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 )عمر بن خطاب يف كتاب فقه اللغة(

 

 

 

 

 إهداء



 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 حتية طيبة ذلم  احملببيني و نيوالدي احملرتم

 وأمي )مبجييايت(العزيز تييبنب( أيب )سبليس 

يف سالمة اإلميان  ااهلل وأيقامه او يرمجهم كما ريياين صغريا وحفظهم اعسى اهلل أن يغفر ذلم اأرجب رضامه

 واإلسالم يف الدنيا األخرة.

 احملببية )فيدا دوي أيبين( الصغريةأخيت وإىل 

 الذي يشجع أجهزة ادلرحبم جّدي العزيز )ييبيت سبراطا( و 

 مجيع أسريت الكبرية الذين يدعبنين ألكنبن ناجحة

 وأساتذيت و مشاخيي ادلكرمني الذين علمبين أكثر العلبم و أيعدوين من اجلهل

 0202طلبة قسم تعليم اللغة العريية 

 يعلبمهم وجعلهم اهلل من العايدين اآلمنني السادلني يف الدين والدنيا عسى اهلل أن ينفعين

 

 

 



 شكر و تقدير

احلمد هلل رب العادلني، و الصالة و السالم على سيد ادلرسلني، الذي انزل عليو خامت الكتاب خبري  

 اللغات )يلسان العريب مبني(.

يعبن اهلل تعاىل العليم القدير، وىب ادلستعان  و يعد، و مما تسر الباحثة يتمامة ىذه الرسالة سرجانا 

حيت يتمكن على  و إليو التكالن، وىب الذي وىبت للباحث العزمية و اذلمة العلية إلكمالو و إمثامو

 شكلتو وصبرتو البسيطة يف ايدكم األن.

م يف ىذا القريان للثناء واجلزاء إال تقدم شكري و حتييت حتية ىنيئة من عميق قليب إىل كل من ساى 

البحث ومن شارك يف التدقيق و ادلراجعة و ادلراجع و التنضيد، و إىل كل من رودين مشكبرا يارائة و 

 تبجهاتو و مجيع زمالئي الذين يساعدوين مساعدة نافعة و قدمت الباحثة الشكر اخلاصة حلضرة:

ك إيراىيم اإلسالمية ادلاجستري، مدير جامعة مبالنا مال بالربوفيسبر الدكتبر مبجيا راىرج معايل .0
 احلكبمية ماالنق.

جامعة مبالنا مالك إيراىيم عميد كلية العلبم اإلنسانية  ب، وىادلاجستري نبر علىالدكتبر احلاج فضيلة  .0
 اإلسالمية احلكبمية ماالنق.

مملبءة احلسنة ادلاجستري، وىي رئيسة قسم تعليم اللغة العريية جامعة مبالنا مالك إيراىيم  فضيلة .3
 اإلسالمية احلكبمية ماالنق.

ادلشرف الدكتبر سالمت دارين ادلاجستري الذي قد يذل يكل جهد وأتاح وقتو للتبجيو  فضيلة .4
 ادلتباصل واإلشراف التام يف كتاية ىذه الرسالة إىل هنايتها.

 س مدرسة الثانبية الثالثة اإلسالمية احلكبمية ماالنق فيها و ادلدرسبن وادلدرسات فيها.رئي .5



 اخلالصة. مايبنب وأمي العزيزة مبجييايت الذي أحسن تريييت وداومين يناصئحهيتأيب العزيز سبليس  .0
 ىذا، واهلل أسأل أن تكبن أعماذلم مقببلة، وتكبن ىذه الرسالة نافعة ومفيدة للعباد. آمني

 
 حتريرا مباالنق، 

 الباحثة 
 
 

 فربييانيت إيكا لستاري 
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 ادلشرف : األستاذ سالمت دارين ادلاجستري 

 

 ، مهارة الكالماستجاية التعليم التالميذالكلمات ادلفتبحية :  

تعّلمها يعد اليت ميكن تنميتها وتطبيرىا،  ادلهّمة ادلهارات اللغبيةىي إحدى  الكالمإن مهارة  
 درس اللغة العريية يف ادلدرسة الثانبية الثالثةيهتم م. وعلى مهارة االستماع قبل مهارة القراءة والكتاية

كالم، مدّرس اللغة تدريس مهارة اليف . كالمتدريس مهارة اليالشرقية  ىماالنق جاو  اإلسالمية احلكبمية
ألن نتيجة  عند التعلم االستجاية اجليدة يعطى والبسيلة ادلناسبة لكى التالميذ العريية خيتار االسرتاتيحية

استجاية تعليم التالميذ البحث يف ىذه الدراسة ىي أن  فرصية .اختبار التالميذ تناسب مبعيار التقبمي
 متلك العالقة القبيّة يكفاءة مهارة الكالم 

ة العالية كيف استجاية التالميذ يف تعليم مهارة الكالم يف ادلدرس ىيىذا البحث  وأسئلة يف 
اإلسالمية احلكبمية الثالثة ماالمق وما ىي العالقة يني استجاية التالميذ يف تعّلم وكفاءهتم يف مهارة 

حيث  البصفيواستخدم ىذا البحث ادلنهج . اإلسالمية احلكبمية الثالثة ماالنق العاليةيف ادلدرسة الكالم 
 الثانبية الثالثة. رلتمع البحث فيو ىم التالميذ يف ادلدرسة االستبانة، ادلالحظة والبثائقاختارت الباحثة 

 .الثالث جتماع، وعينتو ىم التالميذ يف الفصل احلادى عشر الماالنق اإلسالمية احلكبمية
استجاية ( 0ما يلي: ) وإجاية من أسئلة البحث ومن أىم النتائج اليت حصل عليها البحث 

 على يدلّ  معظمهماالستجاية ادلتنّبعة.  على رة الكالم تدلّ التالميذ عند التعليم خاصة تعليم مها
 على يدلّ  معضمهمماسة. ولذلك، ألّن االستجاية احل على االستجاية غري احلماسة ويعض اآلخر يدلّ 

 استجاية التعليم التالميذعالقة يني ( 0) االستجاية غري احلماسة فنتيجة استجاية تعليم التالميذ ضعيف.
أّن  على . ىذا احلال يدلّ 22008ىي تستطيع أن ترى نتيجة عالقة يينهما ىي  كالمالوكفاءة مهارة 

وكفاءة مهارة الكالم يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكبمية الثالثة  استجاية تعليم التالميذعالقة يني 
   ىي ضعيف. ماالنق

 



ABSTRACT 

Febriyanti Eka Lestari, 2014, Corellation between the response of student’s learning and 

Speaking Skill to Islamic State Senior High School III Malang East Java. Education of 

Arabic Language Department Education and Teaching Faculty Maulana Malik Ibrahim 

of Islamic State University Malang. 

Advisor : Dr. Slamet Daroini, M.A 

    

Keywords : Response of student’s learning, Speaking Comprehension 

 

Speaking skill is one of important language skills to be developed. Learning speaking 

skill in any language started after listening, before reading, and writing. Destination of speaking 

skill is deliver message, needs and feels to others. Then, Arabic teachers in MAN 3 Malang pay 

attention to instruction of speaking skill that the instruction of speaking skill have balanced 

portion with the other skills. Although, the speaking skill of students MAN 3 Malang are good. 

But, the students haven’t enthusiastic. Arabic teacher choose a appropriate strategy and media that 

can make enthusiastic’s students and adjust value of standard . This research hypothesized that 

Response of student’s learning  have strong correlation with speaking skill. 

This research aim to knowing how response of student’s learning in speaking learning 

and correlation between response of student’s learning and speaking skill. This research use 

descriptive procedure, where the researcher use questionnaire, observation and document to 

knowing student’s response in speaking learning. Population in this research is all students in 

MAN 3 Malang East Java, and research sample is all students in class XI Social 3.  

This research found that: (1) in speaking learning, students showing many kind of 

response, majority of students showing not enthusiastic response and minority of students 

showing enthusiastic response. So, because majority of students showing not enthusiastic, 

student’s response is low (2) the correlation between response of student’s learning and speaking 

skill is can see it in correlation value both of them is 0,228. This indicates that response of 

student’s learning and speaking learning is low. 

 

 

 



ABSTRAK 

Lestari, Febriyanti Eka, 2014, Hubungan antara respon belajar siswa dengan kemampuan 
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Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Slamet Daroini, M.Pd 

    

Kata Kunci : Respon Belajar Siswa, Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan bahasa yang penting dan 

dapat pula untuk dikembangkan, selain menyimak, membaca dan menulis. Keterampilan 

berbicara adalah suatu keterampilan bahasa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan 

kehendak, kebutuhan perasaan, serta keinginan kepada orang lain secara lisan. Maka guru bahasa 

Arab di MAN 3 Malang sangat memperhatikan pembelajaran kalam yang mana pembelajaran 

kalam mendapatkan porsi yang seimbang dengan maharah-maharah yang lain. Hal ini dibuktikan 

dengan dengan pemilihan strategi dan media yang dapat menarik antusias siswa dalam belajar 

oleh guru bahasa Arab hingga siswa memberikan respon yang baik dan nilai ulangan siswa yang 

disesuaikan dengan nilai SKM (standar kelulusan minimum). Hipotesa penelitian ini adalah 

bahwa respon belajar siswa memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan keterampilan 

berbicara.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dalam mempelajari 

keterampilan berbicara dan hubungan antara respon belajar siswa dengan kemampuan 

keterampilan berbicara. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian deskriptif, dimana 

peneliti menggunakan angket, observasi dan dokumen untuk mengetahui bagaimana respon siswa 

dalam mempelajari keterampilan berbicara dan kemampuan keterampilan berbicaranya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah para siswa di MAN 3 Malang Jawa Timur, dan sampel penelitian para 

siswa di kelas XI IPS 3.  

Temuan penelitian ini adalah: (1) dalam mempelajari keterampilan berbicara, siswa 

menunjukkan respon yang bervariasi, mayoritas menunjukkan respon yang kurang antusias dalam 

belajar, namun masih banyak pula yang begitu antusias dalam pembelajarannya. Oleh karena 

sebagian besar siswa menunjukkan respon yang kurang antusias sehingga nilai respon siswa 

dalam belajar adalah rendah, (2) hubungan antara respon siswa dalam belajar dengan kemampuan 

keterampilan berbicaranya adalah dengan melihat  nilai korelasi antara keduanya, yaitu 0,228. Hal 

ini menunjukkan  nilai korelasi antara respon belajar siswa dengan kemampuan keterampilan 

berbicaranya siswa MAN 3 Malang adalah rendah. 
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 الفصل األّول

 أساسيات البحث و منهجيته

 المبحث األول : أساسيات البحث

 مقدمة . أ

ليفعل الشيئ بطريقة معينة على اإلنساف والشيئ  ىو احنراؼ سلوؾ الشخص االستجابة

الكالـ ىو أىم الوسيلة لبناء 1يرجع إىل تقومي الشخص على الشيئ. االستجابةوالفكرة. وكل 

تفاىم واإلتصاؿ باستخداـ اللغة كوسيلتو. ومهارة الكالـ ىي إحدى مهارات اللغة وجب علينا 

 2أف نبلغها يف تعليم اللغة العربية.

اهلل الرمحن اهلل لتكوف زينة القرأف كقولو تعاىل بسم  اللغة العربية ىي لغة مجيلة اختارىا

ىذه اآلية تدؿ علي أف اللغة  3(.2الرحيم. إنا أنزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلوف)سورة يوسف: 

العربية ىي لغة القرأف. كما عرفنا أف القرأف الكرمي ىو أساس احلياة ادلسلمني. تعاليم اإلسالـ 

هموا اللغة العربية مأخوذة من القرأف الكرمي واحلديث الشريف لذلك وجب على ادلسلمني أف يف

 ألف القرأف مكتوب هبا.

                                                             
1
Calhoun, J.F  dan  Joan  Ross  Acocella.(1995). Psikologi Tentang Penyesuaian  dan Hubungan Kemanusiaan. 

Semarang : IKIP Semarang. Hal : 315 
2
Mustofa  Saiful, 2011,  Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab  Inovatif,  Malang: UIN-Press.  Hal : 135-136 

   2002شامل جيفتامديا، بندوغ، القرأف الكرمي،  .3
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بناء على ذالك كانت اللغة العربية إحدى ادلواد ىف ادلدرسة ليكوف الطالب ماىرين باللغة 

شفهية كانت أو حتريرية فعليهم تعلمها وتعمقها كيال يتأخروا عن القدـ والعمراف. كانت اللغة 

الدينية خاصة والعلـو العامة ذلا مكانة عظيمة ىف  العربية وسيلة لتحصيل ادلعارؼ واحلقائق والعلـو

رلاؿ التدريس ألهنا لغة الدين الشريف ووسيلة اإلتصاؿ العايل والة التفكري واخلزانة.وقد علم 

ادلسلموف اف كالـ اهلل ىف القراف الكرمي واحلديث مكتوبا باللغة العربية وقدكتب العلماء ادلتقدموف 

 عارؼ بلساف عرىب. الكتب الدينية الًتاثية ادل

ادلعاش جند اللغة على ىذا العامل. ومن امهها اللغة العربية الىت ىى لغة القرأف ولغة  يف يومنا

اىل اجلنة. ولغة دينينا الشريف. اللغة الىت تكلم هبا الرسوؿ واصحابو، يؤلف العلماء الكتب هبذه 

اللغة العربية كي يعرؼ ويقدر  اللغة النبيلة ويستفيد الفلوسوؼ من ىذه الكتب. يتعلم الطالب

ويفهم الكتب اي النصوص األدبية حنو: الفقو واحلديث والتفسري وغري ىا من ادلهمة اليت كافيتها 

 4ليست إال دلعرفة العلـو الدينية.

