اللغة العربية  كعلم النحو والصرف بندا آتشية، ف
والبالغة وعلوم تعليم اللغة العربية كطرق تعليمها. وعلوم الرتبية   
كعلم فلسفة الرتبية وإحصاء الرتبية وإدارة الرتبية وعلم النفس 
الرتبوي وغريها وباخلصوص مما ميكن إعداد وتكوين املدرس 

أو املدارس اإلسالمية املتوسطة املتأهل لتعليم العربية للطالب يف
.الثانوية

جعل قسم تعليم اللغة العربية رؤية تأسيس هذا القسمو 
وأما بعثة ٤٣مركز تطوير تعليمها بتأسيس متعدد الوسائل.

تأسيسه كما يأيت : 

42Panduan Akademik.., hal. 17.



ال علم اللغة العربية وعلم إقامة الرتبية والتعليم يف جم- ١
الرتبية.

ة العربية بتأسيس متعدد ال تربية اللغنشر البحث يف جم- ٢
الوسائل لرفع جودة تعليم اللغة العربية. 

اللغة العربية. تعليمتنفيذ اخلدمة للمجتمع يف - ٣
بكل املؤسسات اليت تدخل بكليةالتعاونتأسيس - ٤

٤٤.اللغة العربيةالرتبية وتأهيل املعلمني قسم 

الدكتور أ.مفخر ورئيس قسم تعليم اللغة العربية اآلن 
وإن املدرسني أو احملاضرين يف هذا القسم املاجستري ،حممد

دراسة اإلسالمية وعلوم المتخرجون من قسم تعليم اللغة العربية و 
الفقه العصرية ودراسة اإلسالمية وعلوم القرآن يف مستوى 

الدكتورة, ومنهم من التحق بدراستهم العليا خارج البالد.

ية جبامعة كان عدد املدرس الدائم يف قسم اللغة العرب
مدرسا، ٧مدرسا، وعدد مدرسي احملادثة الدائم  ٣٠الرانريي 

مدرسا. ٤وعدد املدرس مل حيدد يف قسم اللغة العربية 
43Panduan Akademik.., hal. 81
44Panduan Akademik.., hal. 81



:المراهق لقسم اللغة العربية-ج

إدارة قسم تعليم اللغة العربية- ١
معمل اللغة العربية- ٢
املكتبة- ٣

تحليل البيانات 

ستبانة للطلبة وهذا ملعرفة عوامل وقدمت الباحثة اال
وكذلكوحماولة الطلبة،مشكالت الطلبة يف تعلم احملادثة، 
حماوالت املدرسني حلل هذه املشكالت.

عوامل مشكالت الطلبة يف تعلم احملادثة-
الباحثة عوامل مشكالت الطلبة يف تعرف ذا البحث و 

ل اآليت:يف اجلدو ورد، كما ٢٠١٧تعلم احملادثة يف سنة دراسية 



١-٤دولاجل

قسم اللغة العربيةالطلبةاختيار

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٥٧٥نعمأ

٪٥٢٥الب
--....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
من اجلدول أن أكثر الطلبة خيتارون هذا القسم ساساألعلى 

اختيارهم.من الطلبة مل يكن من ٪٢٥من الرغبة أنفسهم وإمنا 

٢-٤اجلدول
قسم اللغة العربيةسبب اختيار الطلبة

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٥٧٥ة النفسإرادأ

٪٤٢٠الوالديناحلث منب



٪١٥....ج
موع ٪٢٠١٠٠ا

من اجلدول السابق يفهم أمنا أكثر من حجة الطلبة 
اختيارهم قسم اللغة العربية بإرادة أنفسهم ومنهم من مل تكن 

إرادته ولكنه ناجح من اختيادهم يف هذا القسم. 

٣-٤اجلدول
ذا القسمة الطلبةدراسخلفية قبل الدخول 

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٧٣٥عهد العصرياملأ

٪١٥تقليدىعهد الاملب
العالية الكوميةاملدرسةج

مية/اإلسال
غري احلكومية

٦٣٠٪

٪٦٣٠العالية املدرسةد



الكومية/املهنية احلكومية
--.....ه

موع ٪٢٠١٠٠ا
من اجلدول السابق أن الطلبة هلم القدرة يف اللغة العربية،  
كمايبدو أن خلفية دراسة الطلبة أكثرهم متخرجون يف املعهد 

قليل منهم من مل تكن عندهم خربة يف درس اللغة إذنالعصري، 
العربية.

