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 ملخص
 

نورالمتقين العالية بالمدرسةالعوامل المؤثرة لنتائج تعّلم اللغة العربية للطلبة الصف الحادي عشر 
 8102/8102توالنج بوانج الغربية السنة الدراسية 

 
 انا أّم مسلمة

اللغة العربية ىي لغة مهمة تعليمها، وليس فقط لفهم الثقافات للذين يستخدموهنا، ولكن لدراسة 
من الذين لعبوا دورا ىاما يف تطوير التعاليم اإلسالمية. قلة صلاح تعّلم اللغة العربية يف ادلراحل الدراسية  التاريخ

ادلختلفة تتأثر بعوامل كثَتة، منها عوامل داخلية وعوامل خارجية. ىناك بعض الصعوبات يف تعليم اللغة العربية 
اليت تأيت من عدة العوامل اليت تؤثر على عملية التعليم. تأيت  توالنج بوانج الغربية نور ادلتقُت العالية بادلدرسة

 البحث على النحو التارل مشكلة ىذا لطلبة أنفسهم. ىذه العوامل من خارج الطلبة أنفسهم أو تأيت من داخال
بادلدرسةنور : "ما ىي العوامل اليت تسبب اطلفاض نتائج تعّلم اللغة العربية للطلبة يف الصف احلادي عشر 

 ".؟8108/8109ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية للسنة الدراسية 
 من خالل ادلدخل (field research) إن نوع البحث الذي تستخدمو الباحثة ىو حبث ميداين

النوعي. مت مجع البيانات من خالل طريقة الوثائق، وادلالحظة، وادلقابلة. تقنية ربليل للبيانات ادلستخدمة يف 
البحث ادلنهج النوعي  ىذا استخدم ىي تقنية تثليث البيانات )التثليث من مصادر البيانات(. ثالبح ىذا

 الطبيعية. الذي ىو هنج يبحثعن الظواىر أو األعراض
: أ. اىتمام  . العوامل الداخلية0ىناك نوعان من العوامل اليت تؤثر على نتائج تعّلم الطلبة، وتشمل 

: أ.  . العوامل اخلارجية، دبا يف ذلك8القدرة/احملتملة، د. دوافع الطلبة. الطلبة، ب. مواىب الطلبة، ج. 
بعض األمور اليت غلب مراعاهتا من قبل معلم اللغة العربية  ادلعلم، ب. والدين، ج. األصدقاء ود. ادلدرسة.

والعوامل اخلارجية. بشكل خاص وادلدرسة بشكل عام ىي العوامل اليت تؤثر على الطلبة سواء العوامل الداخلية 
ينبغي على ادلعلمُت وادلدرسة إيالء االىتمام لعوامل داخلية وعوامل خارجية للطلبة لَِتَتمّكن الزيادة يف نتائج 

 تعّلم الطلبة.
 

 اللغة العربية، ادلدرسةالعالية، نتائج التعّلم العوامل ادلؤثرة،:  الكلمات المفاتيح
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 شعار
 

ه إِنَّ  اده  ٱّللَّ ٓا أهره إِذه ا بِأهنفُِسِهۡنۗۡ وه يُِّروْا هه تَّٰى يُغه ا بِقهۡىٍم حه يُِّر هه ُ َله يُغه بِقهۡىٖم ُسٓىٗءا فهَله  ٱّللَّ

دَّ لههُ  ره ن  ۥ  هه ا لههُن هِّ هه اٍل  ُدونِهِۦوه   ِٔٔهن وه
 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia”.  

 
(Q.S Ar-Ra’d : 11)1 

 

 
 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), Hal. 

380 
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 إهداء
 

 : أىديت ىذه الرسالة العلمية إذل
 اّلذانن أيب أمَت شفاعة ادلرحوم، احملبوب وأمي سيت خاسبة الكاملة، احملبوبة. .0

احلب واإلرشاد  انيعطي وعلا، ديف سجو  دعاءدائًما لنجاحي يف كل  يدعوا
 .والدافع لتحقيق صلاحي

أكمال شفاعة، زلمد رػلان  أخ صغَتي و نظافة حسنة، احملبوبة أخت صغَتيت .8
 .صلاحي انتنتظر  اّلذان احملبوب.

 .االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج ، جامعةاجلامعة احملبوبة .3
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 ترجمة الكتابة
 

 أنا أمّ . 0995 سنة مايومن  6يف تاريخ مسلمة يف بنومانغان بارو  ولدت أنا أمّ 
يت والسيدة س السيد أمَت شفاعة ادلرحوم أشقاء من زوج 3من  البنت األوذلىي  مسلمة

 الغربية جبوان جتوالنادلتقُت  نور (TK) التعليم يف روضة األطفال ت ادلؤلفة. بدأخاسبة الكاملة
بتدائية االدرسة ادل يف، التعليم االبتدائي تمث استمر  8111/8110 عام يف تزبرجو 

 ؤلفة. وعالوة على ذلك واصلت ادل8117يف عام  تزبرجو بنومانغان بارو  احلكومية الثالثة
يف عام زبرجت و  يف ادلدرسة دار العلوم ادلتوسطة احلكومية فانراغان جايا توسطإذل ادلدرسة ادل

دار العلوم العالية احلكومية فانراغان  ت يف مستوى التعليم الثانوي العارل يفواستمر  8101
يف اجلامعة  تعليمها ةادلؤلف تاستمر  8103. ويف عام 8103وزبرجت يف عام   جايا

يف  والتعليم طالب يف كلية الًتبيةك اومت تسجيلهالمبونج  احلكومية رادين انتان اإلسالمية
 .اللغة العربية التعليم قسم
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 والتقدير كلمة الشكر  
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
القدير احلفيظ الذي ال  وتعاذل، سبحانو اهلل علىومع االمتنان  العادلُت، احلمد هلل ربّ 

 أعطي قد وىو الذي األرض على عباده جلميعالرمحة و العناية   ،يتوقف بإعطاء كل النعمة
 العظيم النيب سيدنا إذلدائمُت و متالزمُت  صالة و سالما.الرسالة ىذه الستكمال الفرصة
 إذل يوم القيامة. وومن تابع وأصحابو وأل إذلو  ،صلى اهلل عليو و السلم زلمد

 حبيث والتحفيز، النصح على األطراف من العديد تساعد الرسالة، ىذه كتابة أثناء
 األطراف، سلتلف دبساعدة يتعلق فيما. الرسالة ىذه إكمال يف الصعوبات على التغلب ؽلكن

 :الشرف أصحاب إذل شكرت أن ةادلؤلف ودت الرسالة، ىذه خالل من مث
الًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستَتر، انو خَت األ احلاج األستاذ الدكتور .0

والتوجيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة
 .أثناء الدراسة ةللباحثي

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستَت الدكتور .8
 .المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم

، ىجرية أمّ  ةوالدكتور  ادلاجستَت، ادلشرف االّول الدين، أمَت الدكتورندس .3
 مفيدة الذي واإلرشاد والنصح اوقتهم ناقدم الثانية. الذانادلاجستَتة، ادلشرفة 

 إلكمال ىذه الرسالة العلمية. جدا
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الًتبية والتعليم كلية   يف قسم التعليم اللغة العربية يف السيد والسيدة زلاضر .4
 ادلعرفة يعطون الذين االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة

 والتعليم بكلية الًتبية العربية اللغة قسم التعليم يف للدراسة للمؤلفة وادلساعدة
 إكمال للكتابة ؽلكن حبيث االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة

 .الرسالة العلمية ىذه
المبونج وادلوظفُت جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان  ادلركزية ادلكتبةرئيس  .5

من خالل توفَت ادلعلومات عن ادلراجع ادلوجودة  ؤلفةالعاملُت الذين ساعدوا ادل
 الكمال ىذه الرسالة العلمية و إلحتياجات ادلناقشة.يف ادلكتبة 

 رئيس ادلدرسة الذي أعطى اإلذن للمؤلةف S.Pd.I ،رضا علي زلمد السيد .6
 مجع يف ساعد الذي S.Pd.I ،اذلداية مشس زلمد السيد وكذلك ثالبح إلجراء

 .ادلعنيُت ادلوظفُت وبقية البيانات
الذين  PPL و KKN و الباء لقسم العليم اللغة العربية الصف يف زمالئي .7

 .الرسالة ىذه إكمال يفساعدوا 
 .الرسالة ىذه كتابة أثناء ةللمؤلف التشجيع قدمت اليت األطراف مجيع .8

 الذين أولئك ميعجل وتعاذل سبحانو اهلل إذل ةادلؤلف وتدعو الشكر، مع جنب إذل جنبا
. وتعاذل سبحانو اهلل من الهنائية مكافأة بادلو السالة العلمية ىذه كمالإ مساعدة يف قدموا

 أمُت...
8108 أكتوبار 81 ، المبونج بندر  

 

مسلمة      أم أنا  
0400181138   
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 43 ... ................................. أساليب التعّلم المختلفة .3
 43   ....................................... الشرطي التعلم . أ

 trial and error ..........................  42)) بالتجربة التعلم . ب
 42  ............................. (Herbart) التعاوني التعلمج.   
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 34   ... ..................... العوامل التي تدعم تعّلم اللغة العربية .3
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 لاألوّ  الباب
 مةمقدّ 
 

 الموضوع تأكيد . أ
 فهم يف األخطاء وذبنب ذلك من أبعد الرسالة العلمية ىذه ةادلؤلف صفت قبل

 على  تأكيد تعطى أن الضروري فمن ،الرسالة العلمية ىذه من موضوع ادلقصود عن 
 الصف طلبةلل العربية اللغة متعلّ  نتائجل ادلؤثرة العوامل" ىو الرسالة العلمية من ىذه وضوعادل

 الدراسية السنة الغربية العالية توالنج بوانج ادلتقُت نوردرسة دب عشر احلادي
8108/8109." 

 أو تعريفاتال طرح الضروري من ،ىذا البحث يف ادلناقشة على تركيزًا أكثر تكون لكي
 : التارل النحو على أخرى، أشياء بُت من ،وضوعادل يف ادلصطلحات

 العوامل .0
 اللغة التعّلم نتائج على تؤثر اليت والعوامل ،Purwanto Ngaliman قال كما

 : وىي العربية،
 .الفردية العوامل نسميها اليت احلي الكائن يف ادلوجودة العوامل ( أ

 .االجتماعية العوامل نسميها واليت الفرد خارجيف  ادلوجودة العوامل ( ب
 عامل ىو الفردية بالعوامل ادلقصود فإن أعاله، االقتباس على بناءً 

 ادلقصود أن حُت يف. الشخصية والعوامل الدافع التدريب، الذكاء، النمو،/النضج
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 يدرسوهنا اليت والطريقة وادلعلمُت ادلنزلية/  األسرية العوامل يشمل االجتماعية بالعوامل
 .االجتماعية والفرص ادلتوفرة والبيئة

ٕ
 

 مالتعلّ  نتائج .8
 ىو النفسي مالتعلّ (. جرا وىلم تنفيذ ،فعل) ربقيقها مت اليت النتائج ىي نتائج

 ٖ".حياتو احتياجات تلبية يف عالقتو مع للتفاعل ةالسلوكي نتيجةال تغيَت"
  نور المتقين العالية توالنج بوانج الغربية مدرسةال .4

 على تقوم تعليمية مؤسسة ىي نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية ادلدرسة
نور  ادلدرسة ادلدرسة احلالة، ىذه يف. توالنج بوانج الغربية يف تقع واليت ،يةالدين وزارة

 ةلباحثل اليت كانت ادلوضوع البحث درسةادل ىي ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية
 إلجراء البحث. 

حبث عن  ىو الرسالة العلمية ىذه موضوع من اذلدف أن فهم ؽلكن أعاله الشرح من
نور ادلتقُت العالية توالنج  درسةدب عشر احلادي الصف طلبةل التعّلم نتائجل ادلؤثرة العوامل

 .8108/8109 الدراسية السنة بوانج الغربية
 
 
 
 

                                                             
2
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) , Cet. ke-23, 

Hal. 74. 

3
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 41 
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 موضوعال الختيار أسباب . ب
 احلادي الصف للطلبة العربية اللغة تعّلم نتائجل ادلؤثرة العوامل" وضوعادل اختيار أسباب

 ىي" 8108/8109 الدراسية السنة الغربية بوانجادلتقُت العالية توالنج  دبدرسة نور عشر
 : كالتارل

 الًتبية. العلم بنطاق وثيقا ارتباطا البحث مشكلة ترتبط .0
 احلادي الصف طلبةل العربية للغة مالتعلّ  نتائج على ادلؤثرة العوامل على التعرف .8

 .نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية دبدرسة عشر
 

 البحث خلفية . ج
 اليت الوطنية الثقافات لفهم فقط ليس ،هامللتعلّ  مهمة لغة ىي العربية اللغة
 يف اإلسالمية التعاليم تطوير يف ىاماً  دوراً  تلعب اليت األمم تاريخ لدراسة ولكن تستخدمها،

 اإلسالم والدة من بالقرب. تارؼلية عالقة ذلا العربية اللغة أن دبعٌت األوذل، األيام ىذه
 .واحلديث القرآن دراسة يف كحكم ااستخدامه أيضا وؽلكن وتطويره،

ٗ 
 حد يف ضرورة ىو العربية اللغة متعلّ و  مسلممن رلتمعو  معظم الذي البلد باعتباره

 ؽلكن ال واحدة لعملة وجهُت مثل ىي اإلسالمي والدين العربية اللغة ألن وذلك. ذاتو
 شرطا باعتبارىا العربية اللغة تعلم أيضا يعٍت اإلسالم يدرس. البعض بعضها عن فصلها
 الدينية ادلدارس إنشاء من وكثَت ،مسلم أغلب من ذات دولة باعتبارىا القرآن،تقان إل إلزاميا

                                                             
4
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori Dan Praktek (Malang: Misykat, 2012), Hal. 

5 



 

22 
 

 ادلوضوعات دبثابة لتكون خلفها ليست العربية اللغة متعلّ  حبيث الدين أساس على وادلدارس
 .النظر إعادة وينبغي

٘ 
 من تتكون جدا، معقد موضوع ىي العربية اللغةأن  Umi Machmudah إضافة

 ادلعلمُت يتطلب شلا االستخبارات، أربعة تشمل اليت التطبيقية العلوم من متنوعة رلموعة
 أو التعليمية الوسائل استخدام يف وخاصة وادلعاجلة، ادلادية الطبقات من التمكن يف ادلعنيُت
 العربية اللغة زالت ال اآلن حىت األهن. طلبةال متعلّ ل مريح جويف جعل  ادلعلم مصلحة إنشاء

 بُت شعبية ليست العربية ألن وذلك. اإلصلليزية باللغة مقارنة طلبةال قبل من مطلوب غَت
 .هامتعلّ  يف وصعوبة العلوم رلمع ىي العربية افًتاض وكذلك الناس،

ٙ 
 ادلبادئ تكون أن غلب لذلك األم، اللغة تعلم عن ؼلتلف( جنبيةاأل) العربية اللغة متعلّ 
 تنفيذ وعملية وادلواد ،(ميالتعل ظلوذج) بالطريقة يتعلق فيما سواء سلتلفة، للتدريس األساسية
 والقراءة والكالم االستماع مهارة:  تشمل العربية اللغة اتقان يف ادلهارات رلال. التدريس
 .والكتابة

 .بادلعرفة وادلطالبة مالتعلّ  أمر ىو إلسالم التعاليم أبعاد أبرز من واحد
 اإلسالم 7

 جدا خاصة جائزة منح وأيضا ادلعرفة، واستكشاف ،للتعّلم الناس أمر إذل باإلضافة
 واإلمكانات للقدرات وفقا أنفسهم وتطوير ويدرسون دائما، يتعلمون الذين لألشخاص

 .طلبةال يف الواردة

                                                             
5
 Umi Machmudah, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), Hal. 69. 

6
 Ibid. Hal. 60.  

7
 Ibid. Hal. 1. 
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 : 8 اآلية يوسف، سورة القرآن يف. وتعاذل سبحانو اهلل قالو 
لَُّكۡن تهۡعقِلُىنه  ا لَّعه بِيّٗ ره نًا عه هُ قُۡرءهٰ ۡلنهٰ   ٕإِنَّآ أهنزه

Artinya: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf : 2)
8
 

 

 أفضل لفهم جداً  مهماً  دوراً  العربية اللغة معرفة فيو تلعب الذي ادلكان ىو ىذا
 ، عناصر ثالثة من يتكون نطاق ذلا العربية اللغة فإن ذلك، إذل باإلضافة. الدينية للتعاليم

 : وىي
  (Phonologikal System) الصوت نظام .0
  (Struktural System) اذليكل نظام .8
 (Vocabulary System) ادلفردات نظام .3

 ادلراد األىداف لتحقيق العربية اللغة متعلّ  عملية يف كبَت تأثَت ذلا العناصر ىذه
 كتبها اليت الصفراء والكتب واحلديث القرآن فهمل ىو العربية اللغة تعلم من الغرض. ربقيقها

 النشطة العربية اللغة باستخدام للتواصل طلبةال استهداف إذل باإلضافة الكالسيكية علماءال
 .الدينية الكتب لفهم السلبية أو

 ىو Basiran وفقا اللغة متعلّ  من الغرض أن حُت يف 9
 على القدرة ىي تطويرىا مت اليت القدرة. ادلختلفة االتصاالت سياقات يف االتصال مهارات
 .باللغة نفس عن والتعبَت وتقييم التفسَت وقوة والدور ادلعٌت التقاط

                                                             
8
 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), Hal. 