كما عرفنا أف لتعليم اللغة أربع مهارات ىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالـ، ومهارة القراءة، 

ادلهارات األساسية لالتصاؿ اللغوي ىي مهارة الكالـ, يعترب الكالـ جزءا  من ومهارة الكتابة.

التطبيقي لتعليم إجيابية فهو ميثل اجلزء العلمي و ألنو مهارة  ،أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية

                                                             
)العربية السعودية : جامعة زلمد سعود اإلسالمية,  ادلوجة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباآخروف, كماؿ بن إبراىيم بدري و   4

 .11( ص. 1990
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فالكالـ ىو ادلهارة  ،وكثريا ما جند أف متعلم اللغة يهدؼ إىل التمكن من التحدث هبذه اللغة ،اللغة

الثانية بعد مهارة االستماع ويشكالف معا ادلرحلة الشفهية, وبغريمها ال تقـو مهارة القراءة والكتابة 

 على دعائم راسخة.

وكل  بعض من حياة اإلنساف. ا، ألهنستجابةكل اإلنساف يف ىذا احلاؿ ىو الطلبة ميلك اال

عرفة دلالتعليم وأىداؼ علم ا تو وحتّصلبقضاء حاجة أصلير نفسو انتشااإلنساف حيق لو 

يف ىذا الزمن احلديث، كل الطالب  5كيفية حياتو وأمن األّمة.يرقي   والتكتولوجية والفن والثقافة

يتعلم  ميلك الطبيعة ادلختلفة. كما عرفنا، أف التعليم ىو مجيع السعي الذي يفعلو ادلدرس لكي

نستطيع أف نراقب يف عملية التعّلم،  الستجابةحتوؿ ا. ستجابةطلبتو. والتعلم ىو عملية حتوؿ اال

وبلوغ األىداؼ والثبات واإلتساؽ على الشيئ. ىذا التحوؿ ىو إجراءات جناح ادلعّلم يف تفعيل 

عملية التعّلم، ويف تعليم مهارة الكالـ أيضا. ألف ادلوقف يستطيع أف يظهر الشعور السرور أو غري 

وأىداؼ الًتبية ىو لًتقية كيفية اإلنساف اإلندونيسي أي  بو.السرور والشعور اآلبِو وغري اآل

 6احلسن ومستقبل بنفسو والقوة و صحة جسمهم ونفسهم. ستجابةواالادلؤمنوف على اهلل تعاىل 

                                                             
5 UUD 1945. Pasal 28C. Ayat 1 
6 Tap MPR No II/MPR/1988,1988. garis-garis besar haluan negara (GBHN), sekertariat negara republik indonesia, 

Hal : 95 
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بعد مطالعة البحوث ادلختلفة اليت تتعلق هبذا البحث مل جتد الباحثة ادلوضوع ادلتساوية، وىذه 

مهارة  هتم يفوكفاءتعّلم  يف عالقة بني استجابة التالميذالع " أسباب اختيار ىذا البحث مبوضو 

 ". )دراسة وصفية لًتاحية ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق(الكالـ 

 

 أسئلة البحث . ب

 انطالقا من الشكالت السابقة فحدد البحث أسئلة التالية:

اإلسالمية احلكومية الثالثة  عاليةيف ادلدرسة ال يف تعليم مهارة الكالـ استجابة التالميذكيف  .1

 ؟ماالمق

 العاليةيف ادلدرسة مهارة الكالـ  هتم يفوكفاءتعّلم  يف عالقة بني استجابة التالميذال يى ما .2

 ؟  اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق

 أهداف البحث . ت

 و أما أىداؼ البحث من ىذا البحث فهو كما التالية:

التالميذ يف تعليم مهارة الكالـ يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة استجابة  عرفةم .1

 .ماالمق

 العاليةيف ادلدرسة العالقة بني استجابة التالميذ يف تعّلم وكفاءهتم يف مهارة الكالـ  عرفةم .2

 .اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق
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 البحث فرضية . ث

 هتم يفكفاءيف التعّلم و  التالميذاستجابة  عالقة بنيي ىناؾ البحث من ىذا البحث ى ضيةفر و 

 .مهارة الكالـ

 أهمية البحث . ج

رية. فهذه أمهية تعود إىل وجهتني، وجهة النطرية ووجهة التطبيقية. بإف ىذا البحث لو أمهية ك

عالقة بني استجابة تعليم التالميذ  عالقةو استجابة تعليم التالميذ فاألوؿ لًتقية معارؼ عن 

 . فالثانية تعود إىل التطبيقية، وىي :مهارة الكالـوكفاءة 

يف استجابة تعليم التالميذ للباحثة : يرجو ىذاالبحث العلمي جتعل الباحثة أف تعرؼ  .1

 التعليم مهارة الكالـ.

ادلتنوع يف التعليم مهارة  استجابة تعليم التالميذيرجو ىذاالبحث العلمي يعرؼ للمعلم :  .2

 ادلناسبة مبوقفهم.الكالـ و يطلب الوسائل 

 البحث دحدو  . ح

 حدود ادلوضوعية .1
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اخلاص يف تعليم اللغة العربية تالميذ ال استجابةاستجابة التعليم ىي ىذا البحث متعلق ب

 7، فهو :ستجابةاال مرحلةوأما  . تعليم مهارة الكالـ

 .(Receiving) اإلستالـ . أ

 .(Responding) ستجابةاال . ب

 .(Valuing) التقدير . ت

 .(Organization) التنظيم . ث

 .(Characteristic with skill) بالقدر الطبيعة . ج

 حدود ادلكانية .2

تسهيال لعملية البحث العلمي الذي علمها الباحثة فحّددهتا يف الفصل احلادى عشرة 

 اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق. عاليةاالجتماعي الثالث يف ادلدرسة ال

 حدود الزمانية .3

السنة و  الفصل الوتر الزمانية، حتدد الباحثة ذلذه عملية البحث يفمن حيث احلدود 

 .2014-2013الدراسة 

 تحديد المصطلحات . خ

                                                             
7 Azwar, Saifuddin. 1995. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Liberty. Hal : 27 
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ور، وشعور شعور سرور الطلبة أو غري السر  ىي سلوؾ التالميذ عند التعليم أو استجابة التعليم .1

 8التعّلم.على مدرسهم وأىدافهم وموادىم ووظائفهم وغري ذلك عن موافقو أو غري ادلوافق 

 9يلة االتصاؿ باستخداـ اللغة كالوصيلة.مهارات اللغة وىو وس إحدىىي  مهارة الكالـ .2

 10ىي القدرة لتختار أصوات اللغة كادلفردة واجلملة والشّدة. كفاءة اللغوية .3

 

 الدراسة السابقة . د

 (2012زلمد ريساؿ ) .1

اللغوية يف ادلدرسة ادلتواسطة كفاءة و تعليم اللغة الغربية  استجابةبني عالقة الالعنواف : 

 .اإلسالمية احلكومية مودؿ مكاسار

يف كفاءهتم اللغوية يف تعليم اللغة العربية و  تالميذال ايتجابةكيف   األوىل األسئلة ىذا البحث :

استجابة التالميذ عالقة بني ما  ة؟ الثاني ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية مودؿ مكاسار

يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية  كفاءهتم اللغوية يف تعليم اللغة العربيةو  عند التعليم

يف  اللغوية يف تعليم اللغة العربية تالميذما إجراءات لًتقية كفاءة ال ة؟ الثالث مودؿ مكاسار

 ؟ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية مودؿ مكاسار

                                                             
8
Sabri, Alisuf. 1996. PsikologiPendidikan. Jakarta: CV PendomanIlmu Jaya. Hal : 27 

9
 136.سٌف المشطفى.المرجع النفسة. ص:

 2013أكتوبر 10.تعّلم اللغة اإلندونيسية. www.myblog.sb.co.id. سيف البحر.10 
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ف ايتجابة التالميذ وكفاءهتم اللغوية يف تعليم اللغة كياألىداؼ يف ىذا البحث : األوؿ دلعرفة  

عالقة بني استجابة والثاين  يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية مودؿ مكاسارالعربية 

يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية التالميذ عند التعليم وكفاءهتم اللغوية يف تعليم اللغة العربية 

 .احلكومية مودؿ مكاسار

عالقة ىذا البحث يدؿ على أف . الكمي وادلنهج التجرييبادلدخل هج ىذاالبحث ىو: وادلن

 11.قويّة كفاءة اللغويةو تعليم اللغة الغربية  بني استجابة

 (2013جونياس شرما ناينغاالف ) .2

ادلدرسة ب يف تقنية التصوير إجناز تعّلم التالميذو واإلبكاري  تجابةساال عالقة بنيالالعنواف : 

 النصرانية األوىل طوموىوف.العالية اخلصوصية 

إجناز تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير و  ستجابةاال عالقة بني ما األوىل أسئلة ىذا البحث :

إجناز و اإلبكاري عالقة بني  ما ةبادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف؟ الثاني

 ةير بادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف؟ الثالثتعّلم التالميذ يف تقنية التصو 

عالقة بني االيتجابة واإلبكاري وإجناز تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير بادلدرسة العالية  ما

 ؟اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف 

                                                             

 
11

كفاءة اللغوية يف ادلدرسة ادلتواسطة و يف تعليم اللغة الغربية  عالقة بني استجابة التالميذ .bagus.comrtikelwww.a رساؿ.زلمد . 
 ـ 2013سبتمبري  2.اإلسالمية احلكومية مودؿ مكاسار
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التالميذ يف تقنية  عالقة بني االستجابة وإجناز تعّلماألىداؼ يف ىذا البحث : األوؿ دلعرفة 

عالقة بني والثاين دلعرفة التصوير بادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف 

اإلبكاري وإجناز تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير بادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل 

تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير عالقة بني االيتجابة واإلبكاري وإجناز والثالث دلعرفة طوموىوف 

 .بادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف

عالقة ىذا البحث يدؿ على أف . الكمي وادلنهج التجرييبوادلنهج ىذاالبحث ىو: ادلدخل 

 12.بني االيتجابة واإلبكاري وإجناز تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير قويّة

 (2008بودياواف ) .3

كفاءة التعّلم يف تعليم اللغة اإلندونيسية و اللغة ودافع تعليم اللغة  استجابة بني عالقةالف : العنوا

 واإلجنليزية تالميذ ادلدرسة العالية يف داخل قطر باندار المبونق.

، ةالتالميذ يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية؟ الثاني استجابة، كيف أسئلة البحث : األوىل

، أي اللغة اليت أحب ةالثالث تعليمهم يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية؟كيف دافع 

 التالميذ هبا؟

                                                             

 
إجناز تعّلم التالميذ يف تقنية التصوير و واإلبكاري  عالقة بني استجابة .na.co.id-www.junas.s. جونياس شرما ناينغاالف .12

 ـ2013أكتوبر  15بادلدرسة العالية اخلصوصية النصرانية األوىل طوموىوف.

http://www.junas.s-na.co.id/
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األىداؼ يف ىذا البحث : األوؿ دلعرفة سلوؾ التالميذ يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية. 

عرفة اللغة اليت الثاين دلعرفة  دافع تعليمهم يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية. الثالث دل

 أحب التالميذ هبا.

عالقة ىذا البحث يدؿ على أف . الكمي وادلنهج التجرييبوادلنهج ىذاالبحث ىو: ادلدخل 

استجابة اللغة ودافع تعليم اللغة وكفاءة التعّلم يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية تالميذ 

 13.ضعيف

 (2012فرايوغو أجي سامسيطو ) .4

تعليم ادلدرس ورغبة التعّلم  وقدرة تعّلم احملاسبة يفالتالميذ  استجابة بني عالقةال العنواف :

كفاءة تعّلم احملاسبة الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف و 

 .2012 – 2011السنة الدراسة 

كفاءة تعّلم احملاسبة و التالميذ يف تعّلم احملاسبة  عالقة بني استجابة، ما أسئلة البحث : األوىل

الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة الدراسة 

كفاءة تعّلم احملاسبة الفصل و  قدرة تعليم ادلدرسعالقة بني ، ما ة؟ الثاني2012 – 2011

 – 2011ومية األوىل دتوف السنة الدراسة احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلك

كفاءة تعّلم احملاسبة الفصل احلادي عشر و رغبة التعّلم عالقة بني ، ما ة؟ الثالث2012
                                                             

13
ة العالية يف كفاءة التعّلم يف تعليم اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية تالميذ ادلدرسو اللغة ودافع تعليم اللغة  عالقة بني استجابةبودياواف.  