٤-٤اجلدول
بقسم اللغة العربيةمناسبة خلفية الدراسة بااللتحاق

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٤٢٠بشدةمناسبأ

٪١١٥٥مناسبب
٪٥٢٥غري مناسبج
--....د

موع ٪٢٠١٠٠ا



من هذا اجلدول يرى أن الطلبة هلم أساس يف اللغة العربية 
من ٪٢٥مناسبني إلنتحاق بقسم اللغة العربية، وحىت يكونوا 

ال مناسب فيه. 
٥-٤اجلدول

يف تكلم اللغة العربيةة الطلبةرغب

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٧٨٥بشدةرغبةأ

٪١٥فيهرغبة الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
وعامة أن الطلبة يرغبون يف تكلم اللغة العربية إن كان 
عندهم أساس يف اللغة العربية ألنه عندهم اإلرادة ملعرفة هذه 

أن الطلبة يرغبون يف تكلم العربية. و ٪٩٠العدد اللغة. وأكرب 
يقدمون أن عندهم الرغبة أحيانا فيه من حسب ٪٥أن 

.الوجدانية الطيبة حنو التعلم



٦-٤اجلدول
تكلم اللغة العربيةيف بة و لصعبارو شعال

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٥٧٥نعمأ

٪٣١٥الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
اجلدول قبله يفهم أن الطلبة لديهم على أساس هذا 

منهم يشعرون ٪٧٥اإلرادة القوية يف تكلم اللغة العربية لكن 
بالصعوبة حني التكلم. وهناك من يتكلم ولكن حينما يتكلمون 
ا وعندهم صعوبة يف  بالعربية عندهم الشك باجلملة اليت ستقدمو

تقدمي األفكار.



٧-٤اجلدول
اللغة العربيةقسم بعن مادة احملادثةالطلبةرأي
املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٢١٠سهلةأ

٪١٤٧٠معتدلةب
٪٤٢٠صعبةج
--....د

موع ٪٢٠١٠٠ا
أن مادة احملادثة مناسبة على أساس هذا اجلدول 

م يعربون أن مادة احملادثة ليس من املواد صعوبة  م، أ بقدر
فهمها امنا قليل منهم من ال يفهم. 

٨-٤اجلدول
ق احملادثة اليوميةيتطبيفاملشكلة اسباب

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
ميدقتيفبةو صعالأ

راءاأل
٧٣٥٪



٪٦٣٠اخلوف من اخلطأب
٪٦٣٠للتدرباألصدقاءعدمج

٪١٥....د
موع ٪٢٠١٠٠ا

أن املشكلة اليت ظهرت عند على أساس هذا اجلدول 
الطلبة حني تطبيقها يوميا هي الصعوبة يف تقدمي األفكار يف 

التكلم ومنهم من يكون  عنده كسل يف تطبيقه.

٩-٤اجلدول
احملادثةةبو سبب صع

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٠٥٠املفرداتقلةأ

تطبيق مشكلةب
التصرف

٧٣٥٪

٪٣١٥....ج
موع ٢٠١٠٠ا



٪
يرى أن الصعوبة  جتعل الطلبة يف احملادثة على أساس هذا 

من قلة حفظ املفردات واملشكلة التصريفية وما عندهم 
ا وال البيئة تنشئ الكالم العريب. األصحاب للتكلم 

١٠-٤اجلدول

طأ يف القواعد اللغويةالشعور باخل

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٤٧٠مشكلةهلاأ

٪٥٢٥مشكلةهلاليستب
٪١٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
يرى أن الطلبة عندهم املشكلة على أساس هذا اجلدول 

األخصى إذا تكلموا بالعربية فيه من وقوع اخلطأ يف القواعد على 
يف التصريفا وهلم الشعور باخلجل حني التكلم يف الوقوع على 

األخطاء.



