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 تَ َعلَُّموا الَعَربِيََّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ 
 )عمر ابن الخطاب(

 
ْمَع  َواهلل َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُْوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُمْوَن َشْيًئاَوَجَعَل َلُكُم السَّ

 َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة  
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 أهدى هذا البحث الجامعي:

بنت مفلحةأمي احملبوبة:   

وبدون رضاىا وحبها ما )حفظها اهلل يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتٍت منذ صغاري، 
 وجدت النجاح (

محمد رشدأيب الكرًن:   

 )عسى اهلل أن يرٛتو يف الدنيا واآلخرة ويعطيو طوال العمر والصحة دائما(

محمد نجو فكريوأخي الصغَت:   

لى دعائو. عسى اهلل أن يسهل أموره ويستجيب اهلل دعواتو يف الّدين ع)جزيل الشكر 
 والدنيا وآلخرة. 
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 الشكر والتقدير

رب العا١تُت الرٛتن الرٛتن الرحيم مالك يوم الدين والصالة والسالم  اٟتمد هلل
على أشرف األنبياء وا١ترسلُت سيدنا ٤تمد خامت النبيُت وإمام ا١ترسلُت ومن اىتدى بسنتو 

 ودعا بدعوتو إىل يوم الدين وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، أما بعد.  

 والثناء على جزيل نعماتو وعظيم عطائو ٘تت كتابة  فلو اٟتمد ٛتدا وشكرا هلل
( لًتقية دوافع تعلم Arabic Morningالية صباح اللغة )عفٔتوضوع"امعي اٞتىذا البحث 

 ٚتلالباحثة أ قدمت. وت"اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري
الذين كانوا ٢تم فضل يف إ٘تام ىذا البحث إىل خَت الوجود ومل يبخلوا  الشكر والتقدير إىل

 : أحدىم بشيء طلبت، وىم

الدكتور عبد اٟتارس ا١تاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  ذفضيلة األستا .4
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنق.

الًتبية و فضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج أغوس ميمون ا١تاجستَت، عميد كلية علوم  .0
 التعليم ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق.

فضيلة األستاذة الدكتورة اٟتاجة ٦تلوءة اٟتسنة ا١تاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة  .3
 العربية ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق. 

 الباحثة علميا تأفاد. ا١تشرف الذي فضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج شهداء ا١تاجستَت .1
إعداد ىذا البحث اٞتامعي منذ بداية فكرة  وتوجيها خطواتو يف كل مراحل وعمليا

 الباحثة حىت اإلنتهاء منو. فلو من اهلل خَت اٞتراء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.
يم ّتامعة موالنا بية والتعلًت ٚتيع األساتيذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم ال .0

مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق، وىم الذين قدموا العلوم وا١تعارف 
 ات ا١تفيدة.َت وا٠ت

وٚتيع الزمالء يف قسمتعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا   .0
إ٘تام مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق، على دعمهم وتشجيعهم لنا على 

 ىذا البحث وأ٪تٍت ٢تم دوام النجاح والتوفيق



 
 

 و 

 0541أصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية  .0

مث ىذا البحث بعون اهلل وتوفيقو أسعدكم اهلل يف الدارين وأشكركم جزيال الشكر 
 على إىتمامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق ا٢تداية.

 
 

 0542 ديسمبَت34ماالنج،       
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 مستخلص البحث

لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية (Arabic Morning)فعالية صباح اللغة . 0542أولية، مولدة. 
البحث اٞتامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري. 

علوم الًتبية والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج. ا١تشرف: الدكتور 
 اٟتاج شهداء ا١تاجستَت. 

 تعلم اللغة العربية  ،دوافعالصباح اللغة، :  ساسيةالكلمات اْل
ال سيما تواجو اللغة العربية ا١تشكالت. من مشكالت التالميذ األجنبية،  ةم اللغييف تعل 

أقل اإلىتمام واٟتماسة لتعّلم اللغة العربية وليسوا الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين اٞتدد با١تدرسة 
متخرجُت يف ا١تعهد الدينية حىت تكون اللغة العربية غلبتها اللغة األخرى، ٬تعل التالميذ ال يهتّمون 

غة العربية. اعتمادا على ذلك، مع أن مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري قامت بالل
 Arabic). فعالية صباح اللغةبالربنامج صباح اللغة ولذا أرادت الباحثة أن تبحث 

Morning) .لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري 
( ArabicMorningأنشطة صباح اللغة )( لوصف اجراءات 4أىداف ىذا البحث: )و  

لتالميذ   ( لوصفدوافع0)اللغة العربية  للتالميذ با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري. 
 .اديرييف الفصل العاشر الدين تعلم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين ك

استخدمت الباحثة يف كتابو ىذا البحث ا١تدخل الكمي، واستعملت البحث الوصفي.  
وللحصول على البيانات احملتاجة فاستخدمت البحثة أداوت ٚتعها با١تالحظة وا١تقابلة واإلستبانة 

واإلستبانة  SPSS 40،5والوفائق. واستخدمت الباحثة ٖتليل البيانات ىي اإلحصاء 
SkalaLikert 

( بدأت الباحثة أن تالحظ األساتيذ حينما عملية تعليم 4أما نتيجة ىذا البحث ىي )و 
( وأن نتيجة  0مراحل يعٍت قبل التعليم، عند التعليم وبعد التعليم. ) 3اللغة العربية، وتنقسم إىل 

% ىم  04،30ليقيس دوافع تعلم اللغة العربية حصلت بالنسبة   SkalaLikertكانت اإلستبانة 
  SPSSون بالعلم اللغة العربية لتالميذ قسم الدين. وأما نتيجة اإلحصاء يهتمّ 

(PairedSample T-test) حصلتT  = 4،040-اٟتسايب >T  = 1،002 -اإلحصاء  .
دوافع تعلم اللغة العربية = مردود أي موجود فعالية H0 5،50=    > 5،555ونتيجة ا١تعيار = 

  با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري. 
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 In foreign Language learning, especially Arabic language will certainly 

face some problems. Among the problems those are found by the researcher is s 

new students of region Islamic Senior High School 2 Kediri lack of interest, 

motivation towards Arabic language and their background is not from Islamic 

boarding School so that Arabic language as second language, make students less 

pay attention and tend to pay more attention to first language that is English 

language. Based on the information, the researcher wanted to test a compulsory 

program from Islamic Senior High School 2 for the new students that are  

Morning) Arabic languagestudent of Islamic Senior Shobahul Lughoh program 

toward the motivation Arabic language learning of region X students. 

 

 The main purpose of this study are: 1) to know the process of application 

Shobahul Lughoh (Arabic High School 2 Kediri. 2) to know the motivation of  

grade X students of religion. 

to learning Arabic language in Islamic Senior High School 2 Kediri. 

 

 In this study, the researcher used a quantitative research approach with 

descriptive to achieve the objective above. Data collection technique used was 

observation, interview, test and questionnaire. The data were analyzed by using 

SPSS 16.0 T test statistic and Likert Scale which is collected in detail. 

 

 The result of this study (1) the researcher began to observe the tutors 

during the learning process Shobahul Lughoh Arabic program, the result of the 

application of the tutors divided into 3 learning stage those are opening, process, 

and the end of learning peocess . (2)from the Likert Scale questionnaire 

calculation process to measure the interest in learning Arabic lamguage obtained 

result 51,37%  means there is interest in learning Arabic language for student of 

region X. As for the SPSS (Paired Sample T-test) calculation obtained result T 

arithmetic = -1, 516 > T table = -9,268. And the sig value (2- tailed) = 0,000 <  = 

0,05 then the decision H0 = rejected means there is the Effective of Shobahul 

Lughoh (Arabic Morning)toward the Motivation of Learning Arabic Language in  

Islamic Senior High School 2 Kediri. 
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 Dalam pembelajaran Bahasa Asing, khususnya bahasa Arab tentu akan 

menghadapi beberapa masalah. diantara permasalahan yang ditemukan peneliti 

adalah siswa siswi MAN 2 Kediri kelas 10 Agama kurang minat belajar bahasa 

Arab, kurangnya motivasi terhadap mata pelajaran  bahasa Arab dan latar 

belakang bukan dari  pesantren sehingga bahasa Arab yang sebagai bahasa kedua, 

membuat para siswa kurang memperhatikannya dan cenderung lebih perhatian 

terhadap bahasa pertama yakni bahasa Inggris. Berdasarkan keterangan tersebut, 

peneliti ingin menguji cobakan sebuah program wajib dari sekolah MAN 2 Kediri 

bagi siswa baru yakni program Shobahul Lughoh terhadap motivasi belajar bahasa 

Arab siswa kelas 10 agama. 

 

 Tujuan peneliti ini adalah : 1) untuk mengetahui kegiatan Shobahul 

Lughoh (Arabic Morning)bahasa Arab bagi siswa MAN 2 Kediri. 2) untuk 

mengetahui motivasi siswa kelas X Agama belajar bahasa Arab di MAN 2 Kediri.  

 

 Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mencapai tujuan di 

atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, 

dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik berupa 

SPSS 16.0 uji T serta pemaparan data angket Skala Likert yang terkumpul secara 

rinci 

 

 Adapun hasil penelitian ini (1) peneliti mulai mengamati para tutor selama 

kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morning) bahasa Arab, hasil dari penerapan 

para tutor selama proses pembelajaran Shobahul Lughoh bahasa Arab, hasil dari 

penerapan para tutor dibagi 3 tahap pembelajaran yakni pembukaan,  dan penutup 

pembelajaran. (2) dari proses perhitungan angket Skala Likert  untuk mengukur 

motivasi belajar bahasa Arab diperoleh hasil 51,37% artinya ada motivasi belajar 

bahasa Arab siswa agama X. Adapun dari perhitungan SPSS  (Paired Sample T-

test) diperoleh hasil T hitung = -1, 516 > T tabel = -9,268. Dan nilai sig. (2-tailed) 

= 0,000 <  = 0,05 maka keputusannya H0 = ditolak artinya ada pengaruh 

kegiatan Shobahul Lughoh terhadap motivasi belajar bahasa Arab di sekolah 

MAN 2 Kediri.  
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لترقية دوافع تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني  

 كاديري

 الثاين كاديري الثانوية اإلسالمية اٟتكوميةصباح اللغة با١تدرسة  - أ
.........................................................14 

 14..........ادٯتية ......................الربنامج لًتقية األك .4
 10.............للغة ........................تعريف صباح ا .0
 13....................................اح اللغة أىداف صب .3
 13...................صباح اللغة ..................٤تتوى  .1

 11.....................انات عن ا١تالحظة وا١تقابلة ...عرض البي - ب
 11.......................رض البيانات ا١تالحظة .........ع .4
  10..................................عرض البيانات ا١تقابلة  .0

 10....وٖتليلها ......................عرض البيانات نتائج اإلستبانة  -ج

 12.....وٖتليلها ......................عرض البيانات نتائج اإلختبار  -د

( لترقية دوافع تعلم اللغة Arabic Morningفعالية صباح اللغة )المبحث الثاني: 
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 الفصل اْلول
 مقدمة

 أ.خلفية البحث                                                                                    

اللغة العربية ىي اللغة تدخل يف إندونيسيا جنبا مع دخول اإلسالم. يرجع إىل لغة العربية 
لغة نفسها أن غالبا  تعترب لغة اإلسالم، وبالتايل فإن اللغة العربية تسمى لغة الدين تطوير 

 ينظر من اٟتياة اليومية إليو ,غالبا من ا١تسلمُت يف العبادة بواسطة وسائل اللغة العربية.

يف البداية، تدريس اللغة العربية نشاط ٤تدودة من أجل الفائدة قراءة القرآن ا١تكتوب 
ْترف العربية، ولكن حسب اٟتاجة أن تكون قادرعلى فهم ٤تتوى القرآن الكرًن، 
اٟتديث, والكتب اإلسالمية األخرى. يقرأ باللغة العربية، ْتيث ال ٯتكن إال أن قراءتو 

 ولكن فهم واستكشاف ٤تتويات أيضا.

اللغة العربية ليس كأداة لفهم النص فحسب، ولكن  تعلموتطورات أخرى، وعي معلم ل
١تزيد من أيضا لصاحل التواصل على نطاق واسع. ىذا  يدفع اجملتمع اإلسالمي لتوفَت ا

التدريس العريب، ٭تتاج يف وقت من ٪توذج التعلم وضع باستخدام طريقة مباشرة يبدأ 
 تطبيقو يف تدريس الوطن.

اللغة ىي نظام من رموز الصوت والتعسفية ( Hasan Alawi)وفقا حسن علوي         
حيث ٯتكن استخدامها للجميع يف التفاعل، والتعاون، والتعرف على نفسك إلجراء 

ادثة جيدة عن السلوك واألخالق. ألن اإلنسان "كائنات اجتماعية" بنسبة لإلنسان ٤ت
ىو شرط أساسي، ألنو يف اٟتياة إنسانية اليومية تواجو ٥تتلف األنشطة  تعلمعاما ال

 4تتطلب أن تتطور وٖتسُت جودتو دائما.

وكة من قبل يف التفاعل مطلوب اللغة تلعب دورا يف تطوير اللغة وىو اٟتد األدىن ا١تمل
وقال علم االجتماع ىو دراسة منهجية Brinkerhoft dan white (1989:4)الطالب،وفقا

                                                           
1
Alawi, Hasan, 2014, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 
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للتفاعل االجتماعي البشري. تركيزعلى العالقة وأ٪تاط التفاعل، ىي طريقة  تنمو 
 0الزىور، وكيف يتم حفظ عليها، و أهنا تتغَت أيضا.

وفقا لبعض العلماء وىي: كأداة يف وظيفتها العربية لديها عديد من الوظيفة        
اتصال، للتعبَت كأداة عن الذات، كأداة للنزاىة والتكيف االجتماعي والرقبة االجتماعية 
يف وظيفتها العربية لديها عديد من الوظيفة وفقا لبعض العلماء وىي: كأداة اتصال، 

كأداة .تماعيةللتعبَت كأداة عن الذات، كأداة للنزاىة والتكيف االجتماعي والرقبة االج
عام ىو شرط  تعلمللتكيف االجتماعي لإلنسان ويعطي اللغة تلعب تأثَت دورا كبَت. يف ال

أساسي، ألنو يف حياة اإلنسانية اليومية تواجو يف ٣تموعة متنوعة من األنشطة الصعبة أن 
تتطور دائما و ٖتسُت جودتو دائما. اإلنسان يتعلم لغة األجنبية تشمل العربية فهي 

أساسا من أجل التواصل من كل شفهيا مع اللغة وكتابة بشكل صحيح ، كما  هتدف
يف كتابو كان ا٢تدف يتعُت ٖتقيقو من قبل شخص يدرس  Dr. Muljanto Sumardiيكتب

لغة األجنبية، وا٢تدف النهائي لستخدام اللغة سواء شفهيا وكتابيا بشكل صحيح، 
 3اللغة.بطالقة يف التواصل ٣تانا مع اإلنسان باستخدام 

ٯتكن القيام بسبب الطالب تدريبهم على ٖتدث باللغة العربية يف البيئة ا١تدرسية.        
عندما تكون البيئة ا١تدرسية ٥تتربا طبيعيا ودعم ٖتقيق التفاعل االجتماعية تزيد من الدافع 

. وذلك ألن الطالب ٖتقيق تعلملتعلم اللغة العربية. الطالب جزء مهم يف عملية ال
 . ويتفق ٚتيع العلماء الًتبويُت تعلم، باإلضافة إىل كونو موضوعا وموضوع التعلمأىداف ال

مهم يف ٧تاح عملية التدريس والتعلم، وارتفاع الدافع مث  تقريبا أن الطالب دافع عامل
فإنو يتأثر  1معدل النجاح. لديهم أعلى ٧تاح، وإال أكثر لدافع عرضة الطالب، وا٩تفاض

                                                           
2
Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 2 

3
Muljanto sumardi, Pengajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bulan Bintang, 1985) hlm 59 

4
Hamid Abdul, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang UIN Malang Press), hlm. 100 
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وىي: يتعُت ا٢تدف ٖتقيقو، ربيبا، وا١تربُت، طريقة  تعلمبعوامل كثَتة من ال تعلمنجاح الال
 0وا١تواد، واألدوات والبيئة.

نوية وفقا اإذا كان نستعرض من تدريس اللغة العربية يف مدرسة الث
GBPP1994,نوية كميزة مدرسة عاما لإلسالم ايعٍت: "تدريس اللغة العربية يف ا١تدرسة الث
يقرب من  idiometikالطالب إلتقان بنشاط وسليب مع ثروة من ا١تفرداتهتدف إىل 

كلمة مرتبة يف ٥تتلف تراكيب إٚتايل مع ٪تط اٞتملة ا١تربمج، ْتيث ٯتكن   ۰۵۵
 استخدامها كأداة اتصال ٯتكن استخدامها كأداة اتصال وفهم الكتب.