380 

9
 Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab (Kajian Teoritis dan Praktis), 

(Bandar Lampung: An-Nur Peers, 2004). Hal. 4-5 
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 قيمة أو األكادؽلي األداء لتحقيق الفرصة ذلم ػلق بالطبع ادلبدأ حيث من الطلبة كل
 من اختالفات لديهم الذين طلبةال أن واضحا يبدو اليومية احلياة واقع ذلك، ومع. مرضية
 يف تكون اليت مالتعلّ  وهنج والعادات العائلية واخللفية البدنية، والقدرة الفكرية القدرة حيث
 .البعض بعضهم مع طلبةال بُت جدا واضح األحيان بعض

 يف. عديدة بعوامل تتأثر ادلختلفة الدراسية ادلراحل يف العربية اللغة متعلّ  يف صلاحا أقل
 يف وتسبب والصعوبات، العقبات من العديد تواجو طلبةال األحيان من كثَت يف مالتعلّ  عملية
 أنفسهم، طلبةال نفسية عوامل عن أيضا وأحيانا جسدي، اضطراب قبل من األحيان بعض

 الداخلية أو الفردية العوامل من واخلارج الفردية الذات عن الناشئة االضطرابات وكذلك
 .اخلارجية والعوامل

 أن ؽلكن مالتعلّ  صعوبات إذل تؤدي أن ؽلكن اليت العوامل أن ،Oemar Hamalik ووفقا
 : يلي ما على تصنف

 .النفس عن الناشئة العوامل .0
 .ادلدرسية البيئة من الناشئة العوامل .8
 و، األسرية البيئة من الناشئة العوامل .3
 .اجملتمع بيئة من الناشئة العوامل .4

ٔٓ 
 
 

                                                             
10

 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Dalam Belajar, (Bandung: Tarsito, 

2010), Hal. 117. 
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 : التارل النحو على تفسَته ؽلكن ، أعاله ادلذكور التأكيد إذل استناًدا
 حالة طبيعة ىي واليت الداخلية، العوامل وىي ،النفس عن الناشئة العوامل .0

 : شكل يف ىذا يكون أن وؽلكن الفرد،
 .واضحة تعليمية أىداف ؽللك ال ( أ

 .التعلم دلواد مالتعلّ  حافز نقص ( ب
 .الصحة إزعاج يتم ما غالبا ( ج
 .منخفضة ميتعل مهارات ( د
 .الدراسة عادات سوء ( ه
 .اللغة إتقان عدم ( و

ٔٔ 
 بشكل منسقة غَت أو كافية غَت ادلدرسية البيئة حيث ادلدرسية، البيئة عوامل .8

 من القادمة العوائق تشمل. كذلك مالتعلّ  يف طلبةال صلاح إذل تؤدي سوف جيد
 : يلي ما( ادلعلم) ادلدرسة

 .الدروس عند ادلعلم هبا يقدم اليت الطريقة ( أ
 .القراءة مواد نقص ( ب
 .(العرض ، الكتابة) األدوات نقص ( ج
 .طلبةال قدرة مع تتوافق ال تعليميةال وادادل ( د
 .للغاية كثيفة دروس تنظيم ( ه

ٕٔ 

                                                             
11

 Ibid., Hal. 119. 

12
 Ibid., Hal. 124. 
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 :مثل ،طلبةال على للغاية مؤثرة األسرية البيئة تكون حيث األسرية، البيئة عوامل .3
 .واألم األب بُت االنسجام عدم ( أ

 .منخفضة عائلية حياة ( ب
 : مثل اجملتمع، بيئة من العوامل .4

 .عشوائية منطقة ( أ
 .ادلشاغب اللعب زميل ( ب

ٖٔ 
 م،التعلّ  يف طلبةال يواجهها اليت الصعوبات أسباب ىي أعاله، ادلذكورة األربعة العوامل

 مالتعلّ  نتائج ربسُت أجل من وادلساعدة للتوجيو طلبةال صعوبات إذل ماسة حاجة وىناك
 .ادلثلى النتائج ربقيق أجل من تواجهها اليت ادلختلفة الصعوبات وذبنب

 واجب ىي طلبةال لدى مالتعلّ  صعوبات على للتغلب ادلبذولة اجلهود أن ادلؤكد من
 من رئيسًيا جزءًا ويصبحون دورًا ادلدرسون يلعب. ادلنزل يف األمور وأولياء وادلربُت معلمُتلل

 اخلاصة مالتعلّ  صعوبات على التغلب على ادلعلمُت قدرة فإن لذا تنفيذىا، يتم اليت الدروس
 .ومفيدة ناجحة مالتعلّ  عملية تكون حىت ضرورية طلبةبال

 نتعلم أن األصعب العلم اعتبار إذل ؽليل العربية اللغة متعلّ  أن يبدو الوقت ىذا خالل
 التدريس وقت زبصيص عن تنتج اليت ينمو افًتاض. األخرى األجنبية اللغات دراسة من

 على. بالعربية البيئة الناطقة وجود وعدم العربية اللغة تعلم مرافق توافر وعدم كافية، ليست
 على التشجيع وكذلك العربية، اللغة متعلّ  دعم يف جدا مهم دور ذلا ناطقة بيئة من الرغم
 (.احلب) عاطفي أكثر يف واحدة مرة اضافيا دافعا يبدو يتطلب العربية اللغة دراسة

                                                             
13

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 185. 
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 استخدام عن نامجة تكون العربية يف طلبةال يواجهها اليت الصعوبات أن أيضا وؽلكن
 التعليمية ادلؤسسات يف ميالتعل عملية ربقيق ما كثَتا نرى وضلن دقة أقل ىي اليت األساليب
طريقة العربية يستخدم  اللغة ادلعلمُت غالبية فإن اخلصوص، وجو على إندونيسيا يف االسالمية

 اللغة متعلّ  يف عليهم صعًبا انطباًعا بالتأكيد ادلوضوع ىذا يعطي ،القواعد يف تقدًن ادلواد
 جدا صعبة لغة ىي العربية اللغة أن يفًتض طلبةال أن ادلستغرب من فليس وبالتارل،. العربية
 .مالتعلّ  على

ٔٗ 
 بسبب فقط تسبب ال طلبةلل يةميتعلال نتائجأن منخفضة ال آخرون، Utari ووفقا

 : وىي أخرى، عوامل من سببو يكون أن ؽلكن ولكن ،يف التعّلم طلبةال ضعف
 العوامل أحد ،طلبةلل ادلعريف التطور على أيًضا اخلارجية العوامل تؤثر أن ؽلكن"
 ةلبللط التعليمية النتائج ترقية يف دور ذلا وادلعلمُت أخرى، وبعبارة. مادلعلّ  ىو اخلارجية

 توفر أن ؽلكن اليت ميالتعل اسًتاتيجية تصميم أو إنشاء إذل ادلعلمون ػلتاج حبيث
 الذاتية الدوافع وبالتارل م،يالتعل عملية يف بنشاط للمشاركة طلبةلل الفرص من العديد

  ٘ٔ".مالتعلّ  يف الذايت طلبةال يف
 مالتعلّ  نتائج أن ذكر ،Ngalim Purwanto ل وفقا أعاله، ادلذكور الرأي مع سباشيا

 : التالية العوامل من بالتأكيد تتأثر اجليدة
 العوامل ذلك يف دبا شخص، كل تشمل اليت العوامل: وىي الداخلية، العوامل .0

 .مالتعلّ  يف الشخص فشل أو صلاح ربدد اليت والعقلية البدنية

                                                             
14

 Zulhannan, Op. Cit., Hal. 83-84. 

15
 Utari dkk, Faktor-faktor Prestasi Belajar Siswa, (Yogyakarta: Aksara Pres, 2009), Hal. 30.  
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 سبيل على ادلعٍت، الفرد خارج من تنشأ اليت العوامل: وىي اخلارجية، العوامل .8
 والبيئة ميالتعل أدوات كفاية وعدم بادلتطلبات، تفي ال دراسة غرفة ادلثال

 .الطبيعية والبيئية االجتماعية
ٔٙ 

 اخلارجية العوامل ذبميع يتم. طلبةال خارجيف  ادلوجودة العوامل ىي اخلارجية العوامل
 .اجملتمعية والعوامل ادلدرسية والعوامل ،األسرية العوامل:  عوامل ثالثة يف

 األسرة يف احملددة العوامل من واحد. طلبةال حياة إذل األقرب البيئة ىي األسرية البيئة
 من جو يف الطفل فيو يتطور وضع خلق على قادرين الوالدين يكون أن غلب. الوالدين ىو
 تؤثر اليت العوامل. يوم كل حياهتم يف األسرة أفراد من فرد كل يظهره والتعاون والصدق الود

 عالقات التعليم، طرق ذلك يف دبا األسرة، يف األطفال متعلّ ال نتائج على كبَت بشكل
 .األسرة واقتصاد األطفال مع الوالدين

 بُت العالقة. طلبةلل مالتعلّ  نتائج ربدد كما طلبةال يدرس حيث كأماكن ةرسادلد
 استخدامها يتم اليت ميالتعل وطرق ادلناىج اآلخرين، طلبةال مع طلبةال عالقة وادلعلم، طلبةال

 جاذبية أقل ىي واليت ادلدرسة يف ادلوجودة ادلشاكل ستقلل. طلبةال ذلؤالء مالتعلّ  نتائج ربدد
 احلصول مت اليت مالتعلّ  نتائج تعظيم يتم لن حبيث ادلدرسة يف مبالتعلّ  طلبةال اىتمام من طلبةلل

 .عليها
 حول اجملتمع كان إذا. طلبةلل مالتعلّ  نتائج على أيًضا طلبةال حول اجملتمعية احلياة تؤثر

 مالتعلّ  تعطيل يتم لذلك، ونتيجة. البيئة يف طلبةال على سلًبا يؤثر فإنو سيئة، عادة ذلا طلبةال
 باألشياء طلبةال يتأثر جيدة، طلبةال بيئة كانت إذا وبالعكس،. مالتعلّ  روح طلبةال يفقد وحىت
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 نتائج تكون وسوف أكرب، جبدية الدراسة على طلبةال يشجع أن ؽلكن التأثَت ىذا. اجليدة
 .جيدة عليها احلصول يتم اليت مالتعلّ 

 على تؤثر اليت العوامل أن ستنتجت أن ةللكاتب ؽلكن السابقة، اآلراء بعض إذل استناًدا
 ادلعلمون يلعب. اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل ىي طلبةلل ادلنخفضة التعليمية النتائج

 ادلواد يف عشر احلادي الصف طلبةلل متعلّ  ونتائج جودة ربسُت يف ىاماً  دوراً  خارجية كعوامل
 لعملية الوقت نفس يف وؼلطط يفكر وأن االنتباه، يلفت أن ادلعلم على وغلب العربية،

 ويريدون ومتحمسُت مهتمُت طلبةال يكون حبيث ،طلبةلا لالىتمام مثَتة موتعلّ  تعليميةال
 .فعاال التدريس يصبح حىت العربية اللغة يف موالتعلّ  التعليم عملية يف ادلشاركة

 الدراسية، ادلناىج تطوير يف سواء اخًتاقات، إذل حاجة ىناك التعليم، جودة ترقية يف
 ويتعلمون طلبةال يهتم حبيث التحتية والبنية التعليمية ادلرافق إصلاز أو م،التعلّ  يف االبتكار أو

 .للعلم األساسية ادلفاىيم على العثور يف العربية اللغة لتعلم
 وادلواد واحملتوى باألىداف ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة عن عبارة ادلنهج

 لتحقيق ميالتعل أنشطة لتنفيذ توجيهية كمبادئ ادلستخدمة الطرق إذل باإلضافة التعليمية
 عن فضالً  الوطٍت التعليم أىداف اخلاص اذلدف ىذا ويشمل. عينةادل تعليميةال أىداف

 إعداد يتم لذلك،. طلبةوال التعليم ووحدات ادلنطقة، وإمكانيات وظروف خصوصيات
 واإلمكانات لالحتياجات التعليمية الربامج تعديل لتمكُت التعليم وحدات قبل من ادلناىج

 .ادلنطقة يف
 التعليم معايَت إذل" ادلتنوع التعليم" مصطلح يشَت الوحدة مستوى مناىج تطوير

 معايَت من الوطنية التعليم معايَت تتكون. الوطنية التعليم أىداف ربقيق لضمان الوطنية
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 واإلدارة، التحتية، والبنية وادلرافق التعليم، وموظفي اخلرغلُت، وكفاءات والعمليات، احملتوى،
 احملتوى معايَت وىي الثمانية، الوطنية التعليم معايَت من اثنُت. التعليمي والتقييم والتمويل،
 .الدراسية ادلناىج تطوير يف التعليم لوحدات الرئيسية ادلراجع ىي واخلرغلُت

 والتقييم والبحث التفكَت من ينتج الذي ادلنهج ىي األساسية والكفاءة الكفاءة معايَت
 إعداد يف اجلديد ادلنهج ىذا يساعد أن ادلتوقع من. قبل من تطبيقو مت الذي ادلنهج من
 يف وذكيُت أكفاء خرغلُت إلنتاج ادلنهج ىذا إنشاء مت. ادلستقبل يف التحديات دلواجهة طلبةال

 .الوطنية الشخصية وربقيق االجتماعية النزاىة بناء
 أدت اليت الدراسات من العديد إجراء مت األساسية، والكفاءة الكفاءة معايَت تنفيذ يف

 أشكال من واحد شكل كما. تعليمي إلبداع كنتيجة اخلدمة وكفاءة مهارة ربسُت إذل
 .الدراسية ادلناىج تنفيذ من سلتلفة ظلاذج ادلتقدمة ادلناىج تنفيذ وفعالية كفاءة

 مناىج تطوير غلب ومقارنة، تنافسية دبيزات اخلرغلُت يتمتع حبيث ادلدارس، سياق يف
 االستجابة الدينية ادلدارس تستطيع حىت ذلك ويتم. الكفاءة على قائم هنج مع ادلدارس

 والفن، والتكنولوجيا والعلوم ادلعلومات رلال يف التطورات دلختلف استباقي بشكل ادلؤسسية
 .ميالتعل برنامج أعلية ادلدنية ادلدارس تفقد لن الطريقة، وهبذه. الالمركزية مطالب وكذلك