 2008رسالة ماجستري. ديبوؾ : العلـو ادلعرفة والثقافة. جامعة اإلندونيسية. داخل قطر باندار المبونق.
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؟ 2012 – 2011الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة الدراسة 

ة تعليم ادلدرس ورغبة التعّلم معا التالميذ يف تعّلم احملاسبة وقدر  عالقة بني استجابة، ما ةالرابع

كفاءة تعّلم احملاسبة الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف و 

 ؟2012 – 2011السنة الدراسة 

عالقة بني استجابة التالميذ يف تعّلم احملاسبة وكفاءة األىداؼ يف ىذا البحث : األوؿ دلعرفة 

تعّلم احملاسبة الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة 

عالقة بني قدرة تعليم ادلدرس وكفاءة تعّلم احملاسبة . الثاين دلعرفة 2012 – 2011الدراسة 

دلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة الدراسة الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ا

عالقة بني رغبة التعّلم وكفاءة تعّلم احملاسبة الفصل احلادي . الثالث دلعرفة 2012 – 2011

. 2012 – 2011عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة الدراسة 

يف تعّلم احملاسبة وقدرة تعليم ادلدرس ورغبة التعّلم معا  عالقة بني استجابة التالميذالرابع دلعرفة 

وكفاءة تعّلم احملاسبة الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف 

 .2012 – 2011السنة الدراسة 
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عالقة ىذا البحث يدؿ على أف . الكمي وادلنهج التجرييبوادلنهج ىذاالبحث ىو: ادلدخل 

 كفاءة تعّلم احملاسبةو التالميذ يف تعّلم احملاسبة وقدرة تعليم ادلدرس ورغبة التعّلم  بةاستجا

 14.ضعيف

 (2008زين الدين كاباي ) .5

نتيجة تعلم احملاسبة يف ادلدرسة العالية و طريقة تعّلم التالميذ عالقة بني استجابة و الالعنواف: 

 بانتاينق.احلكومية الثانية 

التالميذ على طريقة تعّلم احملاسبة؟ الثانية، كيف  استجابةأسئلة البحث : األوىل، كيف 

التالميذ على الدراسة احملاسبة؟ الثالثة، كيف طريقة تعّلم التالميذ يف تعّلم احملاسبة؟  استجابة

درسة طريقة تعّلم التالميذ على نتيجة تعلم احملاسبة يف ادلعالقة بني استجابة و الرابعة، ما 

 العالية احلكومية الثانية بانتاينق؟

. الثاين استجابة التالميذ على طريقة تعّلم احملاسبةاألىداؼ يف ىذا البحث : األوؿ دلعرفة 

طريقة تعّلم التالميذ يف تعّلم . الثالثة دلعرفة استجابة التالميذ على الدراسة احملاسبةدلعرفة 

استجابة وطريقة تعّلم التالميذ على نتيجة تعلم احملاسبة يف عالقة بني . الرابعة دلعرفة احملاسبة

 .ادلدرسة العالية احلكومية الثانية بانتاينق

                                                             
كفاءة تعّلم احملاسبة و التالميذ يف تعّلم احملاسبة وقدرة تعليم ادلدرس ورغبة التعّلم  عالقة بني استجابة. فرايوغو أجي سامسيطو . 14

.رسالة سرجانا. يوكياكارتا :  2012 – 2011الفصل احلادي عشر الغجتماعي يف ادلدرسة العالية احلكومية األوىل دتوف السنة الدراسة 
 2012كلية االقتصادية. جامعة احلكومية يوكياكارتا. 
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عالقة ىذا البحث يدؿ على أف . الكمي وادلنهج التجرييبوادلنهج ىذاالبحث ىو: ادلدخل 

 15.بني استجابة وطريقة تعّلم التالميذ ونتيجة تعلم احملاسبة قويّة

 : منهجية البحثالمبحث الثانى 

تعرض الباحثة يف ىذا الفصل منهجية الدراسة ادليدانية فهي: مدخل البحث، رلتمع البحث 

وعينتو، متغريات البحث، أدوات مجع البيانات، مصادر البيانات، طريقة حتليل البيانات، مراحل تنفيذ 

 الدراسة.

 مدخل البحث ومنهجه . أ

ىذا البحث اجلامعى نوعا من أنواع البحث وىو دراسة وصفّية ألف  ةالباحث تاستخدم

البيانات ىف ىذا البحث عبارة عن األخبار واألراء ومن الكلمات باستخداـ اساليب مجع البيانات 

  .16ادلالحظة والوثائق ادلكتوبة فيستخلص مما حبثاالستبانة و من 

استجابة التالميذ يف التعّلم عالقة بني الصف تسوؼ  ةويسمى بالوصفي، ألف الباحث

وأّما مدخل البحث  .دلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنقوكفاءهتم يف مهارة الكالـ يف ا

حصولو ، ادلستخدـ ذلذه الدراسة ىو ادلدخل الكيفي ، وىو البحث للحصل على النتائج أو الكشف
                                                             

نتيجة تعلم احملاسبة يف ادلدرسة العالية و م التالميذ طريقة تعلّ عالقة بني استجابة و . www.zaza.k.co.id.زين الدين كاباي. 15 
 ـ2013سبتمبري  15. رسالة سرجانا.احلكومية الثانية بانتاينق

16
 Sukudin & Mundir.  2005. Metode Penelitian. Surabaya: Insan Cendekiawan. Hal: 13 
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د يستخدـ النظرية العمالية للتوضيح وينتهي بطريقة اإلحصائية حيث يبدأ الباحث من البيانات وق

 .  17اىل النظرية اجلديدة تؤيد ماقبلها أو تبطلها

 مجتمع البحث وعينته . ب

البيانات تعين مجيع ما أخذ، الباحثة عند تنفيذ البحث مما مسع أو نظر إليو. رلتمع البحث 

 بادلدرسة الثانوية الثالثة يف الفصل احلادي عشر االجتماعي يف ىذه الدراسة ىم التالميذ

، وأما العينة يف ىذه الدراسة 2014-2013ماالنق جاوا الشرقية سنة دراسة  اإلسالمية احلكومية

عدد التالميذ يف الفصل احلادي عشر جتماعي الثالث. ىم التالميذ يف الفصل احلادي عشر اال

 .تالميذ( ال17لعلـو األوؿ سبع عشرة )

 متغيرات البحث . ت

و. و يسمى أيضا بادلتغري التجرييب. و عالقتقيس مدى يادلتغري ادلستقل ىو العامل الذي أف 

يف تعليم مهارة الكالـ أما ادلتغري التابع  تالميذال استجابة تعليمادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو 

 يف ىذه ادلدرسة. تالميذفيو فهو كفاءة اللغوية لدى ال

 أدوات البحث . ث

 البحث، ىي: ثالث أدواتالبحث الباحثة تستخدـ  يف ىذا

 االستبانة .1
                                                             
17

  Lexy Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Rosda Karya Offset, Bandung. Hal: 2 
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ىو إحدى وسائل البحث العلمى ادلستعملة على نطق واسع من أجل احلصوؿ بانة تاالس

  ستبانةأمهية اال على بيانات أو معلومات تتعلق بأحواؿ الناس أو ميوذلم أو اجتاىاهتم، وتأتري

من انتقادات من انو اقتصادى يف اجلهد  كأدوات جلمع ادلعلومات بالرغم مما يتعرض لو

والوقت إذا ما قورف بادلقابلة وادلالحظة، فاالستبياف يتألف من استمارة حتتوي على رلموعة 

 18من الفقرات يقـو كل مشارؾ باإلجابة عليها بنفسو دوف مساعدة أو تدخل من أحد.

 هم.استجابتليعّرؼ  الباجثة إىل التالميذ وىذه االستبانة يوّجهها

 ادلالحظة .2

ادلالحظة ادلنهجية ادلقصودة اليت توجو االنتباه واحلوامس والعقل إىل طائفة خاصة من 

ادلالحظة تفعلها الباحثة يف مادة  19.الظواىر والوقائع إلدراؾ مابينها من عالقات وروابط

ثة ادلالحظة فهي يف ىذا البحث الباح نتيجةأما الكالـ عند تعليم اللغة العربية. و مهارة 

 تستطيع أف تفعلها يف الفصل احلادي عشر االجتماعي الثالث. 

 الوثائق .3

الوثائق ىو ىامش احلادثة يف ادلاضي. عادة، الوثائق ميلك الشكل مثل الكتابة، الصورة 

الوثائق مشكل الكتابة مثل ىامش اليومية، تاريخ احلياة  أوعمل التذكاري من الشخص.

                                                             
18

. )عمان: دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة واإللكترونٌة. . عامر إبراهٌم قند ٌلجً. 

 .201( ص: 2008
19

 ـ 2013مارس  5 أدوات البحث ومعرفها..  www.Tawawat.comزلمد عزؼ. 
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(Life Histories السرية، نظاـ ،).الوثائق مشكل الصورة مثل الصوؤة  احلكمية وغري ذلك

الفنّػّية مثل  صناعةالشمسّية، الصورة ادلتحرّكة، الرسم التخطيطّي وغري ذلك. الوثائق مشكل 

 الصورة، التمثاؿ، القلم وغري ذلك. ىو التكملة من أداتني البحث مها ادلالحظة وادلقابلة.

فنتيجة البحث سيثق إذا الصورة الشمسّية أو صناعة اخلطّّية تعضده. لكن، وجب علينا 

ليس ذلم ميلك الثّقة العالّية. مثاال، كثري الصورة الشمسّية اليصّور احلالة األصلّية، أف ندّفق أّف 

وىذه أداة البحث تستخدـ الباحثة لتحصل البيانة، ىي نتيجة  20ألهنا يصنع لغرض معنّي.

 رة كالـ التالميذ والبيابات التكملة األخرى.مها

 مصادر البيانات . ج

يتكوف مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية والفرعية. فادلصادر الرئيسية ىي 

بني النظرية والتطبيقية،  على ترقية كفاءة مهارة الكالـ تالميذال استجابةالبيانات عن تأثري 

أما الكتب اليت  وادلصادر الفرعية ىي الكتب وادلراجع اليت تتعلق بالبحث وحتليل ادلصادر الرئيسية.

 تتعلق هبذا البحث، فهي :  

 ، بادلؤلف االستاذ احلاج أمحد فؤاد زلمود عاياف.ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها .1

، بادلؤلف االستاذ احلاج در ادلعلومات التقليدية واإللكًتونيةالبحث العلمي واستخداـ مصا .2

 عامر إبراىيم قنديلجي.

                                                             
20. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuakitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hal : 240 
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، بادلؤلف االستاذ احلاج زلمد كامل الناقة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا .3

 ورشدي أمحد طعيمة.

 أسلوب تحليل البيانات . ح

تاج البحث إىل أسلوب حتليل البيانات. حتكي حتصيل الباحثة على البيانات الصادقة، لذلك 

من روموز سفريماف  ρفاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من البحث التجرييب ىو الرموز 

 وىو ما يلي : 21برواف.

      ρ = 1- 6Σ ƅi 2 

                n(n2 - 1)  

ρ = رانق سربماف  معامل العالقة 

n  =رلموع التالميذ 

ƅ  =x1 – y1  ( نتيجة مهارة الكالـ –االستجابة نتيجة) 

 مراحل تنفيذ الدراسة . خ

 ختطيط .1

 ادلالحظة القبلية عن نفسها الطلبة لدى تعليم اللغة العربية. ( أ

 ادلقابلة مدرسة اللغة العربية. ( ب

 تنفيذ .2

                                                             
14. Suharsimi arikunto. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta :Bumi Aksara. Hal : 107 



18 
 

يف تعليم مهارة الكالـ و ترى إجابتو عن تعليم مهارة التالميذ  استجابةتراقب الباحثة 

 الكالـ.

 تقومي .3

استبانة وجدوؿ نتيجة مهارة الكالـ من مدرس اللغة العربية. التالميذشخن   
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 التعّلمفي التالميذ  استجابة .1

 استجابة مفهوم الا. 

لغة ىو حالة روحية الشخص. وأما تعريف ادلوقف االصطالحي فهو تقوًن عام  استجابة

وكارلس  اإلنسان لنفسو واإلنسان اآلخر والقصد. أما من لويس ظورستون، رنسيس ليكرت

( ىم الزعماء ادلشهورة Louis Thurstone, Rensis Likert, Charles Osgood أوغود )

 استجابةىو شكل التقدير أو تأثَت الشعور.  ستجابة، فأن االستجابة عن اجملال مقياس اال

غَت ( وأم الشعور Favorableاإلنسان إىل القصد أو اذلدف ىو الشعور ادلعاضد أو ادلتحيز )

 ( إىل ىذا القصد أو اذلدف.Unfavorableادلعاضد أو غَت ادلتحيز )

، (;:@8(، مياد );:@8(، ال فياري )8:@8(، بودارغوس )?9@8أم من كايف )

( ىم الزعماء ادلشهورة عن اجملال علم النفس االجتماعي وعلم >:@8غوردون ألفورت )

ليؤثر على شيئ بطرائق معينة. يريد أن استخدادية  ىو استجابة النفس الشخصي، فأن ال

يقال أن مفهوم استعدادية يف ىذا اإلظهار ىي إطلراف القوة ليؤثر بطريقة معينة إذا الشخص 

يلة الذي يريد االستجابة. واالستجابة ينقسم إىل ثالثة أشياء، ىم أّوال سواجو لو الو 
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(، ثانيا االستجابة الشعورية الذي تقينو االستجابة بإظهارىا تتعلق بشيئاالستحابة التفكَتية )

االستجابة بإظهارىا تتعلق (، والثالثا االستجابة العملية )االستجابة بإظهارىا الشعور)

( ما Hovland( وىوفالند )Rosenbergمن روسنربيغ ) استجابة لوجدول ا 8(.بالعمل

 9يلي :

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                             
1 Saifudin Azwar. 2011. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal : 4 - 7 

 8. المرجع النفسة. ص:  0

وصيلة )الشخص، 
احلال، مشكالت 
االجتماعية، فرقة 
االجتمعية وىدف 

 السلوك اآلخر(

 وكلالس

 الشعورية

 التفكيرية

 العملية

عصب  استجابة
 ادلتعاطفة

اإلظهار الشفوي 
 عن الشعورية

االدراك استجابة 
 احلسي

اإلظهار الشفوي 
 التفكَتعن 

 العملية الظاىرة
اإلظهار الشفوي 

 العمليةعن 
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جدا. استعمال ىذان الفكرة  استجابة ( يتعلقان بالOpinion( والرأي )Valueالقدر )

الكامل  استجابة الرأي شكل لو بأساس ال مرارا. استجابة ذلما يف التعريف الذي ينعلق بال

السليب )غَت موفق( على  استجابة لكن الرأي ذو صفة مقتضى احلال. مثال، ينال أحد ال

األم أومحل األم، فطبعا يريد  إجهاض احلمل إذا يقابل قضية اختيار الضرورية بُت يسلم النفس

و على إجهاض احلمل استجابت الرأي أن إجهاض احلمل غلوز. الرأيي يف ىذا احلال ال يغَت

 ألن الرأي ذو صفة مقتضى احلال أسهل التغيَت ينسب حلالتو.