 ۰۵فصل  " لطالبلغةبرنامج أو أنشطة"صباح ال ةولتحقيق ا٢تدف، توفر ا١تدرس
ا١تدرسة الثانوية فوروا بورواسري كيديري. مع إنشاء األنشطة فمن ا١تتوقع أن الطالب 

اللغة العربية، ليس فقط دور ا١تعلم يف تطوير ىذه األنشطة،  تعلمأكثر ٛتاسا ونشط يف 
ولكن تدعمها حزب من ا١تدرسة أيضا. لذلك، من الواقع ا١تذكورة أعاله يريد الباحثون 

"لترقية دوافع تعلم اللغة Arabic Morning"فعالية صباح اللغة"ك الدراسة أن يتعلم ذل
حيث برنامج الطالب لتفاعل  مدرسة الثانوية الحكومية الثاني كاديري".الالعربية ب

اجتماعيا العربية يف الصباح، لذلك ٭تدث و خلق النشطة صباح العريب أو تعلم لغة 
 ئة مواتية.العربية يف صباح أنيق، لطيفة، منظمة بي

 

 أسئلة البحث   ب

بناء على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق، تقدم الباحثة أسئلة البحث  
 كما يلي :                                                                                                

"لًتقية دوافع تعلم اللغة Arabic Morning. كيف اجراءات أنشطة صباح اللغة "4
 العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري ؟                                                

                                                           
5
Sutari Imam Barnaddib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 

1989), hlm 35 
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تعلم اللغة العربية وافع لًتقية د" Arabic Morning. كيف فعالية صباح اللغة "0
 ين كاديري  ؟    با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثا

 ج.  أهداف البحث                                                                                  

 وفقا لتعيُت أسئلة البحث السابقة على ىذا أنو يهدف فيما يلي :                  

ًتقية دوافع "لArabic Morningصباح اللغة " اإلضافية نشطةاأل. ١تعرفة اجراءات 4
 .تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

تعلم اللغة العربية  دوافع" لًتقية Arabic Morning. ١تعرفة فعالية صباح اللغة "0
 با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

 د. فروض البحث                                                                                     

 وتستعمل الباحثة فرضية البحث ىي :  

با١تدرسة لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية"Arabic Morningوجود فعالية صباح اللغة "
 الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

. أهمية البحث5  

يف رأىي الباحثة يشَت إىل أ٫تية كبَتة لدي الباحثة، ومعلم اللغة العربية، والطالب الذين 
يتعلمون اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، وا١تدرسة اليت سيأخذىا الباحثة ٤تل البحث 

           وسائر ا١تدارس اآلخرين، ، كما يأيت :                                                       

. للباحثة، ينفع ىذا البحث إىل نفس الباحثة، لزيادة ا١تعلومات عن فعالية صباح 4
                                                  اللغة، واستخدامها الباحثة يف اٟتاضر وا١تستقبل يف ترقية دوافع التعلم اللغة العربية                                            

. للمعلمُت، يرجي ىذا البحث كزيادة األفكار للمعلم خاصة على اىتمامهم بعملية 0
التعليم والتعّلم يف الفصل  عاشرة با ١تدرسة الثانوية  االسالمية اٟتكومية الثايت  



0 
 

 

كاديري.  ولزيادة ا١تعرفة للمعلم ومن الذي يهتم كثَتا بالًتبية لًتقية جودة تربيتو. وأن 
 بحث أساس ا١تعلمُت يف تنمية ٛتاسة ودوافع يف تعلم اللغة العربية.                                                             يكون ىذا ال

. للطالب، ينفع ىذا البحث إىل نفس الطالب لًتقية دوافعهم يف فعالية صباح اللغة 3
                           يف مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري.    

. ا١تدرسة، ترجي الباحثة أن تستفيد ا١تدرسة من نتيجة ىذا البحث يف تدريس  اللغة >
العربية باستخدام صباح اللغة التعلمية يف رغبة ودوافع التعلم اللغة العربية وخاصة 

                بالصباح اللغة.                                                          

 . للجامعة، توفر ثروة مراجع الدراسة ١تكتبة اٞتامعة.                                      0

 و. حدود البحث                                                                                     

 لوسعة البحث وتقصَت الباحث األمور اٟتالية :  

 عيةو د ا١توضدو . اٟت 4

صباح لًتتيب الكتابة ىذا البحث تًتكز الباحثة ىذا ا١توضوع فيما يتعلق برنامج  
الذي يكون با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين   (Arabic Morningاللغة)

 كاديري، على اىتمام تعلم اللغة العربية. 

 . اٟتدود ا١تكانية0

الثانوية اإلسالمية الثاين كاديري للمرحلة الثاين وأما ميدان  البحث يف ا١تدرسة  
 .0542السنة الدراسة 

 . اٟتدود الزمانية3

م حىت يف األخر شهر 0542تأخذ الباحثة الزمان شهرين يف وسط شهر مارس     
 م 0542إبريل 
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          ز. تحديد المصطالحات                                                                   

وتستخدم الباحثة يف ىذا البحث عدد من ا١تصطلحات، ولتسهيل البحث سوف 
تعريف الباحثة ا١تصطلحات ا١تستخدمة اليت تتعلق با١توضوع، وتريد الباحثة أن يبينها  

 كما يلي :                                                                                   

 اللغة. صباح 0

( ىو نشاط لتنمية اللغة العربية اليت أجريت يف الصباح. Arabic Morningصباح اللغة )
( حيث يف الصباح ىو الوقت ا١تناسب Saiful Zamanيف كتاب سيف زمان )

 يف عملية التعلم يتطلب وجود  0للتعلم ألن اٞتسم العقل التزال طازجة.

، وبالتايل ٖتقيق تطور جيد يف ٥ترجات بيئة تؤدي إىل التواصل االجتماعي مع اآلخرين
 التعلم.

 . الدوافع                                                                                       8

الدوافعية معناىا قوة داخلية ٤تركة يف نفس الفرد ٖتركو ألن يفعل األنشطة ا١تعينة  ىي
لتحقيق األىداف منها. رأى علماء الًتبية أنو كلما كان وراء الدراسة دافع يستحثو، 

 وحافر يشده إىل تعلم شيء ما، فكان ذلك أدعى إىل إ٘تامو وٖتقيق

    0تو ا١تتشابكة.ا٢تدف منو خاصة يف أشكالو ا١تعقدة ومهارا

 ح. الدراسة السابقة                        

 ا١تقارنة بُت الدراسة السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثة :      

 االختالفات التشبهات موضوع اٞتامعي اسم البحث/ ة رقم

                                                           
6
Zaman Saiful dkk, Membuat Anak Rajin Belajar Itu Gampang, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 

2012), hlm. 95 
)الرياض: ا١تناقسة اإلسالمية  طريقة تدريس اللغة العبية لغَت الناطقُت هبا٤تمد كامل الناقة ورشدى أٛتد طعيمة، 0

 . 30(، 0553، -ايسيكو  –الًتبية والعلوم والثقافة 
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تأثَت صباح اللغة لتنمية  سيت معرفة النعمة 4
مهارة الكالم للطالبات 

أمبيل  يف معهد سونان
 العايل ٔتاالنج

مسوى البحث 
 حول البيئة اللغة

مناقشة حول القدرة 
على التواصل باللغة 
العربية اليت تأثر 
بالبيئة و أختالف 
ىذا البحثفي مكان 
البحث يف معهد 
سونان أمبيل العايل 

 ماالنج

: 

 

 

تأثَت برنامج صباح اللغة  سييت درة النصيحة
على تشجيعهم على تعلم 

العربية لطالب قسم اللغة 
الطب يف معهد سونان 

 أمبيل العاىل ٔتاالنج

مسوى البحث 
حول صباح 

 اللغة  

ىذا البحثفي مكان 
البحث يف معهد 
سونان أمبيل العايل 

 ماالنج
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 الفصل الثانى 
 اإلطار النظرى

 دوافع التعلمالمبحث اْلول : 

 المفهوم دوافع التعلم  . أ

الدافعية ىي إحدى أمر مهم من أمور األسس النفسية للمنهج الستة. كما 
قال رشدى أٛتد طعيمة أن بعض اٞتوانب اليت نراىا أساسية للخرباء عند تصديهم 
لوضع لتعلم اللغة العربية كلغة ثانية ىي أوجو الشبو بُت اللغة األوىل والثاين، أوجو 

الف بُت اللغة األوىل والثانية، والدوافع، االٕتاىات والعوامل لشخصية، ودورىا ا٠ت
 2يف تعلم اللغة الثانية، مث خصائص الطالب الناجح يف اللغة الثانية.

وقد تكون الدافعية أكثر ا١تصطلحات انتشارا يف تفسَت النجاح يف عمل مركب   
ىل دافعية كما أنو من السهل  أو الفصل فيو، ومن السهل جدا أن نرجع ٧تاح من إ

كذلك أن نقرر أن الطالب اللغة الثانية ينجح حُت تكون لديو دافعية مالئمة. وكل 
ذلك ليس بعيدا عن الصواب، ألن دراسات وٕتارب ال حصر ٢تا قد أظهرت أن 

ولتكون فهما جيدا نستطيع أن نعرف من تعريفات الدافعية  1الدافعية مفتاح للتعلم.
 اآلتية. 

يف اللغة اليومية دوافع يرد ْتماس، رغبة، قصد، عزم، إرادة، Nasutionندع  
 45تشجيع، حاجة، مشيئة، وغَته.

وضعت كما عملية ٭تدد Eysenk, dkkأن الدوافع الذي إعدادSlametoعند  
 44مرحلة األنشطة، كثافة، اإلتساق وإتاه عام من سلوك الناس.

                                                           
8

ايسيكى،  –)الرياض: املناقسة إلاسالمية التربية والعلىم والثقافة  اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبه جعلمرشدي أحمد طعيمة، 

9181 ،)5= 
1

 .;>9(، :9>9)بروت: دار للنهضة العربية،  هاجعلمأسس جعلم اللغة و على أحمد ثعبان،  دجالس براوان، ثرجمة عبده الراجى و 
10

Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara,2004),hlm 77 
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 تعريف دوافع التعلم                                                                                    . ب

قوة داخلية ٤تركة يف نفس الفرد ٖتركو ألن يفعل األنشطة ا١تعينة لتحقيق  ىيالدافعية 
ر األىداف منها. رأى علماء الًتبية أنو كلما كان وراء الدارس دافع يستحثو، وحاف

يشده إىل تعلم شيءما، فكان ذلك أدعى إىل إ٘تامو وٖتقيق ا٢تدف منو خاصة يف 
وقال دجالس بروان: أن الدافعية عادة على  40أشكالو ا١تعقدة و مهاراتو ا١تتشابكة.

أهنا الدافع أو العاطفة أو الرغبة القوية الداخلية الىت تدفع شخصا إىل فعل ما، أو 
الىت ىي غريزة بدرجات متفاوئة وتنكيف مع البيئة  على اٟتاجات الىت لدى اإلنسان

وقال أٛتد طعيمة أن الدافعية ىي قوة نفسية داخلية ٖترك  43لتحقيق ا٢تدف منو.
 41اإلنسان لإلتيان بسلوك معُت لتحقيق ىدفمحدد.

أما أٛتد السيد ٤تمود نقال عن فؤاد البهى السيد يقول: عرفت الدافعية بأهنا شعور     
انتباه الفرد واىتمامو ٔتوضوع ما، فاإلنتباه هبذا ا١تعٌت أ٫تعنصر من  داخلية يصاحب

عناصر ا١تيول. ماينتبو الفرد إىل ما ٯتيل إليو وٯتيل إىل ماينتيو لو، وا١تيل بذلك ناحية 
 40من نواحى النشاط الىت ٕتعل الفرد ينتبو ١توضوع ما ويهتم بو يرغب فيو.

أن الدافعية متصلة باٟتوائج اتصاال وفيقا. إن وإذا الحظنا التعريفات السابقة وجدنا 
 الشخص سوف يشعر بسهولة التعلم إذا كان مهتما بالتعلم أو إذا كانت 

التعلم ٦تال، وسوف ٭تتاج إىل لديو دافعية التعلم، وإذا كانت الدافعية معدودة يكون 
ىا مهود أكرب. ٬تب لكل مدرس اللغة العربية اإلطالع على دوافع الطالب وتأثَت 

على عملية التعلم كما وكيف أن يقدم ا١تواد الدراسية مالئمة ومناسبة بدافعية 
وحوائج الطالب ألن ا١تواد الدراسية وطريقة تدريسها ا١تالئمة بدافعية وحوائج 
الطالب ستجد نتيحة التعلم جيدة و٦تتازة. وعكس ذلك أن ا١تواد الدراسية وطريقة 

                                                                                                                                                               
11

Hamalik Oemar, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. (Jakarta: Bumi 

Aksara,2003) hlm. 170 
9:

 .5;محمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،. 
9;

 .:>9دجالس براوان.، 
9<

 .88رشدي أحمد طعيمة.،
9=

 .988، )دمشق: منشرات حامعة دمشق(، في طريق ثدريس اللغة العربيةأحمد السيد محمىد. 
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ئج الطالب سيؤدي إىل رسوب اٟتصيلة تدريسها غَت مالئمتان بدافعية وحوا
ا١ترجوة. والعمل الذي ال يرتبط ارتباطا مباشرا أو غَت مباشرا ْتاجة من اٟتاجات 

 شيئ ٥تالف للطبيعة.

 نظريات الدافعية                                                                                    ج. 

نظريات الدافعية تساعد ا١تدرس على فهم أعمق للسلوك الغنساين وتكوين تصور 
واضح عنو. وقيما يلي نعرض بإ٬تاز وجهات نظر ثالث نظريات شهَتة ىي النظرية 
االرتباطية والنظرية ا١تعرفية والنظرية اإلنسانية، حيث تؤكد النظريتان األولتان )االرتباطية 

 ة يف عملية التعلم بينما تؤكد النظرية الثالثة )اإلنسانية(  وا١تعرفية( على دور الدافعي

 . النظرية االرتباطية                                                                                4

االستجابة(.   –هتتم ىذه النظرية بتفسَت الدافعية يف ضوء نظريات التعلم السلوكية )ا١تثَت 
من أوائل العلماء الذين أشاروا وذلك يف قانون األثر والذي Thorndikeثورنديككان 

يرى فيو أن البحث عن اإلشباع وٕتنب األمل ٯتثل دوافع تعترب كافية لتعلم 
استجابات معنية يف موقف مثَتى معُت. أي أن الطالب يسلك طبقا لرغبتو يف 

 ٖتقيق اإلشباع وٕتنب األمل.

تفسَت الدافعية يف ضوء عالقة السلوك بكل من أنو ٯتكن Hullويرى ىل
اٟتاجة واٟتافر على النحو التايل: حاجة جافر سلوك اختزال اٟتاجة. حيثتعترب 

متغَتة مستقل يؤثر يف ٖتديد اٟتافز كمتغَت متدخل، والذي يؤثر بدوره يف  اٟتاجة
السلوك حيث تصدر استجابات تعمل على اختزال اٟتاجة ٦تا يؤدي إىل تعزيز 

وجود متغَتات متدخلة مثل اٟتافز، ويرى أن  Skinnerالسلوك. يستبعد سكنَت 
التعزيز الذي يتلو استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها ثانية، كما إزالة مثَت مؤمل 
يزيد من احتمالية حدوث االستجابة، أي أنو يرى أن استخدام أساليب  التعزيز 

 فيو.        ا١تختلفة كفيل بإنتاج السلوك ا١ترغوب 
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 . النظرية ا١تعرفة                                                                                 0

التفسَتات ا١تعرفية تفًتض أن اإلنسان ٥تلوق عاقل يتمتع بإرادة ٘تكنو من اٗتاذ        
القرارات اليت يرغب فيها. لذلك تؤكد ىذه التفسَتات على مفهوم                  

الدافعية الذاتية ا١تتأصلة فيو، وبذلك يتمتع بدرجة عالية من الضبط الذايت،وتعترب ظاىرة 
إنسانيا ذاتيا وأساسيا ولدافع  افعية الذاتية، واليت ٘تثل دافعاوع من الدحب االستطالع ن
والصحة النفسية، ألنو يساعد الطالب  أثره الواضح يف التعلم واالبتكارحب االستطالع 

اٞتديدة والغريبة والغامضة، وإبداء الرغبة يف  ة األطفال على االستجابة للعناصروخاص
بيئتهم وا١تثابرة يف ذلك وىي أمور ضرورية لتحسُت القدرة ا١تزيد عن أنفسهم وعن معرفة 

 . النظرية اإلنسانية                                                                             3على التحصيل.

هتتم ىذه النظرية بتفسَت الدافعية من حيث عالقتها بالشخصية أكثر من                       
، والذي يفًتض أن  Maslowها بالتعلم وترجع مفاىيم ىذه النظرية إىل ماسلو عالقت

الدافعية اإلنسانية ٯتكن تصنيفها على ٨تو ىرمي يتضمن ٜتس حاجات حيث تقع 
اٟتاجات يعٍت  الفسيولوجية، األمن، اٟتب واالنتماء، ويبدو ىذا الشعور يف معاناة، و 

 ٖتقيق الذات كما يلى:  

وٞتية: مثل اٟتاجة إىل الطعام والشراب واألكسوجُت والراحة وغَت أ( حاجات الفسي
ذلك، وإشباع ىذه اٟتاجات يعطي الفرصة الكافية لظهور اٟتاجات ذات ا١تستوى 
 األعلى.                                                                                

يف السالمة واألمن والطمأنينة، وٕتنب القلق ب( حاجات األمن: وتشَت إىل رغبة الفرد 
واالضطراب وا٠توف ويبدو ذلك واضحا يف السلوك النشط لألفراد يف حاالت 

 الطوارئ مثل اٟتروب واألوبئة والكوارث الطبيعية.                         
ج( حاجات اٟتب واالنتماء: وتشَت إىل رغبة الفرد يف إقامة عالقات وجدانية وعاطفية  

 مع اآلخرين بصفة عامة ومع ا١تقربُت من الفرد بصفة خاصة.
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د( ويبدو ىذا الشعور يف معاناة الفرد عند غياب أصدقائو وأحبائو أو ا١تقربُت لديو. 
وياء، وأن اٟتياة االجتماعية ويعترب ماسلو ذلك ظاىرة صحية لدي األفراد األس

 للفرد تكون مدفوعة ْتاجات اٟتب واالنتماء والتواد والتعاطف.   
( حاجات احًتام الذات: وتشَت إىل رغبة الفرد يف إشباع اٟتاجات ا١ترتبطة بالقوة =

والثقة واٞتدارة والكفاءة وعدم إشباعها يشعر الفرد بالضعف والعجز                   
فالطالب الذي يشعر بقوتو وكفاءتو أقدر على التحصيل من الطالب الذي  والدونية.

 يالزمو شعور الضعف والعجز.