 ظلو الدينية ادلدارس يف ادلطورة الكفاءة أساس يضمن أن غلب ذلك، على عالوة
 والفنية األكادؽلية القدرات من التمكن ،احلياتية ادلهارات إتقان وتعاذل، سبحانو هلل اإلؽلان
 للتعليم الوطنية الدراسية ادلناىج تطوير يتم االعتبارات، ىذه مع. الكاملة الشخصية وتنمية
 ادلدارس يف طلبةلل الدينية االحتياجات تعكس واليت الكفاءة على القائمة ادلدارس يف الديٍت
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 اللغة مناىج تطوير يف كمرجع ادلعيار ىذا استخدام ادلتوقع من. الوطٍت ادلستوى على الوطنية
 .ادلدرسة / ادلنطقة الحتياجات وفقا ادلدارس يف الديٍت التعليم يف ادلتضمنة العربية

 على طلبةال تشجيع يتم العربية، الفصول يف. األساسي ادلنهج ىو العريب ادلنهج
 تشجيع يتم. ومناقشتو النص ومقارنة اآلراء عن والتعبَت والكتابة القراءة يف بنشاط ادلشاركة

 يف سواء يوم، كل عليها العثور ؽلكن اليت اآلداب من عدد واستكشاف متعلّ  على طلبةال
 اخلاصة ثقافتهم متعلّ  ؽلكنهم ادلعرفة، ىذه مع. واإللكًتونية ادلطبوعة اإلعالم وسائل شكل

 نقدي بشكل والتفكَت ادلفهوم ملتعلّ  النص استخدام ذلك بعد ؽلكنهم. األخرى والثقافات
 .العادلي واجملتمع عادلهم حول

 من الكثَت. للغاية ملح أمر اإلصلليزية، بعد ثانية أجنبية كلغة العربية اللغة إتقان
 تأيت والفن النفس وعلم واالقتصاد البحتة والعلوم اذلندسة رلاالت يف العلوم عن ادلعلومات

 .احمليطة البيئة مع األجنبية اللغات بعض يف للتواصل وسيلة وكذلك العربية، الكتب من
 وتعبَت لفهم والكتايب الشفهي التواصل مهارات يطّور موضوع ىي العربية اللغة
 كأداة وظيفتها مع سباشياً . والثقافة والتكنولوجيا العلوم وتطوير وادلشاعر واألفكار ادلعلومات

 من الدراسية ادلناىج إعداد يتم كتابًيا، أو شفهًيا سواء وادلشاعر واآلراء األفكار عن للتعبَت
 مثل اللغوية اجلوانب/بالعناصر مدعومة ،يةالعرب طلبةلل األولية األساسية ادلهارات ربقيق أجل

 .الكتابةو  القراءةو  الكالمو  االستماع: 
 االستماع وىي جوانب، أربعة العربية اللغة ملتعلّ  األساسية الدروس رلال يشمل

 مهارة تساىم ادلثال، سبيل على. مًتابطة األربعة اجلوانب ىذه. والكتابة والقراءة والكالم
 من القدرات ىذه ستعزز بدورىا واليت بالعكس، والعكس ،الكالم مهارة تنمية يف االستماع
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 شكل يف القراءة مهارة يف تسهم الكتابة مهارة. ذلك غَت أو طلبةال لدى القراءة مهارة خالل
 .الكتابة مهارة على جدا مؤثرة والقراءة والكالم االستماع على والقدرة وثائق أو نص

 العامة بالقواعد االىتمام إذل العربية اللغة تدريس ػلتاج صعباً، يةالعرب يعترب ال حىت
 : تشمل القواعد ىذه. العربية اللغة لتدريس

 يفهمها بسيطة كلمات مع حىت دبحادثة، يبدأ أن غلب العربية اللغة تدريس .0
 .ويفهموهنا طلبةال

 يصبح حبيث للغاية مهم أمر ىذا. الدعائم باستخدام الدرس مادة تقدًن حاول .8
 توفَت غلب) العربية الدروس فهم تسهيل على ويساعد وعاطفًيا مشوقًا التدريس
 .(تعليمية وسائل

 .معٌت وذات مغزى ذات مجل على التدريس يركز أن غلب .3
 تدريب غلب اخلمسة، طلبةال حواس مجيع ينشط أن غلب العربية اللغة تعليم .4

 وتدريب القراءة على التدريب إذل واالستماع والعيون، احملادثة، على اللسان
 .والتأليف الكتابة على األيدي

 مستوى حسب تعديلها يتم وأن االنتباه العربية اللغة دروس ذبذب أن غلب .5
 و ،وقدرهتم طلبةال تطور

 .العربية باللغة والقراءة والكتابةكالم ال على طلبةال تدريب غلب .6
ٔ7 
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 سواء) ذىنياً  طلبةال ضعف نقاط عن أيًضا ناذبة مالتعلّ  صعوبات تكون أن ؽلكن
 بسبب أو ادلعٍت الشخص قبل من عليها التغلب يصعب واليت( اخلربة أو الوالدة من ولدوا
 .التعليمية والعادات اللغوية ادلهارات إتقان وعدم واإلرىاق واحلماس واإلرشاد االىتمام عدم

 .العربية للغةل يةميتعل مواد توفَت يف ادلدرسُت التقاط يف الصعوبات وكذلك
 خالل من األقل على طلبةال يواجهها اليت ادلشكالت على العثور ادلمكن من يزال ال

 : مثل اجليدة ميالتعل تقنيات باستخدام حلها
 .تدريسها سيتم اليت ادلواد اختيار يف .0
 .للمناقشة اختيارىا مت اليت ادلواد خرغلو .8
  .اإلعالم وسائل استخدام ذلك يف دبا التدريس، تقنيات ربديد .3
 .التقييم .4

ٔ8 
 غلب اليت ادلفردات ميتعل اسًتاتيجيات يعرف أن ادلعلم على غلب ذلك، إذل باإلضافة

 : وىي االعتبار، بعُت أخذىا
 ،طلبةال لقدرة وفقا ادلفردات استخدام حفظ ادلعلمُت على غلب. االدخار مبدأ .0

 .فقط ادلطلوبة الكلمات زلاولة خالل من أي
 اليت( اجلملة يف ادلضمنة) السياق يف ادلفردات نقل يتم أن غلب. السياق مبادئ .8

 والعينات الصور مثل التعليمية الوسائل أو النقل وسائل خالل من فهمها سبق
 .الًتمجة خالل من وليس ذلك، إذل وما
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 على تدريسها يتم اليت ادلفردات اختيار غلب. والتدرجات االختيار مبادئ .3
 .الصعب إذل السهل من التدرج مبدأ على وتعرف األولوية سلم أساس

 العالية ادلتقُت نور دبدرسة العربية ادلعلم اللغة اآلن حىت أعاله، التعرض عن ترتبط
 أصعب طلبةال ذبعل أن ؽلكن اليت األشياء على التغلب ػلاول زال ما الغربية توالنج بوانج

 و العربية اللغة متعلّ  يف الكفاءة قوة تطوير على القادرةربسُت الطريقة  وىي العربية ملتعلّ 
 .العربية اللغة ملتعلّ  طلبةال ربفيز

 اللغة متعلّ  ربسُت ىو طلبةال بو يقوم أن غلب الذي اجلهد فإن ذلك، إذل باإلضافة
 ادلدرسة مكتبة يف العربية باللغة ادلتعلقة أو العربية ادلدرسية الكتب استعارة خالل من العربية
 باإلضافة. اللغوية العربية ادلفردات وإثراء النحو والصرف علوم واستكشاف دبهامهم للقيام

 يف. القرآن قراءة يف ادلعٌت وفهم تسهيل ىو العربية اللغة مبتعلّ  طلبةال اىتمام فإن ذلك، إذل
 دبدرسة تتبعها أن غلب اليت ادلوضوعات من واحدة ىي العربية باللغة ادلوضوعات أن حُت
 .الغربية العالية توالنج بوانج ادلتقُت نور

 Muhammad Samsul السيد العربية، باللغة ادلادة مدرسي مع مقابالت على بناء 

Hidayat، احلصول 8108 أبريلمن  80 يفالغربية  العالية توالنج بوانج ادلتقُت نور دبدرسة 
 ويرجع. العقبات من العديد ىناك كانت العربية، اللغة تعلم عملية يف أنو معلومات على
 ادلدارس خارج من طلبةال ىناك أن يعٍت وىذا ،طلبةال خلفيات يف االختالفات إذل ذلك

 بأهنم طلبةال بعض من اعًتاف ىناك نفسها، الداخلية ادلدارس داخل من وبعضهم الداخلية
 .االبتدائية ادلدارس يف العربية باللغة دروًسا يتلقوا دل

ٔ9 
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 غللس يزال ال كان بينما العربية باللغة ادلعرفة يف نقص ىناك كان ذلك، إذل باإلضافة
 لكن. العربية اللغة دروس تلقي يف صعوبة واجهوا فقد لذا ،( SMP) اإلعدادية ادلدرسة يف

 يف صعوبات أيًضا احلكومية ادلدارس من يأتون الذين طلبةال يواجو أن إمكانية يتطلب ال ىذا
 التعليمي التحفيز اطلفاض بسبب وأيضاً  الًتمجة يف وخاصة العربية، اللغة يف دروس تلقي

 .ادلرضية غَت مالتعلّ  ونتائج التحتية والبنية ادلكتملة غَت وادلرافق ،طلبةلل
اللغة  موالتعلّ  عليمالت عملية يف ،الغربية العالية توالنج بوانج ادلتقُت نور يف ادلدرسة

 من العديد ىناك. علم النحو والصرف مالتعلّ  يف وخاصة عقبات، عدة واجهت العربية
 الرغم على ادلفردات، إتقان عدم ذلك يف دبا العربية، اللغة متعلّ  يف طلبةال تواجو اليت العقبات

 والقواعد العربية ادلفردات معرفة ىو العريب النص فهم يف الرئيسي العاصمة رأس أن من
 .العربية

ٕٓ 
 ادلدارس من يتخرجون الذين طلبةلل ادلتنوعة اخللفيات فإن ذلك، إذل باإلضافة

 وادادلب ادلتعلقة ادلصدرية الكتب ونقص العربية، باللغة أساسية معرفة لديهم ليس اإلعدادية
 توفَت مثل العربية، اللغة متعلّ  يف بعد تكتمل دل اليت التحتية والبنية العربية باللغة يةميالتعل

 باإلضافة عربًيا، قاموًسا ؽللكون ال الغالب يف أنفسهم طلبةال حىت أقل تزال ال اليت القواميس
 ادلستوى من أقل درجة على ػلصلون ادلتوسط يف العربية، اللغة تعلم يف طلبةال متعلّ  نتائج إذل

 .الدراسي الفصل اختبارات يف أو اليومية االختبارات يف سواء القياسي،
 مالتعلّ  نتائج أن ادلعروف من كان األورل، ادلسح خالل ادلالحظات نتائج إذل استناداً 

 : يلي كما كانتالغربية   العالية توالنج بوانج ادلتقُت نور ادلدرسة يف طلبةلل العربية
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 0.0 الجدول
المتقين  نور بمدرسة عشر الحادي للصف العربية للغة مالتعلّ  نتائج مالحظة

 ٕٔ 8102/8102السنة الدراسية  الغربية العالية توالنج بوانج
 القدرة اسماء الطلبة رقم

KKM بيان م/ر نتيجة 
0 Afriansyah 75 70 كامل ر 
8 Ahmad Khan 75 68 كامل ر 

4 Ainun Rabitoh 75 60 دل يكمل م 

3 Angga Fathur Ramadhan 75 60 دل يكمل ر 

2 Annisa Ninditya Utami 75 60 دل يكمل م 

2 April Lia Lestari 75 71 كامل م 

2 Bayu Subakti 75 74 كامل ر 

2 Beby Muslianti 75 62 دل يكمل م 

2 Dinda Vo 75 62 دل يكمل م 

01 Fanny Restia 75 62 دل يكمل م 

00 Fatimah Tujahro 75 67 كامل م 

08 Fitri Syafira 75 60 دل يكمل م 

04 Heru Gustiana A 75 73 كامل ر 

03 Intan Kurniawati 75 60 دل يكمل م 

02 Junio Hidayatullah Lazma P 75 60 دل يكمل ر 

02 Lely Azzahwa Rahmawati 75 71 كامل م 

02 M. Abizar Ghiffari 75 60 دل يكمل ر 

02 M. Firmansyah 75 74 كامل ر 

02 M. Ikbal 75 58 دل يكمل ر 

81 M. Miftahul Sukron 75 70 كامل ر 

80 M. Nur Faizin 75 63 دل يكمل ر 

88 M. Vithor Al Faqih 75 62 دل يكمل ر 
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84 Maulana Anwar 75 63 دل يكمل ر 

83 Maya Utami 75 63 دل يكمل م 

82 Novita Laudya 75 55 دل يكمل م 

82 Riya Saputri 75 59 دل يكمل م 

82 Roza Mafitri 75 60 دل يكمل م 

82 Santi Asyifa 75 72 كامل م 

82 Syarifah Nadya 75 60 دل يكمل م 

41 Torik Aziz 75 61 دل يكمل ر 

40 Vanessa Abrillia 75 50 دل يكمل م 

48 Vera Khornelia Sari 75 72 كامل م 

44 Wella Octari 75 63 دل يكمل م 
 2163 عدد

 63,62 متوسطة القيمة

 ادلتقُت العالية توالنج بوانج نور دبدرسة عشر احلادي الصف من مالتعلّ  نتائج : ادلصدر
 8108/8109السنة الدراسية  الغربية

 0.8 جدول
المتقين  نور بمدرسة عشر الحادي للصف العربية للغة التعّلم نتائج تلخيص

 8102/8102السنة الدراسية  الغربية العالية توالنج بوانج
 % تردد بيان نتيجة رقم

 %47,83 11 كامل <765 0

 %52,17 22 دل يكمل >765 8

 %100 33 عدد إجمالي
 

 أن ويظهر يُرى فإنو أعاله، مذكور ىو كما ادلسبقة واالستطالعات الوصف على بناءً 
 تشغيلها يتم دل الغربية ادلتقُت العالية توالنج بوانج نور دبدرسة عشر جرت اليت مالتعلّ  عملية
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 تؤثر اليت العوامل ىي ىذه. مالتعلّ  عملية يف العقبات بعض ىناك أن ويبدو ديناميكي بشكل
 .عليها تؤثر أخرى عوامل ىناك أو منخفضة الغالب يف لتكون طلبةلل مالتعلّ  نتائج على

 موالتعلّ  التعليم عملية مشاكل دراسة من دبزيد ةالكاتب قومست حقيقي، إلثبات ولكن
 خالل من الغربية ادلتقُت العالية توالنج بوانج نور دبدرسة عشرالصف احلادي  ربدث اليت

 جلميع دقة أكثر صورة تكون حبيث الرسالة، ىذه مناقشة يف ةالكاتب اهب قومست الذي البحث
 الصف للطلبة العربية اللغة تعّلم لنتائج ادلؤثرة العوامل" ىو ادلقًتح وضوعادل و القائمة ادلشاكل
 الدراسية السنة الغربية ادلتقُت العالية توالنج بوانج نور درسةدب عشر احلادي
8108/8109." 
 

  المشكلة تحديد . د
 كما ىو ىذا البحث يف ادلشكلة ربديد فإن أعاله، ادلذكورة البحث خلفية على بناء

 : يلي
 نتائج التعّلم الطلبة منخفضة. .0
 للطلبة. العربية اللغة تعّلم لنتائج ادلؤثرة العوامل .8

 

 مشكلة البحث . ه
 على ادلشكلة بصياغة ةالكاتب قومت أعاله، ادلشكلة وربديدالبحث  خلفية على وبناءً 

 يف طلبةلل اللغة العربية مالتعلّ  نتائج منخفضة تسببت اليت العوامل ىي ما":  التارل النحو
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 الدراسية السنة الغربية ادلتقُت العالية توالنج بوانج نوردبدرسة  عشر احلادي الصف
8108/8109." 