اعتقد لو بعض من شخصية الشخص اليت تريد أن تؤثر شخصية الفرقة  (Valueالقدر )

أو شخصية الشعب. مثال، إندونيسيا ػلًتم ويتبع أساس السالم، يعٌت حب السالم اعتقد لو 

ا. يف قرينة متصل بو، أساس حب السالم سيصَت أساس تشكيل بعض من شخصية إندونيسي

الناس يف إندونيسية كشخص على مشكالت، حىت شعب إندونيسيا منحرف  استجابة

غَت مناسب  استجابة يتباعد الصراع. لكن، يف احلال ادلعُت إندونيسيا ؽلكن أن يشكل ال

 على السالم، ألن مثال السالم يريد أن يبلغ بتضحية النفس.

ذو  ستجابةالقدر ذو صفة أساسي وإستدامي كبعض من خاصة الشخصية، االولذلك، 

 ستجابةصفة تقديري على القدر الذي اتبع وشّكل لو يف عالقتو بشيئ. أما الرأي غهو اال
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ادلتخصص وغَت الثبويت. ىذا إختالف ادلعٌت مهم للفهم ولو يف استخدام اليومية. مجيع 

 :السهل ليميزه.كثَت التبادل وغَت اإلصطالح  

 ستجابةاال تشكيل . ب

من وجود التفاعل الذي يالقي لو كل الشخص. أما تفاعل  ستجابةتشكيل اال

االجتماعية فهو ذو معٌت كثَت من عالقة االجتماعية وعالقة بُت الشخصُت كأفراد فرقة 

االجتماعية. كان عالفة تآثر يف تفاعل االجتماعية بُت الشخص والشخص اآلخر. وكان 

عالقة بالتبادل الذي يؤثر أسلوب العمل كل الشخص كأفراد اجملتمع. وتفاعل االجتماع  أيضا

 عالقة بُت الشخص وبيئة الظاىرية وبيئة الباطنية يف حولو.ػلتوى على 

ادلعُت على ىدف النفسية ستجابة يف تفاعل االجتماعية، يتفاعل أن يشكل أسلوب اال

فهم اخلربة الشخصية، الثقافة،  ستجابةيشكل االالذي يواجو لو. أما العامل يؤثر أن 

الشخص اآلخر الذي رآه مهما، وساعل اجلماىَت، منشأة أو مؤسسة الًتبية ومؤسسة 

 يف نفس الشخص. وبيان عنهم فيما يلي : عاطفيالدينية، عامل ال

 اخلربة الشخصية  (8

ذا تشكيل األثر على اذلدف ىو العملية ادلركبة يف نفس الشخص اليت يورط ى

 ستطيع. إذا يالشخص، حالة تشكيل األثر، رمز أو مسة اذلدف الذي ؽللك لو الوسيلة

للخربة الشخصية، فوجبت عليها أن تًتك األثر  ستجابةأساس تشكيل االأن يصَت 
                                                             

 90 - 1. المرجع النفسة. ص:  3
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أن يشكلو حينما ىذه اخلربة الشخصية يف احلالة اليت  ستجابةالقوة. ولذلك، يسهل اال

تتعمق الة، اخلربة الباطنية على اخلربة الشخصية ستورط عامل العاطفي. يف ىهذه احل

  وتقدم أثرىا.

 تأثَت الشخص اآلخر الذي رآه مهما (9

شخص اآلخر يف حولنا ىو إحدى عناصر االجتماعية اليت تتبع أن تؤثر 

نا. إذا الشخص اآلخر الذي رآه مهما ىو الشخص الذي نؤمل اتفاقيتو لكل استجابت

ورأينا، الشخص الذي ال نريد أن زبيبو أو الشخص ؽللك ادلعٌت اخلاص علينا  ستجابةالا

(Significant Others ،) نا على الشيئ. عادة، استجابتفكثَت منو يؤثر تشكيل

األشخاص الذي رؤوه مهما علينا ىم الوالدان، الشخص ؽللك احلالة ثابتتو يف 

مع، األساتيذ واألساتذات، الزوج االجتماعية أعلى منا، الصاحب يف عمر واحد، ادلكا

 أوالزوجة وغَت ذلك.

الشخص الذي  استجابةادلتساوي ب ستجابةعادة، الشخص ينحرف أن ؽللك اال

رآه مهما. ىذا اإلضلراف ىو بعث على الرغبة للمشاركة ورغبة تباعد ادلشكالت هبذه 

 الشخص الذي رآه مهما.
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 تأثَت الثقافة (:

يف الثقافة  نا. إذا ضليياستجابتالثقافة يف حياتنا ظللك التأثَت الكبَت على تشكيل 

يعضد الذي  ستجابة، فال ظلكن أن ظللك االسبلك القواعد اخلفيفة على االختالط احلرّ 

إذا ضليي يف الثقافة االجتماعية اليت تقدم احلياة اجملتمع  مشكالت حريّة االختالط احلرّ 

دانية اليت تقدم األعلية السليب على احلياة الفر  ستجابةظللك االجّدا، فنمكن أن 

 Burhus Fredericالشخصية. علماء النفسي أي بورىوس فرينديك سكينر )

Skinner.الشخصية ىي  ( يضغط تأثَت البيئة )الثقافة( يف تشكيل شخصية الشخص

الذي نالقيو. ( Reinforcementتصميم العمل اإلتساق الذي يصوره تاريخ التقوية )

، ليس ستجابة ادلعُت ألننا نتحّصل على التقوية من اجملتمع ذلذا اال ستجابةظللك اال

 اآلخر. ستجابةلال

 ساعل اجلماىَت (;

تلفاز، الراديو، يف وسيلة اإلتصال، كثَت الشكل من وسائل اجلماىَت، ىم ال

ق الشخص. يف الصحيفة، اجمللة وعَت ذلك. ؽللك تأثَت الكبَت يف تشكيل الرأي وتصدي

تبليغ اإلعالم ىو أىم وظيفتو، وىي ربميل التوصيات اإلػلائية الذي يوّجو رأي 

الشخص. اإلعالم اجلديد عن الشيئ ؽلكن أن يعطي أساس التفكَتية اجلديدة على 
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ربمل لو اإلعالم، إذا قوة،  يف ىذا الشيئ. التوصيات اإلػلائية ستجابةتشكيل اال

 ادلعُت. ستجابةلقدر الشيئ حىت تشكيل أسلوب االفسيعطي أساس الشعورية يف ا

يف إخبار اجلريدة أو الراديو أو وسائل االتصال األخرى، الوجب على األخبار 

بالتعّمد أو احلقيقية يوّصلو بادلوضوعي. بذون إعطاء عنصر شخصي كاتب اخلرب، 

األخبار فنمكن القارئ أو السامعو، حىت بتسّلم ىذه  ستجابةبغَته. ىذه احلالة تؤثّر اال

  ادلعُت. ستجابةان نشكل اال

 منشأة أو مؤسسة الًتبية ومؤسسة الدينية (>

 ستجابةمؤسسة الًتبية ومؤسسة الدينية علا النظامان ؽللكان التأثَت يف تشكيل اال

ألهنما يضعان أساس ادلفهومية وفكرة األخالقية يف الشخص. الفهم اجليد أو السيئ، 

اخلاط الفارق بُت الشيئ الذي غلوز أم ال غلوز يف عملو، مجيعهم يتحّصل من الًتبية 

ومركز الدينية بتعاليمو. فكرة األخالقية وتعليم الدينية يثبت النظام التصديقية جدا. إذا 

الشخص على الشيئ، فال  استجابةيف عقبتو، ىذا النظام يثبع أن يشًتك يف تثبيت 

 يعجبو.

  نفس الشخصيفطفي اعامل الع (=

حالة البيئة وخربة الشخصية. أحيانا، تشكيل تشكيل السلوك اليثبت لو 

ىو اإلظهار يؤّسس لو العاطفي الوظيفي إلجراء اخليبة أو ربويل الشكل من  ستجابةاال
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ادلؤقت وينقصى عند اخليبة يصيع، لكن  ستجابةىو اال ستجابةتقنية دفاء األنا. ىذا اال

يؤّسس لو العامل  ستجابةثابت الطاول. مثال، تشكيل االيستطيع  ستجابةىذا اال

غَت  ستجابة(،ظن السوء متقدما ىو االPrejudiceالعاطفي ىو ظن السوء متقدما )

 ;( على بعض الشخص.Unfavorableأو غَت ادلتحيز ) السماحة

 التالميذ في التعليم استجابةمحتوى  . ت

كنتيجة   ستجابةىو ادلدرسة أو الدروس. والتعّلم ىو احتباس على اال تالميذوالقصد ال

اإلنسان عند تعّلم أحوال عن التعليم  استجابةالتدريبة أو اخلَتة. وموقف التعليم ىو اضلراف 

يف التعّلم  ستجابةيف التعّلم يؤثّر كثافة الشخص يف التعّلم. إذا اال ستجابةاال أو الًتبية.

يف التعّلم السليب، فأنشطة كثافة  ستجابةافة التعّلم األعلى، لكن إذا االاإلجايب، فأنشطة كث

اإلجايب يف التعّلم يريد أن يسّميلو بالرغبة. وىي تستطيع أن تشّن  ستجابةالتعّلم األدىن. اال

عملية تعّلم التالميذ.ألن التعّلم يستطيع أن يصَت لو باألحسن إذا التالميذ ؽللك الرغبة لتعّلم 

 استجابةالتعّلم اإلجايب فسيتعّلم بالعمل. أما طرائق تنمية  استجابةإذا التالميذ ؽللك  الشيئ.

  التعّلم اإلجايب فهم ما يلي:

 بإهناض احلاجة ليحفظ السالم .8

 عالقة باخلربة ادلاضية .9

 إعطاء الفرصة لتحّصل احلاصل احلسن .:
                                                             

 22 - 32. ص : نفسة. المرجع ال 2
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اجلماعي، القراءة، دور اللعب باستعمال طرائق التعليم ادلتنّوعة، مثال ادلناقشة، العمل  .;

 وغَت ذلك

 >أما وظائف سلوك التعلم، فهي : 

 وسيلة ليبلغ األىداف .8

 احتباس األنا .9

 تعبَت النتيجة .:

 وظيفة العلم .;

 تعليم مهارة الكالم .2

 المهارةمفهوم ا. 

أن نتحّدث أوال عن ادلهارة، قبل حديثنا عن  عن ادلهرات اللغوية يتطلب مّنا إن احلديث

اللغة. وسنبدأ بالتعريف ادلعجمي، ألن التعريف ادلعجمي )غالبا( مايكونو أساسا للتعريف 

االصطالحي. معٌت مهارة يف معجم الوسط يعٌت مهر يف شيئ وبو مهارة، أحكمو صار بو 

 مهارة يف قموس البشري معٌت =حادقا، فهو ماىر، ويقال مهر يف العلم الصناعة وغَتىا.

 <ماىر، دقيق. نوعوقموس يونس ماىرة م

                                                             
 902-903. ص: سابق. صبر على سف. المرجع ال 2
 2812، طهران. المغرب. ص.0ج: . معحم الوسٌط 2
 .212عربً، ص:  -إندونٌسً، إندونٌسً  –. معجم البشري، عربً  2
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السابح، ويقال مهرت هبدا األمر أمهر بو  يقول أمحد فؤاد زلمود عليان ادلهارة دبعٌت

مهارة أي صرت بو حاذقا. وىناك تعرفات اصطالحية كثَتة للمهارة، وكلها ذبمع ىذه 

الدالالت اللغوية، وأكثر ىذه التعريفات للمهارة، احلركية، وارتبطت ببعض ادلواد اليت ورد فيها 

ر تعريف ادلهارة اللغوية. وؽلكن ذكر ىذه التعريفات، مث نذك احلديث عن ادلهارة، وسنحاول

ايضا أن تفسر ادلهارة ىي استعداد يف شيئ معُت، أو استعداد الكتساب شيئ معُت، وبادلثال 

 ?يتضح ادلقال فمثال ادلهارة يف حلم قطعيت حديد حزء من القدرة العامة يف احلدادة.

 مهارة الكالممفهوم  . ب

ىو : ادلعٌت القائم بالنفس الذي  تكادلُتلغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادل كالمال

أما اصطالحا: الذي يعرب بو ادلتكلم عما  @يعرب عنو، وأشار النحاة أنو: اجلملة ادلركبة ادلفيدة.

يف نفسو، وما غلول خباطره، وما يزخر بو عقلو، وما يريد أن يزود بو غَته، يف طالقةة 

وأنو صوت يصدر عن اإلنسان يعرب بو  80وسالمة يف األداء.وانسياب، مو صحة يف التعبَت 

وبناء على ىذا، فإن الكالم الذي ليس لو  88،ىم شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع

أصوات ال معٌت ذلا. مفهوم مهارة  بل ىيادلتكلم اة السامع، البعد كالما،  داللة يف ذىن

احلروف من سلارجها، الكالم ىو قدرة كالمية لدى كل اإلنسان من النطق السليم، وإخراج 

                                                             
8
 2، الرٌاض. ص:المهارات اللغوية ما طرائق تدريسها. أحمد فؤاد محمود علٌان،  

 2212(، ص: 9120، )تركٌا: مكتبة اإلسالمٌة، 0، ج.0. مجمع اللغة العربٌة: المعجم الوسٌط، ط.  1
 2033. محمد صالح الدٌن، المرجع السابق، ص:  92
 . 82، ص: المرجع السابق . أحمد فؤاد محمود علٌان،  99
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والتنغيم الصويت، وسبثيل ادلعٌت باحلركات واإلشارة، وترتيب األفكار، تسلسلها وترابطها، 

  89والضبط النحوي والصريف.