و( حاجات ٖتقيق الذات: وتشَت إىل رغبة الفرد يف ٖتقيق إمكاناتو ا١تتنوعة على ٨تو 
فعلى، وتبدو يف النشاطات ا١تهنية والالمهنية اليت ٯتارسها الفرد يف حياتو الراشدة، 

نفق مع رغباتو وميولو وقدراتو حيث يقصر ماسلو ىذه اٟتاجات على األفراد واليت ت
الراشدين فقط لعدم قدرة األطفال على ٖتقيق ىذه اٟتاجات بسبب عدم كتمال 

 وبالنظر إىل الدوافع الىت تدفع الطالب على تعلم اللغة الثانية 40٪تو ىم وضجهم.
الباحثون بُت نوعُت من  تفرق إىل نوعُت، كما قال رشدي أٛتد طعيمة "يفرق

 40الدوافع اليت تستحث الدارسُت على تعلم اللغة الثانية:
الدوافع الغرضية أو الذرائية أو االندماجية وىي إن الدارس الذى ٖتركة دوافع  (4

غرضية لتعلم لغة ثانية معينة اليتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة قصَتة ا١تدى.  
كأن تكون يعيا وراء وظيفو شاغرة، أو رغبة يف قضاء وقت يستمتع فيو 

أو استعدادا للحصول على  بالسياحة، أو إستجابة ١تتطلبات مقرر دراسي معُت،
دراجة عملية، أو حرصا على امتالك مهارة القراءة ليتصل بكتابات معينو، أو 
استجابة لشعائر دينية يلزمو أداؤىا هبذه اللغة. ا١تهم يف ذلك أن الدارس الذى 
توجهو مثل ىذه الدافع إ٪تا يقتصر األمر عنده على اكتساب القدر الذى يلزمو 

لشكل الذى ٭تقق لو ىدفو ويشبع عنده حاجتو، ويستوىف معو من ىذه اللغة، وبا
 غرضو.                                   

                                                           
16

Setiawan Fajaraditya, Kajian Motivasi Tato Rangda Pada Orang Bali: Jurnal Studi Kultural 

(2016) Vol. 1 No. 1 : 29-36 
95
 .89رشدي أحمد طعيمة.،  
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( الدوافع التكاملية وىي الدارس الذى ٖتركو دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية معينة 0     
فإ٪تا يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجل أو لتحقيق غرض، أو إلشباع حاجة 

إن ىدفو األٝتى أن يتصل ٔتتحدي ىذه اللغة، ٯتارس لغتهم، وظيفية معينية. 
ويفهم تقاليدىم، ويعيش ثقافتهم. إنو إنسان تدفعو الرغبة ألن ٭تقق بُت ثقافة 
وثقافة ا آلخرين شيئا من التكمل. ومثل ىذا الدارس غالبا ما يكون واسع 

قو عن األفق، غزير االطالع، عميق التفكَت، ٝتحا يف تقبل اآلخرين فاليعو 
االتصال هبم أفكار مسبقة أو إتاىات مضادة أو إحساس باألفضلية، أو 
تعصب يعميو عن أن يرى فيهم خَتا، إنو ٭تًتم ثقافتهم، وإن مل يتقبلها، ويؤمن 
أن أسلوبو يف اٟتياة ليس ىو الطريقة الوحيدة للعيش فيها، وإن ٙتة من األساليب 

  النقل واالستفادة. بالنظر إىل والطرائق ما يستوجب االحًتام، مل يستأىل

اٟتالة نفهم أن الدافعيةأمر مهم وأساسي يف تعلم الطالب، و٬تب ثلك
أن ٯتلكها. إذا كان الطالب يهتم ويستمع إىل شرح مدرسو أو أنو علىالطالب

يشًتك بكل جهده يف عملية التعلم، فيقال أن يف نفسو دافعية قوية الىت نسميها 
دافعية تكاملية الىت تدفعو على تعلم اللغة العربية. ٓتالف بالدوافع الداخلية ولو 

الطالب الذى ليس يف نفسو دافعية على تعلم اللغة العربية، فالدافعية ا٠تارجية 
الىت تنبع من خارجيتو مرجوة و٤تتاجة، و٬تب على ا١تدرس أن ينميها لتكون لدى 

ما تدفع الطالب على الطالب دافعية غرضية أو من ا١تمكن دافعية داخلية الىت هب
 تعلم اللغة العربية.         

 التعلم                                                 وافعد لعوام د.

كما ذكرت البحثة أن الدافعية أمر مهم يف تعلم الطالب و٢تا أثر ظاىر وكبَت يف ٧تاح 
بذاتو. رأي سومادي عملية التعلم، من حيث أن الدافعية جزء من أجزاء عملية التعلم 

يف كتابو سيكولوجي الًتبوي بأن العوامالليت تؤثر يف Sumadi Suryabrataسريابرتى
ترقية دافعية التعلم تنقسم إىل قسمُت: األول العامل الداخلى وىونوعان، عامل 
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الفسيولوجي وعامل السيكولوجي والثاىن العامل ا٠تارجي وىو نوعان أيضا، عامل 
 42االجتماعي.

 . العامل الداخلي                                                                               4

iأ( فسيولوجيا 

فسيولوجيا ىو وصف لظروف اٞتسم وحواس الطالب. فسيولوجيا يأثر يف              
      كل أنشطة الطالب، فيها نشاط التعلم، ألن ظروف اٞتسم السليم يدفع          

الطالب ألن يتعلموا بكل جهد. كما عارفُت أن العامل الفسيوٞتي الذي يؤثر             
 41يف ترقية دافعية التعلم ىو ظروف اٞتسم وأىم منو اٟتواس.

 Psikologiب( سيكولوجيا

العامل السيكولوجي ٭تتوي على صحة اٞتسم والوجدان والشعور. وظروف النفس 
كل األنشطة منها التعلم فتكون عملية التعلم كما يرام. وأما السليم ستدفع الطالب إىل  

الوجدان ا١تضطرب واالنتباه ا١تتشعب أو غَت ا١تًتكز، ستؤثر دافعية تعلم الطالب أي 
 ٭تملو على التكاسل أو ا١تلل.                      

                               . العامل ا٠تارجي                                                      0

 تنقسم العامل ا٠تارجي إىل قسمُت:                                                        

 أ( العامل االجتماعي                                                                            

لناس إىل األوالد، مثل األسرة ألهنا عبارة عن ا١تراد بو ىو اجملتمع أو أقرب ا           
األسرة إىل أن وبذلك ٖتتاجاجملتمع ا١تصغر يف حياة األوالد وأعلم الناس بأمور نفسو. 

                             تدفع أوالدىا على التعلم خاصة يف تعلم اللغة العربية. واألسرة ٢تا ثالثة فوائد لألوالد:                                         

( إن األسرة تساعد األوالد يف حل ا١تشكلة التعلمية                              4  

                                                           
18

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 23 
19

Arifin, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 76 
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( إن األسرة يلجأ إليها األوالد من ا٠تطر والضرر وا٢تالك                        0  

( إن األسرة تعطي أمنا وسكينة لألوالد ألهنا تساعدىم عند ا١ترض والتعب 3     
 وا٠توف والفزع والقلق واالضطراب.

 ب( العامل غَت االجتماعي                                                                      

وجودة حول                      ىو عامل يتعلق بالبيئة، وا١تراد بالبيئة ىي كل األشياء ا١ت
الطالب وىي ستؤثر على ٧تاح الطالب يف ٖتقيق حصيلتو يف التعلم. من                 

 البيئة اٞتو وموقف البناء واألوقات والوسائل التعلمية ا١تستخدمة يرجىمنهاأن تكون
الربية. وكذلك تعلم اللغة  ا حىت تدفع الطالب إىلمناسبة للمادة، ومتنوعة وجذابة وغَتى

       ا١تكتبة، يرجى أن تكون الكتب أو ا١تراجع فيها مناسبة ْتاجة الطالب.                                                             

إعتمادا على بيان السابق يتضح لنا أن ا١تدرس الصاحل ىو الذي                      
يعرف سبب  ضعف دافعية تعلم طالبو وكيف حلها. كما بينت الباحثة ما 
قبلو إذا كان ليس لطالب دافعية على تعلم اللغة العربية فعلى ا١تدرس أن ينمي 

على تلك اللغة. وإحدى العوامل دافعية خارجية حىت تكون لديو دافعية غرضية 
اليت ٘تكن أن يستخدمها ا١تدرس لتنمية دافعية خارجية الطالب ىي 
اإلسًتاتيجية. كما عرفنا أن إسًتاتيجية ىي إحدى اإلستَتإتيات اليت تؤثر يف 
تنمية دافعية التعلم وىي من جهة العامل ا٠تارجي من قسم العامل غَت 

                                                                      االجتماعي.                    
 أهمية الدافعية                                                                                   .5

يؤكد ا١تتخصصون يف الًتبية والتعلم على أن الدافعية ٕتعل من التعلم ىدفا تربويا يف 
فاستئارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد اىتمامات معينة لديهم، ٕتعل الطلبة ذاتو، 

يقبلون على ٦تارسة نشاطات معلرفية وعاطفية وحركية داخل ا١تدرسة وخارجها وكذلك 
يف حياهتم ا١تستقبلية، وٖتديدا تتجلى أ٫تية الدافعية يف أهنا وسيلة ٯتكن استخدامها 
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ى ٨تو فعال، إذا أهنا ٘تثل أحد العوامل احملددة لقدرة إل٧تاز أىداف تعلمية ٤تددة عل
 الطالب على التحصيل واإل٧تاز.                                      

 أنواع الدافعية                                                                                    و.

                     05الدافعية تنقسم إىل نوعُت ىم:إىل مصدر استئارهتاكانت بالنظر 
 . الدافعية الداخلية، فهي  الىت تكون مصدرىا الطالب نفسو، حيث يقدم على4

التعلم مدفوعا برغبة داخلية إلرضاء ذاتو، وسعيا وراء الشعور ٔتتعة التعلم، وكسب 
بة لو. ا١تثال: شعر ا١تعارف وا١تهارات الىت ٭تبها وٯتيل إليها ١تا من أ٫تية بالنس

الطالب أنو ٬تب مادة القواعد النحوية و٭تتاج إليها بأهنا نافعة ٟتياتو ا١تستقبل 
 فيجتهد يف التعلم بتلك الشعور.

. الدافعية ا٠تارجية فهي تلك الىت تنبع من مؤثرات ومتغَتات خارجية يقدمها لو 0 
    04ة أو تعلمية.اآلخرون، أو تفرضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسي

 .ا كا١تدرس، أو إدارة ا١تدرسةوبعبارة أخرى، ىي الىت تكون مصدرىا خارجي

 مفهوم اْلنشطة اإلضافية  المبحث الثانى :

 مفهوم اْلنشطة اإلضافية اللغة العربيةأ. 

و معٌت   00يف ا١تعجم اإلندونيسي ىو شيئ زائد خارج شيئ رسم.Ekstraكلمة 
ىو Ekstrakurikulerىو شيئ يتعلق با١تنهج الدراسي. لذا تعريف Kurikulerكلمة 

األنشطة اإلضافية أو خارجية الفصل أو نطاق الدرس ا١تدروس يف اٞتامعة أو ا١تدرسة 
 03الثانوية اليت ليست جزءا متكامال من الدروس ا١تقررة يف ا١تنهج.
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ألصفية خارج خطة يف ا١تعجم العلمية الشعبية, الكلمة اإلضافية ٔتعٌت األنشطة ا 
الدراسي. النشاط اإلضايف ىي األنشطة اليت تقوم خارج الفصول وخارج ساعة الدراسية 
)ا١تنهج( لتنمية إمكانية ا١تصدر الطاقة البشرية اليت ٯتلكها الطالب، اليت تتعلق بتطبيق 

توجد العلوم ا١تكتسبة ولو ٔتعٌت ا٠تاص لتوجيو الطالب يف تطوير اإلمكانية وا١تواىب اليت 
 يف أنفسهم من خالل األنشطة الواجبة أو ا٠تيارات.

األنشطة اإلضافية ىي األنشطة خارج ساعة الدراسة العادية ويف العطلة  
ا١تدرسية، واليت ٖتقق يف ا١تدرسة وخارجها لتعميق وتوسيع معرفة الطالب، يعرف العالقة 

واٞتهود التمنية الناس كامال. بُت الدروس ا١تتنوعة، يبلغ ا١توىبة والرغبة وكذلك استكمال 
وهتدف ىذه األنشطة لتطوير واحد من الدروس اليت هتتم من فرقة الطالب مثل الفن، 

 01األنشطة ا١تهاراة والكشافة والرياضة.

(، يبُت أن 0550( )وزارة الًتبية والتعليم، KTSPا١تنهج ا١تستوى الدراسي ) 
نمية الذاتية ىي األنشطة التعليمية. األنشطة اإلضافية ٔتا يف ذلك تطوير الذات. الت

خارج مواد الدراسي باعتبارىا جزءا ال يتجزأ من ا١تنهج الدراسي. التنمية الذاتية ىي 
األنشطة اٞتهود الرامية إىل إنشاء طابع وشخصية الطالب من خالل أنشطة ا١تشورة فيما 

 ضافية. يتعلق الشخصية واإلجتماعية والتعلم والتطوير الوظيفي واألنشطة اإل

من التعريف األتية ا١تختلفة على ما سبق نستطيع أن ٩تلص أن األنشطة  
اإلضافية ىي أنشطة الطالب اليت تعقد ٖتت مسؤولية ا١تدرسة ويتم خارج ساعة العادية 
يف ا١تدرسة وخارجها لتطوير ا١تعرفة وا١تواىب والرغبة الطالب ٔتثل يناسب القدرات، كما 

 العربية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري. األنشطة اإلضافية للغة 

أن األنشطة اإلضافية تؤثر بعد كفاءة ا١تدرس. يف تنفيذىا، ىذه األنشطة ٖتتاج  
ا١تعلمُت ا١ترشدين الذين ىم ا١تختصة وبدعم من ا١ترافق. مرافق ا١تدرسة تؤفر أصغر إىل 

 ذلك على الرغم أن مرافق ا١تدرسي ا١تتاحة، جودة عملية التعليم والتعلم. وٯتكن تفسَت
                                                           
24

Tim dosen jurusan administrasi pendidikan FIP IKIP Malang, Administrasi Pendidikan. 

(Malang: IKIP Malang, 1989), hal.122 



42 
 

 

إذا كان ا١تعلم ا١تشرف ليست ٥تتصة يف ىذا اجملال، وا١تعلمُت يف خدمة األنشطة 
 00اإلضافية لن تكون فعالية، لذلك سيتم أعافت تنفيذ األنشطة اإلضافية.

ّتانب ذلك يرجو من الطالب أن يستطيع الختيار ىذه األنشطة اليت تقدمها  
ا١تدرسة جيدة. وفقا ١تواىبهم ورعبتهم وإدارة الوقت جيدة للتعليم، وتنفيذاألنشطة 
اإلضافية مع أنشطة أخرى. ألن تنفيذ ىذه األنشطة أن تكون وسيلة لدعم تطوير 
الطالب. وىي لقضاء الوقت الفراغ مع أنشطة الطالب لديهم لتطوير تلك اٞتوانب من 

العملية، وينبغي تكييف األنشطة اإلضافية شخصيتو. وشيئ اخر أنو يف ا١تمارسة 
للشروط واحتياجات ا١تدرسة اليت أدت إىل تطوير جوانب شخصية الطالب على النحو 

 األمثل.

 اإلضافية  اْلنشطةأنواع  . ب

 00أما أنواع األنشطة اإلضافية على أنواع األتية:

 الربنامج الدينية  (4
 دينية.ىذا الربنامج مفيد للتنمية ا١تتعلمُت األخالقية ال

 التدريب ا١تهٍت (0
الذي يهدف إىل تطوير قدرة قيم معينة مفيد الطالب يف تنمية مهارات خاضة، 

 مثل: التعليم اإلضايف اللغة العربية واللغة اإل٧تليزية، الصحايف وغَت ذلك. 
 ا١تنظمات التطالبية  (3

ٯتكن أن توفر عددا من الربنامج وا١تسؤوليات اليت ٯتكن أن تؤدي إىل تنظيم 
(، OSISطالب التعود على اٟتياة. مثل: ا١تنظمة الطالب الداخل ا١تدرسة )ال

 (PMRوكشافة ا١تدرسة، واألنشطة الشباب الصليب األٛتر )
 الًتقية ووقت الفراغ (1
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 الًتقية ٯتكن أن توجد ا١تتعلمُت لتدرك قيمة اٟتياة البشرية، حىت الطبيعة والو. 
 

 األنشطة الثقافية  (0
 ىي األنشطة اليت ا١تتصلة بالوعي الطالب من القيم الثقافية. 

 مثل: زيارة إىل ا١تتاخف أو إىل ا٢تيكل.
 برنامج ا١تخيم  (0

 ىذه النشاط ا١تتعلمُت أقرب إىل الطبيعة. 

 اإلضافية وغرضها  اْلنشطةج. وظيفة 

ألنشطة التعليم والتعلم خارج الفصل، أن وظيفة وغرض األنشطة ا٠تارجية كما 
 00يلي:

ترقية قدرة الطالب كأعضاء اجملتمع يف إجراء عالقة ا١تتبادلة مع الثقافة  (4
 اإلجتماعية والبيئة والكون. 

 ٦تارسة اإلنضياط والصدق والثقة وا١تسؤولية يف أداء واجباهتم.  (0
تطوير األخالق اليت تكامل العالقة مع اهلل والرسول والناس والكون وحىت  (3

 نفسو. 
ىب الطالب كي يكون إنسان افبداعي العالية وكامل تطوير إمكانات وموا (1

 العمل 
التمييز اإلرشاد والتوجيو والتدريب إىل الطالب من أجل اٟتصول على أصحاء  (0

 بدنيا مناسب، قوية، رشيقة وا١تهاراة.
تطوير حساسية الطالب يف رؤية ا١تشكالت اإلجتماعية والدينية ليكون  (0

 عية الدينية. اإلنسان ا١تستبقة عن ا١تشكلة اإلجتما
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إعطاء الفرصة الطالب كي لديهم قدرة لتواصل )العالقة اإلنسانية( إما بشفهي  (0
 وغَت شفهي.

 د. الهدف ومبادئ التنفيذ اْلنشطة اإلضافية 

التنفيذىو كل الطالب يف ا١تدرسة أو ا١تؤسسة أوا١تعهد. تتم معاٞتو إدارة  ا٢تدف 
ا١تفضل من قبل الطالب أنفسهم، مع عدم استبعاد تورط ا١تعلمُت أو أي طرف اخر إذا 
لزم األمر كموجهُت. وتقوم بالتنفيذ األنشطة اإلضافية خارج ساعة ا١تدرسة أو خارج 

يتم ىذا النشاط عرب الدجات. ومع ذلك، لبعض الفصولة الدراسية. وينبغي أيضا أن 
ا١تسائل ا١تتعلقة بتطبيق و٦تارسة ا١توضوع يف الفصل، مث األنشطة اإلضافية تنفيذىا واتباع 

 02من أجل الذين الصف األول ومستوى واحد.