 األدبية الدراسات . و
 سابقا صلة بو القيام مت اليت األحباث ىناك ،ةادلؤلف قبل من ذبرى ادلتعلقة األحباث

 تعّلم لنتائج ادلؤثرة العوامل" وضوعدب الرسالة العلمية ةالكتاب ذلك تفعل أن شأهنا من للبحوث
 السنة الغربية العالية توالنج بوانجادلتقُت  دبدرسة نور عشر احلادي الصف للطلبة العربية اللغة

 جامعة منمن  الطالبة Tri Puji Lestariمن الرسالة العلمية ". 8108/8109 الدراسية
ادلدرسة  يف طلبةلل العربية اللغة التعليم مشاكل" وضوعدب 8106 عام يف بوروكَتتو االسالمية

 ".  سيالكاب سامبانج، مقاطعة جارايت، كارانج ادلكرمة ادلتوسطة
 عام يف STAIN البطال Muhammad Syafiq Najmuddinالرسالة العلمية من 

هنضة العلماء ادلتوسطة  فادلعار  ادلدرسة يفالعربية  اللغة التعليم مشاكل" وضوعدب ،8108
 Sa’adatulالرسالة العلمية من و ". 8108-8100 الدراسي العام بانيوماس سوكاراجا االوذل

Fajriyah طلبةال STAIN ادلدرسة  يفالعربية  اللغة التعليم مشاكل" وضوعدب 8101 عام
 (. النوعية وصفيةال دراسة) بانيوماسهنضة العلماء االوذل ادلتوسطة سبباك  فادلعار 

. العربية اللغة متعلّ  على الًتكيز زيادة وىي تشابو، أوجو ىناك الثالثة، العناوين بُت من
 ،ادلؤثورة اليت العوامل ادلؤلفة يتناول ىو ةادلؤلف هاتدرس اليت ثالبح مع اختالف ىناك ولكن

 .العربية اللغة تعليم مشكالت يناقش الثالثة العناوين أن حُت يف
 
 



 

40 
 

 
 

  البحث وفوائد أهداف . ز
 البحث أىداف .0

 النتائج تدين إذل أدت اليت العوامل معرفة ىو ىذا البحث من اذلدف كان
 العالية توالنج بوانج الغربية. نور ادلتقُت مدرسة يف العربية للغة التعليمية

 فوائد البحث .8
نور ادلتقُت  دلدرسة وخاصة للقراء، الفعلية للمعلومات مصادر/كمواد ( أ

 .طلبةال من مالتعلّ  نتائج اطلفاض حولالعالية توالنج بوانج الغربية 
 يف طلبةال متعلّ  نتائج لًتقية طرق حول التفكَت يف الرؤية لتطوير كمحاولة ( ب

 .العربية ادلواد
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 

 البحث وطبيعة نوع . أ
 البحث نوع .0

 ،(field research) ادليداين البحث ىو يف ىذه الرسالة العلمية ىذا البحث من النوع
 وادلعلومات البيانات مجع إذل هتدف اليت اجملتمعية للحياة رلال أو حياة عن بحثال وىو

ىذا  يف ةادلؤلف تذىب ٕٕ .البحث موضوع كانت  اليت اجملتمع حبياة تتعلق معينة مشكلة حول
 من الغربية نج بوانجتوالالعالية  نور ادلتقُت ادلدرسة يف أجريت أو ادليدان إذل البحث مباشرة

 .والتوثيق وادلقابلة ادلالحظة خالل
 البحث طبيعة .8

 ىذا إجراء عن ينتج حيث الوصفي البحث ىي الرسالة العلمية ىذه يف البحث طبيعة
 ؽلكن الذي وسلوك الناس من شفوية أو مكتوبة كلمات شكل يف وصفية بيانات البحث

 دلوضوع االستكشاف نتائج وصف غلب أنو دبعٌت وصفي ىو النوعي البحث ٖٕ .مالحظتو
 ادلالحظات يف وادلقابالت ادلتغَتات مجيع مع ادلالحظة خالل من ادلشاركُت أو البحث
 وادلالحظات ادلنهجية وادلالحظات الشخصية وادلالحظات ادلقابالت وادلالحظات احلقلية
 ٕٗ .النظرية

                                                             
22
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 

2010), Hal. 56.  

23
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 103.  
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 البيانات مصادر . ب
 :أخرى أمور بُت من ذبمع ادلؤلفة بيناتُت، البيانات مصدر لتحديد ، البيانات مصادر

 عدد اطلفاض تشمل واليت ،البحث يف الرئيسية البيانات وىي ،األولية البيانات .0
يف  العربية للغة مالتعلّ  نتائج الطلفاض ادلسببة والعوامل العربية باللغة مالتعلّ  نتائج

 من البيانات ىذه أخذ سيتم. ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية
 احمللية اجملتمعات قادة ،طلبةال ،الطلبة أولياء ادلدرسة، رئيس وىم: ادلصدر،

 .متدنية تعليمية سلرجات من يعانون الذين طلبةوال
 على احلصول سيتم. األولية البيانات تدعم اليت البيانات وىي الثانوية، البيانات .8

 السلوك بتاريخ يتعلق فيما ادلوظف / وادلعلم ادلدير من الثانوية البيانات ىذه
 .التحتية والبنية ادلرافق وحالة طلبةال وحالة ادلعلم وحالة وادلهمة والرؤية

 

 البيانات جمع طريقة . ج
 البيانات مجع إجراءات. نفسو البحث من للغاية ملح جزء ىي البيانات مجع ةقيطر 

 .والتوثيق وادلقابلة ادلالحظة ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة
 ال حبيث. معينة شروط / خصائص على مجعها مت اليت البيانات ربتوي أن غلب

 : ىي الشروط ىذه. القائمة ادلشاكل عن ينحرف
 .احلقيقي للوضع وفقا أو تعكس أن يعٍت دقة .0
8. Up to date احملدد الوقت يف يكون أن يعٍت. 
 .سبثيل على قادراً  يكون أن غلب أنو يعٍت القبول .3
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 و. حلها غلب ادلشكلة مع عالقة ىناك أن تعٍتوثيق  .4
 .الدقة من عالية درجة وجود يعٍت صغَت خطأ وجود .5

 : التالية ةقيالطر  ادلؤلفة ستخدمت البحث، موضوع من البيانات جلمع
 الحظةالم طريقة .0

 مصحوبة ادلراقبة، من شيء خالل من تتم اليت البيانات مجع تقنية ىي ادلالحظة
 ٕ٘ .ادلستهدف الكائن سلوك أو حالة بتسجيل
 ٕٙ :ادلدروسة لألعراض منهجي وتسجيل مراقبة ىي Nana Sudjana وفقا دلالحظةا

 دبعٌت. فيها التحقيق مت اليت للظاىرة ادلنهجي والتسجيل ادلراقبة ىي ادلالحظة تقنية
 غَت أو مباشر بشكل إما تتم اليت ادلالحظات على الفعلية ادلالحظة تقتصر ال واسع،
 7ٕ .مباشر

 ادلنهجي والتسجيل ،والراقبة ادلالحظة طريقة تعريف يتم Sutrisno Hadi وفقال بينما
 عن البحث لفهم، واالستماع ادلراقبة ىي ادلالحظة 8ٕ .فيها التحقيق مت اليت للظاىرة

 الظروف، األحداث، السلوك،) الدينية-االجتماعية الظواىر أدلة عن البحث إجابات،
 .ادلرصودة الظاىرة على التأثَت دون الوقت لبعض( معينة ورموز األشياء

 وسيتم موضوعي بشكل فحصها يتم اليت الكائن لظواىر ادلباشرة ادلراقبة ىي ادلالحظة
 يف ادللموسة والظروف الصور من ادلزيد على احلصول أجل من منهجي بشكل النتائج ختم
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 بطريقة احملمية الظاىرة وتسجيل مالحظة" أهنا على ادلراقبة تفسَت يتم ما عادة. اجملال ىذا
 9ٕ".منهجية

 خالل من البيانات الستعادة وسيلة ادلالحظة طريقة يقصد أن ؽلكن أعاله ادلفهوم من
 .اجملال ىذا يف ادلوجود احلدث أو للوضع ادلباشرة ادلالحظة

 : ىي ىذا البحث يف أجريت اليت ادلالحظات أنواع
 أنشطة يف مباشر بشكل يشارك ال ادلؤلف أن دبعٌت ادلشاركة، غَت ادلالحظة . أ

 .رصدىم يتم الذين األشخاص
 اإلرشادات إذل ادلؤلف يشَت ادلالحظات كتابة عند اأهن دبعٌت ،ادلنظمة ادلالحظة . ب

 .ادلؤلف قبل من مقدًما إعدادىا مت اليت
 الباحثة شاركت حيث ادلشاركُت، مالحظة من نوًعا ةادلؤلف ستخدمت ،ىذا البحث يف

 البيانات جلمع ةادلؤلف ستخدمهات اليت الطريقة ىذه. مالحظتو تتم الذي الشخص حياة يف
ادلدرسة نور  يف يةالعرب طلبةلل التعليمية النتائج تدين يف تسبب شلا ادلختلفة العوامل حول

 .الغربيةادلتقُت العالية توالنج بوانج 
 : يلي كما ىي ىذا البحث يف عليها احلصول مت اليت البيانات

 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية البيئية والشروط الظروف . أ
توالنج بوانج يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية  التحتية والبنية التعليمية الدولة رافقادل . ب

 .الغربية
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ادلدرسة نور  طلبةال لدى ةالعربي للغة مالتعلّ  تنائج اطلفاض تسبب اليت العوامل . ج
 . الغربية ادلتقُت العالية توالنج بوانج 

يف  يف يةالعرب طلبةلل ادلنخفضة التعليمية النتائج لتحديد التقنية ىذه استخدام يتم
 .الغربية ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج

 المقابلة طريقة .8
 تتم اليت الشفوية واألجوبة األسئلة عملية خالل من البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة

 اإلجابة إعطاء ويتم ادلقابلة، غلري الذي الطرف من يأيت السؤال أن يعٍت شلا واحد، اذباه يف
 ٖٓ .مقابلتو سبت الذي الشخص قبل من

 الفصل يف ادلواقف بعض دلعرفة وسيلة ىي ادلقابلة فإن ،Hopkins وفقادلقابلة ا
 ٖٔ .آخر منظور من الدراسي

 شفوية، اجلوابو  سؤالال عملية ىيو  معينة مشكلة ضلو موجهة زلادثة" ىي ادلقابلة
 ٕٖ".واحد جانب من لوجو وجهاً  أكثر أو شخصان يواجو حيث

 ربدث. وادلستجيبُت الباحثُت بُت ادلباشر التواصل أشكال من شكل ىي ادلقابلة
 حركات تكون حبيث لوجو، وجهاً  العالقات يف وجواب سؤال شكل يف االتصاالت

 ىي interview أو ادلقابلة تقنية. اللفظية للكلمات مكمالً  إعالمًيا ظلطًا ادلستجيب وتعبَتات
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 .ادلخربين مع مباشرة ادلقابالت إجراء طريق عن البيانات على للحصول ادلستخدمة الطريقة

ٖٖ 
 جسديًا، ما وجًها أكثر أو شخصان يواجو حيث ، اشفويوجواب  سؤال" ىي ادلقابلة

 ٖٗ".بأذناه ويستمع اآلخر الوجو يرى أن للمرء ؽلكن
 وأيضاً  فحصها غلب اليت ادلشاكل إلغلاد البيانات جلمع كتقنيات ادلقابالت تستخدم

 ٖ٘ .ادلستجيبُت من معينة أشياء دلعرفة
 : وعلا اإلجراءات، من نوعان ىناك ادلقابالت إجراء يف
 ادلقابلة تؤدي حيث مقابلة عملية ىي( وّجهةادل غَت قابلةادل) انيةاجمل قابلةادل . أ

 .البحث تركيز موضوع حول عليها واإلجابة األسئلة طرح إذل التعتمد
 فإن وبالتارل ،ادلوجهة وادلقابلة اجملانية ادلقابلة من مزيج ىي ادلوجهة ادلقابلة . ب

 يف الحق وقت يف فحصها يتم اليت الرئيسية القضايا على فقط ربتوي ادلقابلة
 الذي ادلوضوع عن ينحرف كان إذا ادلقابلة حالة بعد ذبري اليت ادلقابلة عملية
 ٖٙ .مناقشتو سيتم

 سًتشدت واجلواب، السؤال على اإلجابة عند ،رلانًا موجها ادلقابلة يتم ،ىذا البحث يف
 تقام لذا. اجلدال يف نيةواجمل احلرية عليو ادلدعى وؽلنح إعدادىا مت اليت األسئلة بإطار ةادلؤلف
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 لدى مالتعلّ  نتائج تدين إذل أدت اليت العوامل حول ومفصلة كاملة أسئلة بإعداد ةالباحث
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية من للغة العربية طلبةال

 لدى مالتعلّ  نتائج تدين عوامل حول بيانات على للحصول الطريقة ىذه استخدام يتم
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية يةالعرب للغة طلبةال
 التوثيق طريقة .4

 يف البيانات استخدام خالل من البيانات جلمع كطريقة الطريقة ىذه تفسَت ؽلكن
: كالتارل Sanapiah Faesal قبل من موضح ىو كما( وثائق) مالحظات كتب، شكل

 مجع موظفو يقوم الطريقة، ىذه يف. مسجلة أو مكتوبة ادلعلومات مصدر ادلستندية، الطريقة
 7ٖ .ينبغي كما ذلم ادلعدة األوراق على الصلة ذات ادلكتوبة ادلواد بنقل فقط البيانات

 الشخصية البيانات سجالت دراسة خالل من البيانات مجع تقنية ىو التوثيق
 أو األشياء حول بيانات على العثور"التوثيق ىو  Suharsimi Arikunto وفقا 8ٖ .للمستجيب

 وزلاضر والنقوش واجملالت والرسائل والكتب والنصوص ادلالحظات شكل يف ادلتغَتات
 9ٖ .جرا وىلم األعمال جدول ،الفن ، االجتماعات

 الطلفاض ادلسببة بالعوامل ادلتعلقة البيانات على للحصول التقنية ىذه استخدام يتم
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية يةالعرب للغة طلبةال لدى مالتعلّ  نتائج
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 البيانات تحليل    د.
 البحث أي الوصفي، النوعي التحليل ىذا البحث يف البيانات ربليل تقنيات تستخدم

 ادلقابالت من تأيت البيانات ولكن أرقام شكل يف ليست مجعها يتم اليت فالبيانات النوعي،
 غلب اليت اخلطوات ٓٗ .وغَتىا الرمسية والوثائق الشخصية وادلستندات ادليدانية وادلالحظات

 من التحقق أو ورسم البيانات وعرض البيانات، من احلد ىي البيانات ربليل يف اتباعها
 .االختزال

 بشكل النوعية البيانات ربليل يف األنشطة تنفيذ يتم أن Huberman و Miles واقًتح
 خالل األنشطة. شلتلئة البيانات تكون حىت اكتماذلا، حىت مستمر بشكل واستمرت جوىري

 ٔٗ .البيانات من والتحقق البيانات وعرض البيانات، من ربديد وىي البيانات، ربليل
 الوصفي النوعي البحث يف البيانات ربليل استخدام يتم ،Suharsimi Arikunto وفقا

 النوعية يف البيانات ربليل يذكر أن غلب. معينة لفًتة البيانات مجع وبعد البيانات مجع أثناء
 ٕٗ .اجلودة وحجم حالة حول سؤال إذل يشَت الذي ادلسند يف

 البيانات معاجلة أيضا البيانات ربليل يسمى ،Tabroni و Imam Suprayogi وفقا
 وتنظيم وذبميع دلراجعة األنشطة من سلسلة عن عبارة البيانات ربليل. البيانات وتفسَت

 ٖٗ .وعلمية وأكادؽلية اجتماعية قيمة للظاىرة تكون حبيث منها والتحقق البيانات تفسَتو 
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 مرحلة Tabroni و Imam Suprayogi كتابو يف Yin و Miles، Huberman وفقا
 : ىو عام بشكل النوعي البحث يف التحليل