أما مفهوم مهارة الكالم يف كتاب زلمد إبراىيم اخلطيب، فأن الكالم أة ما يطلق عليو 

ق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر التعبَت الصفهي يف رلال تعليم اللغة ىو الكالم النط

بأسلوب سليم. والكالم وخواطر الفرد، وما يريد أن ػلصل من معلومات وأفكار لآلخرين، 

 :8ىو النشط اللغوي االّول الذي يعتمده الطفل يف قضاء حاجتو وتسيَت أمور حياتو.

 وأهدافه مهارة الكالم تعليم مفهوم . ت

 تعليم مهارة الكالم مفهوم (1

امتالك الكلمة الدقيقة الواضخة ذات أثر يف حياة اإلنسان، ففيها إن القدرة على 

تعبَت عن النفسو، و قضاء حلاجتو، و تدعيم دلكانتة بُت الناس، و الكالم يف اللغة الثانية 

من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية، و ان كان ىو نفسو و 

تعليم ىي عملية التعليم لًتشد الدارس ولتنمية كفاءة . و ;8سيلة لالتصال مع االخرين

لغتهم العربية سلبيا كان أوإغلابيا. وادلراد ىنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس 

                                                             
 12. المرجع النفسة، ص:  90
 .920، ص: 0223، الرٌاض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربية، محمد إبراهٌم الخطٌب.  93
 .922(, 9181)الرباط: إٌسٌسكو، تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهج و أسالٌبهطعٌمة،  رشدي أحمد92
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التدريس عن الكتب ادلدرسة وادلكتوبة باللغة العربية عامة مثل ذالفقو والتفسَت واحلديث 

 >8واألخالق.

ت اللغوية األساسية، ألن اللغة يف األصل الكالم، تعد مهارة الكالم إحدى ادلهار 

وقد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا " 

أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم" كما أن الكالم سابق من ناحية تارؼلية لبقية 

ة، ومن ادلربورات االخرى اليت ادلهارات اللغوية، فقد عرف االنسان الكالم منذ نشأة اللغ

 ؽلكن أن نسوقها تربيرا ألسبقية الكالم ما يلي:

أن الطفل يبدأ أوال باكتساب الكالم و ؽلارس اللغة عدة سنوات، مث يذىب بعد  .8

 ذلك إىل ادلدرسة لتعلم مهارة القراءة و الكتابة.

 ك اللغات.ىناك اجملتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها ال سبتلك أنظمة كتابية لتل .9

وىناك رلتمعات تتحدث لغات معينة و ذلا أنظمة كتابية و لكن صلد كثَتا منهم  .:

و نستخلص من النقاط  أميُت يتحدثون اللغة و لكن ال يقرؤوهنا و ال يكتبوهنا

 السابقة مدى أعلية مهارة الكالم وما ينبغي أن يًتب على تلك األعلية.

، فمثال يًتط الصوت ادلهارات اللغوية األخرىاشجة مع قات و وذلذه ادلهارة عال   

بُت مهارة االستماع، كما يربطها  بااالستماع أيضا تبادل ادلواقف بُت طريف احلى بينها و 

حبيث يتحول ادلستمع إىل متكلم، االتصال اللغوي احلى وعلا: ادلستمع و ادلتكلم، 
                                                             

 .93 . ص :المرجع نفسه92
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ب عن أسئلة ادلدرس شفهيا ما غليزاول ادلتعلم مهارة الكالم عندوادلتكلم اىل مستمع. و 

ة أو يشًتك يف حديث أو مناقشة، يسأل بدوره بعض األسئلة أو يقرأ قراءة جهري أو

أسهلها بينما ستويات يف مزاولة ىذه ادلهارة و اإلعادة أدىن ادلوتعترب احملاكاة والًتديد و 

دلتعلم أكثرىا صعوبة، ومعيار كفاءة احلر اخلالق أعلى ىذه ادلستويات و يشكل التعبَت ا

يف ىذه ادلهارة ىو قدرتو على التعبَت عن أفكاره بلغة يستطيع أىل اللغة األصليون 

 فهمها.

اللغة بطريقة  قدرتو على النطق أصواتىذه ادلهارة على صلاح ادلتعلم و  تعتمدو    

ستخدامو حسن اربكمو يف قواعد اللغة و ضلوىا وصرفها و  علىيفهمها من يسمعو و 

ؼلتار من العبارات  ي تعترب من ادلهارات اخلالقة ألن ادلتحدثىدلعاين مفرداهتا. و 

الذي يتم  ادلوقفالفكار اليت يريد التعبَت عنها و الًتاكيب اللغوية ما يناسب اوادلفردات و 

لكنها تابة يف اإلنتاجية واالبتكار، و مهارة الكالم تتفق مع الكفيو االتصال اللغوي. و 

ادلستمع. الزمن وعامل التجاوب بُت ادلتحدث و ها يف عاملُت علا : عامل زبتلف عن

فاالكاتب يستطيع إعادة ماكتب أو التعديل فيو أو حذفو كلية بينما يصعب على 

ار ما يريد من أظلاط و موضوعات ادلتحدث ذلك. كما أن الكاتب حر سباما يف اختي
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من يطلب مزيدا شيء دبا يريده السامع عنو و أفكار، بينما ادلتحدث مقيد بعض الو 

 =8االيضاح لو.

 أهداف تعليم مهارة الكالم (2

دلهارة الكالم أىداف عامة على مستوى الربنامج التعليمي ادلعُت، كما ذلا أىداف 

زبتلف  خاصة ترتبط عادة باحلصة الداراسية، ولكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية

أن ؽليز يف ىو يصوع أىدافو عند تعليم مهارة الكالم عن االخرى و على ادلعلم و 

 الصياغة بُت ىذه األىداف.

فيما يلي األىداف العامة دلهارة الكالم كما يشَت بذلك كثَت من علماء اللغة و 

 التطبيقيُت.

 <8نطق األصوات نطقا صحيحا. .8

ذلك ختلفة و التغميم ادلادلتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب و  أن ينطق .9

 ?8ة.بطريقة مقبولة من أبناء العربي

 @8أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسب. .:

                                                             
 .22تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها,.عبد هللا, 92
92

 .22المرجع نفسه,. 
98

 .932(, 0223)مصر: اٌسٌٌكو، طرائق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها محمود كامل الناقة, 
91

 المرجع نفسه.
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شكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه االجتماعي أن يستخدم بعض أ .;

 90اإلسالم.لومات األساس عن الًتاث العريب و أن يكتسب بعض ادلعوطبيعة عملو، و 

الفكرية داخل ياتو العملية و الىت ؽلارسها يف حأن يتقن األعمال الكتابية ادلختلفة  .>

 98ادلدرسة.

 كفاءة اللغويةال  .3

تزويد الدارسُت األجانب بادلهارات اللغوية اليت ذبعلهم قادرين على فهم طبيعة  يقصد هبا

اللغة والقواعد اليت تضبطها وربكم ظواىرىا، واخلصائص اليت تتميز هبا مكوناهتا، أصواتا ومفردات 

وتراكيب ومغاىيم، وينطلق أصحاب ىذا الرأى من تصور لتعليم اللغة مؤداه أن أقدر الناس على 

رصيدا  مل باللغة إظلا ىم أولئك الذين يعرفون أصوذلا ويفهمون قواعدىا، ويدخرون يف ذاكراهتمالتعا

  99كبَتا من مفرداهتا، فضال عن إدراكهم ما بُت ىذه اللغة ولغاهتم األوىل من تشابو واختالف.

 :9وؽلكن اتّباع الطرق اآلتية الكتساب الكفاءة: 

كل ال   مها الفرد من حيث إن ىذه الكفاءةأن ندرس خواص العملية اليت يود أن يتعلّ  . أ

يتجزأ، ويتم ذلك عن طريق الشرح الشفوي للكفاءة، أو ادلالحظة ادلباشرة ذلا، فإذا أريد 

                                                             
02

 المرجع نفسه.
09

 .032(, 9110)القاهرة: دار شادو، تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق حسن شحاتة, 
00

. )مصر : منشورات المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم طرائق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها. محمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعٌمة. 

 09م( ص:  0223والثقافة. 
 022-021م(.ص: 9121.)القاهرة: مكتبة النهضة المصرٌة. 99فس التربوي. ط. أحمد زكً صالح. علم الن 03
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تدريس مهارات القراءة، فالبّد من دراسة خواص ىذه الكفاءة، وربديدىا، كي ؽلكن 

 اكتساهبا.

توجّية مشرف، فلكى تعّلم ادلهارات أن سبارس ادلهارة يف رلال النشاط الطبيعي ذلا ربت  . ب

والتدريب عليها يف رلال احلقل التعليمي، عن طريق:  اللغوية يراعى ان يكون تعلمها

ادلناشط الطبيعية مثل: مناشط الصحافة ادلسموعة وادلرئية: )كاإلذاعة ادلدرسية، والصحافة 

ت، والندوات وغَت ذلك، اليومية، واإلسبوعية، والشهرية يف الكليات(، واإللقاء، واحملاضرا

على األداء الطبيعي للمهارة، ويكون كل ذلك ربت رعاية مشرف واع، فاىم  شلا يساعد

 لعملو، وسللص لو.

الًتكيز على العملية التعليمية كلها يف أداء ادلهارات، وذبنب العناية جبزء منها دون اآلخر،  . ت

بعناصر العملّية التعليمّية من: التدريب فإّن اكتساب ادلهارات اللغويّة ربتاج إىل وعي كامل 

ادلستمر والبعد عن التوترات النفسّية، ومراعاة النمو العقلي واجلسمي إىل آخر  ادلتدرج،

األسس اليت تبٌت عليها ادلهارة، فإن ذبزئة العملّية ادلعليمّية واالىتمام ببعضها وإعلال البعض 

عملّية التعليمّية أداء متكامل ػلقق ىدفا اآلخر يفقدىا قيمتها، ويقطع الصلة بينها، وال

 واحدا.
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 الباب الثالث

 ومناقشتها وتحليلها عرض البيانات

تعليم اللغة العربية  نبذة تاريخية عن المدرسة الثانوية الثالثة اإلسالمية الحكومية ماالنق و . أ
 فيها

 المدرسة عن لمحة تاريخية .1

م 6946ديسمبَت  2قد قامت ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة دباالنج يف 

على رسالة القرار من وزير الًتبية والثقافة ووزير الشؤون الدينّية عن ذبهيز مدّرس  تتأّسساليت 

 بسريع، حىت تثبتو خطّة تعليم ادلدّرس الديانة اإلسالمية يف الفًتة الطويلة أو القصَتة. ديانة

ىي إحدى خامش ادلدارس يف  ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنجو 

ادلدرسة ة وإحدى ثامن ادلدارس اإلربادية يف إندونيسية. التاريخ اإلختصار من جاوى شرقي

ىي تبدأ من مؤسسة التعليمية لغرض قضاء حاجة  العالية اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنج

 مدّرس ديانة اإلسالمية يف ادلدارس األّولية احلكومية.

 7الثة دباالنج تقع يف شارع باندونج رقم ىذه ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكومّية الث

دباالنج. وىي من إحدى ادلدارس اإلسالمّية اليت تعادل ادلدرسة العالية العامة، و ىي تابعة 

  لوزارة الّشؤون الّدينّية. لذا، فإّن ادلنهج الّدراسي فيها أيضا تابع إىل تلك الوزارة.
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دلاجستَت، قد درس رئيس اهلل ا ويرأس ىذه ادلدرسة الدكتورأندوس احلاج أمحد ىدية

(. وقد اشًتكوا أيضا يف دورات S-2كثَت من األساتذة دراسة ادلاجيستَت )ادلدرسة ونائبو و 

داخل البالد أو خارجو مثل: مصر والسودان وبروناي  Short Course)   )تدريسّية قصَتة 

 اجلدول اآليت. تفصيال لذلك انظردارالّسالم وماليزيا وسيغابورا وغَت ذلك. توضيحا و 

( أنشطة دراسية تستغرق هنارا كامال 6ىناك أنشطة دراسة متنّوعة يف ىذه ادلدرسة، )

(Full Day School وتقام يف يوم اإلثنُت والثالثاء و ،) األربعاء، ووقتها منذ الّساعة السادسة و

الساعة الّنصف صباحا )يف مخسة عشر دقيقة من الساعة األوىل تقام بقراءة القرآن( حىّت 

( وىذه Team Teaching( رلموعة تدريسّية )2( مساءا بعد صالة العصر مجاعة، )3الثالثة )

ىل األنشطة خاصة للدروس اليت تكون يف االختبار الّنهائي البالدي و االختبار للدخول إ

( اإلشراف التعليمي وىذا 4تطويرىا لًتقّية مهارة الطالب، )( تفعيل األنشطة و 3اجلامعة، )

 ( الذي يستقبل االختبار النهائي البالدي.62ة للفعل الثاين عشر )خاص

( البناء الواسع للمدرسة العالية 6والوسائل ادلعّينات ذلذه ادلدرسة كثَتة، منها: )

( وفيها ادلعمل و القاعة PSBB( مبٌت ب س ب ب )2اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنج، )

ادلكتبة  (5( القاعة أو الفصول العديدة للتعّلم، )4ادلسجد، )( 3الكبَتة و ادلعهد القلم ، )

( ادلعامل وىي ادلعمل الديٍت وادلعمل اللغوي وادلعمل للعلوم 6وفيها الكتب العلمّية والدينّية، )

( 7معمل الكمبوتَت، )االقتصادي و  ادلعملالطبيعّية ومعمل الفزياء ومعمل الكيمياء و 
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( الطبيب 9( ادللعب الواسع للرياضة، )8األساتذة، )لطلبة و ادلقصف والدكان خلدمة حوائج ا

ادلدراسي الذي ديكن أن يستخدمها كل من يكون داخل ادلدرسة العالية احلكومّية الثالثة 

 دباالنج )يف أّي مكان( أو مواقع حىّت خارج الصالة.