ينبغي وضع أشكال األنشطة اإلضافية مع مراعاة مستوي فهم ومهارات  
لية حيث ا١تدارس ا١تختلفة أو ا١تدارس الدينية. ذلك من النتعلمُت ومتطالبات التهم احمل

خالل األنشطة اليت تتبع والطالب قادرون على تعلم كيفية حل ىذه ا١تشكالت ا١تتزايدة 
يف البيئة كما يف حُت ال تفعل بعض القضايا العا١تية ينبغي أن يكون معروفا جيدا مع 

 الطالب.

 اإلضافية  اْلنشطة. تنفيذ 5
اإلضافية ىي أنشطة الذي يسهل تطوير الطالب وتؤدي خارج ساعة األنشطة  

 01ا١تدرسة أو يف ساعة العمالية التعلم. يف تنفيذ تراجع إىل األمور التالية:
أن األنشطة اإلضافية تتضمن على: أنشطة الدينية والرياضة والفنون والثقافة  .0

 والتنظيمية وتنظيم ا١تشارع وأنشطة اإلجتماعية األخرى. 
 يذ األنشطة اإلضافية تراعيها مع ا١تشرف ا٠تاص ومسؤولة إىل مدير ا١تدرسة.تنف .8
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كل الطالب لديو حق سواء يف مشاركة األنشطة اإلضافية يناسب مع ا١تصاحل  .3
 وا١تواىب لكل منها. 

أن تنفيذ األنشطة اإلضافية ىو مسؤولية مشًتكة بُت ا١تدرسة واجملتمع )األسرة  .4
 والوالدين(

ضافية من خالل تكوين ا١تنظمة، مثل: الفرقة من الرياض تنيم األنشطة اإل .5
واإلجتماعية والفنون يف ا١تدرسة. ترتيبها تؤدي على ا١تنظمة الطالب ٖتت 

 االشراف ا١تشرف عن األنشطة ا٠تارجية.
ىناك بعض األشياء اليت ال بدا هتتم ا١تدرسة يف ٗتطيط األنشطة اإلضافية، من 

 بُت أمور أخرى، مايلى: 
 د األنشطة اإلضافية تستطيع أن تعطي استفادة إلتقان مواد الدرس للطالب. موا   (4
 يستنفيذ من إمكانات البيئة احمليط    (0
 .ال ٗتل الوظيفة األساسية كااللب وا١تعلم   (3

 

  



00 

 لفصل الثالثا

البحث يةمنهج  

 أ. منهج البحث 

ىو نوع من البحوث ا١تيدانية )البحث ا١تيداين(، وىذا ىو من خالل النظر ىذا البحث 
والغطس مباشرة يف ا١تيدان يف عملية البحث. كما ىو ا١تقصود من طريقة البحث ىو 
إجراء ْتثي للعثور على اٟتقيقة اليت سكب يف شكل صياغة ا١تشكلة، دراسة األدب. 

 لها لالستنتاجات. االفًتاضات والفرضيات، وٚتع البيانات وٖتلي

 ب. مجتمع البحث وعينته

 ا. ٣تتمع البحث

إن اجملتمع البحث ىو ٚتيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون 
وأّما ٣تتمع ىذا البحث ىم الطالب يف الفصل  35موضوع مشكالت البحث.

 عاشر الدين يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

 البحث ب. عينة

وعينتو بعض من ٣تتمع البحث. ٗتتار الباحثة الطالب يف الفصل عاشر 
طالبا ومتجانس طالبو. كعينة البحث. وٗتتار الباحثة  35الدين )آ(. وعددىا 

ىذين فصلُت ألن كفاءة الطالب متساويان يف تعلم اللغة العربية يف صباح 
 ٕتريبية.اللغة. ولذلك تبحث الباحثة ىذين فصلُت لتكون ٣تموعة 
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 ج. متغيرات البحث 

علم اللغة العربية لتالميذ لًتقية دوافع تت عن صباح اللغة للحصول على البيانا 
يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري وللحصول على البيانات اليت 

 ٖتتاج إليها الباحثة فتستخدم أدوات ٚتعها كما يلي :

 مالحظة -4
وتستخدم  34مراقبة وتسجيل الظواىر قيد التحقيق.ا١تالحظة ىي 

الباحثة طريقة مالحظة بًتكيب حيث تكون الباحثة ال اشًتاك من 
ية أي بأن تكون الباحثة ١تالحظة سلوك معُت من خالل تعلمالنشاطات ال

اتصالو مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها. ىذه ا١تالحظة ٕتري 
بعده. مالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان قبل إجراء البحث وأثناءه و 

العادي يف اكتسابو ٠تراتو ومعلماتو حيث ّتمع جرباتنا من خالل ما 
للحصول على ا١تعلومات ا١تهنة يف ا١تيدان حول  30نشاىد أو نسمع عنو.

ية أي بأن تكون الباحثة ١تالحظة سلوك معُت من تعلم. التعلمعملية ال
أو األشياء اليت يدرسها. ىذه ا١تالحظة خالل اتصالو مباشرة باألشخاص 

 ٕتري قبل إجراء البحث وأثناءه وبعده.

 33وىاىنا من توجهات ا١تالحظة، ٦تا يلي :      

يف ا١تدرسة الثانوية (Arabic Morning)عملية إجراء برنامج صباح اللغة  ( أ
 اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري 

 ب( ٛتّاسة الطالب يف اشًتاك 
 ج(  كفاءة الطالب يف الدراسة قبل اشًتاك برنامج صباح اللغة 

 د( مسا٫تا الطالبات يف اشًتاك برنامج صباح اللغة. 
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 ا١تقابلة -0
تستخدم الباحثة ا١تقابلة بًتكيب ٞتمع البيانات عن اراء والطالبات 
واألساتيذ واألستاذات يف ا١تدرسة الثانوية اإلالمية اٟتكومية الثاين كاديري 

( يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية Arabic Morningفعالية صباح اللغة )على 
اٟتكومية الثاين كاديري لًتقِت دوافع تعلم اللغة العربية لتالميذ قسم الدين. 
تعبَت مقابلة شفويا تقوم من خال٢تا الباحثة ٬تمع ا١تعلومات والبيانات 

الل مصادرىا الشفوية، وىي أداة أساسية للحصول على ا١تعلومات من خ
 31البشرية.

 30:وىاىنا من توجيهات ا١تقابلة، ٦تا يلي
كيف تطبيق صباح اللغة للتالميذ يف ا١تدرسة اإلسالمية اٟتكومية الثاين   ( أ

 .كاديري
 ما١تواد ا١تدرسة يف برنامج صباح اللغة ( ب

 ج( كيف ٛتّاسة التالميذ يف التعلم اللغة العربية إلشًتاك برنامج صباح اللغة 

الربنامج صباح اللغة يستطيع أنيشجع التالميذ يف االتصال باللغة د( ىل 
 العربية

( ما ٤تاولة ا١تدرسون وا١تدرسات لتنمية االتصال بُت التالميذ بالستخدام 0
 اللغة العربية.

 و( ىل برنامج صباح اللغة يهدف لتنمية كفاءة واىتمام تعلم اللغة العربية.

ز( كيف طريقة التقميم لتأثَت صباح اللغة على اىتمام تعلم اللغة العربية 
 لتالميذ يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري. 
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ح( ىل يشعر التالميذ يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين  
 كاديري.

ة للتالميذ يف تعلم أو إىتمام تعلم اللغة العربي تعلمط( ماا١تشكالت عند 
 اللغة العربية.

 الوثائق -3

ىو الطريق البحث لتالميذ اٟتقائق والبيانات من الوثائق والكتب  
واجملالت والرسائل وا١تذاكرات وغَتىا من ا١تواد ا١تكتوبة. فبذه الطريقة 

اللغةالعربية ا١تدرسي  تعلمستكتشف الباحثة اٟتقائق أو بيانات عن 
يعنياإلختبار القبلي ا١تدرسي قبل كل الربنامج واإلختبار النهائي ا١تدرسي يف 

 أخَت ا١تستوى.

وتستخدم ىذه الطريقة ١تراقبة وتسجيل ا١توقع اٞتغرايف، وحالة الطالب، 
وا٢تيكل التنظيمي، واألنشطة اليت يضطلع هبا ا١تعلمون يف األنشطة الصباح 

 اللغة.

 بانة اإلست -1
تعرب االستبانة األداة ا١تالئمة للحصول على ا١تعلومات والبيانات 
واٟتقائق ا١ترتبطة بواقع معُت، وتعتقد بشكل عدد من االسئلة تطلب منها 

وتستخدم  30اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد ا١تعينة ٔتوضوع االستبانة.
الباحثة اإلستبانة ٞتمع البيانات عن اراء الطالب عن فعالية صباح اللغة 

(Arabic Morning)  .لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية 

 خطوات لتقدًن اإلستبانة:       

 بإعداد مقدمة مسبقا قبل فًتة زجيزة من ترتيب أسئلة اإلستباتة (4
                                                           
36

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

RnD. Bandung: Alphabeta Anggota IKAPI 2015, hlm. 199 



00 
 

 

بشكل واضح  اصنع تقدًن إرشادات حول كيفية اإلستبانة (0
 و٥تتصر

 ٕتنب ا١تصطالحات اليت ٯتكن أن تسبب سوء الفهم (3
 تشكيلها يف ٚتل قصَتة وواضحة وبسيطة  (1
 ٬تب أن ٭تتوي كل سؤال على مشكلة واحدة (0

   اإلختبار -0
رأي كونتو أن اإلختبار ىو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو 

وا١تعرفة و الذكاء التمرينات أو اآلالت األخرى ا١تستخدمة لقياس ا١تهارات 
 30و الكفاءة اليت ٯتلكها الفرد أو اٞتماعة.

 (Djaali dalam Sudaryono, 2005:104خطوات يف  لتقدًن اإلختبار : )      

 وضع أىداف اإلختبار (4
 ٖتليل ا١تناىج (0
 ٖتليل الكتب ا١تدرسية من ا١تواد التعليمية وغَتىا (3
 اصنع شبكة (1
 كتابة األىداف التعليمية  (0
 كتابة السؤال (0
 مراجعة السؤال (0
 اختبار ا١تدى (2
 ٖتليل نتائج التجربة (1
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 د. مصادر البيانات

تصميم البحث تصميم فرقة على اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي اليت تقسم  
اإلختبار إىل قسمُت، القبلي والبعدي. ومصادر البيانات يف ىذا البحث تصدر من 

 والوثائق. أما بيان لك كما يلي:ا١تعلومات مثل ا١تالحضة وا١تقابلة واإلختبار 

 

 (3،4اٞتدول )
 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات أداوت البحث رقم
 ا١تعلم - ا١تالحظة 4

 التالميذ -
حالة تعلم اللغة العربية يف  -

 تالميذ فصل العاشر الدين 
 طريقة تعلم اللغة العربية -

 ا١تعلم - ا١تقابلة 0
 التالميذ -

اللغة العربية يف عملية التعلم وتعلم 
 ىذه ا١تعلمة

التالميذ اٞتدد  اإلختبار 3
 )مرحلة أوىل(

نتيجة التالميذ يف اختبار القبلي 
 والبعدي

الصور التالميذ يف عملية التعلمية  كل أنشطة التالميذ الوثائق 1
 واإلختبار

 . أدوات جمع البحث5

الذي أداوات البحث تستخدم لقياس متغَتات. وأما متغَت ىو الشيء 
وأما تعريف األخر متغَت ىو عوامل الذي متحّولو، أو فكرة فيو تغَت 32يبحث.
، ا١تتغَت التابع وا١تتغَت ا١تستقل. ا١تتغَت 15تنقسم متغَتات البحث إىل نوعُت31األخر.
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لًتقية دوافع تعلم اللغة ( Arabic Morningا١تتغَت التابع ىو فعالية صباح اللغة )
اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري ولقياس بأداة البحث العربية با١تدرسة الثانوية 

لتستخدم باإلختبار. وا١تتغَت ا١تستقل ىو اىتمام تعلم اللغة العربية ولقياس بأداة 
 البحث لتستخدم باإلستبانة

 (3،0اٞتدول )
 متغَتات البحث

 مجموعة التجريبية المتغير رقم

 برنامج صباح اللغة  ا١تتغَت ا١تستقل 4

 دوافع تعلم اللغة العربية ا١تتغَت التابع 0

 

  و. أسلوب تحليل البيانات 

تستخدم الباحثة أسلوب ٖتليل البيانات يف ْتثها ١تعرفة فعالية صباح اللغة  
(Arabic Morning لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية )

أو T- Test. وأما حساب اإلحصاء الباحثة تستخدم من بحساب اإلحصاءالثاين كاديري
T-  : 14االختبارات وٯتكنها تستخدم باإلستبانة ستحسبها الباحثة بالرموز التالية 

X – T – Y  

 : أساليب

X  :Pre-test )اختبار القبلي( 

T  :Treatment )التدريبات( 
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Y  Post-test:()اختبار البعدي  

لإلجابة على األسئلة أو أىداف البحث. ٖتليل البيانات أجري ٖتليل البيانات  
استخدمت عادة فيما يتعلق بالتحليل اإلحصائي لإلجابة على مشكلة أو اختبار 
صياغة الفرضية. وينبغي أن تتضمن وصفا لتقنيات ٖتليل البيانات ا١تقدمة يف 

 :10االقًتاح

 وصف للبيانات ٖتليلها  .4
  وصف ا١تراحل عملية ٖتليل البيانات .0
وصف للنموذج الكمية ا١تستخدمة يف كل مرحلة من مراحل عملية تضمُت  .3

 وصف البيانات اختبار وٖتليل االحتياجات، واختبار الفرضيات. 

يف هناية الوصف لتحليل البيانات ْتاجة إىل طرح صياغة الفرضيات اإلحصائية على 
اٟتالة  أساس فرضية للبحث ا١تقًتح. إحصائية فرضية والبديل صفر. ويف ىذه

 استخدمت التصميم الوصفي اٟتقيفي. 

استنادا إىل عنوان ىذا البحث، ىناك مرتُت للتحليل. وكان أول ٖتليل اختبار 
االختالفات القدرة ا١تبكرة بُت التجارب مع ٣تموعات من عناصر التحكم قبل تطبيق 

توقعة ىناك ال ". وكان النتائج ا١تT-Testاستَتاتيجيات التعلم. القيام بذلك بالستخدام "
 أ٫تية الفرق بُت قدرة الفريق مبكرا للتحكم واجملموعات التجربية.

واقًتح التحليل الثاين الختبار الفرضية. ويف ىذه اٟتالة ىو الفرضية يقًتح "فعالية 
" لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية Arabic Morningصباح اللغة "

ين كاديري". احصائيات األسلوب الذي يتم استخدامو الختبار اإلسالمية اٟتكومية الثا
 " للعينات ذات الصلة اثنُت. T-Testالفرضية ىو أسلوب "

استخدام الباحثة ا١تقياس ا١تعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي 
اللذين يقامان جملموعة ٕتربية و٣تموعة ظابطة، وتستعُت الباحثة يف ٖتليل ىذه النتائج 
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. ولتحليل دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين Tباختبار 
 . T-testمجموعتُت تقام الرموز كاديري لل

 أما معيار النتيجة التالميذ يف ىذا اٞتدول :

 (3،3اٞتدول )

 النسبة المؤوية فئات الدرجة المتقدر رقم
 %455-%21 455-21 ٦تتاز 4
 %22-%00 22-00 جيد 0
 %00-%05 00-05 مقبول 3
 %05-%05 05-05 ضعيف 1

 

 ز. مراحل تنفيذ البحث

 بتنفيذ البحث يف ا١تراحل األتية :قامت الباحثة  

استأذت الباحثة إىل رئيسة ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين   -4
كاديري لتنفيذ ىذا البحث وتطبيق برنامخ صباح اللغة على تشجيع 
التالميذ على تعلم اللغة العربية للتالميذ يف الفصل عاشر الدين يف 

 اٟتكومية الثاين كاديري.ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 
استأذنت الباحثة إىل معلم اللغة العربية )ا١تدرسون وا١تدرسات( مث تنفيذ  -0

ا١تقابلة معها حول كيف تدريس اللغة العربية للتالميذ يف الفصل عاشر 
 الدين.