 وبناء لألدلة، متعددة مصادر باستخدام البيانات مجع أثناء التحليل إجراء يتم .0
 .البحثي للتقرير التقريبية ادلسودة حول ادلخربين مع والتوضيح األدلة من سلسلة

 التخفيضات من مزيد ىناك كان حدث البيانات مجع خالل البيانات، ربديد .8
 رلموعات، وخلق اجلذعية، تتبع وأساليب، ملخصات، شكل يف البيانات يف
 .جرا وىلم ادلذكرات، وكتابة ادلشاركة، غلعل شلا

 تتيح واليت ترتيبها يتم اليت ادلعلومات من رلموعة تقدًن ىو البيانات عرض .3
 .الالزمة اإلجراءات وازباذ النتائج ستخالص ا إمكانية

 خالل من استباقي بشكل النتائج استخالص ىو( رسم االستنتاج) التحقق .4
 .السببية وادلسارات ادلمكنة التكوينات التفسَتات، األظلاط، ادلعٌت، عن البحث

ٗٗ 
 مت اليت البيانات زبفيض يتم مث البيانات، مجع أثناء البيانات ربليل إجراء مت لذلك

 اليت التقريبية البيانات وذبريد التبسيط، على الًتكيز مع انتخابية، عملية ىو التخفيض. مجعها
 التارل يقدم. البحث طوال مستمر بشكل التخفيض ىذا ويتم احلقلية، ادلالحظات من تنشأ

 ومجع االستنتاجات استخالص إمكانية تعطي واليت ترتيبها مت اليت ادلعلومات من رلموعة
 استباقي بشكل النتائج استخالص ىو قيالتحق. ذلك بعد منها التحقق يتم واليت البيانات،

 .السببية وادلسارات ادلمكنة التكوينات التفسَتات، األظلاط، ادلعاين، عن البحث خالل من
                                                             

44 Ibid, Hal. 192-195.  
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 البيانات تخفيض .0
 وادلقابالت ادلالحظات نتائج من مجعها مت خام بيانات ىي البيانات زبفيض أنشطة

 .لفهم سهلة لتكون تلخيصها مث ادلصنفة، والوثائق
 حدة زيادة إذل يهدف التحليل أشكال من شكل ىو البيانات يف التخفيض ىذا

 النهائية االستنتاجات إجراء خالذلا من ؽلكن بطريقة وذبميعها وتركيزىا واختيارىا البيانات
 ٘ٗ .منها والتحقق للبحث

 أشياء على والًتكيز الرئيسية، األشياء واختيار ،ىو عملية التلخيص البيانات زبفيض
 البيانات فإن وبالتارل. الضرورية غَت األشياء وإزالة وأظلاط موضوعات عن والبحث مهمة،

 مجع عمليات من مزيد إجراء الباحثُت على وتسهل أوضح، صورة تعطي زبفيضها مت اليت
 األساسية، األشياء واختيار التلخيص، يعٍت البيانات فيضزب إن. األمر لزم إذا البيانات،
 ادلخفضة البيانات فإن وبالتارل. وأظلاط موضوعات عن والبحث مهمة، أشياء على والًتكيز
 والبحث البيانات مجع عمليات من ادلزيد إجراء الباحثُت على وتسهل أوضح صورة ستعطي

 ٙٗ .األمر لزم إذا عنها
 ىو البيانات فيضزب أن ستنتجت أن ةللكاتب ؽلكن أعاله، الوارد الفهم إذل استناًدا

 يف. البحث لًتكيز وفًقا الرئيسية األشياء اختيار مث احلقل من مجعها مت اليت البيانات يلخص
 .العربية للغة مالتعلّ  لنتائج العامة ادلتدين األسباب عرفةدل أوالً  ادلؤلفة ريدت ،ىذا البحث
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 البيانات عرض .8
 Sugiyono هبا استشهد Huberman و Miles وفقا (penyajian data) البيانات عرض

 7ٗ .السردي النص ىو النوعي البحث يف البيانات لعرض استخداما األكثر أن ذكر
 شكل يف عادة إجراؤىا يتم اليت البيانات عرض ىو (penyajian data) البيانات عرض

 وما ،التوضيحية والصور وشارات، الفئات، بُت وعالقات وسلططات، موجزة، أوصاف
 أكثر سيكون العالقة ظلط يف ورتبت البيانات، تنظيم يتم البيانات، عرض خالل من. شابو

 أكثر يبدو حبيث معُت شكل يف تنظيًما يتضمن نشاط" ىو البيانات عرض. فهمها سهولة
 أو فئات، بُت عالقات أو سردية، أوصاف شكل يف البيانات عرض يكون أن ؽلكن. سادلة

 8ٗ". أخرى أشكال أو أخرى وأنواع انسيابية، سلططات
 ربليل إجراء مث ػلدث، ما شيء فهم يف ذلك يساعد ىذا، البيانات عرض خالل من

 جداول شكل يف البيانات عرض سيتم لذلك،. ادلقدمة البيانات فهم إذل استناًدا إضايف
 أن ادلأمول من العرض، ىذا مع. فحصها يتم اليت ادلشكالت مع ،بيانية ورسوم ومصفوفات

 بسهولة ومفهوم صلب شكل يف وصحيحة جيد بشكل منظمة ادلعلومات تكون
 .استنتاج الستخالص
 زبفيض بعد الثانية اخلطوة ىو ىذا البحث يف البيانات عرض فإن ،ةللمؤلف ووفقاً 

 ادلنخفضة العوامل حول اجملال يف ػلدث ما فهمل الباحثة على السهل من غلعل شلا البيانات،
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية العربية باللغة مالتعلّ  لنتائج
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 البيانات  قيتحق .4
رسم  ىو Huberman و Miles وفقا النوعية البيانات ربليل بعد الثالثة اخلطوة

 دل إذا تتغَت وسوف مؤقتة، تزال ال أثَتت اليت األولية االستنتاجات. قيوالتحق االستنتاج
 يف االستنتاجات ذكر مت إذا ولكن. التالية البيانات مجع مرحلة يدعم قوي دليل ىناك يكن

 رلال يف البحث فيو يعود الذي الوقت يف ومتسقة صحيحة بأدلة مدعومة األولية، ادلرحلة
 9ٗ .موثوقة استنتاجات ىي عنها ادلعرب االستنتاجات فإن البيانات، مجع

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan data dalam penelitian 

kualitatif. Maksudnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.
50

 

 

 البيانات صحة / التثليث تقنياته.   
 البيانات صحة فإن ولذلك. موضوعية حقائق عن النوعي البحث يكشف أن غلب

 البحث ربقيق ؽلكن ادلصداقية، بيانات صحة خالل من. للغاية مهم أمر نوعية دراسة يف
 يُعرَّف. التثليث طريق عن البيانات صالحية على احلصول يتم ،ىذا البحث يف. النوعي
 ادلختلفة البيانات مجع تقنيات من مزيج وىي البيانات جلمع تقنية بأنو نفسو التثليث

 البيانات مجع تقنيات تستخدم الباحثة أن التثليث أسلوب ويعٍت. ادلوجودة وادلصادر
 ٔ٘ .نفسو ادلصدر من سلتلفة بيانات على للحصول
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 ربصل الباحثة أن يعٍت ما وىو ادلصدر، التثليث باستخدام ادلقابلة طريقة إجراء يتم
 ،ىذا البحث يف أجريت الذي درادلص التثليث. التقنية بنفس سلتلفة مصادر من بيانات على
 التثليث استخدام ؽلكن. الصلة ذات الوثائق زلتويات مع ادلقابالت نتائج مقارنة: وىي

 .البيانات إلثراء أو البيانات صحة من للتحقق
 

 
 
 
 

 
 (.ادلصدر نفس يف سلتلف" )البيانات مجع لتقنيات" التثليث 0 الشكل

 
 

 

 
 البيانات مصادر من البيانات مجع تقنية" )ادلصدر" البيانات جلمع التثليث 8 الشكل

 ٕ٘ (.ادلختلفة
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 مالحظة ادلشاركُت

 ادلقابلة العميقة

 

 التوثيق

 مصدر البيانات

 

 ج
 ب

 أ
 ادلقالبة العميقة
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 .وورل الفصل طلبةوال للمعلمُت زبضع البيانات مصادر
 

 البحث أدواتو.    
 طرق عدة استخدمت بحثال واتأد بإعداد أوالً  الباحثة تقام البحث، هبذا للقيام

 : التارل النحو على
 الحظةادل طريقة .0

 شاركت حيث ادلشاركُت، مالحظة من نوًعا ةادلؤلف ستخدمت ،ىذا البحث يف
 ةادلؤلف ستخدمهات اليت الطريقة ىذه. مالحظتو تتم الذي الشخص حياة يف ادلؤلفة
اللغة  طلبةلل التعّلم النتائج تدين يف تسبب شلا ادلختلفة العوامل حول البيانات جلمع
 .الغربيةادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج  يف يةالعرب

 : يلي كما ىي ىذا البحث يف عليها احلصول مت اليت البيانات
يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج  البيئية والشروط الظروف . أ

يف ادلدرسة نور ادلتقُت  التحتية والبنية التعليمية الدولة . ادلرافقالغربية
 .العالية توالنج بوانج الغربية

ادلدرسة  الطلبة لدى العربية التعّلم للغة تنائج اطلفاض تسبب اليت العوامل . ب
 الغربية. نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج  

 اللغة طلبةلل لنتائج التعلم أسباب تداين النتائج دلعرفة التقنية ىذه استخدام يتم
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية يةالعرب

 ادلقابلة طريقة .8
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 فحصها غلب اليت ادلشاكل إلغلاد البيانات جلمع كتقنيات ادلقابالت تستخدم
 ٖ٘ .ادلستجيبُت من معينة أشياء دلعرفة وأيضاً 

 : وعلا اإلجراءات، من نوعان ىناك ادلقابالت إجراء يف
 تؤدي حيث مقابلة عملية ىي( ادلوّجهة غَت ادلقابلة) اجملانية ادلقابلة . أ

 تركيز موضوع حول عليها واإلجابة األسئلة طرح إذل التعتمد ادلقابلة
 البحث.

 فإن وبالتارل ادلوجهة، وادلقابلة اجملانية ادلقابلة من مزيج ىي ادلوجهة ادلقابلة . ب
 وقت يف فحصها يتم اليت الرئيسية القضايا على فقط ربتوي ادلقابلة
 عن ينحرف كان إذا ادلقابلة حالة بعد ذبري اليت ادلقابلة عملية يف الحق

 ٗ٘ .مناقشتو سيتم الذي ادلوضوع
 واجلواب، السؤال على اإلجابة عند ،رلانًا موجها ادلقابلة يتم ،ىذا البحث يف

 يف نيةواجمل احلرية عليو ادلدعى وؽلنح إعدادىا مت اليت األسئلة بإطار ةادلؤلف سًتشدت
 إذل أدت اليت العوامل حول ومفصلة كاملة أسئلة بإعداد ةالباحث تقام لذا. اجلدال

يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج  من للغة العربية طلبةال لدى مالتعلّ  نتائج تدين
 .بوانج الغربية

 نتائج تدين عوامل حول بيانات على للحصول الطريقة ىذه استخدام يتم
 .يف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية يةالعرب للغة طلبةال لدى مالتعلّ 
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 التوثيق طريقة .3
 الشخصية البيانات سجالت دراسة خالل من البيانات مجع تقنية ىو التوثيق
 األشياء حول بيانات على العثور"التوثيق ىو:  Suharsimi Arikunto وفقا ٘٘ .للمستجيب

 وزلاضر والنقوش واجملالت والرسائل والكتب والنصوص ادلالحظات شكل يف ادلتغَتات أو
 ٙ٘ .جرا وىلم األعمال جدول ، الفن االجتماعات،

 الطلفاض ادلسببة بالعوامل ادلتعلقة البيانات على للحصول التقنية ىذه استخدام يتم
 .الغربيةيف ادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج  يةالعرب اللغة طلبةال لدى مالتعلّ  نتائج
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 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 

 المدرسة شخصية . أ
 لمدرسة نور المتقين العالية توالنج بوانج الغربية العامة البيانات .0

 NSM   : 030808081116  ( أ
 NPSN   : 01806385 ( ب
 مطعقُت نورول مراده:   ادلدرسة اسم ( ج
 خاص:   الوضعية ادلدرسة ( د
 الصباح:   مالتعلّ  وقت ( ه
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 : ادلدرسة عنوان ( ز

 فنوماصلأن بارو 746: براوجيا رقم   الشارع (0
 فنوماصلأن بارو:   القرية (8
 الوسطى وانجب توالنج:   فرعية منطقة (3
 الغربية وانجب توالنج:   منطقة (4
 المبونج:   مقاطعة (5
 34409:  الربيدي الرمز (6

 180369191190:   االتصال جهة ( ح
 ridho.yppnm@gmail.com:    اإللكًتوين الربيد ( ط
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 Kw.18.8/Hk11.8/09/8103:  التأسيس مرسوم رقم ( ي
 05/13/8113 : التأسيسمرسوم  تاريخ ( ك
 Kw.18.4/4PP.oo.0/0577/8116 : التشغيل تصريح رقم ( ل
 00/01/8116:  التشغيلي التصريحمرسوم  تاريخ ( م
 ب:   االعتماد حالة ( ن

 

 بوانج الغربيةالمدرسة نور المتقين العالية توالنج  ورسالة رؤية .8
 رؤية . أ

 والدولة الدين والية تنفيذ يف للغاية وسلصصة متفوقة تعليمية مؤسسة كانت
 رسالة . ب

 التطورات مع ومتماشية ومربرلة ومرنة ديناميكية بصورة التعليم تنظيم (0
 العادلية

 ادلدرسة بيئة يف إسالمي جو خلق (8
 ونفسية وحركية معرفية رلاالت ثالثة يف باستمرار الطلبة كفاءة زيادة (3
 التعليم رلال يف للعاملُت ادلهنية الكفاءة ربسُت (4
 ادلنافسة أشكال من وغَتىا والفن الرياضة يف إصلازات على احلصول (5
 االؽلان والتقوى و والتكنولوجيا العلوم يف كفء شخص تكوين تشجيع (6
 اخللق وحسن اجليدة البشرية ادلوارد تطوير يف ادلساعلة (7
 األىلية معايَت تليب اليت التعلم مرافق عن البحث (8
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 التعليم من أعلى مستوى يف االستمرار على قادرة لتكون الطلبة إعداد (9
 العارل

 

 العالية توالنج بوانج الغربية المتقينالمدرسة نور  من الغرض .4
 شخصية تكوين ضلو تطورىم دلستوى وفقاً  والتطبيقية النظرية بادلعرفة الطلبة تزويد

 على قادرة لتكون وربّضرىم واجملتمع والدولة لدينل تفيد اليت( كامل إنسان) مثالية مسلمة
 .اجلودة عارل تعليم مواصلة

 

 العالية توالنج بوانج الغربية المتقينلمدرسة نور  يالتعليم الموظفين بيانات .3
 3.0 جدول

 العالية توالنج بوانج الغربية المتقينالمدرسة نور  المعلمين قائمة
 مادة التعليم موقع اسم رقم
0 Muhamad Ali Ridho, S.Pdi رئيس ادلدرسة S1 فقو 
8 Aris Munandar,S.Pd. معلم S1 تاريخ 
3 Elia Nopita, S.Pd معلمة S1 PKN 

4 Lina Suseva, Se معلمة S1 االقتصادي 
5 M Syamsul Hidayat, S.Pd.I معلم S1 اللغة العربية 
6 Maskun, S.Pd. معلم S1 اللغة االندونسية 
7 Meri Susyanti, S.Fil.I. معلمة S1 االجتماعية 
8 Miftahurridlwan, M.Pd. معلم S1 اللغة االنزجلية 
9 Ngadino, S.Pd.I معلم S1 الرياضة 
01 Siti Maryamah, A.Md. معلمة D3 الكمبوتَت 
00 Tuti Annisa, S.Pd. معلمة S1 Mulok 