 6اجلدول 

 جدول األساتذة و الموّظفين في المدرسة العالية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة بماالنج 

 الوظيفة كـ

 دراسة

ادلدرسة  اجملموع

 الثانويّة

 ادلدرسة

 العالية
 ادلاجيستَت الليسانس 3دبلوم 

 12 21 93 - - - ادلدرس احلكومي

 99 1 12 2 - - ادلدرس غَت احلكومي

 9 - 2 - 1 - ادلوظف احلكومي

 93 - 6 1 93 - ادلوظف غَت احلكومي

 211 22 29 9 91 - اجملموع
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 هيكل  تنظيمّي المدرسة . أ

 في المدرسة العالية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة بماالنج هيكل  تنظيمّي المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة مذير المدرسة

 اإلدارة

 نائب مذير
 المنهج

 نائب مذير
العالقة 

 االجتماعية

 نائب مذير
 التلميذية

 نائب مذير
موّظف  الوسيلة

خاص الدينية 
 والمسجد 

موّظف 
خاص 
 المعهد

موّظف 
رفيق خاص 

  السعي

موّظف 
خاص 

الضمين 
  الجودي

موّظف 
خاص 
ظابط 
 المالية

وحدة المكتبة 
(UPer) 

وحدة المعمل 
(ULab) 

وحدة صحة 
المدرشة 

(UKS) 

وحدة مركز 
وإدارة بحث 

تكنولوجيا 
إعالم المدرسة 

(UPSTIM) 

وحدة مركز 
تنمية اللغوية 

(UPPB) 

 اإلشراف االجتماعي  المدّرس ولّي الفصل

 التالميذ 
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 نظرة وبعثة المدرسة . ب

 نظرة ادلدرسة .6

على كيفية الًتبوي وغَت الًتبوي يوجد ادلدرسة النموذجية مثل مركز التفّوق وادلراجع 

 وأخالق الكردية.

 بعثة ادلدرسة .2

 ثقافة ادلدرسة اليت يعّلم وحيّرض محاسة التفّوق. يشّكل -

 مواردة بشرية ادلدرسة ادلؤّىلة. ينمى -

 ًتبوي وأخالق الكردية.ينّفذ التعليم الذي حيّصل متجرّج ديلك كيفية الًتبوي وغَت ال -

 نظام وإدارة ادلدرسة بأساس ضمان اجودّي.ينمى  -

 خيلق وحيفظ البيئة الصّحّية والتفضّية واألنسجامّية. -

 الًتبية.يوجد ادلدرسة اليت يستويف معايَت قومّية  -

 العادلّية. يوجد ادلدرسة اليت يوّجي على معايَت   -

 المدرسة عيناتموسائل  . ت

ىي ادلدرسة  ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنجكثَت اجملتمع يقول أن 

اجليدة والكفاية لتصَت ادلدرسة النموذجية ألهنا سبلك الوسائل ادلعينات اجليدة. وديكن بو 
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تستطيع أن تدعم محاسة التالميذ يف مهلية  ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنج

 ما تلي : ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكومّية الثالثة دباالنجئل ادلعينات يف التعّلم. والوسا

( والقاعة القليلة PSBBثالث قاعة العمومية، ىم قاعة التالميذ، القاعة ب س ب ب ) (6

شخص. أما فائدة القاعو اذلمومية فهي دلركز  611و 511، 6111بالطاقة لكل واحد 

تنوير التعليمية. واجلهات األخرى أوالعامة تستطيع أن نشاط التالميذ والتدريبة أو 

تستأجرىم. عادة،  تستعملهم لنشاط احللقة الدراسية، ادلؤسبر، وليمة العرس، مناسك احلج 

 وغَت ذلك. واحلاصل من استئجار تنتفع منهم لتنمية ادلدرسة.

 وحدة ادلعمل اللغوي بالكمبوتر الذي يكّملها. (2

 البصرية.ادلكتبة بالغرفة السمعية  (3

 ( وغرفة ادلراقبة.CCTVس س ت ف ) (4

مخسة ادلعمل، ىم معمل اللغة، معمل الكماوّي، معمل الكمبوتر، معمل الفيزيا ومعمل  (5

 البيولوجيا.

كمبوتر الذي ديّكن التالميذ ليعرف نتيجة التدريبة اليومية،   41مركز الداخلية بالطاقة  (6

 التعّلم منو.الوظيفة، نتيجة التقريرة الشهرية ومصادر 

( بالطبيب ادلستعد يعطى اخلدمة الّصّحّية إىل التالميذ UKSغرفة الّصّحة أو ُأ ك س ) (7

 والتالميذات، ادلدرسون وادلدرسات وعّمال ادلدرسة.
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 تان الصيدلة للتوجية تعليم تكثَت مزروعات الصيدلة على التالميذ. (8

 زلّل الدراسة يف اخلارج السرورية. (9

 لتقدمي ادلقالة وغَت ذلك.غرفة متعدد الوسائل ل (61

 غرفة اإلذاعة الراديو لوسيلة تقريب النفس إىل اجملتمع الواسع. (66

( يف كل الفصل حىت ديكن أن يعمل التعليم ادلتفاعل هبذه VCDد ) سالتلفاز و ف  (62

 الوسيلة التعليمية.

 احلدائق التعليمية اليت يصّممها باجلميل حىت التالميذ يشعر االفئ عند التعّلم وغَت (63

 ادلمّل.

التلميذ. ىذا السكن يقّدمو على التالميذ  651سكن التالميذ الذي يستطيع أن يعي  (64

 اإلجناز ليعطيهم غربال التعليم بالكّثف.

الشخص. ىناك  621( الذي يكّملو بادلبيت لPSBBمركز ادلصادر للتعّلم باإلسًتاك ) (65

ى الشرقية مثل أوناير التعاون بوزارة الشؤون الدينية وبعض اجلامعة احلكومية يف جاو 

(UNAIR(أو م ،)UM( أونيسا ،)UNESA( أو ب ،)UB( إ ت س ،)ITS وغَت ذلك )

 الذي يوجد التدريبة ادلتنوعة على ادلدرسون وادلدرسات من جاوى الشرقية أو األخر.

 احلّمام النظيف والدافئ. (66
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سالمّية احلكومّية ادلدرسة العالية اإلالوسائل ادلساعد األخرى للًتقية كيفية التعليم يف  (67

(،استديو ادلوسيقا، ادللعب FM( ف م )M3) 3، مثل استديو الراديو مالثالثة دباالنج

 6الرياضي، احلديقة الصيدلة، ادلقصف، موقف السّيارات الواسع وغَت ذلك.

 تعليم مهارة الكالم .2

يف الفصل التظامي تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة دباالنج، 

 (MAKBI) تساوي، لكن يف الفصل اخلا ب التدريس ادلاوالفصل التسريع يستخدان كت

يستخدم كتاب التدريس ادلختلف من الفصول األخرى، ألن إذا يرى من درجة صعوبتو 

وبإختالف كتاب التدريس فعملية تدريسو خيتلف كتاب تدريس األصعب من اآلخر. فهذا 

مهارة كالمو باستخدام  مهارة الكالم أيضا. يف الفصل التظامي تعّلمليم أيضا. كذلك تع

وىم ديلك  االسًتاذبيات والوسائل ادلتنوعة، مثل لعبة الدور، اذلسيس ادلتسلِسل وغَت ذلك.

غرض ليستطيع التالميذ أن يؤثّر بكل ادلفردات واالصطالح الذي يستعملو فيو حىت التالميذ 

ينحرف التالميذ لتعليم مهارة الكالم ألن  باعد عن التالميذ ادلّل حيّفظ بنفسو وليتيستطيع أن 

 أن يعتقد اللغة العربية اخلا  مهارة الكالم ىو الدرس الصعب.

نظام تعليميتو كذلك بالفصل التسريع، ادلختلف بالفصل النظامي ىو أن يف ىذا الفصل 

متساوي بو، لكن وقت أسرع عن الفصل النظامي. االسًتاذبيات والوسائل الذي يستعملو 
                                                             

1 Man 3 Malang. 2013. Profil Madrasah Terpadu MAN 3 Malang. Malang : Man 3 Malang.Hal :  4 - 01  
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، ألن ( نظام تعليميتو خيتلف بالفصول األخرىMAKBIويف الفصل اخلا  ) التعليمية خيتصره.

يف ىذا الفصل كل ادلدرس، مدرس الدرس العام ومدرس اللغة العربية يعّلم باستخدام اللغة 

دات العربية. ولذلك، تعليم كهارة الكالم يف ىذا الفصل متخّصص جدا يف استخدام مفر 

 2واصطالحو.

 عرض البيانات . ث

 االستبانة .1

الباحثة  تاعطىي أداة البحث األوىل اليت تستعمل الباحثة يف ىذا البحث.  االستبانة

الفصل إحدى عشر  يف تالميذال استجابة لتبحث 2163ديسمبَت  9استبانة يف التاريخ 

يف تعليم مهارة الكالم.  دباالنجادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة  االجتماعية الثالث

، ستجابةالتالميذ ادلناسب خبمس مراحل اال استجابةهبذه االستبانة، الباحثة تستطيع أن تعرف 

، األعلى أو ادلرحلة اخلامسة(، التنظيم )ادلرحلة الرابعة( ستجابة)مرحلة اال ىم الطبيعة بالقدر

. األوىل(الألوطأ أو ادلرحلة اإلستالم )ادلرحلة  ية( وجابة )ادلرحلة الثانالتقدير )ادلرحلة الثالثة(، اإل

ادلوافق، الَشّك، غَت ادلوافق  يف ىذه االستبانة، ىم ادلوافق جّدا،اختيار اإلجابة  ةىناك خامس

أما تصنيف السؤال ادلناسب دبرحلة  لكل سؤال. 5،4،3،2،6غَت ادلوافق جّدا بنقطة القدر و 

 يف اجلدول ما يلي : ستجابةاال

                                                             
 العالية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنق. المصدر من وثيقة المدرسة.  4
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 2اجلدول 

 ستجابةجدول تصنيف السؤال المناسب بمرحلة اال  

 ستجابةمرحلة اال منرة السؤال

 (Characteristic with skillالطبيعة بالقدر ) 4 – 6

 (Organizationالتنظيم ) 7 – 5

 (Valuingالتقدير ) 9 – 8

 (Respondingجابة )اإل 63 – 61

 (Receivingاإلستالم ) 65 – 64

اجلدول السابق ىو جدول عن مرحلة االستجابة اليت تناسبت الباحثة باألسئلة يف 

، ادلرحلة الثانية ىي التنظيم 4 – 6االستبانة. ادلرحلة األعلى ىي الطبيعة بالقدر يف السؤال منرة 

، ادلرحلة الرابعة ىي 9 – 8، ادلرحلة الثالثة ىي التقدير يف السؤال منرة 7 – 5يف السؤال منرة 

 .65 – 64، وادلرحلة األخَتة ىي اإلستالم يف السؤال منرة 63 – 61اإلجابة يف السؤال منرة 

 3اجلدول 

 التالميذ من االستبانة استجابةجدول نتيجة 

 ستجابةنتيجة اال اسم التالميذ منرة
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 56 عفٍت مدالينا حيدرة .6

 68 أنيسة شفَتة .2

 67 ديليا فوسفيتا .3

 69 حليا علياء شفى .4

 64 عفتيتا خوالنعمة قرّة األعُت .5

 59 إين حكمة الرسنا .6

 48 كوكوه رمحد نور احلسن .7

 79 الرس بوجاوايت .8

 77 نيماس زّكي نبيلة .9

 69 نسرينا زّكية رمضاين .61

 63 رزقي أسنياناندا .66

 67 رزقي ويسنو مولودينو .62

 63 شريل عملية عريف .63

 73 شريفة أيو دوي أريسا فوتري .64

 79 ثاين بورمناسري .65
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 45 يودا أنديكا درموان .66

 69 ألف برامانتا .67

النتيجة على هم حيصل ة. ألن بعضالتالميذ من االستبانة فهي ضعيف استجابةأّما نتيجة 

. من ىذه 51النتيجة األعلى من  على بعض اآلخر حيصلاللكن، و درجة.  51األقل من 

النتيجة، استطعت أن ترى أن يف ىذا الفصل وجدت االستجابة ادلتنوعة من التالميذ عند تعليم 

 مهارة الكالم.

سوى ذلك، باالستبانة الباحثة تستطيع أن تعرف عمر التالميذ، جنس وخلفية تربيتهم. 