 قامت الباحثة با١تالحظة عن تعلم اللغة العربية يف ذلك الفصل  -3
التالميذ يف تعلم اللغة العربية على تشجيع قامت الباحثة التقييم عن قدرة  -1

 التالميذ على تعلم اللغة العربية للتالميذ يف الفصل عاشر الدين.
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تصميم الباحثة خطوات التعلم وتستعد الوسائل ا١تستخدمة يف تدريس  -0
 اللغة العربية

 قامت الباحثة تطبيق برنامج صباح اللغة بالعبة ا١تضحكة. -0

 

(3،1اٞتدول )  
ختبار القبليالنتيجة اإل  

 للتالميذ فصل عاشر الدين 
النتيجة اإلختبار  اسم كامل رقم القيد رقم

 القبلي

 15 عبداهلل ٚتناستار 434430505550405554 4

 05 أٛتد خزنة 434430505550405550 0

 05 أٛتد إمام شرين 434430505550405540 3

 05 عُت فريسك رزمنيت 434430505550405500 1

 05 أريس مكيت ويبووا  434430505550405511 0

 25 عزيزة عُت الرٛتة 434430505550405505 0

 05 دوي الفا 434430505550405521 0

 05 فائق أرجا دنيا 434430505550405444 2

 5 فائز أٛتد شيفدين 434430505550405445 1
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 25 فيليز ناتل فائيدة 434430505550405403 45

 25 ىنا ليلي رٛتة  434430505550405435 44

 05 إيإين كوين عديلنا 434430505550405431 40

 05 عزة نور سبيلة 434430505550405413 43

 05 ليل ودياسري 434430505550405403 41

 45 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 434430505550405400 40

 05 مهدة بنت ىريفة 434430505550405400 40

 15 ٤تمد دليياعدين 434430505550405051 40

 05 ٧تو ليل ا١تٌت 434430505550405000 42

 45 نور قمرية 434430505550405030 41

 35 نورين مفيدة اٞتنة 434430505550405010 05

 05 نور العُت  434430505550405010 04

 05 رٝتى ليلى مولدة  434430505550405004 00

 05 سبيتة نور أوكتافياين 434430505550405002 03

 05 سييت فاطمة الزىرة  434430505550405010 01

 05 سييت ميسرة 434430505550405011 00
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 05 سييت متمعنة  434430505550405350 00

 45 شهدة فورنا ٤تروس 434430505550405345 00

 45 تريا فاٝتُت نور الرشيدة 434430505550405341 02

 05 وندى نفسة مولدية 434430505550405335 01

 4145 المعدل

 
 (3،0اٞتدول )

 النتيجة اإلختبار النصفي
 للتالميذ فصل عاشر الدين

النتيجة اإلختبار  اسم كامل رقم القيد رقم
 القبلي

 00 عبداهلل ٚتناستار 434430505550405554 4

 10 أٛتد خزنة 434430505550405550 0

 20 أٛتد إمام شرين 434430505550405540 3

 01 عُت فريسك رزمنيت 434430505550405500 1

 01 أريس مكيت ويبووا  434430505550405511 0

 15 عزيزة عُت الرٛتة 434430505550405505 0
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 01 دوي الفا 434430505550405521 0

 05 فائق أرجا دنيا 434430505550405444 2

 00 فائز أٛتد شيفدين 434430505550405445 1

 21 فيليز ناتل فائيدة 434430505550405403 45

 25 ىنا ليلي رٛتة  434430505550405435 44

 02 إيإين كوين عديلنا 434430505550405431 40

 25 عزة نور سبيلة 434430505550405413 43

 25 ليل ودياسري 434430505550405403 41

 05 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 434430505550405400 40

 05 مهدة بنت ىريفة 434430505550405400 40

 00 ٤تمد دليياعدين 434430505550405051 40

 01 ٧تو ليل ا١تٌت 434430505550405000 42

 05 نور قمرية 434430505550405030 41

 35 نورين مفيدة اٞتنة 434430505550405010 05

 21 نور العُت  434430505550405010 04

 25 رٝتى ليلى مولدة  434430505550405004 00
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 12 سبيتة نور أوكتافياين 434430505550405002 03

 00 سييت فاطمة الزىرة  434430505550405010 01

 25 سييت ميسرة 434430505550405011 00

 05 سييت متمعنة  434430505550405350 00

 32 شهدة فورنا ٤تروس 434430505550405345 00

 05 تريا فاٝتُت نور الرشيدة 434430505550405341 02

 25 وندى نفسة مولدية 434430505550405335 01

 4122 المعدل

 
 
 
 
 (3،0اٞتدول )

 النتيجة اإلختبار النهائي
 للتالميذ فصل عاشر الدين

النتيجة اإلختبار  اسم كامل رقم القيد رقم
 القبلي

 20 عبداهلل ٚتناستار 434430505550405554 4
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 10 أٛتد خزنة 434430505550405550 0

 21 أٛتد إمام شرين 434430505550405540 3

 15 عُت فريسك رزمنيت 434430505550405500 1

 21 أريس مكيت ويبووا  434430505550405511 0

 10 عزيزة عُت الرٛتة 434430505550405505 0

 21 دوي الفا 434430505550405521 0

 21 فائق أرجا دنيا 434430505550405444 2

 20 فائز أٛتد شيفدين 434430505550405445 1

 21 فيليز ناتل فائيدة 434430505550405403 45

 14 ىنا ليلي رٛتة  434430505550405435 44

 21 إيإين كوين عديلنا 434430505550405431 40

 21 عزة نور سبيلة 434430505550405413 43

 15 ليل ودياسري 434430505550405403 41

 20 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 434430505550405400 40

 15 مهدة بنت ىريفة 434430505550405400 40

 20 ٤تمد دليياعدين 434430505550405051 40
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 20 ٧تو ليل ا١تٌت 434430505550405000 42

 20 نور قمرية 434430505550405030 41

 20 نورين مفيدة اٞتنة 434430505550405010 05

 13 نور العُت  434430505550405010 04

 10 رٝتى ليلى مولدة  434430505550405004 00

 20 سبيتة نور أوكتافياين 434430505550405002 03

 22 سييت فاطمة الزىرة  434430505550405010 01

 15 سييت ميسرة 434430505550405011 00

 21 سييت متمعنة  434430505550405350 00

 21 شهدة فورنا ٤تروس 434430505550405345 00

 20 تريا فاٝتُت نور الرشيدة 434430505550405341 02

 21 وندى نفسة مولدية 434430505550405335 01

 0024 المعدل

 
أسلوب (Deskriptive AnalysisStatistic)إحصائى وصفياستبانة الطلبة باألسلوب ٖتليل 

 ;>: التحليل بالرموز ٔتا يلي
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%988 Xقيمة  
∑    

∑          
 

يف اٞتدول " Likert" نتيجة البيانات ٖتلل باستحدام مقياس اللياقة ليكَتتو  
 44ااّليت :

3.1جدول   

 "Skala Likert" معيار اللياق بناء علي ا١تقياس ليكَتت

 القيمة الفصيلة
 % 311 ≤% < نتيجة21 الئق جدا

 %  44 ≤% < نتيجة02 الئق

 % 84 ≤% < نتيجة00 كفاية الئق

 % 25 ≤% < نتيجة30 نقصان الئق

 % 18 ≤% < نتيجة21 غَت الئق

 البيان من جدول معيار اللياق :

%,  455 ≤% < نتيجة  21إذا ا١تنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ا١تائة بُت  )1
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "

%,  21 ≤%< نتيجة  02إذا ا١تنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ا١تائة بُت   )2
 فهو من الفصيلة " الئق"

%, فهو 02 ≤% < نتيجة  00إذا ا١تنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ا١تائة بُت  )3
 من الفصيلة "كفاية الئق "

%,  00 ≤% < نتيجة  30ا١تائة بُت إذا ا١تنتج التجرييب وصل إيل الدرجة  )4
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "

%,  30 ≤% < نتيجة  05إذا ا١تنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ا١تائة بُت  )5
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "

                                                           
44

Ibid, hlm 314 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

( لترقية Arabic Morningصباح اللغة ) المبحث اْلول : إجراءات اْلنشطة اإلضافية
 دوافع تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلالمية الحكومية الثاني كاديري 

 Arabic"عرض البيانات من مالحظات عن إجراءات أنشطة صباح اللغة 

Morning" با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري يف الفصل عشر الدين. تعليم
صباح اللغة يبدأ مند الساعة السادسة حيت الساعة السابعة ٘تاما. كل يوم من يوم اإلثنُت 

 أقسام يف عمليتو، كما يلي :  3حيت يوم ا٠تامس. وأما تطبيقو كان 

 قبل التعليم  .4
يف ىذه ا٠تّصة، قبل التعليم مهّم. األول بالدعاء مث يستمَت بالغناء، كلمة تشجعية لكي 
يبٍت ٛتاسة النفس عند قبل التعليم، أحيانا معلمُت وا١تعلمات يعملون رياضة بدنية 
ورياضة الدماغ ليسًتيح اٞتسم والدماغ. وأما قبل التعليم قد يقوم ْتيث ستة حىت عشرة 

 دقائق فقط. 
 لتعليم عند ا .0

وأما ىذه حّصة، ٭تتاج دور ا١تعلمُت يف التعليم. بناء على النظرية التعليمية أن 
ا١تعلم كالوسيط والتبسيط أي ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يف ىنا ليشّرف ويعلم ا١تادة، 
وفيها تتضمن ا١تادة األعمال اليومية الحسب ذلك، ا١تادة تناسب مع ا١تنهج الدراسي 

زي يف الفصل عاشر الدين.  وا١تنهج الدراسي ىناك يف مرحلة أوىل مع ا١تدرسة ا١ترك
والكفاءة من السلوك يفارق مع ا١تنهج الدراسي الطالب الدين ألن ىم ال يستطيعون 

لذا حينما التعليم ٔتهال على مهل. وكانت ا١تادة ٜتسة فصول كل ا١ترحلة يعٍت الوحدة 
"ا١ترافق العامة يف ا١تدرسة "، الوحدة الثالثة األوىل "البيانات الشخصية"، الوحدة الثانية 

"اٟتياة يف األسرة ويف السكن الطالب"، الوحدة الرابعة "ىواية الطالب وا١تعرض "، 
 واألخَت الوحدة ا٠تامسة "ا١تهنة واٟتياة ". كل األبواب ا١تذكور حول األعمال اليومية.
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 بعد التعليم  .3
ا١تواد الذين قد يقمون بالقبل التعليم،   وفيها، قد شرحت الباحثة أّن الربنامج لدي

كما ىو مطالعة ا١تفردات عن الدراسات السابقة، ويكرر ا١تفردات باألمس، يغٍت 
الكلمة التشجعية، أحيانا الغناء "إىل للقاء" لبناء ٛتاسة النفس عند التعليم صباح اللغة، 

تعليم وبعد التعليم. ويقوم برياضة البدن، كل اٟتصة وضيحٌة، حينماقبل التعليم عند ال
دقيقة، واألخَت بعد  15دقائق، وأما عند التعليم حول  45-0وأما قبل التعليم حول 

دقائق. رٔتا ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يؤطي التقوًن ليكون الفرصة  0حسب  التعليم
 منفعة والخدف فارغا.  

لًتقية الدوافع تعلم اللغة إن التعليم يف ىذا البحث يعٍت تعليم اللغة الربية يف صباح اللغة 
العربية للطالب قسم اللغة يف الفصل عاشر الدين با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  
كاديري. من ا١تالحظات قد استنتجت الباحثة يف ىذه عملية تنفيذ صباح اللغة يف ٚتع 

 اللقائات، كما يلي :

ثنُت. يف الفصل معلم نور يف يوم اإل 0542إبريل  40يف التاريخ في اللقاء اْلول  .0
رٛتن. معلم تعليم اللغة يعلم الطالب كل صباح يف الساعة السادسة صباحا حىت 
الساعة السابعة والربع دقائق. وفيو ىو يعلم ٨تو والصرف،  

بالنظمن. وىهنا الطالب يشًتكون صباح اللغة  كانتالطريقةا١تستخدمةىيطريقةالغناء
لرياضة البدنية قبل الدرس مثاال الرياضة البدنية ولو باٟتماسة. ا١تعلم يزال أن يشًتك ا

 باليد وغَت ذلك.
 معلم يف يوم الثالثاء. يف الفصل 0542إبريل  40يف التاريخ في اللقاء الثاني  .8

دسة ا٤تمد رشيد. معلم تعليم اللغة العربية، يعلم الطالب كل صباح يف الساعة الس
صباحا حىت الساعة السابعة والربع دقائق. وفيو ىو يعلم مهارة الكالم. الطريقة 

قبل ا١تستخدمة ىي طريقة مباشرة. وىهنا الطالب يشًتكون صباح اللغة بالسرور. 
 البدء الدروس عادة ا١تعلم تكرار ا١تفردات اليت كانت تدريس.
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األربعاء. يف الفصل معلمة يف يوم  0542إبريل  42يف التاريخ في اللقاء الثالث  .3
مهّينة صاٟتة. معلم تعليم اللغة العربية تعلم الطالب كل صباح يف الساعة السادسة 
صباحا حىت الساعة السابعة والربع دقائق. وفيو ىي تعليم ا١تادة اللغة العربية. ىي 

 تتعلم االغة العربية باحملفوضات. 
 يوم ا٠تامسة. يف الفصل معلم يف 0542إبريل  41يف التاريخ في اللقاء الرابع  .4

شيف الدين. معلم تعليم اللغة العربية. تعلم الطالب كل صباح يف الساعة السادسة 
صباحا حىت الساعة السابعة والربع دقائق. وفيو ىو يعلم ا١تفردات ١تساعدة تكلم 

إبدياعا  اللغة العربية يف الربنامج صباح اللغة. وىهنا دور ا١تعلم تؤيت ا١تادة إبتكاريًة و 
ألن الطالبات تشعرن مسرورا إذا تعليم صباح اللغة باللعبة والغناء. وىذه اللعبة 

 ا١تستخدمة ا١تفردات اٞتامعي. 
كل اللقائات ا١تذكورة كعملية التنفيذ صباح اللغة يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

ا١تعل اٟتكومية كاديري. كل التعليم يفارق عن ىذا الفصل مع الفصل عاشر ألن 
وا١تعلمات ٯتلكون الطريقة ا١تتنوعة لبناء نشيطة، واىتمام تعلم اللغة خصوصا يف 

 اللغة العربية
 
 

 باح اللغة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديريص . أ
 البرنامج لترقية اْلكاديمية .0

اللغوية ترقية الكفاءة األكادٯتية منها إحداث البيئة اللغوية وخدمات االستشارات 
واليوم اللغوي وا١تسابقة اللغوية ويتضمن صباح اللغة. وا٢تدف ترقية الكفاءة األكادٯتية 
قسم اللغة يف ا١تدرسةالثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري يسمى مع صباح اللغة 
يف ا١تعهد سونان أمبيل العاىل ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج، 

 ٦10تا يلي :
                                                           

الة سرجانا غَت منشورة. قسم تعليم ، تأثَت صباح اللغة لتنمية مهالرة الكالم للطالبات يف معهد سونان أمبيل العايل ٔتاالنق، )رس0541سييت معرفة النعمة، 45
 اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج(



10 
 

 

قد كسب بالستخدام البيئة اللغوية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية أ(البيئة اللغوية. 
اٟتكومية الثاين حىت معتدل لتعليم وتطبيق اللغة العربية واإل٧تلزية من خالل 
الوجوه ا١تكتوب يف أي ا١تكان اٞتيد. أما اية القرأن، اٟتديث، احملفوضات، 

وغَت ذلك. وىذا ىو الذي يدافع استخدام اللغة العربية و واألراء ا٢تلي ا١تشهور 
اإل٧تليزية، خدمة للغوية، ٯترز األٝتاء الذين يقعون يف أي مكان أو حول 
مدرسة و معهد ىناك ، كي لتشكيل اتقان ا١تفردات و ا١تادة فيهما. وجب 

ة على تطبيقها باللغة العربية واإل٧تلزية ألىل السكان ومع تشكبل ٤تكمة اللغ
 لوظيفة أن يعطي العقاب على ٣ترم اللغة.

ىذه ا٠تدمة يواجو ا١تعلم أو األستاذ لو اللغة العربية واللغة ب( خدمة مذاكرة اللغة. 
اإل٧تلزية ليهدي أن يساعد التالميذ اليت تنال الصعب لًتكيب اٞتملة 
والكلمات الصحيحة. وتبُّت ا١تعٌت الصحيح وليستخدم كل ٚتع اجملتمع. وما 

 ل ا١تعلومات تستطيع يف الغرفة ا١تستعدة باٞتدوال الثالث يف األسبوع. لني
اليوم اللغوي ىو اليوم الذي يستعّد ليعطي ا١تادة اللغة العربية ج( اليوم اللغوي. 

واللغة اإل٧تلزية. وٕتعل التدريبات الصحيحة وا١تمتلزة، العبة اللغوية، ٤تاوة أو 
ا١توضوع ا١تعُت. وىذا الربنامج احملادثة بُت شخصا إىل شخص أخر عند 

 ليشرف ا١تعلم ا١تهٍت.
وىذا الربنامج يقوم بالنشاط لنيل اإلبتكار اللغوي ْتيث د( المسابقة اللغوية. 

ا١تسابقة اللغوية. كما سبيل ا١تثال ا١تخرجات اللغوية، الندوة، مسابقة إلماطة، 
وتطبيق الربنامج مسابقة اٞتدال، وٮتًتان مالك وا١تالكة اللغوية وغَت ذالك. 

حسب يف كل سنة واحدة سيقول بو يف اليوم اللغوي يف ا١تدرسة الثانوية 
 اإلسالمية اٟتكومية الثاين.

 . تعريف صباح اللغة8

صباح اللغة ىو الربنامج ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين    
٧تلزية يف كل صباح. بيوم اإلثنُت حىت كاديري لتعليم اللغتُت يعٍت اللغة العربية واللغة اإل
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يوم ا٠تامس. وىناك ا١تعلمون من ا١تستوى الثالث حىت السابع أو يسمى با١تعلمُت 
 10وا١تعلمات.

أشكال النشاط اليت مت تنسيقها لتوفَت ا١تفردات، باللغتُت العربية واإل٧تلزية   
رى، والتواصل مع واألمثلة اٞتديدة واٞتمل الصحيحة، ٦تا ٬تعل أمثلة اٞتمل األخ

األصدقاء ويتحدث وفقا ١توضوع ٤تدد. ويتم ىذا النشاط كل الصباح. يوم اللغة اإل٧تلزية 
وأنشطة صباح اللغة عن طريق جدولة يوم واحد يف األسبوع اإل٧تلزية، األسبوع ا١تقبل 

 األسبوع العربية وىلم جرا.

 . أهداف صباح اللغة3

تالميذ أن ينطقوأ ويفهم وامعاين يستطيع ال 10أىداف صباح اللغة يعٍت.  
ا١تفردات، يستطيع التالميذ أن يركبوا اٞتمل، يستطيع التالميذ أن ٬تيبوا األسئلة ا١تتعلقة 

 بنص احملاورة، يستطيع التالميذ أن يتكلموا عن اٟتوار الذي يفهمونو.

 محتوى صباح اللغة .4

ىذا الكتب ٭تتوي على مواد ا١تفردات واٞتمل احملاورة وقدراهتا اليت تناسب    
بكفاءة التالمذات ا١تبتدئات يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين وا١تواد اليت 

 ٧تدىا كثَتا وا٠تربة يف اٟتياة اليومية، يف ا١تعهد واجملال أو ا١تدرسة. 