نطقة توالنج مالعالية توالنج بوانج الغربية  ادلتقُت نور ادلدرسة رسالة توثيق:  ادلصدر
 8108/8109 السنة الدراسية ،الغربية بوانج توالنغ مقاطعة ،الوسطى بوانج
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 العالية توالنج بوانج الغربية المتقينالمدرسة نور  الطلبة بيانات .2
 3.8 جدول

 العالية توالنج بوانج الغربية  المتقينالمدرسة نور  طلبة عدد
  8102/ 8102 الدراسي العام

 عدد عدد الطلبة الفصل رقم
 مرأة رجل

 38 23 15 العاشر 0

 33 19 14 احلادى عشر 8

 30 17 13 الثاين عشر 3

نطقة توالنج مالعالية توالنج بوانج الغربية  ادلتقُتادلدرسة نور  رسالة توثيق: ادلصدر
  8108/8109 السنة الدراسية ،الغربية بوانج توالنغ مقاطعة ،الوسطى بوانج

 

 العالية توالنج بوانج الغربية المتقينمدرسة نور ل التحتية البنية مرافق عن بيانات .2
  3.4 جدول

 المدرسة نور المتقين العالية توالنج بوانج الغربية التحتية البنية مرافق دولة
 عدد الغرق وفقا للظروف نوع البنية رقم

 فسد الشديد فسد المتوسط فسد الخفيف جيد
       3   الفصل  0
  1        غرفة ريس ادلدرسة  8
       1   غرفة ادلعلمُت  3
        1  غرفة االدارة  4
          مأمل الفزياء 5
          مأمل الكمياء 6
          مأمل علم احلياة 7
 1         مأمل الكمبوتَت 8
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          مأمل اللغة  9
          مأمل علم الديٍت  01
    1      مكتبة 00
  1        غرفة الصحة  08
          غرفة الفن  03
          غرفة الفن  04
        1  محام ادلعلمُت 05
     4     محام الطلبة  06
   1       غرفة االرشادات 07
         قاعة 08
 1         غرفة ادلنظمة 09
          غرفة الكشفة  81
       1   مصلى  80
          غرفة الرياضة  88
          بيت للمعلُت  83
          غرفة احلارث  84
       2   فصل  85

نطقة توالنج مالعالية توالنج بوانج الغربية  ادلتقُتادلدرسة نور  رسالة توثيق:  ادلصدر
  8108/8109 السنة الدراسية ،الغربية بوانج توالنغ مقاطعة ،الوسطى بوانج
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 مدرسة نور المتقين العالية توالنج بوانج الغربيةل التعلم لدعم التحتية البنية مرفق .2
 3. 3 الجدول

  للتعلم التحتية البنية مرافق دعم حالة 
 المدرسة نور المتقين العالية توالنج بوانج الغربية

 للحاتهاعدد المرافق وفقا  نوع المرافق رقم
 فسد حيد

  10  43  كرسي للطلبة  0

  10 43   مكتب للطلبة  8

      خزانة للطلبة  3

  1  2  كرسي ادلعلم يف الفصل  4

  1 2   مكتب ادلعلم يف الفصل  5

  1  2  سبورة  6

      خزانة يف الفصل  7

 4  3   الكمبوتَت يف ادلأمل  8

      الدين االسالمي وسائل االيضاح 9

      الفزياء وسائل االيضاح 01

      علم احلياة وسائل االيضاح 00

      الكمياء وسائل االيضاح 08

 2     كرة القدم  03

 2  1   كرة اليد  04

 1     كرة السلة 05

 1     مكتب الريشة  06

    1  ميدان كرة القدم  07

    1  ميدان كرة الريشة  08

   1   ميدان كرة السلة  09

نطقة توالنج مادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية  رسالة توثيق:  ادلصدر
  8108/8109 السنة الدراسية ،الغربية بوانج توالنغ مقاطعة ،الوسطى بوانج

 



 

63 
 

 ثالبح نتائج تحليل . ب
 عملية يف الباحثة فهم إذل تستند اليت وادلقابالت ادلالحظات نتائج تعرض يلي فيما

 : الغربيةدبدرسة نور ادلتقُت الععالية توالنج بوانج  عشر احلادي الفصل يف العربية اللغة متعلّ 
 المالحظة نتائج تحليل .0

. مواتية موالتعلّ  التعليم أنشطة فإن الدراسية، الفصول ادلالحظة نتائج إذل استناًدا
 على أيديهم ويضعون بإتقان، الطلبة غللس الدراسي، الفصل إذل العريب ادلعلم ينظر عندما

 ادلعلم مهارات بعض يلي فيما. الطاولة على جاىزة العربية باللغة الدراسية والكتب الطاولة،
 : ربدث اليت والتعلم التعليم أنشطة وقت يف العريب

 األولى المالحظة ( أ
 جوانب، تغطي بعض العريب ادلعلم ومهارات ،"يف افتتاح التعليم ادلهارة" (0

 ادلوضوعات االدراك بالًتابط، يقدم جعل الطلبة، اىتمام جذب : وىي
 .مسبقا يعطي اختبار ودل واألىداف،

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلواد يف تقدًن ادلهارة" (8
 ادلهمة، األشياء على التأكيد األمثلة استخدام الوضوح، : وىي

 .التعليمية للموارد السليم االستخدام ادلناىج،/للطريقة السليم االستخدام
بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الطريقة استخدام يف ادلهارة" (3

 وفًقا العلمي، للنهج وفقا التعليم، أىداف مع تتوافق : جوانب، وىي
ادلشروعات،  ظلاذج أو ادلشكالت، حل على القائم التعليم أو  للتحقيق

 .الطلبة والتعاون الفردية القدرات تطوير
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بعض  تغطي العربية ادلعلم ، مهارات"اإلعالم وسائل استخدام يف ادلهارة" (4
 الطلبة على تسهيل. التعليم ألىداف وفقا وبالتحديد : جوانب، وىي

 سبكن وال العلمية، ادلناىج لتطبيق الطلبة ادلوضوع، تسهيل إتقان
 .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا

 بعض جوانب، وىي تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"التعزيز لتوفَت ادلهارة" (5
 .اللفظي غَت وتعزيز اللفظي التعزيز  :

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الوقت استخدام ادلهارة يف" (6
 بدء متناسب بشكل الوقت استخدام الوقت، متوسط استخدام : وىي

 .بفعالية الوقت من االستفادة احملدد، الوقت يف وإهنائو الدرس
بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"موقف / التدريسية ادلهارة" (7

 عال بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل : وىي
 .كثَتًا ذبلس وال ودية رومانسية وواضح

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات وتشمل ،"التعليم تفاعل" (8
 الصف، إدارة على قادرة نشطُت، يكونوا أن على الطلبة تشجيع : وىي
 .صعوبات من يعانون الذين للطلبة خاص اىتمام إيالء

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ،"األسئلة لطرح ادلهارة" (9
 .التفكَت وقت إعطاء بدوره؛ إزالة النشر، : جوانب، وىي
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بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلهارة إلغالق الدرس" (01
 7٘". وظيفة، حالة اختبار إجراء رسم االستنتاج للمواد، وىي:

 الثانية المالحظة ( ب
 جوانب، تغطي بعض العريب ادلعلم ومهارات ،"يف افتتاح التعليم ادلهارة" (0

 ادلوضوعات االدراك بالًتابط، يقدم جعل الطلبة، اىتمام جذب : وىي
 .مسبقا يعطي اختبار ودل واألىداف،

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلواد يف تقدًن ادلهارة" (8
 ادلهمة، األشياء على التأكيد األمثلة استخدام الوضوح، : وىي

 .التعليمية للموارد السليم االستخدام ادلناىج،/للطريقة السليم االستخدام
بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الطريقة استخدام يف ادلهارة" (3

 وفًقا العلمي، للنهج وفقا التعليم، أىداف مع تتوافق : جوانب، وىي
ادلشروعات،  ظلاذج أو ادلشكالت، حل على القائم التعليم أو  للتحقيق

 .الطلبة والتعاون الفردية القدرات تطوير
بعض  تغطي العربية ادلعلم ، مهارات"اإلعالم وسائل استخدام يف ادلهارة" (4

 الطلبة على تسهيل. التعليم ألىداف وفقا وبالتحديد : جوانب، وىي
 سبكن وال العلمية، ادلناىج لتطبيق الطلبة ادلوضوع، تسهيل إتقان

 .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا
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 بعض جوانب، وىي تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"التعزيز لتوفَت ادلهارة" (5
 .اللفظي غَت وتعزيز اللفظي التعزيز  :

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الوقت استخدام ادلهارة يف" (6
 بدء متناسب بشكل الوقت استخدام الوقت، متوسط استخدام : وىي

 .بفعالية الوقت من االستفادة احملدد، الوقت يف وإهنائو الدرس
بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"موقف/التدريسية ادلهارة" (7

 عال بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل : وىي
 .كثَتًا ذبلس وال ودية رومانسية وواضح

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات وتشمل ،"التعليم تفاعل" (8
 الصف، إدارة على قادرة نشطُت، يكونوا أن على الطلبة تشجيع : وىي
 .صعوبات من يعانون الذين للطلبة خاص اىتمام إيالء

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ،"األسئلة لطرح ادلهارة" (9
 .التفكَت وقت إعطاء بدوره؛ إزالة النشر، : جوانب، وىي

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلهارة إلغالق الدرس" (01
 8٘وظيفة، حالة". اختبار إجراء رسم االستنتاج للمواد، وىي:
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 الثالثة المالحظة ( ج
 جوانب، تغطي بعض العريب ادلعلم ومهارات ،"التعليميف افتتاح  ادلهارة" (0

 ادلوضوعات االدراك بالًتابط، يقدم جعل الطلبة، اىتمام جذب : وىي
 .مسبقا يعطي اختبار ودل واألىداف،

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلواد يف تقدًن ادلهارة" (8
 ادلهمة، األشياء على التأكيد األمثلة استخدام الوضوح، : وىي

 .التعليمية للموارد السليم االستخدام ادلناىج،/للطريقة السليم االستخدام
بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الطريقة استخدام يف ادلهارة" (3

 وفًقا العلمي، للنهج وفقا التعليم، أىداف مع تتوافق : جوانب، وىي
ادلشروعات،  ظلاذج أو ادلشكالت، حل على القائم التعليم أو  للتحقيق

 .الطلبة والتعاون الفردية القدرات تطوير
بعض  تغطي العربية ادلعلم ، مهارات"اإلعالم وسائل استخدام يف ادلهارة" (4

 الطلبة على تسهيل. التعليم ألىداف وفقا وبالتحديد : جوانب، وىي
 سبكن وال العلمية، ادلناىج لتطبيق الطلبة ادلوضوع، تسهيل إتقان

 .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا
 بعض جوانب، وىي تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"التعزيز لتوفَت ادلهارة" (5

 .اللفظي غَت وتعزيز اللفظي التعزيز  :
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بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الوقت استخدام ادلهارة يف" (6
 بدء متناسب بشكل الوقت استخدام الوقت، متوسط استخدام : وىي

 .بفعالية الوقت من االستفادة احملدد، الوقت يف وإهنائو الدرس
بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"موقف/التدريسية ادلهارة" (7

 عال بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل : وىي
 .كثَتًا ذبلس وال ودية رومانسية وواضح

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات وتشمل ،"التعليم تفاعل" (8
 الصف، إدارة على قادرة نشطُت، يكونوا أن على الطلبة تشجيع : وىي
 .صعوبات من يعانون الذين للطلبة خاص اىتمام إيالء

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ،"األسئلة لطرح ادلهارة" (9
 .التفكَت وقت إعطاء بدوره؛ إزالة النشر، جوانب، وىي:

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلهارة إلغالق الدرس" (01
 9٘وظيفة، حالة". اختبار إجراء رسم االستنتاج للمواد، : وىي

 الرابعة المالحظة ( د
 جوانب، تغطي بعض العريب ادلعلم ومهارات ،"يف افتتاح التعليم ادلهارة" (0

 ادلوضوعات االدراك بالًتابط، يقدم جعل الطلبة، اىتمام جذب : وىي
 .مسبقا يعطي اختبار ودل واألىداف،
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بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلواد يف تقدًن ادلهارة" (8
 ادلهمة، األشياء على التأكيد األمثلة استخدام الوضوح، : وىي

 .التعليمية للموارد السليم االستخدام ادلناىج،/للطريقة السليم االستخدام
بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الطريقة استخدام يف ادلهارة" (3

 وفًقا العلمي، للنهج وفقا التعليم، أىداف مع تتوافق : جوانب، وىي
ادلشروعات،  ظلاذج أو ادلشكالت، حل على القائم التعليم أو  للتحقيق

 .الطلبة والتعاون الفردية القدرات تطوير
بعض  تغطي العربية ادلعلم ، مهارات"اإلعالم وسائل استخدام يف ادلهارة" (4

 الطلبة على تسهيل. التعليم ألىداف وفقا وبالتحديد : جوانب، وىي
 سبكن وال العلمية، ادلناىج لتطبيق الطلبة ادلوضوع، تسهيل إتقان

 .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا
 بعض جوانب، وىي تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"التعزيز لتوفَت ادلهارة" (5

 .اللفظي غَت وتعزيز اللفظي التعزيز  :
بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"الوقت استخدام ادلهارة يف" (6

 بدء متناسب بشكل الوقت استخدام الوقت، متوسط استخدام : وىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة احملدد، الوقت يف وإهنائو الدرس

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"موقف/التدريسية ادلهارة" (7
 عال بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل : وىي

 .كثَتًا ذبلس وال ودية رومانسية وواضح
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بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات وتشمل ،"التعليم تفاعل" (8
 الصف، إدارة على قادرة نشطُت، يكونوا أن على الطلبة تشجيع : وىي
 .صعوبات من يعانون الذين للطلبة خاص اىتمام إيالء

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ،"األسئلة لطرح ادلهارة" (9
 .التفكَت وقت إعطاء بدوره؛ إزالة النشر، : جوانب، وىي

بعض جوانب،  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،"ادلهارة إلغالق الدرس" (01
 ٓٙوظيفة، حالة". اختبار إجراء رسم االستنتاج للمواد، : وىي

 
 تنفيذ التعليم اللغة العربية . ج

 عملية يف الباحثة فهم إذل تستند اليت وادلقابالت ادلالحظات نتائج تعرض يلي فيما
 :دبدرسة نور ادلتقُت الععالية توالنج بوانج الغربية  عشر احلادي الفصل يف العربية اللغة تعّلم

 (RPP) التعليم تنفيذ خطة إعداد .0
 تنفيذ خطة بإعداد أوالً  ادلعلم يقوم العربية، اللغة ميتعل بتنفيذ ادلعلم يقوم أن قبل

 مت. ميالتعل تنفيذ يف كدليل RPP إعداد يتم. الدراسي ادلنهج مع تتالءم اليت( RPP) ميالتعل
 Muhammad Samsul العربية، اللغة معلم بذلك صرح. ادلنهج أساس على RPP تطوير

Hidayat قال. الباحثة مع مقابلة يف : 
 ،(RPP) التعليم تنفيذ خطة بتجميع قاموا آخرين معلمُت مع جنب إذل جنبا أنا"
 التعليمية، وادلواد ،KI ، KD ىو نهجزلتويات ادل. ادلنهج أساس على لدينا RPP لتجميع
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 RPP الربنامج ػلتوي. ميالتعل وموارد الوقت، وزبصيص والتقييم، وادلؤشرات، م،يالتعل وأنشطة
 وخطوات والطرق وادلوضوع ميالتعل وأىداف األساسية والكفاءات الرئيسسية الكفاءات على
 ٔٙ".بالتقييم اخلاصة األسئلة أيًضا ذكرتُ  ،RPP يف. والتقييم ميالتعل/األدوات/وادلوارد ميالتعل