١١-٤اجلدول

أسئلة املدرس باللغة العربيةيف إجابةةبو صعال

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٤٧٠نعمأ

٪١٥الب
٪٥٢٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
يفهم أمنا أكثر الطلبة صعب هلم على أساس هذا اجلدول 

إجابة أسئلة املدرس يف عملية التعليم والتعلم أو خارج  الفصل، 
م فامهون قول املدرس ويف بعض  وبعضهم من يقدمون األفكار أ

م ال يفهمونه. األحيان أ

محاولة الطلبة في ممارسة المحادثة -
الطلبة يف حماولةذا البحث تريد الباحثة أن تعرف 

يف اجلدول اآليت: ورداحملادثة، كما ممارسة



١٢-٤اجلدول

الكالم بالعربية مع اخلطأ

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٦٨٠االصالححماولة أ

٪٠٠باالةاملدون ب
كسل يف التكلم الج

ا
٣١٥٪

٪١٥....د
موع ٪٢٠١٠٠ا

أن الطلبة يرغبون على أساس هذا اجلدول نظرت الباحثة 
يف تكلم اللغة العربية، وحياولون يف اصالح األحطاء عندما يقع 
ا يريدون  اخلطأ يف تكلم اللغة العربية، بل بعضهم من يتكلمون 

أن يصلحوا بل صعب هلم أن يعربوا ما يف أنفسهم.



١٣-٤اجلدول

فهم عندم شرح املدرس باللغة العربية

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٥٢٥مفهومأ

٪١٤٧٠الفهمقلةب
--غري مفهومج
٪١٥....د

موع ٪٢٠١٠٠ا
أن من مشكلة على أساس هذا اجلدول نظرت الباحثة 

الطلبة ال يفهمون جيدا ما شرح املدرس باللغة العربية مباشرة 
وكذلك حينما يقدمون آراءهم أن ليس كل منهم يفهمون، 

أو باملفرات اليت قد إذا شرح املدرس املادة بالبطئون ولكن يفهم
مسعوا من قبل.



١٤-٤اجلدول

تصرف يف الشرتاك مادة احملادثة

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
الرضا على عمل أ

بشدةجبت االو 
٨٤٠٪

٪١١٥٥الرضاب
٪١٥عدم الرضاج
--....د

موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٥٥أن اجلدول نظرت الباحثةعلى أساس هذا 

الطلبة يرضون إذا اعطى املدرس الواجبات من ممارسة احملادثة.



١٥-٤اجلدول

باللغة العربيةة الطلبة للتكلمحماول

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٠٧٥نعمأ

٪٣١٥الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٧٥أن نظرت الباحثةعلى أساس هذا اجلدول 

الطلبة حياولون للتكلم باللغة العربية ومنهم يقدمون أن عندهم 
حماولة للتكلم لكن تعرضهم مشكلة من ناحية املوضوع  الغريب 

عن البيئة  أو لسبب الشغول بالعمل.



١٦-٤اجلدول

كتاب احملادثةمتلك  

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١١٥٥نعمأ

٪٧٣٥الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
% من ٥٥على أساس هذا اجلدول نظرت الباحثة أن

معينة يف تعلم احملادثة ومن هذه البيانات نظرت الطلبة هلم كتاب
اآلخر قوية يف تعلم احملادثة وبعضالباحثة أن تصفهم هلم إرادة 

مل تنشأ الرغبة من أنفسهم.



١٧-٤اجلدول 

.عن املفردات الصعبةيف القاموسلتحرى ا

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٦٨٠نعمأ

٪٢١٠الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
أن الطلبة هلم على أساس هذا اجلدول نظرت الباحثة 

عندهم اإلرادة للبحث يف و احملادثة العربية ممارسةالرغبة يف
يفتح القاموسوجدوا املفردات الصعبة ومنهمالقاموس حينما

أو يهملها إن كانت املفردات ليست من الواجبات.أحيانا



١٨-٤اجلدول

املوعد يف تكلم العربية مع الزمالء

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٢٦٠نعمأ

٪٦٣٠الب
٪٢١٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
أن الطلبة على أساس هذا اجلدول نظرت الباحثة 

يستعملون احملادثة العربية مجاعيا بل نتيجة من اإلجابة املفتوحة 
املوعد.هذا بعضهم عقدوا املوعد ولكن مل يفوا 