ادثة ) التعبَت الشفوي( للتالمذات يف برنامج وىناك كان احملتوى تدريس احمل   
صباح اللغة تدريس ىذه ا١تهارة ٞتمع التالمذات كل الوحدة ورجاء هبا يكّن التالمذات 
٭تنب على الفكرة ويفا٫تن و٭تافظن هبا، باللسان ّتيد و صحيحة. وا٠تطوات اليت يسلك 

 12عليها ا١تدرس كما يلي : 

 تعبَت الشفوي(يفتح ا١تعلم دراسة احملادثة )ال . أ

                                                           
 م. 0542إبريل  0مقابلة مع معلم مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين يف التاريخ 10
 م. 0542إبريل  45مية اٟتكومية الثاين يف التاريخمقابلة مع معلم مدرسة الثانوية اإلسال47
 م. 0542إبريل   40 مية اٟتكومية الثاين يف التاريخمدرسة الثانوية اإلسال ةمقابلة مع معل48
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 يسأل ا١تعلم الدرس السابق . ب

 ج. مث يشرح ا١تعلم ا١تفردات اٞتديدة )الصعوبة والغربية(

 د. تكتب ا١تعلم تلك ا١تفردات يف السبورة مثل : ا١تواد، عطلة، العام الدراسي

 . يقرأ ا١تعلم ا١توضوع الذي سيلقيو )الدراسىة أفضل من العمل(0

 ة حىت يفهمها الطلبة ويعربىاو. يبُّت ا١تعلم ا١تادة ا١تذكور 

ز. يأمر ا١تعلم التالمذات ليتكلمن أمام التالمذات األخرى )تادل اٟتوار( بصحيح وجيد، 
إن كان البحث يتعلق بالفكرية أو القصة فيأمر ا١تعلم واحدا فواحدا ليلقيو ا١تادة اليت 

 القاىا ا١تعلم.

 ح. أحيانا أمر ا١تعلم ليناقشوا با١توضوع ا١تعُّت 

س اللغة العربية / التمرينات اللغوية، يبدا الدرس اللغة الربية أو التمرينات أن ٭تبون درو 
 إجابة السئلة ويستطيعن عليها سفاىيا كان أم ٖتريريا يف كل أنواع مهارات اللغوية.

 عن المالحظة والمقابلةعرض البيانات ب. 

 عرض البيانات ا١تالحظة  .4
ذىبت الباحثة لكي تنظر الربنامج صباح اللغة يف  0542مارس  00يف التاريخ

ا١تدرسة داخال إما خارجا. ظهرت الباحثة الطالب والطالبات يشًتك ىذا الربنامج 
بالسرور ولو أحيانا ىم يشعرون كسالنا حىت نعاسا، ىذا اٟتال ٕتعل الباحثة كا١تعلمة 

دقائق.  45-3عند يذىب إىل الفصل األول يف برنامج صباح اللغة حزينة السياما 
حىت  ا١تعلم وا١تعلمة يشعر ال يكتفي أن يئيت ا١تواد. كا١تعلمُت وا١تعلمات يتفكر كيف 
الطارق كي التالميذ يشًتكون باٟتماسة. واألخَت عند اللعبة اٞتديدة يشور معنا كي 

يذ األخر. وكذالك اللعبة مفردا ت بالكثَت، أو بالكرة مع التلميذ الواحد إىل التلم
 الكسب للربنامج يرجوا باٟتماسة الشًتاك برنامج صباح اللغة. 
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الثالثاء، ذىبت الباحثة لكي الربنامج صباح اللغة،  0542إبريل  45يف التاريخ 
أن كل الربنامج تنظر الباحثة برنامج صباح اللغة ولكن ال تكتب هبذا البحث ألن كما 

ن لكل معلم صباح اللغة يفارق بُت أحد ا١تعلم مع عرفنا صباح اللغة با١تألوف. ولك
ا١تعلم األخر. ىذا ىو يؤثَت التالميذ ليشًتك صباح اللغة باٟتماسة. قد نظرت من أحد  
الفصل كانت اللعبة ا١تفردات ىم يبتسمون واٟتماسة. ويف الفصل األخر كان الفصل 

 يؤطي الغناء مثاال الغناء والتشجيع وغَت ذلك.  
 ات ا١تقابلة عرض البيان .0

قابلت الباحثة مع ا١تعلمُت وا١تعلمات يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 
، وحصلت الباحثة من ىذه 0542إبريل  40الثاين كاديري ىو معلم رشيد يف التاريخ 

ا١تقابلة أن التالميذ اليستطيعون اللغة العربية ولكن مرور زمان. ىم يتعلمون باللغة 
. إذا كان سأل ا١تعلم إىل التالميذ ليعمل الوظيفة أمام الفصل ثقة النفس العربية ٦تارسا

نقصا. ووسيلة التعليم ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية أو برنامج صباح اللغة حسب 
بالكتاب الدراسي وٯتكن مستخدمة اللعبة. واما اللعبة من ا١تفردات، ٤تفوضات، مث 

أحيانا كل ا١تعلمُت وا١تعلمات يعلمون ا١تواد باللغة غناء، الكالم، الكلمة التشجيعية. و 
 العربية خارجا.

قالت الباحثة مع ا١تعلمُت وا١تعلمات يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 
، مقابلة يساوى مع أستاذ 0542إبريل  42الثاين كاديري ىي معلمة ىُّت يف التاريخ  

اللغة العربية و أقل ا١تفردات العربية لذلك  رشيد ألن ا١تشكلة الرئيسية ىي ال يستطيعون
ا١تدارس توفر ا١تزيد من األنشطة يعٍت صباح اللغة للمساعدة تعلم اللغة العربية يف 
الفصل عاشر الدين تعامل بالطريق العظيم لكي التالميذ والتالمذات متخرج من ىذه 

 ا١تدرسة جيدا و٦تتازا ومنفعة يف بالدنا يف الدنيا واألخرة.
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 . عرض البيانات نتائج اإلستبانة وتحليلهاج

 عرض نتائج التجربة ا١تيدانية .4
الباحثة كل من يف ىذه البيانات من االستبانة للطلبة يف التجربة ا١تيدانية أخذت 

 يعٍت الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين  كاديريدرسة ا١تيف عاشر أعضاء الفصل ال
 طالب. 35

 الطلبة يف التجريبة ا١تيدانيةإجابة ونتيجة استبانة من 
 

 (1،3اٞتدول )
 نتيجة اإلستبانة البحث العلمي

لترقية دوافع تعلم اللغة العربية بالمدرسة (Arabic Morning)فعالية صباح اللغة 
 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري 

 
 اجمليب

  نتيجة
 05 04 03 08 00 01 9 8 7 6 5 4 3 8 0 ٣تموع

4. 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 01 
0. 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 04 
3. 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 05 
1. 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 00 
0. 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 02 
0. 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 00 
0. 0 1 1 3 1 0 1 1 3 1 3 0 1 1 1 05 
2. 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 04 
1. 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 05 
45. 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1  05 
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44. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 04 
40. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 
43. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
41. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
40. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 
40. 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 01 
40. 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 04 
42. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 
41. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 04 
05. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
04. 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 00 
00. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03 
03. 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
01. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
00. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 03 
00. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 03 
00. 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 00 
02. 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
01. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03 

 
 :اإلرشاد 

=    SS 455/  3101( = 0)   موافق جدا% 
=      S 25/  0010( = 1)   موافق % 
=     B 05/  4101( = 3)   مألوف % 
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=   TS 15/  210( = 0)   ال موافق % 
= STS  05/  303( = 4)  ال موافق جدا % 

 
 (1،1اٞتدول )

 حصل اإلستبانة 
 حصلت الباحثة من نتائج اإلستبانة يعٍت من كل الطالب يكتبون اإلستبانة كما يلي:

  ا١تقياس
 ال موافق جدا ال موافق مألوف موافق موافق جدا ا١تعتدل

341 10 05 - - - 

4010 321 05 - - 0531 

 
SS             S  B         TS     STS 

3101        0010  4050            (5)          (5) 
%( = 455حصلت البحثة من اإلستبانة، نتائج الكامل بالنسبة ا١تئوية ) 

 إهتمام تعلم اللغة( أن التالميذ ٯتلك ) 0531. ولذالك نتائج اإلستبانة  0531
𝝌100% = 51,37 %    

    
 اهتمام تعلم اللغة  =

% وا١تعٌت الباحثة تستطيع أن  04،30بالنسبة ا١تئوية من النتائج اإلستبانة  
% ولكن ذلك ا٠تَت للمعهد كيف ا١تعلم  04،30تستنج أن التالمذ ٯتلك اىتمام ولو 

 يكتسب صباح اللغة ٬تعل با١تضحكة والسرور ا١تملؤ اإلبتكاري أو إبداعي. 
 د. عرض البيانات نتائج اإلختبار وتحليلها 

نتائج اإلختبار تفيذ إىل استيفاء إجابة األسئلة موجودة يف البحث. وعرض  إن
الباحثة يف ىذا البحث نتائج اختبارين القبلي والبعدي من ٣تموعة واحدة مث حللتها 

0531 
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بالستخدام الرمز اإلحصائي. وأما اختبار القبلي الباحثة تأخذ النتائج من اختبار القبلي 
عدي الباحثة تأخذ النتائج من لإلختبار اليومي واإلختبار ا١تدرسيت. وأما اإلختبار الب

 النصفي.
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمدرسة واحدة  .4

و٭تصل من اجراء اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة واحدة نتائج اإلتبار. 
 أما نتائج اإلختبار القبلي كما يلي : 

 (1،0اٞتدول )
 نتائج اإلختبار القبلي ا١تدرسة

 التقدير الدرجة اسم تالميذ رقم

 ضعيف 15 عبداهلل ٚتناستار 4

 ضعيف 05 أٛتد خزنة 0

 ضعيف 05 أٛتد إمام شرين 3

 ضعيف 05 عُت فريسك رزمنيت 1

 مقبول 05 أريس مكيت ويبووا 0

 جيد 25 عزيزة عُت الرٛتة 0

 ضعيف 05 دوي الفا 0

 مقبول 05 فائق أرجا دنيا 2

 ضعيف 5 فائز أٛتد شيفدين 1

 جيد 25 فيليز ناتل فائيدة 45



05 
 

 

 جيد 25 ىنا ليلي رٛتة 44

 ضعيف 05 إيإين كوين عديلنا 40

 ضعيف 05 عزة نور سبيلة 43

 مقبول 05 ليل ودياسري 41

 ضعيف 45 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 40

 مقبول  05 مهدة بنت ىريفة 40

 ضعيف 15 ٤تمد دليياعدين 40

 ضعيف 05 ٧تو ليل ا١تٌت 42

 ضعيف 45 نور قمرية 41

 ضعيف 35 نورين مفيدة اٞتنة 05

 مقبول 05 نور العُت 04

 مقبول 05 رٝتى ليلى مولدة 00

 ضعيف 05 سبيتة نور أوكتافياين 03

 ضعيف 05 سييت فاطمة الزىرة 01

 مقبول 05 سييت ميسرة 00

 ضعيف 05 سييت متمعنة 00
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 ضعيف 45 شهدة فورنا ٤تروس 00

 ضعيف 45 نور الرشيدة تريا فاٝتُت 02

 ضعيف 05 وندى نفسة مولدية 01

 48,62=1410/29 المعدل

فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي ا١تدرسة، حصلت البحثة النتائج الدرجة ا١تعدلة =  
تالميذ، يف  3تالميذ، يف مستوى اٞتيد =  41. بتفاصيل: ضعيف يف مستوي =  12،00

تالميذ.  ومن نتائج السابقة فإن قدرهتم  5تالميذ،يف مستوى ٦تتاز =  0مستوى  ا١تقبول = 
 ضعيف.  يف اللغة العربية اغلبية

من عرض اٞتدوال التايل، فلذا الباحثة تشرح أن حصل النتائج الذي ينال التالميذ أن  
ٯتلكوا مقارنة. ألن اإلختبار القبلي بتفاصيل الضعيف أكثر من تفاصيل ا١تمتاز. وىذا وضيٌح. 

التالميذ  ومعنها التالميذ مل يفهموا عن اللغة العربية وخلفية التالميذ من ا١تدرسة الرٝتية ولذلك
ال ٯتلكون الكفاءة اٞتيدة إلستعاب اللغة العلربية. كما يف النظرية يف الفصل عاشر الدين أن 

اقسام : باىتمام التالميذ، الذكاء،  3العوامل الذين يؤثرون التعلم يعٍت العوامل السيكولوجية 
ي ا١تدرسيت، ١تاذا ونشاط. ولكن كما نظرنا عن النتائج ا١تذكور يف جدوال نتائج اإلختبار القبل

التالميذ ينالون نتائج اإلختبار بتفاصيل ضعيف؟  ألهنم يؤثرون العوامل السيكولوجية 
باىتمام. ألن اىتمام التالميذ حينما عملية تنفيذ صباح اللغة ىم يشًتكون باٞتيد حىت 

 يفهمون بإلستيعاب اللغة العربية ٦تتازا.
 (1،0اٞتدول )

 ختبار النصفينتائج اإلختبار البعدي من اإل
 التقدير الدرجة اسم تالميذ رقم

 ضعيف 00 عبداهلل ٚتناستار 4
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 ٦تتاز 10 أٛتد خزنة 0

 جيد 20 أٛتد إمام شرين 3

 مقبول 01 عُت فريسك رزمنيت 1

 ضعيف 01 أريس مكيت ويبووا 0

 ٦تتاز 15 عزيزة عُت الرٛتة 0

 مقبول 01 دوي الفا 0

 ضعيف 05 فائق أرجا دنيا 2

 ضعيف 00 فائز أٛتد شيفدين 1

 جيد 21 فيليز ناتل فائيدة 45

 جيد 25 ىنا ليلي رٛتة 44

 جيد 02 إيإين كوين عديلنا 40

 جيد 25 عزة نور سبيلة 43

 جيد 25 ليل ودياسري 41

 مقبول 05 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 40

 مقبول 05 مهدة بنت ىريفة 40

 ضعيف 00 ٤تمد دليياعدين 40
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 ضعيف 01 ا١تٌت٧تو ليل  42

 ضعيف 05 نور قمرية 41

 ضعيف 35 نورين مفيدة اٞتنة 05

 جيد 21 نور العُت 04

 جيد 25 رٝتى ليلى مولدة 00

 ضعيف 12 سبيتة نور أوكتافياين 03

 ضعيف 00 سييت فاطمة الزىرة 01

 جيد 25 سييت ميسرة 00

 مقبول 05 سييت متمعنة 00

 ضعيف 32 شهدة فورنا ٤تروس 00

 ضعيف 05 تريا فاٝتُت نور الرشيدة 02

 جيد 25 وندى نفسة مولدية 01

 68,55=1988/29 المعدل

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي ا١تدرسة، حصلت البحثة النتائج الدرجة ا١تعدلة = 
تالميذ،  45تالميذ، يف مستوى اٞتيد =  40. بتفاصيل: ضعيف يف مستوي =  00،00
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تالميذ. ومن نتائج السابقة فإن 0تالميذ،يف مستوى ٦تتاز =  0يف مستوي ا١تقبول = 
 قدرهتم يف اللغة العربية اغلبية ضعيف.

من عرض البيانات اٞتدوال، تستطيع الباحثة أن تشرح أن حصل التائج من اإلختبار 
البعدي من اإلختبار النصفي ا١تدرسيت كثَت من تفاصل الضعيف. وأما تفاصل الضعيف 

التالميذ، وفيو بسبب العوامل ا١تناسبة مع النظرية  04( ومساوي 00نتيجة  -5)نتيجة
شهر، تأخذ  0-4السابقة عن حصل تعلم التالميذ. حينما يقوم بصباح اللغة حيث 

% مع اإلختبار البعدي من 10،14الباحثة النتائج. وتقارن حصل اإلختبار القبلي بالدرجة 
اليتون التعلم يعٍت من العوامل الداخل % . والعوامل الذين فع00،00اإلختبار النصفي 

 اىتمام ودفاعا مع العوامل األخرى تعٍت الذكاء. 
 (1،0اٞتدول )

 نتائج اإلختبار البعدي من اإلختبار النهائي
 التقدير الدرجة اسم تالميذ رقم

 جيد 20 عبداهلل ٚتناستار 4

 ٦تتاز 10 أٛتد خزنة 0

 جيد 21 أٛتد إمام شرين 3

 ٦تتاز 15 رزمنيتعُت فريسك  1

 جيد 21 أريس مكيت ويبووا 0

 ٦تتاز 10 عزيزة عُت الرٛتة 0

 جيد 21 دوي الفا 0

 جيد 21 فائق أرجا دنيا 2
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 جيد 20 فائز أٛتد شيفدين 1

 جيد 21 فيليز ناتل فائيدة 45

 ٦تتاز 14 ىنا ليلي رٛتة 44

 جيد 21 إيإين كوين عديلنا 40

 جيد 21 عزة نور سبيلة 43

 ٦تتاز 15 ليل ودياسري 41

 جيد 20 ٤تمد صاٟتون ٣تيب 40

 ٦تتاز 15 مهدة بنت ىريفة 40

 جيد 20 ٤تمد دليياعدين 40

 جيد 20 ٧تو ليل ا١تٌت 42

 جيد 20 نور قمرية 41

 جيد 20 نورين مفيدة اٞتنة 05

 ٦تتاز 13 نور العُت 04

 ٦تتاز 10 رٝتى ليلى مولدة 00

 جيد 20 سبيتة نور أوكتافياين 03

 جيد 22 سييت فاطمة الزىرة 01
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 ٦تتاز 15 سييت ميسرة 00

 جيد 21 سييت متمعنة 00

 جيد 21 شهدة فورنا ٤تروس 00

 جيد 20 تريا فاٝتُت نور الرشيدة 02

 جيد 21 وندى نفسة مولدية 01

 21= 0024/01 المعدل

الدرجة ا١تعدلة فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي ا١تدرسة، حصلت البحثة النتائج 
تالميذ،   05تالميذ، يف مستوى اٞتيد =  5. بتفاصيل: ضعيف يف مستوي = 21= 

. ومن نتائج السابقة فإن قدرهتم يف  1. يف مستوى ٦تتاز =  5يف مستوي ا١تقبول = 
 اللغة العربية اغلبية ضعيف.