. ستجابةالكالم ادلناسب دبرحلة االأسئلة فيو عن سلوك التالميذ يف تعليم مهارة  65ىناك 

ىو أسئلة عن التنظيم، سؤال  7-5ىو أسئلة عن الطبيعة بالقدر، سؤال منرة  4-6سؤال منرة 

سؤال منرة  ىو أسئلة عن االستجابة و 63-61ىو أسئلة عن التقدير، سؤال منرة 9-8منرة 

 ىو أسئلة عن اإلستالم. 64-65

 4اجلدول 

 ةنسؤال االستبامجموع إجابة لكّل جدول 

 منرة
 ربصل نقطة القدرمجلة التالميذ اليت 

 رلموع كّلي التالميذ
5 4 3 2 6 
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6. 1 9 6 2 1 

 تلميذ 67

2. 1 7 8 2 1 

3. 1 66 6 1 1 

4. 1 3 61 4 1 

5. 1 3 7 5 2 

6. 1 2 66 2 2 

7. 1 5 8 4 1 

8. 1 1 66 5 6 

9. 3 9 5 1 1 

61. 2 61 4 6 1 

66. 6 6 7 2 6 

62. 2 9 6 1 1 

63. 6 6 4 5 6 

64. 1 6 7 4 1 

65. 3 8 5 6 1 
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لكل السؤال، كم التالميذ حيصل التالميذ إجابة باجلدول السابق ربتوى الباحثة على رلموع 

اليت تواصفها هبذا اجلدول لكى  65 - 6يف السؤال منرة  6أو  2أو  3أو  4أو  5على النتيجة 

 لتقرأ.األسهل 

 5اجلدول 

 يتهمو جدول عمر التالميذ وجنسهم وخلفية ترب

 يةو خلفية الًتب اجلنس العمر االسم منرة

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األنثى 66 عفٍت مدالينا حيدرة .6

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 أنيسة شفَتة .2

 احلكوميةادلدرسة الثانوية  األنثى 65 ديليا فوسفيتا .3 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 حليا علياء شفى .4

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 عفتيتا خوالنعمة قرّة األعُت .5

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 إين حكمة الرسنا .6

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الذكر 66 كوكوه رمحد نور احلسن .7

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 67 الرس بوجاوايت .8

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األنثى 65 نيماس زّكي نبيلة .9
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 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األنثى 66 نسرينا زّكية رمضاين 6.

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األنثى 66 رزقي أسنياناندا .66

 ادلدرسة الثانوية احلكومية الذكر 66 رزقي ويسنو مولودينو .62

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 شريل عملية عريف .63

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 65 شريفة أيو دوي أريسا فوتري .64

 ادلدرسة الثانوية احلكومية األنثى 66 ثاين بورمناسري .65

 الثانوية اإلسالميةادلدرسة  الذكر 66 يودا أنديكا درموان .66

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الذكر 67 ألف برامانتا .67

 

بّينت الباحثة يف ىذا اجلدول عن رلموع التالميذ يف الفصل إحدى عشرة االجتماعية الثالث 

=  66التالميذ،  3=  65درسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق، عن عمرىم زلتوى يف ادل

 63ويف ىذا الفصل رلموع التلميذة أكثر من التلميذ ىم  ،التلميذان 2=  67و التلميذ 62

ادلالميذ زبّرجوا يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  61التالميذ. وعن خلفية الًتبويتهم، 4التلميذات و 

 التالميذ زبّرجوا يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. 7و
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6الرسم البيايّن   

 

 66التالميذ،  3=  65عمرىم زلتوى  التالميذ. و 67الفصل رلموع ادلالتيذ ىم يف ىذا 

 التلميذان. 2=  67التلميذ و 62= 

2الرسم البيايّن   
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 عمر التالميذ

 عمر التالميذ
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 األنثى



74 
 

رلموع التلميذة أكثر من التلميذ ىم  التالميذ. و 67يف ىذا الفصل رلموع ادلالتيذ ىم 
 التالميذ.4التلميذات و  63

3الرسم البيايّن   

 
ادلالميذ  61التالميذ. وعن خلفية الًتبويتهم،  67الفصل رلموع ادلالتيذ ىم يف ىذا 

 التالميذ زبّرجوا يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. 7زبّرجوا يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية و

يف عملية تقدير االستجابة، استخدمت الباحثة إحدى أنواع ادلقياس، ىو مقياس 

قياس لتقيس االستجابة، الرأي وإدراك الشخص أو اجملتمع عن ليكرت. عدة، استخدم ىذا ادل

بناء  3ظواىر اجملتمع. يف البحث، أثبتت لو الباحثة ىذه الظواىر دبعُّت مّث تصَت متغَّت البحث.

                                                             
3 . Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuakitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hal : 39- 39  
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44 

 المدرسة الثانوية الحكومية المدرسة الثانوية اإلسالمية

 خلفية تربوية التالميذ

 خلفية تربوية التالميذ



74 
 

على االستبانة استخدمت لو يف ىذا البحث زلتوى مخسة عشر سؤاال، فباحثة تثبت مقياس 

 أما تعيُت مقياس لبنود السؤال يبدأ بتعيُت ادلقياس األقّل وقدر بنود السؤال ورلموع األسئلة. 

 ادلقياس األعلى أّوال،فطريقتو ما يلي:

 رلموع التالميذ = ادلقياس األقلّ  ×القدر األقّل  -

 رلموع التالميذ = ادلقياس األعلى ×القدر األعلى  -

 وىو ما يلي : وطريقة تعيُت مقياس جملموع األسئلة متساوي بتعيُت مقياس لبنود السؤال،

 رلموع التالميذ = ادلقياس األقلّ  ×رلموع االسئلة  ×القدر األقّل  -

 رلموع التالميذ = ادلقياس األعلى ×رلموع االسئلة  ×القدر األعلى  -

رلموع األسئلة. وأّما مقياسهما  من ىذه الطريقة، استطعت تعيُت ادلقياس لبنود السؤال و

 يف اجلدول ما يلي:

 8اجلدول 

 ياس لبنود السؤالجدول مق

 حالة ثابتة نقطة القدر
 موّفق جّدا = قّوة جّدا 85 – 69
 موّفق = قّوة 68 – 52
 شّك = متوّسط 56 – 35
 غَت موّفق = ضعيف 34 – 68
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 غَت موّفق جّدا = ضعيف جدا 67 – 6
 85 – 69. وأما مرحلتو فهو  نتيجة مقياس لبنود السؤالىذا اجلدول ىو جدول 

موّفق = قّوة، نتيجة  احالة ثابتته 68 – 52موّفق جّدا = قّوة جّدا، نتيجة  احالة ثابتته

حالة ثابتتها غَت موّفق =  34 – 68ا شّك = متوّسط، نتيجة حالة ثابتته 56 – 35

 حالة ثابتتها غَت موّفق جّدا = ضعيف جدا. 67 – 6ضعيف، ونتيجة 

 9اجلدول 

 األسئلةجدول المقياس لمجموع 

 حالة ثابتة نقطة القدر

 موّفق جّدا = قّوة جّدا 6275 – 6126

 موّفق = قّوة 6121 – 766

 شّك = متوّسط 765 – 566

 غَت موّفق = ضعيف 561 – 256

 غَت موّفق جّدا = ضعيف جدا 255 – 6

  ي. وأما مرحلتو فهالسؤال موعمقياس جمليسمى باجلدول القبلي، ىذا اجلدول ىو جدول 

حالة  6121 – 766حالة ثابتتها موّفق جّدا = قّوة جّدا، نتيجة  6275 – 6126نتيجة 

 – 256حالة ثابتتها شّك = متوّسط، نتيجة  765 – 566ثابتتها موّفق = قّوة، نتيجة 
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حالة ثابتتها غَت موّفق جّدا =  255 – 6حالة ثابتتها غَت موّفق = ضعيف، ونتيجة  561

 ضعيف جدا. 

  ما تلي :بادلقياس فهو  ادلناسبةجة وأّما نتي

 61اجلدول 

 جدول الثّبات لكّل األسئلة والمجموعة

 حالة ثابتة نقطة القدر نمرة سؤال نمرة

 شكّ  36 6 .6

 غَت موّفق 25 2 .2

 موّفق 58 3 .3

 غَت موّفق 27 4 .4

 غَت موّفق 23 5 .5

 غَت موّفق 22 6 .6

 غَت موّفق 28 7 .7

 موّفقغَت  31 8 .8

 موّفق 61 9 .9
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 شكّ  41 61 .61

 غَت موّفق 32 66 .66

 غَت موّفق 27 62 .62

 غَت موّفق 32 63 .63

 غَت موّفق 68 64 .64

 موّفق 52 65 .65

 موّفقغير  515 مجموع كلّ 

إذا ترى قدر السلوك من رلموع األسئلة، فنستطيع أن نقال نتيجتو غَت موّفق أو 

 مهّة التالميذ عند تعّلم مهارة الكالم يف اللغة العربية. ضعيف. وبذلك، ليست لو

 المالحظة .2

استجابة ادلالحظة ىي أداة البحث الثاين اليت تستعمل الباحثة يف ىذا البحث لتبحث 

ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة التالميذ يف الفصل إحدى عشر االجتماعية الثالث 

 تستطيع الباحثة أن تالحظ ىذا الفصل عند تعليم مهارة الكالمدباالنج يف تعليم مهارة الكالم. 

 سرجانا. دبعلمة اللغة العربية ىي ميا الرمحة صنا 2163دمسبَت  2. تالحظ الباحثة يف التاريخ بو

، بعض التالميذ ليس هارة الكالم يف ىذا الفصلومن مالحظة الباحثة، أن عند تعليم م 

رؤو أن اللغة العربية صعب. يرى التالميذ أن ليحفظ ادلفردات واالصطالح هنم ذلم محاس أل
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يهتّم صعب جّدا حىت عند تعليم مهارة الكالم ىم غَت مسرور. لكن بعض التالميذ األخرى 

سهم. وىم يستعدون أن يتفّدمو إىل هبده الدراسة و ربّمس التالميذ إلجابة األسئلة من مدر 

 4األمام عند مدّرسهم يأمر يدريب احملّدسة يف األمام.

 الوثائق .3

وثائق ىي أداة البحث الثالث أو األخَت اليت تستعمل الباحثة يف ىذا البحث. تستطيع ال

ادلدرسة الباحثة أن تعرف نتيجة مهارة كالم تالميذ الفصل إحدى عشر االجتماعية الثالث 

العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة دباالنج بو. سوى ذلك، تستطيع الباحثة أن تعرف خلفية 

  5عمل والد التالميذ.ية و و ترب

 6اجلدول 

جدول نتيجة مهارة كالم التالميذ في الفصل إحدى عشر االجتماعية الثالث المدرسة العالية 

 6اإلسالمية الحكومية الثالثة بماالنج

 نتيجة مهارة الكالم االسم منرة

 91 عفٍت مدالينا حيدرة .6

 87 أنيسة شفَتة .2

                                                             
 .2163دمسبَت  9الفصل إحدى عشر.  ادلالحظة يف.  6
 . المرجع السابق. 7
8

 مدرس اللغة العربية.. مثيقة من 
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 87 ديليا فوسفيتا .3

 91 حليا علياء شفى .4

 91 عفتيتا خوالنعمة قرّة األعُت .5

 84 إين حكمة الرسنا .6

 91 كوكوه رمحد نور احلسن .7

 96 الرس بوجاوايت .8

 91 نيماس زّكي نبيلة .9

 87 رمضايننسرينا زّكية  .61

 91 رزقي أسنياناندا .66

 86 رزقي ويسنو مولودينو .62

 96 شريل عملية عريف .63

 87 شريفة أيو دوي أريسا فوتري .64

 96 ثاين بورمناسري .65

 88 يودا أنديكا درموان .66

 91 ألف برامانتا .67
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لدى ادلدرسة. ادلقياس تناسبت ىذه النتيجة بىذا اجلدول ىو اجلدول نتيجة مهارة الكالم. 

التلميذ. والتالميذ حيصل على  64، فهم  91وأّما التالميذ حيصل على النتيجة األعلى من 

 .التالميذ 3، ىم  91النتيجة األعلى من 

 7اجلدول 

في الفصل إحدى عشر االجتماعية الثالث المدرسة  والد التالميذ مهنةية و و جدول خلفية ترب

 7الحكومية الثالثة بماالنجالعالية اإلسالمية 

 والدال مهنة الوالد يةو خلفية ترب اسم والد التلميذ اسم التلميذ منرة

 يّ موّظف احلكوم ادلاجستَت أغوس أنانق فوزيا عفٍت مدالينا حيدرة .6

 أمحد فسيق اإلحسن أنيسة شفَتة .2
ادلدرسة الثانوية 

 احلكومية
 التاجر

 ديدي شونريادي ديليا فوسفيتا .3
ادلدرسة العلية 

 احلكومية
 موّظف األىليّ 

 موّظف األىليّ  ادلاجستَت مشفئ حليا علياء شفى .4

5. 
عفتيتا خوالنعمة قرّة 

 األعُت
 موّظف األىليّ  سرجانا ىَتي كومسادي

                                                             
 . زثيقة من اإلدارة المدرسة. 3
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 سوتريسنو إين حكمة الرسنا .6
ادلدرسة العلية 

 احلكومية
 التاجر

 موجيونو كوكوه رمحد نور احلسن .7
العلية ادلدرسة 

 ادلهنّـّية
 موّظف األىليّ 

 أمحد سعسيلو الرس بوجاوايت .8
ادلدرسة الثانوية 

 احلكومية
 موّظف احلكوميّ 

 زلمد مرتضى نيماس زّكي نبيلة .9
ادلدرسة العلية 

 احلكومية
 التاجر

 موّظف سرجانا سوينتو نسرينا زّكية رمضاين .61

 احلكوميّ موّظف  سرجانا ماسان رزقي أسنياناندا .66

 التاجر 3دبلوم  جيوو ويوىو رزقي ويسنو مولودينو .62

 موّظف سرجانا توتوط حبطَت عرف شريل عملية عريف .63

64. 
شريفة أيو دوي أريسا 

 فوتري
 موّظف احلكوميّ  سرجانا مسبح

 التاجرادلدرسة العلية  فوجي والويو ثاين بورمناسري .65



84 
 

 احلكومية

 موّظف احلكوميّ  سرجانا موجيونو يودا أنديكا درموان .66

 التاجر سرجانا زلمد مولك ألف برامانتا .67

 