١٩-٤اجلدول

ةاحملادثة الطلببتطويرالطلبةرابطةامهتما

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٤٢٠نعمأ



٪١٥٧٥الب
٪١٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٧٥أن من الباحثةترىعلى أساس هذا اجلدول 

تم  احملادثة عند الطلبة.برتقية الطلبة يرون أن رابطة الطلبة ال 

محاوالت المدرسين لحل هذه المشكالت-
حماوالت املدرسني حلل هذه الباحثةعرفذا البحث تو 

يف ورد، كما ٢٠١٧يف تعلم احملادثة يف سنة دراسية املشكالت
اجلدول اآليت:

٢٠-٤اجلدول
خارج الفصلوأتكلم املدرس يوميا باللغة العربية يف الفصل 

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٣١٥نعمأ

٪١٣٦٥الب
٪٤٢٠....ج



موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٦٥من الباحثةترىعلى أساس هذا اجلدول 

أن ليس كل املدرس من  يتكلم بالعربية يوميا يف  إجابة الطلبة 
احملادثة يف الفصل أو خارج الفصل، وهذا من كل لقاء ملادة 

املمكن من األمور الىت ال تدفع الطلبة ملمارسة احملادثة.

٢١-٤اجلدول

لتكلم باللغة العربيةلافع املدرس و د

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٤٧٠نعمأ

٪٢١٠الب
٪٤٢٠....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
عامة املدرسني الباحثة ترىعلى أساس هذا اجلدول 

حيثون الطلبة للتكلم بالعربية بل من اإلجابة املفتوحة أن بعض 
الطلبة يقولون من قلة الدوافع من املدرسني يف تكلم اللغة العربية 



بل من الطلبة ال دفع الطلبة دفعاقويابل أحيانا أن املدرس 
.يدفعون إليها

٢٢-٤اجلدول

املدرس الواجبات بعد الدراسةقدميت

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٩٤٥نعمأ

٪٨٤٠الب
٪٣١٥ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٤٥أن  الباحثةترىعلى أساس هذا اجلدول 

يدل على أعطى الواجبات بعد الدراسةالطلبة جيبون أن املدرس
قلة االهتمام بالواجبة يف احملادثة أو أن بعض املدرسني ال يفمون 

ا.



٢٣-٤اجلدول

لتكلم بالعربيةلالطلبةم املدرساز ال

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٧٣٥نعمأ

٪١٢٦٠الب
٪١٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
أن الطلبة غري الباحثةترىعلى أساس هذا اجلدول 

ث بالعربية ملزمني بالكالم بالعربية، ومن املدرسني من يلزم التحد
ملن ال يطيع النظام.ولكنه ال يكلفهم بشدة 

٢٤-٤اجلدول

حلفظ املفردات بكل املوضوعالطلبةم املدرسالز ا

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٥٢٥نعمأ



٪١٤٧٠الب
٪١٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
من ٪٢٥من الباحثة ترىعلى أساس هذا اجلدول

م حلفظ املفرات من كل  إجابة الطلبة أن املدرسني ال يلزمو
موضوعات الدروس، ومن الطلبة من جييب أن املدرس من يلزم 
الطلبة حلفظ الفردات وزعمت الباحثة أن املدرس حيثهم حلفظ 

املفردات.
٢٥-٤اجلدول

كل اللقاءتدريب املدرس حمادثة  الطلبة 

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪١٥٧٥نعمأ

٪٤٢٠الب
٪١٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا



من إجابة الطلبة الباحثة ترىعلى أساس هذا اجلدول 
جابة املفتوحة يرى اإلأن املدرس يدرب الطلبة يف احملادثة ومن 

يدرب الطلبة تدريبا جيدا ولكنهم يالطلبة أن بعض  املدرس
يشعرون بالكسل يف التعلم.