من عرض اٞتدول ا١تذكور، تنال الباحثة التايل يقع ا١تقارنة من ا١تستوي  
، بعيد جدا مع الدرجة 21"الضعيف" نقصا وا١تقرونة ا١تتساوية مع اإلختبار البعدي 

. وكثَت من التالميذ٭تصلون النتيجة ا١تمتازة  12،00ا١تئوية من اإلختبار القبلي يعٍت 
التالميذ. يفارق مع ا١تستوى الضعيف يف ىذه  05التالميذ وا١تستوي اٞتيد  1بتفاصيل 

كلمهم ٔتعٍت التالميذ قسم الدين ٬تدون اٟتّولة الوضعّية. ىذا   حّصة اإلختبار البعدي.
العوامل ينايب مع النظارية اليت تشرح العامل ا١تؤثر تعلم التالميذ. ىم تتضمن اىتمام، 
والدفاع، والذكاء حىت يستطيع باإلستعاب اللغة العربية سهوال ٦تتازا. وىهنا يدل على 

لعربية حىت يفهم باٞتيد والنتيجة اإلختبار البعدي ينال ٧تاح ا١تعلم ليعلم التالميذ اللغة ا
  21ا١تستوي 

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمدرسة واحدة ا١تقارنة .0
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وبعد شرحة الباحثة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمدرسة واحدة، فقدم 
 الباحثة ا١تقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي لتلك ٣تموعة. 

 ما يلي : وا١تقارنة ك
 
 

 (1،2اٞتدول )
 النتائج ا١تئوية من اإلختبار القبلي والبعدي 

 
 الرقم

 
 ا١تستوي

 
 النتيجة

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ا١تئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ا١تئوية 

 %34،53 1 - - 455-21 ٦تتاز 4

 %02،10 05 %45،31 3 22-00 جيد 0

 - - %01،43 0 00-05 مقبول 3

 - - %00،04 41 01-5 ضعيف 1

 %455 01 %455 01 العدد

 

وبالنسبة إىل بيان ا١تقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعو واحدة فظهر أن 
% من التالميذ يف 01،43% من التالميذ يف مستوى الضعيف، و 05،04اإلختبار القبلي 
% 02،10% من التالميذ يف مستوى جيد. أن اإلختبار البعدي 45،31مستوي مقبول، 
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% من التالميذ يف مستوى ٦تتاز. وىذه البيان أن 34،53من التالميذ يف مستوى جيد، و 
 نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي. 

والبيان عن جدوال يدل أّن تأثَت ا١تعلم ٯتلك دورا مهما يف ٧تاح التعليم ولكن ٯتكن أن 
يعٍت العامل  يؤثر األخر. وكان العوامل يقسمُت العامل الداخل والعامل ا٠تارج. أىم العامل

اقسام : باىتمام التالميذ، الذكاء، ونشاط. قد نظرنا  3ا٠تارج ىو العوامل السكولوجية 
 41تفاصيل حصل النتيجة اإلختبار القبلي كثَت من التالميذ با١تستوى "الضعيف" = 
رٔتا التالميذ أي التالميذ يؤثرون اليفهمون اللغة العربية، ومتخرج من ا١تدرسة الرٝتية اٟتكومية 

اللغة العربية مايف ا١تنهج الدراسي، وليس من متخرج ا١تعهدي. البأس عند مرور الزمان حىت 
ا١تستيوى الثاين عملية التعليم ا١تعهد والربنامج يف ا١تعهد خصوصا اللغة العربية كل صباح. ألن 

ا تعلم اللغة التالميذ ٯتلكون أن يفهموا اللغة العربية جيدا ولكن حقيقة مزل ا١تستوى األول، إذ
العربية مادام سنتُت ألهنم وجب عليكم يسكن يف ا١تعهد. ويرجو مدرسة الثانوية اإلسالمية 

 اٟتكومية الثاين كاديري يستطيع أن ٮترج تالميذ لدي كفاءة اللغة العربية. 

تعلم  دوافعلترقية  (Arabic Morning)فعالية صباح اللغة : فعالية صباح اللغة  مبحث الثاني
 اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري

 (UJI T)عرض تحليل البيانات عن اإلختبارين باإلختبار اإلحصائي 

 نتائج عدد التالميذ باإلختبار القبلي والبعدي من المدرسة الواحدة 
وبعد مقارنة نتائج اإلختبارين بُت اإلختبار القبلي والبعدي. فشرحت الباحثة بتقدًن 

 نتائج عدد التالميذ باإلختبار القبلي والبعدي من اجملموع الواحدة. وىي كما يلي : 
 (1،1اٞتدول )

 Tنتائج اإلختبار اإلحصائي من اإلختبار 

 Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 X 48,62 29 24,745 4,595 

 Y 89,00 29 2,299 ,427 
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 اْلول : Paired Sample Statisticالجدول من 
 ىذا ىو الوصف والبيان من اإلختبار اإلحصائي من ا١تتغَتين. كما يلي : 

 Std. Deviation01،010ب  12،00قبل التجريب بالربنامج صباح اللغة ا١تتساوي  . أ
 Std. Deviation0،011ب  21،55بعد التجريب بالربنامج صباح اللغة ا١تتساوي   . ب

 
 Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig. 

Pair 
1 

X & Y 29 ,590 ,001 

 

 الثاني : Paired Samples Correlationsالجدول من 

 من ىذا اٞتدول ينال ارتباط ا١تتغَتين.  . أ
 Correlations =5،015٭تصل ارتباط /  . ب

 Significations  =5،554ج. نتائج ا١تعيار / 

د. الشيء الذي يذكر أّن ارتباطا بُت اإلختبار القبلي والبعدي التجرييب ال ٯتلك ارتباط باطنا، 
 0.05<ألن نتائج ا١تعيار 

Paired Simple Test 

 
 

Sig. (2-

tailed) 

 
 

Df 

 
 

t 

Paired Differences  
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Std. 

Error 

Mean 

 
Std. 

Deviation 

 
Mean 

 

Upper 

 

Lower 

.000 48 -9,268 -31,455 -49,304 4,357 23,462 -40,379 Pair 1 X-Y 

 

 الثالث : Paired Simple Testالجدول من 

 15،301-متساوي ارتباط اإلختبار القبلي =  . أ
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 Standart Deviation =03،100 . ب

 T   =-1،002–ج. حصل اإلختبار اإلحصائي 

 د. إذا ٭تسب بالرمز = 

T = 
 

   √  
T = 

       

        √   
  T = -1,5166 

 %10/  5،50وا١تستوي ا١تعياري =  .4

 n-1 = DF  = 29 -1  = 28 و. 

 (sig)عند نتائج ا١تعيار / 
 مقبول  H0، فلذا   0,05>(sig)إذا نتائج ا١تعيار 
 مردود  H0، فلذا 0,05<(sig)إذا نتائج ا١تعيار 

 )ا١تعيار أصغر من ا١تتسوى األخطائي( 5،50<  5،555انظر 
 = موجود  H1= مايف ،  H0مردود، با١تعٌت  H0أن ا١توفقتها 

لترقية دوافع تعلم اللغة  (Arabic Morning)"وجود فعالية صباح اللغة أن خالصتو = 
 العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري"

 ، يعٍت  Df  =02اٞتدول و مناسببالنتائج 0400، 4-وأما نتائج اٟتساب = 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 Arabic)كيف اجراءات أنشطة صباح اللغة بناء على أسئلة البحث، يعٍت األول   

Morning)  لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين
تعلم اللغة وافعلًتقية د(Arabic Morning)كيف فعالية صباح اللغة . والثانية،  كاديري

. ويف ىذا الفصل شرحة الباحثة ريالعربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كادي
لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية (Arabic Morning)جراءات أنشطة صباح اللغة عن إ

 وفعاليتها.  با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

لترقية دوافع تعلم  (Arabic Morning)صباح اللغة  اإلضافية نشطةاْلجراءات إ . أ
 . اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري

عرض البيانات من مالحظات عن إجراءات األنشطة اإلضافية صباح 
( اترقية دوافع تعلم اللغة العربيةبا١تدرسة الثانوية اإلسالمية Arabic Morningاللغة)

عشر الدين. تعليم صباح اللغة يبدأ مند الساعة اٟتكومية الثاين كاديري يف الفصل 
السادسة حيت الساعة السابعة ٘تاما. كل يوم من يوم اإلثنُت حيت يوم ا٠تامس. وأما 

 أقسام يف عمليتو، كما يلي : 3تطبيقو كان 
 قبل التعليم .4

يف ىذه ا٠تّصة، قبل التعليم مهّم. األول بالدعاء مث يستمَت بالغناء، كلمة 
تشجعية لكي يبٍت ٛتاسة النفس عند قبل التعليم، أحيانا معلمُت وا١تعلمات 
يعملون رياضة بدنية ورياضة الدماغ ليسًتيح اٞتسم والدماغ. وأما قبل 

 التعليم قد يقوم ْتيث ستة حىت عشرة دقائق فقط. 
 لتعليمعند ا .0

وأما ىذه حّصة، ٭تتاج دور ا١تعلمُت يف التعليم. بناء على النظرية التعليمية 
أن ا١تعلم كالوسيط والتبسيط أي ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يف ىنا ليشّرف 
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ويعلم ا١تادة، وفيها تتضمن ا١تادة األعمال اليومية الحسب ذلك، ا١تادة 
ي يف الفصل عاشر الدين.  تناسب مع ا١تنهج الدراسي مع ا١تدرسة ا١تركز 

وا١تنهج الدراسي ىناك يف مرحلة أوىل يفارق مع ا١تنهج الدراسي الطالب 
والكفاءة لذا حينما التعليم ٔتهال من السلوك الدين ألن ىم ال يستطيعون 

على مهل. وكانت ا١تادة ٜتسة فصول كل ا١ترحلة يعٍت الوحدة األوىل 
ا١ترافق العامة يف ا١تدرسة "، الوحدة "البيانات الشخصية"، الوحدة الثانية "

الثالثة "اٟتياة يف األسرة ويف السكن الطالب"، الوحدة الرابعة "ىواية الطالب 
وا١تعرض "، واألخَت الوحدة ا٠تامسة "ا١تهنة واٟتياة ". كل األبواب ا١تذكور 

 حول األعمال اليومية.
 بعد التعليم .3

١تواد الذين قد يقمون بالقبل وفيها، قد شرحت الباحثة أّن الربنامج لدي ا
التعليم، كما ىو مطالعة ا١تفردات عن الدراسات السابقة، ويكرر ا١تفردات 
باألمس، يغٍت الكلمة التشجعية، أحيانا الغناء "إىل للقاء" لبناء ٛتاسة 
النفس عند التعليم صباح اللغة، ويقوم برياضة البدن، كل اٟتصة وضيحٌة، 

 45-0ليم وبعد التعليم. وأما قبل التعليم حول حينماقبل التعليم عند التع
 0دقيقة، واألخَت بعد التعليم حسب  15دقائق، وأما عند التعليم حول 

دقائق. رٔتا ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يؤطي التقوًن ليكون الفرصة منفعة 
 والخدف فارغا.  

الثانوية اإلسالمية كل اللقائات ا١تذكورة كعملية التنفيذ صباح اللغة يف ا١تدرسة 
اٟتكومية كاديري. كل التعليم يفارق عن ىذا الفصل مع الفصل عاشر ألن ا١تعل 
وا١تعلمات ٯتلكون الطريقة ا١تتنوعة لبناء نشيطة، واىتمام تعلم اللغة خصوصا يف اللغة 

 العربية.
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بالمدرسة  لترقية دوافع تعلم اللغة العربية (Arabic Morning)صباح اللغة فعالية 

 الثانوية اإلالمية الحكومية الثاني كاديري
ومن ىذا التعليم ال حظى الباحثة أن التالميذ يشعرون باٟتماسة يف التعليم اللغة 
العربية أو صباح اللغة العربية، تزيل شعور ا١تلل لدى التالميذ يف استيعاب اللغة العربية 

عربية، وا١تفردات. يسهل التالميذ يف مثال مهارة كالم، ٨تو والصرف، ا١تادة اللغة ال
 استيعاب اللغة العربية ألن معرفة عن تعليم اللغة العربية أو يسمى بالربنامج صباح اللغة. 

 B.f Skinnerالذي يقًتن بالنظرية Bloomfield( 4111-4220كما يف النظرية ) 
ارسة ٨تو ( عن تعليم اللغات أن نيل فهم اللغات سواء كان بنيل ا١تم4115 -4151)

 بتعطي بوسيلة أوال مث تتبيعها مث تأكيدىا وتكرارىا حىت تقتدر اللغات للتالميذ جيدة. 

وتدل على ذلك ووجدت الباحثة أن نتيجة اإلختبار اإلحصائي يعٍت اإلختبار  
"t ١تقدر ا١تتغَت فعالية صباح اللغة ، كانت اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة "

)ا١تعيار أصغر  t 5،555  >5،50الواحدة بعد حساهبا بقيمة الواحدة. للمجموعة 
=  H1= مايف،  H0مردود، با١تعٌت  H0من ا١تستوى األخطائي(. أن ا١توفقتها 

( لًتقية دوافع تعلم Arabic morningموجود. أن خالصتو = "وجود تأثَت صباح اللغة )
 كاديري". وبالنسبة إىل بيان اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين

ا١تقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعو واحدة فظهر أن اإلختبار القبلي 
% من التالميذ يف مستوي 01،43% من التالميذ يف مستوى الضعيف، و 05،04
% من 02،10% من التالميذ يف مستوى جيد. أن اإلختبار البعدي 45،31مقبول، 

% من التالميذ يف مستوى ٦تتاز. وىذه البيان أن 34،53ى جيد، و التالميذ يف مستو 
 نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي.

وتدل على ذلك ووجدت الباحثة أن نتيجة وحساب اإلستيبانة ١تقدر النتغَت  
نسبة دوافع التالميذ تعلم اللغة العربية، حصلت البحث من اإلستبانة، نتائج الكامل بال
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أن التالميذ ٯتلك "اىتمام  0531. ولذالك نتائج اإلستبانة 0531%( = 455ا١تئوية )
% وا١تعٌت الباحثة تستطيع أن  04،30تعلم اللغة". بالنسبة ا١تئوية من النتائج اإلستبانة 

% ولكن ذلك ا٠تَت للمعهد كيف ا١تعلم  04،30تستنج أن التالمذ ٯتلك اىتمام ولو 
 ٬تعل با١تضحكة والسرور ا١تملؤ اإلبتكاري أو إبداعي. يكتسب صباح اللغة 
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 الخالصة نتائج البحث . أ
 Arabic)بعد انتهاء اجراء البحث العلمي حول فعالية صباح اللغة 

Morning) الثاين  لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتمومية
 حصلت الباحثة إىل نتائج التالية:  كاديري

" لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية Arabic Morningجراءات أنشطة صباح اللغة "إ .4
, كل اللقائات ا١تذكورة يف با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري
الثانوية صباح اللغةبا١تدرسة الفصل عاشر الدين كعملية اإلجراءات أنشطة 

إما يف داخل ا١تدرسة أو خارج ا١تدرسة. كل  اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري
التعليم يفارق عن ىذا الفصل مع الفصل األول ألن ا١تعلمُت وا١تعلمات ٯتلكون 
 الطريق ا١تتنوعة لبناء نشيطة، و دوافع تعلم اللغة العربية خصوصا يف اللغة العربية. 

 صباح اللغةبرنامج  جراءات أنشطةإحظات عن عرض البيانات من ا١تال
لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية للتالميذ قسم الدين ا١ترحلة األول يف ا١تدرسة 

. تعليم صباح اللغة يبدأ منذ يف الساعة الثانوية اإلسالمية اٟتمومية الثاين كاديري
حىت يوم  السادسة صباحا حىت الساعة السابعة والربع دقائق، كل يوم اإلثنُت

 أقسام يف عمليتو، كما يلي :  3ا٠تامس. وأما تطبيقو كان 
 قبل التعليم . أ

يف ىذه ا٠تّصة، قبل التعليم مهّم. األول بالدعاء مث يستمَت بالغناء، كلمة 
تشجعية لكي يبٍت ٛتاسة النفس عند قبل التعليم، أحيانا معلمُت وا١تعلمات 

اٞتسم والدماغ. وأما قبل يعملون رياضة بدنية ورياضة الدماغ ليسًتيح 
 التعليم قد يقوم ْتيث ستة حىت عشرة دقائق فقط.

 عند التعليم . ب
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وأما ىذه حّصة، ٭تتاج دور ا١تعلمُت يف التعليم. بناء على النظرية التعليمية 
أن ا١تعلم كالوسيط والتبسيط أي ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يف ىنا ليشّرف 

ألعمال اليومية الحسب ذلك، ا١تادة ويعلم ا١تادة، وفيها تتضمن ا١تادة ا
تناسب مع ا١تنهج الدراسي مع ا١تدرسة ا١تركزي يف الفصل عاشر الدين.  
وا١تنهج الدراسي ىناك يف مرحلة أوىل يفارق مع ا١تنهج الدراسي الطالب 

والكفاءة لذا حينما التعليم ٔتهال من السلوك الدين ألن ىم ال يستطيعون 
سة فصول كل ا١ترحلة يعٍت الوحدة األوىل على مهل. وكانت ا١تادة ٜت

"البيانات الشخصية"، الوحدة الثانية "ا١ترافق العامة يف ا١تدرسة "، الوحدة 
الثالثة "اٟتياة يف األسرة ويف السكن الطالب"، الوحدة الرابعة "ىواية الطالب 
وا١تعرض "، واألخَت الوحدة ا٠تامسة "ا١تهنة واٟتياة ". كل األبواب ا١تذكور 

 حول األعمال اليومية.

 ج. بعد التعليم

وفيها، قد شرحت الباحثة أّن الربنامج لدي ا١تواد الذين قد يقمون بالقبل 
التعليم، كما ىو مطالعة ا١تفردات عن الدراسات السابقة، ويكرر ا١تفردات 
باألمس، يغٍت الكلمة التشجعية، أحيانا الغناء "إىل للقاء" لبناء ٛتاسة 

يم صباح اللغة، ويقوم برياضة البدن، كل اٟتصة وضيحٌة، النفس عند التعل
 45-0حينماقبل التعليم عند التعليم وبعد التعليم. وأما قبل التعليم حول 

 0دقيقة، واألخَت بعد التعليم حسب  15دقائق، وأما عند التعليم حول 
دقائق. رٔتا ٚتيع ا١تعلمُت وا١تعلمات يؤطي التقوًن ليكون الفرصة منفعة 

 خدف فارغا.  وال

 

 دوافع تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلالمية اٟتكومية الثاين كاديري .0
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" ١تقدر ا١تتغَت tووجدت الباحثة أن نتيجة اإلختبار اإلحصائي يعٍت اإلختبار "
فعالية صباح اللغة ، كانت اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة. 