 درسةادل يف العربية اللغة معلم قام ادلوجودة، الوثائق ومراقبة توثيق نتائج على بناءً 
 (.RPP) ميالتعل تنفيذ خطة برنامج بتطوير امباراوا برينجسيو العالية يسميدا

 اذلوية، ىي: العربية اللغة مدّرسون أعدىا اليت التعليم تنفيذ خطة مكونات تتضمن
 م،يالتعل ومواد م،يالتعل وأىداف وادلؤشرات، األساسية، والكفاءات ،الرئيسية والكفاءات

 . التقييم ومعايَت ومعايَت م،يالتعل أدوات/مواد/وموارد م،يالتعل وخطوات ،طرقوال
 الهوية ( أ

 العالية يسميدا درسةادل يف العربية اللغة معلم أعدىا اليت RPP ىوية تتضمن
 الدراسي الفصل/والفصل التعليمية واحلالة وادلوضوعات ادلدرسة اسم امباراوا برينجسيو

 مشلت العربية اللغة علمم وضعها اليت RPP برامج مجيع. الوقت وزبصيص وادلوضوع
 .ىويات

 الرئيسية الكفاءة ( ب
امباراوا  العالية يسميدا ادلدرسة يف العربية اللغة علمم أعدىا RPP مجيع
 .الرئيسية الكفاءات مشلت برينجسيو
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 األساسية الكفاءات   ج(
 العالية يسميدا درسةادل يف العربية اللغة معلم هبا أدذل اليت RPP مجيع ومشلت

 .األساسية الكفاءات برينجسيوامباراوا 
 التعليم أهداف ( د

 األىداف مشلت العربية اللغة معلم قبل من إعدادىا مت اليت RPP برامج مجيع
 .الطلبة قبل من ربقيقها سيتم اليت التعليمية

 التعليمية المواد ( ه
 أعدوىا اليت RPP برامج مجيع يف التعليمية ادلواد بتضمُت العربية اللغة معلم قام

 .الصف التعليم يف لتنفيذ
 التعليم طريقة ( و

 ادلدرسة يف العربية اللغة معلم يقدمها اليت RPP طريقة يف مجيع أدرجت وقد
. التعليم عملية يف ادلعلم سيستخدمها اليت الطريقة ،امباراوا برينجسيوالعالية   يسميدا
 الطريقة الغناء، طريقة أخرى، أمور بُت من متنوعة، ادلعلم استخدمها اليت الطريقة
طريقة  البنيوية، الطريقة واألجوبة، األسئلة طريقة السمعية الشفوية، الطريقة العلمية،

 .التعاوين والتعليم والتعّلم، السياقية التعليم
 التعليم خطواتز(   

 ميالتعل خطوات سرد يتم العربية، اللغة معلم بتجميعو يقوم RPP برنامج كل يف
 بالتسلسل تصميمها مت اليت ميالتعل خطوات وصف مت. الطلبةو  ادلعلم هبا سيقوم اليت
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 إذل األساسية، واألنشطة األولية، األنشطة من بدءا العربية، اللغة معلم قبل من
 .والتقييم النهائية األنشطة

 التعليم أدوات/المادة/المصدر ( ح
 سيتم اليت التعليم وأدوات ادلصادر ذبميعها مت اليت  RPPمجيع ومشلت

 اللغة معلم مع الباحثة أجراهتا اليت ادلقابالت إذل واستناداً . التعليم يف استخدامها
 مت اليت العربية اللغة دروس حزمة ىي ادلستخدمة التعليم مصادر كانت العربية،
 أيًضا استخدم ادلعلم أن إذل باإلضافة ،8104 عام الدين إدارة من عليها احلصول
 بذلك صرح. التعليم عملية يف للمساعدة األخرى العربية باللغة الكتب من العديد

Muhammad Samsul Hidayat قال الذي : 
 العربية اللغة كتاب ىو ميالتعل عملية يف استخدامو اعتد الذي الكتاب كان"
من  األول الطابع من ادلتقُت توالنج بوانج الغربية نور العالية دبدرسة العاشر للصف

 ٕٙ".والقاموس LKS ،8104 عام يف إندونيسيا جلمهورية الدينية وزارة
 ادلتعددة، الوسائط وغرف العربية، القواميس مثل ميتعلال يف ادلستخدمة األدوات

 .والعالمات واللوحات والكرتون، ،VCD السائل، الكريستال وشاشات
 المؤشرات   ط(

 اليت ادلؤشرات بعض العربية اللغة معلم يقدمها اليت RPP برامج مجيع تضمنت
 .ميالتعل عملية بعد الطلبة ػلققها أن غلب
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 والتقييم التقييم معايير ( ي
 قاموا RPP برنامج كل يف للتقييم توجيهية مبادئ بإدراج العربية اللغة معلم قام
 من وشكل للتقييم، تقنيات أو أنواع ىناك للتقييم، التوجيهية ادلبادئ يف. بتجميعو
 األول، التقييم من ادلصمم التقييم إجراء يتكون. التقييم ومعايَت واألدوات األدوات،

 .النهائي والتقييم العملية التقييم
. ميالتعل هناية يف التقييم أسئلة ميالتعل يف استخدمو الذي التقييم يستخدم"
 الطلبة سلوك مراقبة رلرد وأحيانًا روتيٍت، بشكل أستخدمها دل التقييم، لعملية بالنسبة

 63".الدرس متابعة يف
 

 مناقشة    د.
 تنفيذ األساس يف. اللغة العربية تعليم تنفيذ تصف الباحثة فإن التارل، الوصف يف

 التعليم بادلدرسة العالية نور ادلتقُت توالنج باوانج جيدا.
 (RPP) التعليم تنفيذ خطة إعداد .0

 ألنشطة أساسا صممت التعليم خطة تنفيذ. (RPP) التعليم خطة تنفيذ نفذ ادلعلممن
 يف تعريفها مت اليت نظام تتبع أن غلب ادلعلم فإن وبالتارل الدراسية الفصول يف والطلبة ادلعلم

 زبطط ان غلب ادلعلم منها واحدة الصف العاشر بادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج باوانج،
 .بادلدرسة تعيُت مت قد و ادلستخدمة دلنهج وفقا التعليم تنفيذ
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الصف احلادي عشر بادلدرسة نور  يف الباحثة من والتوثيق وادلالحظة ادلقابلة من
 العربية للغة ادلعلم قبل من أعد الذي (RPP) التعليم تنفيذ خطة ،ادلتقُت العالية توالنج باوانج

 والكفاءات اذلوية، وىي عناصر، عدة يتضمن بادلدرسة نور ادلتقُت العالية توالنج باوانج
 طريقةو  التعليمية، وادلواد م،يالتعل وأىداف ميالتعل ومؤشرات األساسية والكفاءات الرئيسية
 .ميالتعل وتقييم ودرس، م،يللتعل أدوات/ادلواد/اإلعالم ووسائل

 065 رقم الدينية الشؤون وزير لقرار وفقا RPP ادلكون مع يتوافق RPP ادلكون
 خطط الدرس وضعت تنفيذ التعليم خطة أن على تنص اليت ،8103 منهج 8104

 على البيانات RPP تشمل. ادلنهج إذل يشَت الذي موضوع أو معُت موضوع بالتفصيل
 KD ،ميالتعل أىداف ،الوقت زبصيص ،ادلوضوع نصف/والصف وادلوضوعات، ةرسادلد

 وموارد وأدوات اإلعالم وسائل ،ميالتعل طريقة ،التعليمية ادلواد ،الكفاءات اإلصلاز ومؤشرات
 .احلقيقي والتقييم ميالتعل ألنشطة تدابَت يم،التعل

ٙٗ 
 رئيسيةال الكفاءات ادلعلمُت ومشلت الدرس خطط إعداد يف والتوثيق، ادلالحظة من

 مع الغالب يف RPP يف الواردة ادلؤشرات صياغة تتفق. للمنهج وفقا األساسية والكفاءات
KI و KD، الذي التنفيذيفعل  استخدام ،وادلعرفة وادلهارات ادلوقف أبعاد تضمُت مثل 

 من عال مستوى يتضمن ،مالحظتو ؽلكن واحد سلوك على ػلتوي. واحد سلوك ػلتوي
 ىناك ذلك، ومع. ادلعرفّية وراء أو/و واإلجرائية وادلفاىيمية الوقائعية ادلعرفة يشمل ،التفكَت
 .RPP يف الواردة KD و SKL-KI مع تتفق ال اليت ادلؤشرات بعض
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 يف التعليمية األىداف وصياغة ،الباحثة اهب تقام اليت والتوثيق ادلالحظة على وبناء
 واقعية أىداف بالفعل تعكس العربية اللغة معلم قبل من صياغتو مت الذي تنفيذ التعليم خطة

 وادلؤشرات الكفاءاتب الصلة ذات اليت واألىداف م،يالتعل عملية خالل من ربقيقها وؽلكن
 وادلعرفة، وادلهارات ادلواقف تطوير تغطيها ال ميالتعل أىداف ومعظم ولكن م،يالتعل األساسية

 .الروائع خلق عناصر على ربتوي منها كل وليس
 ،ميالتعل ألىداف مناسًبا كان إذا ما. مناسب شيء كل التعليمية، للمواد بالنسبة أما

 والروحاين واالجتماعي والعاطفي والفكري البدين للتطور وفقا السياقية الطلبة، لقدرات وفقا
 .الطلبة باحتياجات صلة وذات فعليطلبة، لل مفيدطلبة، لل

 اختيار يف أنو ،RPP يف االعالم وسائل اختيار يف الباحثة توجد ذلك، على عالوة
 ال اليت الوسائل من العديد وجود ذلك يف دبا اختالفات، ىناك تزال ال اإلعالم وسائل

 ادلعلومات تكنولوجيا مكنت قد تكن دل اإلعالم وسائل وبعض م،يالتعل أىداف مع تتناسب
. ادلواد اتقان يف الطلبة تسهل دل اليت اإلعالم وسائل من العديد ىناك وكانت واالتصاالت،

. العلمية النهج تطبيق يف للطلبة ادلستخدمة اإلعالم وسائل معظم سهلت فقد ذلك، ومع
 غرفة ،العربية القواميس :أخرى أمور بُت من ادلستخدمة، اإلعالم وسائل لبعض بالنسبة أما

 .والسبورة عالمات الكررتون، ،VCD ،ادلعلمُت ،LCD ،ادلتعددة الوسائط
 للغة ادلعلم قبل من طريقة التعليم مناسبة خبطة تنفيذ التعليم الذي مت تصميمو اختيار

 وطبقا علمي دلنهج وفقا ىي ادلستخدمة ةقيالطر  وتتناسب بأىداف التعليم. ىو العربية
 بعض ىناك ذلك، ومع. مشروع أو ادلشاكل، حل على القائم ميوالتعل للتحقيق، للنماذج

 اختلفت وقد. الدراسية الفصول يف العمل على بُت الطلبة  التعاون تضع دل اليت طريقةال
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طريقة  العلمي، وادلنهج الغناء،طريقة  ذلك يف دبا العربية، للغة ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة
 م،والتعلّ  السياقي والتعليم اذليكلي طريقة اإلجابة،و  سؤالالوطريقة  ،السمعية الشفوية

 .التعاوين ميوالتعل
 القائمة التعليمية لألنشطة التخطيط عن م،يالتعل أنشطة لتخطيط الوقت، نفس ويف

شرح  ذلك، إذل باإلضافة. والنهائية األساسية األولية، األنشطة بالفعل عرض يتم RPP يف
 زلاولة، دلالحظة، الطلبة األنشطة خطة ،أيًضا ميالتعل أىداف ذلا ادلخطط ميالتعل أنشطة أن

 الطلبة أنشطة شرح ،ادلنطقية منتجاهتم توصيل أو الشبكات لتشكيل الطلبة أنشطة تصميم
 العالجات التعيينات،) ادلتابعة ألنشطة خطط على بالفعل وػلتوي ؼللقون أو يعملون الذين

 األنشطة من تطلب اليت األنشطة لتخطيط بعد اخلطط بعض ىناك ذلك، ومع(. واإلثراء
 .شركاء أو ادلنطق وأنشطة ،الطلبة

 تقييم، صياغة يف. التقييم ىي العربية اللغة معلم أعدىا اليت RPP يف األخَتة النقطة
 ادلواقف قياس ،ميالتعل نتائج مؤشرات إصلاز تقييم. حقيقي تقييم بتصميم ادلعلم قام

 إرشادات وتعيُت الواجب مهام تعيُت ،االختبار أدوات تصميم يتضمن ،وادلهارات وادلعارف
 .النتائج تسجيلل
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 التثليث تقنية مع البياناتتحقيق صحة ه.   
 : من خالل ىذه الصورة نا نرى عملية ربقيق صحة البيانات مع تقنية التثليثؽلكن

 
 

 
 

 
 

 : أربعة إذل التثليث تقسيم يتم
 كما. سلتلفة بطرق البيانات أو ادلعلومات مقارنة طريق عن التثليث إجراء يتم .0

 وادلالحظات ادلقابالت النوعي البحث يف الباحثة تاستخدم معروف، ىو
 لبعض كاملة وصورة موثوقة معلومات على للحصول. واالستطالعات

 وادلقابالت اجملانية ادلقابلة أساليب تاستخدام للباحثة ؽلكن ادلعلومات،
 من للتحقق ادلراقبة أو وادلالحظات ادلقابالت الباحثة ستخدمت أو. ادلنظمة
 سلتلفُت سلربين استخدام أيًضا للباحثة ؽلكن ذلك، إذل باإلضافة. احلقيقة
 نظر وجهات أو نظر وجهات خالل من. ادلعلومات حقيقة من للتحقق
 يتم لذلك،. احلقيقة من قريبة نتائج على احلصول يتم أن ادلأمول من سلتلفة،
 احلصول مت اليت ادلعلومات أو البيانات كانت إذا التثليث من ادلرحلة ىذه تنفيذ
 كانت إذا وىكذا،. شك موضع البحثي ادلخرب أو ادلوضوع ىذا من عليها

 التوثيق مالحظة

 مقالبة

نتائج البيانات 
 الصحة
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/  سينمائية صحف أو نصوص شكل يف ادلثال سبيل على واضحة، البيانات
 يتم يزال ال ذلك، ومع. ضروري غَت التثليث فإن شابو، وما وروايات أفالم،
 .األخرى اجلوانب من التثليث تنفيذ

 البيانات مجع يف واحد شخص من أكثر باستخدام ُت،الباحث بُت التثليث .8
 ادلستخرجة ادلعلومات من ادلعرفة إلثراء التقنية ىذه أن بو ادلسلم ومن. وربليلها

 دعوهتم تتم الذين األشخاص أن مالحظة غلب ولكن. البحثية ادلوضوعات من
 من متحررين يكونوا وأن حبثية خربة لديهم يكون أن غلب البيانات حلفر

 .للتثليث جديًدا ربيزًا ويولد بالباحثة يضر ال حىت ادلصاحل تضارب
 خالل من ادلعلومات بعض حقيقة استكشاف ىو ،البيانات صادردل التثليث .3

 باإلضافة ادلثال، سبيل على. البيانات على احلصول ومصادر أساليب سلتلف
 ادلشًتكة، ادلالحظة استخدام للباحثة ؽلكن وادلالحظة، ادلقابلة إجراء إذل

 وادلذكرات الرمسية، والسجالت التارؼلية، والوثائق واحملفوظات، ادلكتوبة، والوثائق
 طريقة كل فإن وبالطبع. الفوتوغرافية الرسم أو والصور الشخصية الكتابة أو

 الظاىرة حول سلتلفة رؤى ذلك بعد ستقدم واليت سلتلفة، بيانات أو أدلة ستنتج
 حقائق على للحصول ادلعرفة نطاق تلد ادلختلفة اآلراء ىذه. الدراسة قيد