خلفية تربوية وعمل والد التالميذ يف الفصل إحدى عشر بّينت الباحثة يف ىذا اجلدول عن 
 والدال ىناك مهنة. ىذا اجلدول ىو إحدى البيانات التكملة يف ىذا البحث. االجتماعية الثالث

 6موّظف األىلّية  األوالد، و 4األوالد، ادلوّظف الوالدان، التاجر  5ادلتنّوعة. موّظف احلكومّي 
 4الدبلوم،  6سرجانا،  7ادلاجستَتان،  2، فهم التالميذ لدى والد يةو ًتبالخلفية األوالد. وأما 

 احلكومية.ادلدرسة الثانوية  2ادلدرسة العلية ادلهنّـّية، و 6 ادلدرسة العلية احلكومية،
4الرسم البيايّن   
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7 

8 

3 

3 

المدرسة العلية  الماجستير سرجانا 5دبلوم 
 الحكومية

المدرسة العلية 
 المهّنّية

المدرسة الثانوية 
 الحكومية

 خلفية تربوية الوالد

 خلفية تربوية الوالد



84 
 

 4الدبلوم،  6سرجانا،  7ادلاجستَتان،  2لدى والد التالميذ، فهم  يةو ًتبالخلفية وأما 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية. 2ادلدرسة العلية ادلهنّـّية، و 6ادلدرسة العلية احلكومية، 

5الرسم البيايّن   

 

 4األوالد، ادلوّظف الوالدان، التاجر  5ادلتنّوعة. موّظف احلكومّي  والدال ىناك مهنة

 األوالد. 6موّظف األىلّية  األوالد، و
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 تحليل البيانات . ج

 ومهارة الكالم ستجابةاالعملية عديد االرتباط بين  .1

يف الفصل األّول أن الباحثة تستخدم الرمز االرتباط من سربمن برون  كما يبُّت 

(Spearman Brown لتعرف موجود العالقة أو االرتباط من )التالميذ ونتيجة مهارة   استجابة

ما  توجّي ليعطي التفسَت على معامل االرتباطكالمهم. لتعّرفو، استخدمت الباحثة جدول 

 8يلي:

  66اجلدول 

 عالقةجدول توجّي ليعطي التفسير على معامل ال

 مرحلة العالقةال فاصلة المعاملال

 ضعيف جّدا 10699 – 1011

 ضعيف 10399 – 1021

 متوّسط 10599 – 1041

 قويّ  10799 – 1061

 قوّي جّدا 60111 – 1081

                                                             
8. Sugiyono. 2012. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. Hal :  454  
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كما سبقت دبساعدة   Product Moment، تستخدم الباحثة صيغة يف عديد ارتباطهما

 وخطوات ربليلها كما يلي:.  SPSS for Windows Evaluation version 16.0الربنامج احلاسويب 

 SPSS for Windows Evaluation version 16.0 فتح الربنامج -

التالميذ من  استجابةوكتب نتيجة مهارة الكالم ونتيجة  ”Variable view“ضغط  -

  ”Type“يف عمود  ”Numeric“مث اختار  ”Name“االستبانة يف عمود 

 التالميذ. استجابةوأدخل نتيجة مهارة الكالم ونتيجة  ”Data view“ضغط  -

 ”Bivariate“مث ضغط  ”Correlate“و اختار  ”Analyze“بعدما ديلؤ كلها، ضغط  -

اختار  Correlation Coeffitients، ولـ ”Variable“نقل البنود والتقدير اجملموع إىل مربع   -
“Spearman”  

 ”OK“ضغط  -

 تالميذ يف ىذا اجلدول،ال استجابةوأما نتيجة االرتباط من نتيجة مهارة الكالم ونتيجة 

 فيما تلي :

 62اجلدول 

 (SPSSوكفاءة مهارة الكالم من عديد س ب س س ) ستجابةاالجدول نتيجة من عالقة 

نتيجة مهارة  ستجابةنتيجة اال
 الكالم

رمز سربمن برون  
(Spearman 

Brown) 10228 60111 نتيجة مهارة  معامل العالقة
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 الكالم اخبتار األمهّية  10378
 اجلملة 67 67
 معامل العالقة 10228 60111

 اخبتار األمهّية 10378  ستجابةنتيجة اال
 اجلملة 67 67

ىناك  .10228، فيستطيع أن يقال أّن قدر الفاصلة معاملو ىو رى من ىذا اجلدولتإذا 

ho>hi =1016<10378فho =  .دول توجّي ليعطي التفسَت على وإذا ينسب جبمرفوض

 عيف.مهارة كالمهم ض ةالتالميذ ونتيج استجابة، فمرحلة عالقة أة ارتباط بُت معامل االرتباط

 المناقشة . ح

التالميذ ونتيجة مهارة الكالم ىو ضعيف. ومن  استجابةمن نتيجة العديد، أن العالقة أو االرتباط بُت 
أن كثَت التالميذ ينحرف أن يهتّمبتعليم مهارة الكالم. لكن، بعض منهم غَت األمحس  ستجابةنتيجة اال

التالميذ يف التعّلم اليّؤثر  استجابةبتعّلمهم. وبعد أن يرى نتيجة ارتباطهما ضعيف، يستطيع أن يقال أّن 
، خاصة يف تعليم مهارة الكالم.(نتيجة تدريبهمنتيجة تعّلمهم )  



56 
 

 الباب الرابع

 المقترحاتو  نتائج البحث

 نتائج البحث . أ

التالميذ وكفاءة مهارة الكالم يف  استجابةعالقة بني عن  عمع بعد إنتهاء من إجراء لبحث اجل

فحصلت الباحثة على  الفصل إحدى عشر ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنق،

 النتائج فيعما يل :

يعطى اإلجابة غري جّيد. ادلقصود التالميذ عند تعليم مهارة الكالم بعض منهم  استجابة .1

ال، عند ادلدرسة تعطى السؤ  يف التعّلم. ألن عماسةمن التالميذ غري احل األكثر ىو بعض

ينحرفو أن ال يشرتك فيو. وعند يرى من إجابة االستبانة أّن التالميذ ينحرف أن يعتقد 

ىذا احلال يستطيع أن يرى أيضا، أّن التالميذ مهارة الكالم.  اللغة العربية صعب، اخلاص

حىت يسّببو أن ال ميلك الثّقة  يشعر الصعب ليحّفظ ادلفردات واإلصطالح يف اللغة العربية

. لكن، بعض اآلخر خمتلف. ىم يشعرون احلعماسة يف عند ادلدرسة تأمر ممارسة احملادثة

، أّن حتعّمس الكالم. ىذا احلال يستطيع أن يرىتعليم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة 

استجابة تعليم التالميذ عند تعليم مهارة وأّما  التالميذ عند ادلدرسة تأمر ممارسة احملادثة.
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تها يف الثّبات لكّل األسئلة وجمعموعىذا احلال يستطيع أن يرى من  الكالم ى  ضعيف.

 االستبانة. 

المهم ال ميلك العالقة التآثرة. ىذا احلال يذّل بأقّل التالميذ ونتيجة مهارة ك استجابةبني   .2

توجّ  ليعط  التفسري على معامل اسرتشاد جبدول ) 82220قدر العالقة بينهعما، ىو 

التالميذ الذي ترى الباحثة من االستبانة، أن التالميذ  استجابةب ىذا احلال يؤّكد. (االرتباط

يذّل استعداده ىي تعط  ادلدرسة لو ولو يفرحو. سوى ذلك، غري حاال يهعمل الوظيفة ال

تصنيع فيديو عن إحدى مواّد مهارة الكالم. من ليععمل إحدى وظائف مهارة الكالم، ى  

التالميذ ونتيجة مهارة الكالم، ى  ضعيف و عدم استجابة ىذا البيان يذّل أّن العالقة بني 

التالميذ يف التعّلم اليؤثّر نتيجة  استجابةالتأثري بينهعما. ولذلك، يستطيع أن يقال أّن 

 التالميذ.

 المقترحاتو  . ب

 الباحثة بعض ادلقرتحات البحث االتية: تث السابق، قدممن البيانات عن النتائج البح

ترجو من ىذا البحث دلدرسة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم  .1

أن يشعر التالميذ احلعماسة أيضا يف تعّلعمو واليعتقدىا   إىل وإبتكارمتلك كثري إبداع 

 كالدراسة الصعوبة.
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نتيجة التالميذ، ب ميلك عالقةالتالميذ ال  استجابة، ولو من ىذا البحث أن تكون ترجو .2

يستطيع لالتالميذ عند التعّلم  استجابةهتتّم  سة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربيةدلدرّ 

 يف تعّلعمو حىّت ميكن نتيجتو يستطيع أن يرتفع نتيجة من قبل.يراقب التالميذ أن 
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عمان: . التقليدية واإللكرتونيةالبحث العلمي واستخدام مصادر ادلعلومات عامر إبراهيم قند يلجي. 
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LEMBAR ANGKET SIKAP SISWA SELAMA PROSES BELAJAR MAHARAH 

KALAM 

 

A. IDENTITAS SISWA 

Nama : Jenis Kelamin : L / P 

Kelas / Absen : Latar Belakang Pendidikan : SMP / MTs 

Usia :  

B. PETUNJUK 

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan yang dapat dijawab dengan setuju, ragu-

ragu atau tidak setuju. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena setiap orang memiliki 

jawaban yang berbeda. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling sesuai 

menurut anda dan dalam pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai anda. Oleh karena itu, 

mohon kesediaannya untuk mengisi angket ini sesuai dengan pengalaman anda dalam 

pembelajaran maharah kalam. Dan atas bantuannya, peneliti ucapkan terima kasih. 

Dalam menjawab angket, anda dapat menberi tanda cek (√) pada kolom pemilihan yang 

tersedia di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan pilihan anda, dengan keterangan 

sebagai berikut. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. DAFTAR PERNYATAAN 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. Saya suka belajar Bahasa Arab      

2. Saya bangga berbicara dengan Bahasa Arab      

3. 
Saya cinta Bahasa Arab karena menunjukkan saya 

orang Islam 
     

4. 

Saya merasa PD ketika berbicara dengan Bahasa 

arab dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari 

saya di sekolah 

     

5. 
Saya tidak merasa terbebani mendapat PR Bahasa 

Arab 
     

6. Saya senang mengerjakan soal-soal Bahasa Arab      

7. Saya suka menghafalkan kosakata Bahasa Arab      

8. 
Saya lebih menyukai belajar Bahasa Arab daripada 

pelajaran lain 
     

9. 

Saya merasa rugi bila bolos atau tidak 

memperhatikan guru ketika menerangkan dalam 

pelajaran Bahasa Arab 

     

10. Saya benci belajar Bahasa Arab      

11. Belajar Bahasa Arab membosankan      

12. Belajar Bahasa Arab menghabiskan waktu      

13. Saya tidak suka belajar Bahasa Arab karena sulit      

14. Saya tidak suka berbicara dengan Bahasa Arab      

15. 

Ketika pulang sekolah, saya melupakan semua 

pelajaran Bahasa Arab yang telah diajarkan karena 

saya tidak suka Bahasa Arab 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية  

 المعلومات الشخصية .أ
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 002522153303رقم اجلوال : 
 lestari@yahoo.com_febiyanti: الربيد اإليليكرتوين 

 

 المستوى الدراسي .ب

 السنة املستوى الدراسي الرقم
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 2222-1116 األوىل كجابانان غمفول باسورواناملدرسة اإلبتدائية احلكومية  . 2

 2225-2222 املدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  غمفول باسوروان .3

 2221-2226 املدرسة العالّية السالفّية اإلسالمية األهلية باسوروان .4

قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية  (S-1)سرجانا  .5
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجبامعة موالنا مالك 

2212-2214 
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 KEMENTRIAN AGAMA RI 

MADRASAH TERPADU MAN 3 MALANG 

Jl. Bandung No. 7 Telp. 0341 551357 Fax. 0341 559779 Malang 

FORM PENILAIAN SISWA 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB (MAHARAH KALAM) 

Nama Guru Pengajar : MIA EL RAHMA SONA, S.AG 

Rombel / Kelas : XI IPS 3 

Program / Jurusan : IPS 

NO INDUK NAMA L / P NILAI 

1. 12022006 AFNI MADALINNA HAIDARA P 90 

2. 12022026 ANNISA SYAFIRA P 87 

3. 12022044 DELIA PUSPITA P 87 

4. 12022092 HILYA AULIA SYAFA P 90 

5. 12022093 IFTITA CHUNNI'MAH QURROTUA'YUNIN P 90 

6. 12022096 INE HIKMATUR RISNA P 84 

7. 12021105 KUKUH RAHMAT NURHASAN L 90 

8. 12022108 LARAS PUJAWATI P 91 

9. 1.2E+07 NIMAS ZAKY NABILA P 90 

10. 12022167 NISRINA DZAKIYAH RAMADHANI P 87 

11. 12022191 RIZKI ASTIANANDA P 90 

12. 12021193 RIZQI WISNU MAULUDINO L 86 

13. 12022211 SHERLY AMALIA ARIF P 91 

14. 12022221 SYARIFAH AYU DWI ARIESA PUTRI P 87 

15. 12022225 TSANI PURNAMASARI P 91 

16. 1.2E+07 YUDA ANDIKA DARMAWAN L 88 

17. 1.3E+07 ALVIN BRAMANTA L 90 

 

 

Nilai KKM 
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Correlations Spearman Brown 

   Nilai_Respon Nilai_Kalam 

Spearman's rho Nilai_Respon Correlation Coefficient 1.000 .228 

Sig. (2-tailed) . .378 

N 17 17 

Nilai_Kalam Correlation Coefficient .228 1.000 

Sig. (2-tailed) .378 . 

N 17 17 
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