)ا١تعيار أصغر من  t 5،555  >5،50ا بقيمة للمجموعة الواحدة بعد حساهب
=  H1= مايف،  H0مردود، با١تعٌت  H0ا١تستوى األخطائي(. أن ا١توفقتها 

( لًتقية دوافع Arabic morningموجود. أن خالصتو = "وجود تأثَت صباح اللغة )
 تعلم اللغة العربية با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري".

 يات البحثب.توص
 انطالقا من نتائج البجث الباحثة ضرورة تقدًن التوصيات كما يلي : 

أن هتتم ا١تدرسة على مدخل تعليم اللغة العربية باللعبة والغناء عند التالميذ  .4
 إلستعاب اللغة العربية.

أن تكثر ا١تدرسة تدريبات التالميذ على استيعاب اللغة العربية يعٍت كالم ، ٨تو  .0
ا١تادة اللغة العربة أو ٤تفوضات ، مفردات با١ترور. خصوصا يف مهارة والصرف ، 

 الكالم واستيعاب ا١تفردات بالشجاعة و٦تارسة بدون ا٠توف ، وا٠تبل.
 أن تستخدم ا١تدرسة للوسائل اٟتجيثة أثناء تعليمها. .3

 ج. مقترحات البحث 

 البحث فتقدم الباحثة ا١تقًتحات التالية : بناء على نتائج   

يرجو ا١تعلم صباح اللغة العربية يستطيع أن ٮتتار وسائل التعليمية  -4
ا١تناسبة بتعليم اللغة العربية مثل يشاىد األفالم، واللعبة والغناء. كل 

 ا١تذكور الوسائل التعليمية 
على الباحثُت ا١تستقبل، يستطيعون أن ٮتتاروا وسيلة التعليم البطاقات  -0

صور وغَتىا وا١تناسبة ٔتادهتم من نوعية األخرى كمثل البطاقة ال
 ٔترحلتهم عند تطبيق برنامج صباح اللغة لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية. 
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المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  عنحة ملنبذة تارخية عن ميدان البحث. 
 الثاني كاديري

  وموقعها مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري تأسيس تارخية . أ

 كاديري  : مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين  اسم ا١تدرسة

 5301001420:   رقم ا٢تاتف

 man_purwoasri@yahoo.com:   الربيد اإللكًتوين

 4100:   سنة ا١توقف

 عارف : اٟتاج بدروس صاحل   ا١تؤسس

 : اٟتاج شأرين ا١تاجستَت   الرئيس

ىذا  4112قيمت ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري مند  
يتحدث عن تاريخ مدرسة الثانوية ا١تؤسس ا١تدرسة ىو اٟتاج بدروس صاحل عارف. مث 

اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري وليس بصرف النظر عن تاريخ معهد اٟتكمة، ألن اول 
  ٖتت رعاية معهد اٟتكمة فرواأسري كاديري.رجلنا يدعى يف األصل ا١تدرسة ا١تعلمُت

 ىي: أٝتاء الرؤساء السابقُت للمدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري 

 (4110 – 4101)   .  فوزان عمر فوزي ا١تاجستَت 4

 (4112–4110)   . ٤تمد آمُت ا١تاجستَت0
 (0550 – 4112)  . اٟتاج إسرافيل امر ا١تاجستَت 3

 ( 0551 – 0550)  اٟتاج امام شفعي ا١تاجيتَت. 1

 (0550 – 0551)  . اٟتاج ٚتيل علي ا١تاجستَت  0

 (0545 – 0550) . اٟتاج عمرن الدين ىدى ا١تاجستَت 0



 
 

 

 (0544 -0541)   . يقتة ٛترة ا١تاجستَت 0

 (0540 -0544)   . انيم ىرتونو ا١تاجستَت2

 اآلن(   -0540)  . اٟتاج شأرين ا١تاجستَت 1

 موقع الجغرفي

فرواأسري كاديري جاوى  00ىذا ا١تدرسة تقع يف الشارع فهالوان رقم 
شرقية. موقع مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري جيد جدا ألن 
موجود بيئة معهد الشكور. ٓتالف ذلك لعملية التعلم بعيدا عن وسط ا١تدينة 

 وطريق السريعة.

قرية . ٣تتمع فرواأسري  03كيلومًت مربعا بعدد   03وسعة منطقة فروااسري : 
٣تتمع ديٍت، فعال وعامل مواطب. مهنة اجملتمع األصلي تتكون من فالح، تاجر، 
طالب وعمال ا١تصنع. استعمل بعض عمال ا١تصنع خارج فرواأسري. يف 
فرواأسري مدارس ومؤسسات رٝتية وغَت رٝتية ومعاىد وأسواق ودكاكُت كتب 

 تمعية، وقريب من وسائل النقل العام وغَت ذلك. ومركز الصحة اجمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ىذه الرسم )



 
 

 

 11خريطة من مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري
 

 

 

 رؤية مستقبلية ورسالة مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديري ب.

 . رؤية مستقبلية 0 
 يف اإل٧تاز و سليمة بيئياالعلم، أخالق الكرٯتة، متفوقة   

 الرسالة .8
 تنفيذ التعلم والتوجيو بفعالية مع الفروق الدقيقة اإلسالمية . أ

 ٖتسُت ا١تهنية ٞتميع ا١تعلمُت و الًتبوى . ب

 ج. ٖتسُت أداء الطفل على النحو األمثل

 غرس و٦تارسة السلوك اإلسالمى يف اٟتياة اليومية . د
 تعزيز روح التنافس ٞتميع ا١تواطنُت . ه
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 اإلستراتيجية. 3

أ. اسًتاتيجية لتوجيو التالميذ والتالمذات با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 
الثاين كاديري يف تطوير. العلوم الدينية واللغوية ولتحسُت ولًتقية التقاليد 

 الروحانية الدينية.

 ب. مركز البحث ودراسة علوم الدين، وتنوع سكان اٞتامعة.

   

 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثاني كاديريهيكل تنظيمي في  . ج
 منظمة مؤسسة .0

 (1،4اٞتدول )
 منظمة مؤسسة مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري

 اٟتاج بدروس صاحل عارف  رئيس ا١تؤسسة

 اٟتاج شأرين ا١تاجستَت  رئيس ا١تدرسة

 دوي ٫تيدة ا١تاجستَت  تطوير اٞتودة

ا١تدرسة )٣تاالت نائب رئيس 
 الوسائل والتسهيالت(

 مورانا ا١تاجستَت 

 رشيدة  رئيسة اإلدارة

 زمرة فوزية -  ا١توظفُت االداريُت
 ٝتسل عارفُت -

 فينا مسرورة -
 ٤تمد استجب ا١تاجستَت  الوسائل



 
 

 

 ٤تمد ٤تمدى  العالقات العامة

نائب رئيس ا١تدرسة )٣تاالت 
 النهاىج الطلبات(

 خَت النساء 

 نونوع ستياويت  اإلرشاد االستشارىمنسق 

 يا كرًن  باىن عمليات التفتيش ا١توقعى 

 دوي فجيانا  رئيس مكتبة 

 

 المرافق المدرسية .8
 (1،0اٞتدول )

 ا١ترافق ا١تدرسية

 عدد المرافق رقم

 35 فصل 4

 4 ٥تترب العلوم الطبيعية 0

 4 ٥تترب اللغات 3

 4 ٥تترب كمبيوتر 1

 4 ٥تترب الديٍت 0

 4 غرفة الصحة ا١تدرسية 0



 
 

 

 4 تعاوين التالميذ 0

 4 غرفة ا١تشورة 2

 4 غرفة رئيس ا١تدرسية 1

 4 غرفة ا١تدرسُت 45

 0 ٤تكمة 44

 0 موقف للسيارات 40

 0 ٛتام ا١تدرس 43

 3 ٛتام التلميذ 41

 3 ٛتامالتلميذة 40

 4 غرفة  40

 4 ا١تسجد 40

 4 مكتبة 42

 4 معهد 41

 
 الكفاءة اْلكاديميةترقية  .3

منها إحداث البيئة اللغوية وخدمات  ترقية الكفاءة األكادٯتية
االستشارات اللغوية واليوم اللغوي وا١تسابقة اللغوية ويتضمن صباح 



 
 

 

اللغة.وا٢تدف ترقية الكفاءة االكادٯتية قسم اللغة يف ا١تدرسة الثانوية 
 : 05اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري، ٦تا يلي

 إحداث البيئة اللغوية. . أ
قد كسب بالستخدام البيئة اللغوية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 
اٟتكومية حىت معتدل لتعليم وتطبيق اللغة العربية واإل٧تلزية من خالل الوجوه 
ا١تكتوب يف أي ا١تكان اٞتيد. أما اية القران، اٟتديث، ٤تفوضات،تركيب 

 وغَت ذلك. وىذه ىو الذي يدافع ٨تو والصرف، واألراء ا٢تليا١تشهور 
 

 

استخدام اللغة العربية واإل٧تلزية، خدمة للغوية، ٯترز األٝتاء الذين يقعون يف أي مكان أو 
حول ا١تدرسة، كي لتشكيل اتقان ا١تفردات وا١تادة فيهما. وجب على تطبيقها باللغة 

يعطي العقاب على العربية واإ٧تلزية ألىل السكان ومع تشكيل ٤تكمة اللغة لوظيفة أن 
 ٣ترم اللغة. 

 خدمة مذاكرة اللغة  . ب
ىذه خدمة يواجو ا١تعلم أو األستاذ لو اللغة العربية واللغة اإل٧تلزية 
ليهدي أنيساعد الطالبة اليت تنال الصعب لًتكيب اٞتملة والكلمات 
الصحيحة. وتبُّت ا١تعٌت الصحيح وليستخدم كل ٚتع اجملتمع. وما لنيل 

 يف الغرفة ا١تستعدة باٞتدوال الرابع يف األسبوع. ا١تعلومات تستطيع

 ج. اليوم اللغوي

اليوم اللغوي ىو اليوم الذي يستعّد ليعطي ا١تادة اللغة العربية واللغة   
اإل٧تازية. وٕتعل التدريبات الصحيحة وا١تمتلزة، العبة اللغوية، ٤تاوة 
                                                           

 ،معهد سونان أمبيل العايل ٔتاالنج النعمة، تاثَت صباح اللغة لتنمية مهارة الكالم للطالبات يفسييت معرفة 05
)رسالة سرجانا غَت منشورة. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج، 

 04( ص : 0541



 
 

 

ىذا الربنامج أواحملاديثة بُت شخصا إىل شخص أخر عند ا١توضوع ا١تعُّت. و 
 ليشرف ا١تعلم ا١تهٍت.

 د. المسابقة اللغوية

وىذا الربنامج يقوم بالنشاط لنيل اإلبتكار اللغوي ْتيث ا١تسابقة اللغوية.    
كما سبيل ا١تثال ا١تخرجات اللغوية، الندوة، مسابقة اإلماطة، مسابقة 

حسب  اٞتدال، وٮتًتان مالك وا١تالكة اللغوية وغَت ذالك. وتطبيق الربنامج
يف كل سنة واحدة سيقوم بو يف اليوم اللغوي يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

 اٟتكومية الثاين كاديري. 

 (English Day. يوم اإلنجلزية )5

ىو أعدات اليوم اإلدارة ا١تواد اإل٧تلزية، والتدريبات تركيب ٚتلة جيدة   
وا١تناقشة باللغة وصحيحة، األلعاب اللغوية، ٦تارسة اٟتوار اثنُت أو أكثر، 

اإل٧تلزية مع بعض ا١تواضيع. ويفعل ىذا النشاط يف كل صباح يف الساعة 
 السادسة صباحا يف ا١تنطقة احمليطة من الواحدات السكنية.

 صباح اللغة . و
أشكال النشاط اليت مت تنسيقها لتوفَت ا١تفردات، باللغتُت العربية 

ا ٬تعل أمثلة اٞتمل واإل٧تلزية واألمثلة اٞتديدة واٞتمل الصحيحة، ٦ت
األخرى، والتواصل مع األصدقاء ويتحدث وفقا ١توضوع ٤تدد. ويتم ىذا 
النشاط كل الصباح يف الساعة   السادسة صباحا يف كل وحدة سكينة. يوم 
اللغة اإل٧تلزية وأنشطة صباح اللغة عن طريق جدولة يوم واحد يف األسبوع 

 وىلم جرا. اإل٧تلزية، األسبوع ا١تقبل االسبوع العربية

 ز. والعذاعة باللغة



 
 

 

يهدف ىذا الربنامج لدعم بيئة اللغة العربية واإل٧تلزية وبالتايل ٕتنب   
أخطاء اللغة كما ىو بئة اللغوية. ٭تتوي عل معلومات حول أنشطة ا١تدرسة، 

 العلوم العامة، والدافع واإلعالنات بالطبع اللغة العربية واإل٧تلزية.

 الهدف الخاص

الرئيسية ٯتكن أن ٗتلق جوا مثَتا للعمل ٟتميع مواطٍت من أجل أن  - أ
 ا١تدرسة.

وٯتكن للمعلمُت أن ينفذوا عملية التعليم والتعلم على النحو األمثل  - ب
 عن طريق االستفادة من ٚتيع ا١توارد ا١توجودة يف ا١تدارس وخارجها.

ولكي يكون التعاون الوثيق بُت ا١تدرسة واألباء وا١تدارس مع اجملتمع   -ج
 احمللي من أجل مهمة التعلم

لكي يكون للمتعلمُت شخصية قاسية ومنضبطة ومستقبلة، فضال   -د
 عن احًتامهم ١تديري ا١تدارس وا١تعلمُت واألباء.  

 من أجل أن ا١تتعلمُت لديهم ما يكفي من العلم.  -0

 . المنهج الدراسي

نهج على مدخل استخدمت مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثاين كاديري ا١ت 
 (K 0543ا١تنهج الوحدة ا١تستوى ا١تدرسية )

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejak kapan kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ini 

diadakan ? 

2. Apa yang melatarbelakangi diadakan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di 

MAN 2 Kediri ? 

3. Kepada siapa (sasaran) Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ini 

ditujukan ? 

4. Program bahasa apa saja yang diberikan di MAN 2 Kediri ? 

5. Bagaimana manajemen jam Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) yang ada di 

MAN 2 Kediri ? 

6. Apa target yang ingin dicapai dengan adanya Shobahul Lughoh (Arabic 

Morrning) di MAN 2 Kediri 

 

Wawancara kepada guru Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri : 

1. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di 

MAN 2 Kediri itu dilakukan ? 

2. Berapa jam kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ini ?  

3. Ada berapa kelas untuk program Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 

Kediri ini ?  

4. Bagaimana kemampuan awal para siswa dalam mengikuti kegiatan Shobahul 

Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ini ? 



 
 

 

5. Bagaimana strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan Shobahul Lughoh 

(Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ini ? 

6. Ada berapa guru yang mengajar kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di 

MAN 2 Kediri ? 

7. Apakah dalam mengajar Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri 

guru membuat RPP ?  

8. Bahan ajar apa yang digunakan dalam kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic 

Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

9. Apakah proses kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri 

berpacu pada kurikulum yang diterapkan di Madrasah ini ?  

10. Apa saja kendala yang muncul dalam kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic 

Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

11. Bagaimana sistem Evaluasi siswa pada program Apakah proses kegiatan 

Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri berpacu pada kurikulum 

yang diterapkan di Madrasah ini ?  

 

Wawancara kepada siswa :  

1. Bagaimana menurut kalian dengan adanya kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic 

Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

2. Apakan menurut anda waktu pelaksanaan kegiatan Shobahul Lughoh (Arabic 

Morrning) di MAN 2 Kediri sudah efektif ? 

3. Strategi apa yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran Shobahul Lughoh 

(Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

4. Bagaimana evaluasi yang digunakan oleh guru dalam kegiatan Shobahul Lughoh 

(Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

5. Apakah ada peningkatan nilai Bahasa Arab setelah anda mengikuti program  

Shobahul Lughoh (Arabic Morrning) di MAN 2 Kediri ? 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANGKET PENELITIAN 

NAMA : 

KELAS : 

JURUSAN : 

I. PENGANTAR 

1. Angket ini diedarkan kepada anda dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi sehubungan dengan penelitian tentang Shobahul Lughoh 

(Shobahul Arobi) 

2. Partisipasi anda sangat kami harapkan untuk dapat memberikan informasi  

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Sebelum mengisi pertanyaan, bacalah petunjuk dengan cermat. 

2. Angket ini terdiri dari 15 pertanyaan 

3. Berilah tanda (X) pada kolom keterangan pilihan jawab di bawah ini: 

SB = Sangat Baik   (5) 

B = Baik     (4) 

KB = Kurang Baik (3) 

TB = Tidak Baik     (2) 

STB = Sangat Tidak Baik  (1) 

No Pertanyaan SB B KB TB STB 

1 1. Bagaimana menurut anda kegiatan shobahul lughoh dalam 

meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab ? 

     



 
 

 

2 Metode pengajaran dalam kegiatan Shobahul Lughoh dalam 

meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab 

     

3 Langkah-langkah kegiatan Shobahul Lughoh dalam 

meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab  

     

4 Sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan Shobahul 

Lughoh  

     

5 Kemampuan guru mengajar dalam kegiatan Shobahul Lughoh       

6 Motivasi belajar bahasa Arab menjadi bertambah setelah 

adanya kegiatan Shobahul Lughoh 

     

7 2. Efektivitas Shobahul Lughoh sudah berjalan      

8 Kegiatan Shobahul Lughoh memberikan pengaruh      

9 Tingkat motivasi belajar bahasa Arab memenuhi target di 

sekolah 

     

10 Kegiatan Shobahul Lughoh diterapkan di sekolah untuk 

meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab 

     

11 Penguasaan materi pembelajaran dalam kegiatan Shobahul 

Lughoh sudah baik 

     

12 Kegiatan Shobahul Lughoh memiliki kualitas baik dalam 

meningkatkan motivasi belajar bahasa arab  

     

13 Kegiatan Shobahul Lughoh dapat menunjang terhadap 

motivasi belajar bahasa Arab 

     

14 Teknik guru mengajar dalam kegiatan Shobahul Lughoh 

sudah baik  

     

15 3. Efektivitas Shobahul Lughoh sudah memenuhi target yang 

ditentukan 

     

 

 

 

 

        Senin, 30 April 2018 
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