٢٦-٤اجلدول

قسم تعليم اللغة العربية البيئة للمحادثةإجيادة

املؤيةالتكراراحتمال األجوبةرقم
٪٦٣٠نعمأ

٪٩٤٥الب
٪٥٢٥....ج

موع ٪٢٠١٠٠ا
مل يكن من قسم الباحثةترىعلى أساس هذا اجلدول 

البيئة اللغوية ولو قال بعض الطلبة أن اللغة العربية سعي إلجيادة
موجودة لكن مل يكن من تنظيم قسم اللغة العربية.البيئة 



الطلبة يف درس احملادثة : آراء

م ضعفا يف احملادثة وحينما  - ١ من الطلبة من يقولون أ
شرح املدرس املادة باللغة العربية أكثرهم ال يفهمونه 
إال قليال منها، ولكن منهم من يفهم وهم يرجون من 
م بأن ال يتكلم بالعربية طول  املدرس أن يهتم 
عملية التدريس ويرجون من قسم اللغة العربية أن 

للغويةجيعل هلم البيئة ا
طلبة من يقول أن املدرس ال يستخدم التعلم من ال- ٢

.النشاطى يف تدرس حمادثة العربية
البد أن نيلطلبة واملدرسمن الطلبة من يقرتح ل- ٣

جيعلوا اللغة العربية لغة اتصالية يف التعليم والتعلم 
.عند التكلم وترقية آفامهم اللغويةلزيادة املفردات 

أن يتكلم باللغة من الطلبة من يقول للمدرس- ٤
.عربية حىت يكون الطلبة قادرين عليهاال

بية اليتنتائج املقابلة الشخصية مع مدرسي اللغة العر ن م
كما يلي:اإلجاباتتكون إليها هذا البحث لالمتام فحيتاج 



مع الباحثة تقاميتنتائج املقابلة الشخصية ال- ١
امعة (أبيزار املاجستري) جباللغة العربيةةدرسم

:الرانريي 
عوامل مشكلة الطلبة يف تعلم احملادثة، قدمت ابيزار

وحماولة الطلبة يف تعلم اللغة العربية، وحماولة املدرس 
حيث يف حل مشكلة الطلبة يف تعلم احملادثة.

قالت أن الطلبة الذين يتعلمون احملادثة معها يف 
هم خمتلفة منها تيأن خلفية دراسباملستوى الثالث 

رج يف املعهد العصرى، واملعهد التقليدي، من خت
واملدرسة العالية اإلسالمية واملدرسة احلكومية 
العامة. وهذه مجيعا تؤثر يف لون تعلم اللغة العربية 

فية الدراسية مادة احملادثة، ألن خليف خاصة 
كبرية يف تطوير احملادثة مشكلة  املختلفة تنشيئ

م فيما بينهم،حينما أمر املدرس الطلبة للتكلفمثال
من ال يقدر احملادثة كثريا ومنهم من فهم كثريا هناك 

يفهمها إال منومنهم من يكون متوسط ومنهم



قليال. ومن هذه األحوال أن املدرسة تريد أن ترفع 
بينهم يف احملادثة حىت ال يكون التفاوتمستواهم

بعيدا عقب خلفية الدراسة من املعهد أو من 
ا جتعل الطرق املناسبة للطلبة وهي  املدرسة. وإ

بيئتهم، كما يف احتهم احلرية يف احملادثة وتطبيقهابإت
ا  أعطت الواجبات هلم لدفعهم على احملادثة أ

اجليدة وأيضا أن يعملوا  الواجبات بتحرير موضوع 
لوا هذا املوضوع حوارا معني وطلبت منهم أن جيع

منأو حمادثة مث طلبت منهم أن يتشاوروا بينهم
نتائج احملادثة بالفرقة. وهي قالت للباحثة أن الطلبة 

وقد حثتحيتاجون إىل الدوافع القوية لتعلم احملادثة 
ن ينشؤا البيئة اللغوية ملمارسة إاملدرسة الطلبة 

أحيانا احملادثة لتدفعهم يف تكلم اللغة العربية بل 
م مازالوا يف خوف من احملادثة للعوامل املختلفة  أ
من االستحياء يف احملادثة، صعوبة يف تقدمي 
األفكار، قلة املفردات، أو ما عندهم دوافع يف 



ال يبايل هناك منالتعلم وصعوبة  فهم املوضوع بل
٤٥الدرس.

مع الباحثة تقاميتنتائج املقابلة الشخصية ال- ٢
امعة (سهيمي املاجستري) جبيةمدرس اللغة العرب

:الرانريي أن
درس يقول بأن ال خيتلف  هذا املفيف هذه املقابلة 

أبيزار ولذلك مل تورد الباحثة قول كثريا مباقالت
ساويا يرأى ابيزار ما يكون متستاذ سهيمي األ

والذي مل تذكر  أبيزار هي أن الطلبة حينما أمر 
م معال ينشجعون للمحادثةاملدرس للمحادثة أ

مع نشيطني يف التعلم أو للمعاملة اللغويةنوا و مل يك
نوا  قادرين و الزمالء أوخوف من اخلطأ وأيضا مل يك

بالنفس على احملادثة لقلة املفردات و دون الثقة 
إلظهار الرأى.وعدم االنطالق

المقابلة الشخصیة بأستاذة أبیزار.الماجستیر،المشریقة بقسم اللغة العربیة ٤٥
١٤/١١/٢٠١٨



هذا البيانات اليت وجدت الباحثة لتميموهذه
البحث وهي من مدرسي اللغة العربية جبامعة 

٤٦الرانري بند آتشية.

ونتائج  املقابلة الشخصية مع أعضاء رابطة طلبة قسم 
م قالوا أن احملاولة  لتطوير احملادثة عند طلبة تعليم اللغة العربية أ

برامج الكثرية منها التعلم يف وقت معني، قسم اللغة العربية هلا 
ة ولكن هذه الربامج الجتري البيئة اللغويتنشئة غوية، و واملناقشة الل

عد التعلم اكما يف اجلدول ألن الطلبة مل حيضروا يف مو جيدا
٤٧ولذك اآلن هذه الربامج ال تسري كما يرجى.

اللمقابلة الشخصیة بأستاذ الدكتور سوھیمي الماجستیر، المعلیم بقسم اللغة العربیة ٦
١٨/١١/٢٠١٨

٢٨/١٠/٢٠١٨المقابلة الشخصیة مع رابطة في قسم اللغة العربیة ٧



الفصل الخامس

خاتمة

نتائج البحث- أ
وامل مشكالت تعلم احملادثة عبعد أن حبثت الباحثة يف

اللغة العربية للمستوى الثالث (دراسة طلبة قسم تعليم عند 
ا أن تقدم النتائج ملا يأيت:وصفية) فتحسن 

إن عوامل مشكلة تعلم احملادثة تنشأ من العوامل - ١
الداخلية والعوامل اخلارجية.

فالعوامل الداخلية من الطلبة قلة الرغبة يف احملادثة، -
وبة يف إبداء اآلراء قلة حفظ ، صعاإلستحياء عنها

املفردات، نقصان يف القواعد التصريفية، وعدم 
.الثقة بالنفس، قلة اإلهتمام باملواد املعروضة

العوامل اخلارجية وهي خلفية الدراسة، اليت ال -
تنشئ فيهم أسسى اللغة االلتحاق باللغة العربية 



غري ارادة عن أنفسهم، وشغول الطلبة بالعمل 
وعدم تنشئة بيئة اللغة العربية اجلامعة.

حماولة الطلبة يف تعلم احملادثة، تكون بالرتقية مع من - ٢
حتسن الكالم، ومن تعلم جيدا، وإشاء املواعيد مع 

اآلخر ولكن مل يكن جيرى جيدا. 
حلل هذه املشكلة تكون بتقدميحماولة املدرس - ٣

إعطائهم الواجبات بعد احملادثة. وافع ملمارسةالد
التعلم وطلبهم يف عمل الواجبات جبد. 

االقتراحات-ب
اعتمادا على ما وصفتها الباحثة من عوامل مشكالت 
تعلم احملادثة عن الطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستوى 

الثالث، تقدم الباحثة االقرتاحات كما يلي:
حسن للطلبة هلم الدوافع يف تعلم اللغة العربية كرتتيب - ١

اجلمل يف احملادثة وعليهم   بثقة النفس.



طلبت من قسم اللغة العربية ورابطة طلبة اللغة العربية أن - ٢
جتعل البيئة اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة.

طلبت من املدرس أن يستعمل اللغة العربية حني التعليم - ٣
وإذا أعطى الواجبات فعلى املدرس أن يوزع األوراق 
اإلجيابة الطلبة ألن من هذه النتائج سوف تكون 

اسة يف تعلم الطلبة مبادة احملادثة بعد ما نظرو احلم
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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