 .موثوقة
 صيغة ىي النوعي للبحث النهائية النتيجة. النظري التثليث ىو األخَت .4

 ذي نظري منظور مع ادلعلومات ىذه مقارنة تتم مث. أطروحة بيان أو معلومات
 مت اليت االستنتاجات أو النتائج على الفرديُت الباحثُت اضلياز لتجنب صلة
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 زيادة إذل النظري التثليث يؤدي أن ؽلكن ذلك، إذل باإلضافة. إليها التوصل
 بعمق النظرية ادلعرفة استكشاف من الباحث يتمكن أن بشرط الفهم عمق
 ىذه أن بو ادلسلم ومن. عليها احلصول مت اليت البيانات ربليل نتائج حول

 عند اخلرباء على باحلكم ونطلبةم الباحثُت ألن صعوبة األكثر ىي ادلرحلة
 سلتلفة نتائج ادلقارنة أظهرت إذا خاصة معينة، نظر وجهات مع نتائجهم مقارنة
 .سباًما

65 
 التثليث بو يقصد ما. البيانات دلصادر التثليث الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف
 رئيسي كمصدر وادلالحظات ادلقابالت فقط تستخدم ال الباحثة أن ىو البيانات دلصادر

 والبعض ادلدرسة تاريخ حول مذكرات شكل يف وثائق ةالباحث ستخدمت ذلك، ومع. للبيانات
 .دقيقة حبث نتائج على للحصول الباحثة قبل من ذلك يتم. النحو ىذا على اآلخر

 ادلعلومات ثقة درجة من والتحقق ادلقارنة تعٍت اليت البيانات مصادر مع التثليث تقنية
 : خالل من سلتلفة وأدوات أوقات خالل عليها احلصول مت اليت

 .ادلقابالت نتائج مع ادلالحظات من البيانات مقارنة .0
 .الطلبة يقال وما يةالعرب ادلعلمون يقولو ما مقارنة .8
 .وقت كل يف يقال ما مع البحث حالة عن يقال ما مقارنة .3
 .طلبةالتلميذ ك مع ، كمعلم ادلعلم ومنظور الوضع مقارنة .4
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 ىي ادلتوقعة ادلقارنة نتائج .صلة ذات وثيقة زلتويات مع ادلقابالت نتائج ةقارنم .5
 .االختالفات حدوث أسباب أو التشابو أوجو شكل يف
 التهم البيانات مصادر من التثليث أن مضيفا  Burhan Bungin ذلك، على وعالوة

 قبل من أجريت اليت ثالبح نتائج تقييم( 0: ) التارل النحو على األشياء لفعل فرصة أيضا
 أساس على إضافية معلومات تقدًن( 3) البيانات، مصدر اخلطأ تصحيح( 8) عليو، ادلدعى
 أولية كخطوة لتلخيص الفرص وخلق األحباث، ساحة يف ادلخربين ذلك يف دبا(  4) طوعي،

 .مجعها مت اليت اإلمجالية البيانات كفاية تقييم( 5) البيانات، ربليل يف
ٙٙ 

 مقارنتها عند أفضل نتائج على احلصول ىو التثليث طريقة استخدام من الغرض
 دقة على احلصول على قادرة الفائض وبلغ. الدراسة يف فقط واحدة طريقة باستخدام
 ىذه على اجليدة البحوث من الفهم عمق من تزيد أن ؽلكن ادلرجوة، النتيجة وصحة البيانات
 إذل حاجة ىناك أن ىو العيب. الظاىرة تظهر الذي السياق عن فضال الدراسة قيد الظاىرة

 .تنفيذه يف الالزمة والطاقة والتكاليف الوقت من مزيد
 زلاولة أهنا على ببساطة تلخيصها ؽلكن تثليث ،البيانات صحة من للتحقق كطريقة

 وطريقة واحد، بيانات مصدر استخدام فقط ليس والباحثة الدراسة، يف البيانات من للتحقق
 دراسة مع أخرى مرة فحص دون الباحثة من الشخصية فهم استخدام رلرد أو البيانات مجع

 .أخرى
 

                                                             
66
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana. 2010). 



 

82 
 

 عشر الحادي الصف يةالعرب اللغة للطلبة تعّلمال النتائج في المؤثرة العواملو.   
 8102/8102 توالنج بوانج الغربية السنة الدراسية العالية متقينال نور بمدرسة

إذل رئيس ادلدرسة، معلم اللغة  ادلؤلفة قبل من أجريت اليت ادلقابالت نتائج ربليل وبعد
 من العديدالباحثة  توجد ادلتقُت، نور ادلدرسة يف عشر احلادي الصف طلبةو  العربية،
 نور ادلدرسة يف عشر احلادي الصف يف العربية اللغة طلبة متعلّ  نتيجة على تؤثر اليت العوامل
 : التارل النحو على ادلتقُت

 طلبةلل الداخلية العوامل .0
 متابعة يف نشاطا أقل الطلبة وبعض أنفسهم، الطلبة من تأيت طلبةلل الداخلية العوامل

 من تنشأ اليت العوامل ىي ىذه. عشر احلادي الفصل يف العريب ادلعلم قال كما مالتعلّ  عملية
 .أنفسهم الطلبة

 مالتعلّ  نتائج أن ذكر ،Ngalim Purwanto وفقال ، أعاله ادلذكور الرأي مع سباشيا
 تشمل اليت العوامل:  وىي الداخلية، العوامل:  التالية العوامل من بالتأكيد تتأثر اجليدة

 قد ما شخص كان إذا ما ربدد اليت والعقلية البدنية العوامل ذلك يف دبا بأكملو، الشخص
 .التعلم يف صلح

ٙ7
 

 الطلبةمن  االهتمام . أ
 ربقيق على الناس تشجع أن ؽلكن اليت النفسية اجلوانب من واحد ىو االىتمام

 الشعور أو االىتمام إعطاء إذل ؽليل ما، كائن يف مصلحة لديو شخص. أىدافهم
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 لدى يكون فلن ادلتعة، يسبب ال الكائن كان إذا ذلك، ومع. الكائن ذباه بالسعادة
 ادلنخفضة أو العالية ادلتعة أو االىتمام يتأثر لذلك،. الكائن يف مصلحة الشخص
 االىتمام فإن الدين، صالح حملفظو ووفقاً . الفائدة بارتفاع الشيء حول ما لشخص

 .الشعور عناصر على ػلتوي الذي االىتمام ىو
ٙ8 

 التعلم ونتائج العربية اللغة متعلّ  عملية يف كبَت تأثَت لو الطلبة اىتمام فإن لذا،
 النتائج ارتفعت ،الطلبة يكنو الذي االىتمام زاد كلما. مالتعلّ  من عليها ػلصلون اليت
 .صحيح والعكس عليها، سيحصلون اليت
 الطلبة موهبة . ب

 معينة، مهارة لتحقيق خاصة دبمارسة ذلا يسمح شخص يف شرط ىي ادلوىبة
 تشغيل على القدرة لغوية، مهارات شكل يف ادلثال، سبيل على. وقدرة ومعرفة،

 يرافقو إمكانات شكل يف ما لشخص معُت لشرط ؽلكن لذلك،. إخل ادلوسيقى،
 شخص أي فإن لذا. خاصة تكون ما عادة معينة مهارة تطوير م،التعلّ  أو التدريب

 أكثر يكون سوف اللغة يتعلم كان إذا اللغوية، اإلمكانات أشكال من شكل لديو
. اإلمكانية ىذه لديهم ليس الذين اآلخرين األشخاص من السرعة حيث من كفاءة

 خصائص بتطوير يسمح الذي ما لشخص ادلتاح األسلوب ىي ادلتاحة اإلمكانات
9ٙ.الوالدة من جلبها مت أو الوالدة، منذ القوة ىذه وجدت وقد معينة،
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 أن ؽلكن لذلك،. البعض بعضهم مثل ادلواىب نفس لديهم الطلبة كل ليس
 ػلصلون طلبة ىناك. مالتعلّ  عملية يف عليها احلصول مت اليت مالتعلّ  نتائج من إليو ينظر
 .أيًضا منخفضون وىم عالية درجات على
 المحتملة/القدرة   ج.

 تنمية يف للمساعدة زلاولة ىي الذاتية الطلبة قدرات تنمية / الذات تطوير
 طلبةلل الفرصة إتاحة خالل من الفردية لقدراهتم وفًقا التطور من يتمكنوا حىت الطلبة

. وتطورىم وشروطهم ومصاحلهم الحتياجاهتم وفًقا أنفسهم عن والتعبَت للتطوير
 .الشخصية جوانب يف تطور أيضا ىو الذات تطوير

7ٓ 
 تنمية من سبكنهم بطريقة الطلبة لدى ادلوجودة اإلمكانات عن التنقيب غلبذ

 .داخلهم وادلواىب االىتمامات
 الطلبة تحفيز    د.

 القوة ىو الدافع. للتحرك عٌتادل "Movere" الالتينية من يأيت (Motivasi) الدافع
 الطلبة سلوك طبيعة من مللتعلّ  الدافع رؤية وؽلكن. السلوك وتعزيز والقيادة الدافعة

 ىو الدافع. األىداف لتحقيق واجلهد والًتكيز، االىتمام، وحدة باالىتمام، يتعلق فيما
 لتنفيذ وعي بغَت أو بوعي سواء لشخص ادلتبادل التشجيع شكل يف نفسي عرض
 7ٔ .معُت غرض مع عمل
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 يوصف الذي الداخلي الدافع ىو الدافع فإن ،Mahfudh Shalahuddin ووفقاً 
 ،فعلالت أو للتصرف األفراد ربريك أو تنشيط وىو ذلك، إذل وما والرغبة، األمل، بأنو

 .االحتياجات لتلبية
7ٕ 

 الدافع ىو الدافع فإن ، Mudjiono و Dimyati ل وفقا ، ذلك على عالوة
 .التعلم سلوك ذلك يف دبا البشري السلوك ويوجو يدفع الذي الذىٍت

7ٖ 
 والرغبات واالنتباه الًتكيز فسيظهر مرتفًعا، طلبةلل التعليمي الدافع كان إذا
 وادلواىب االىتمامات تشجيع على قادر وىذا. عالية تعليمية نتائج على للحصول

 .الطلبة ؽلتلكها اليت
 : ذلك في بما ،طلبةلل الخارجية العوامل .8

 المعلم . أ
 ادلعلم. مالتعلّ  عملية يف للنجاح جداً  وادلهم جداً  ادلؤثرة العوامل أحد ىو ادلعلم

 جًدا كبَتًا ادلواد تقدًن يف ادلعلم تأثَت يكون. الطلبة يف ادلوجودة اخلارجية العوامل ىم
 .الطلبة عليها سيحصل اليت النتائج ضلو

 الحظت الباحثة أن العربية اللغة معلم مع مقابالت وأجريت الباحثة توالحظ
 اليت التقييمات مث التعلم، وعملية الفصل، يف للمعلمُتالدروس  االفتتاحية من بدءا
 .ادلالحظات يف الباحثة وتشرح ما كل. ادلعلم هبا قام
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 والدين . ب
 ألن. الطلبة تعلم صلاح يف كبَتة مساعلة ذلم اليت اخلارجية العوامل ىم والدين

 يف يقضونو الذي بالوقت مقارنة األدىن احلد ىو ادلدرسة يف يقضونو الذي الوقت
 .والديهم مع ادلنزل
 األصدقاء   ج.

 نشطُت غَت يبدون الذين الطلبة بعض ىناك أن العربية، اللغة معلم من كإجابة
 .اآلخرين الطلبة على يؤثر وىذا الفصل، يف

 يف تضمينها ويتم خارجية، عوامل األصدقاء من نشاطًا األقل العوامل تعترب
 أو اللعب يف أصدقائهم على نشاطًا األقل الطلبة يؤثر ما عادةً . طلبةلل البيئية العوامل
 .الفصل يف الدردشة

 المدرسة    د.
 عامالً  ادلدرسة تعترب. االسالمية ادلدارس غَت مدارس من طلبةلل التعليمية اخللفية

 ربتوي ال مدرسة من يأتون الطلبة كان إذا. الطلبة متعلّ  عملية يف جًدا مؤثرًا خارجًيا
 العربية، اللغة تعلم حيث تعليمهم يواصلون الطلبة فإن ،ففيها العربية اللغة دروس على

 من مالتعلّ  نتائج على كبَت بشكل يؤثر ىذا. الدرس مع بالغربة الطلبة يشعر سوف
 .الطلبة

 التعلم عملية على كبَت تأثَت ذلا طلبةلل للتعلم مكانًا حالًيا تعد اليت وادلدارس
 .فيها ربدث اليت
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 الخامس الباب
 والخاتمة االقتراحات ،االستنتاجات

 

 االستنتاجات . أ
 مشكلة البحث على ةالباحث يبذب سوف ،ةالباحث اهب تقام الذي البحث نتائج من

 نتائج على تؤثر اليت العوامل. عليها احلصول مت اليت بحثال لنتائج وفقاىذا البحث  من
 كما ىي ادلتقُت العالية توالنج بوانج الغربية دبدرسة نور عشر احلادي الصف يف بةللطل التعلم

 : يلي
 للطلبة الداخلية العوامل .0

 اهتمام الطلبة ( أ
 اليت مالتعلّ  ونتائج العربية اللغة تعلم عملية يف كبَت تأثَت لو الطلبة اىتمام

 ارتفعت ،الطلبة يكنو الذي االىتمام زاد كلما. ميالتعل من عليها ػلصلون
  منها. والعكس عليها، سيحصلون اليت النتائج

 الطلبة موهبة ( ب
 ، لذلك. البعض بعضهم مثل ادلواىب نفس لديهم الطلبة كل ليس

. ميالتعل عملية يف عليها احلصول مت اليت مالتعلّ  نتائج من إليو ينظر أن ؽلكن
 .أيًضا منخفضون وىم عالية درجات على ػلصلون الطلبة ىناك
 المحتملة/القدرة  ج( 

 من سبكنهم بطريقة الطلبة لدى ادلوجودة اإلمكانات عن التنقيب غلب
 .داخلهم وادلواىب االىتمامات تنمية
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 الطلبة تحفيز    د(
 والرغبات واالنتباه الًتكيز فسيظهر  مرتفًعا للطلبة التعليم الدافع كان إذا
 االىتمامات تشجيع على قادر وىذا. عالية تعليمية نتائج على للحصول
 .الطلبة ؽلتلكها اليت وادلواىب

 الخارجية العوامل .8
 معلم ( أ

. مالتعلّ  عملية يف للنجاح جداً  وادلهم جداً  ادلؤثرة العوامل أحد ىو ادلعلم
 كبَتًا ادلواد تقدًن يف ادلعلم تأثَت يكون. للطلبة ادلوجودة اخلارجية العوامل ىم ادلعلمون

 .الطلبة عليها سيحصل اليت النتائج ضلو جًدا
 والدين ( ب

 ألن. الطلبة متعلّ  صلاح يف كبَتة مساعلة ذلم اليت اخلارجية العوامل ىم والدين
 يف يقضونو الذي بالوقت مقارنة األدىن احلد ىو ادلدرسة يف يقضونو الذي الوقت
 .والديهم مع ادلنزل

 االصدقاءج(   
 يف تضمينها ويتم خارجية، عوامل األصدقاء من نشاطًا األقل العوامل تعترب

 أو اللعب يف أصدقائهم ىو نشاطًا األقل الطلبة يؤثر ما عادةً . لطلبةل البيئية العوامل
 .الفصل يف الدردشة
 مدرسةد(    

 .فيو ربدث اليت التعلم عملية يف ىام دور لو عامل ىي ادلدرسة
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 البحث نتائج من. لطلبةل مالتعلّ  نتائج يف ساعلت اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل
 .لطلبةل مالتعلّ  نتائج على التأثَت يف قوي دور ذلا اليت أعاله ادلذكورة بالعوامل تقوم الباحثة أن

 

 قتراحاتاال . ب
 شأهنا من اليت االقًتاحات بعض تقدًن الباحثة ريدت البحث، استنتاجات إذل استناداً 

 : ىي االقًتاحات. ادلدرسة نور ادلتقُت العالية  يف العربية اللغة تطوير تفيد أن
 .التعلم عملية يف ادلطلوبة التسهيالت تقدًن إذل ادلتقُت نور ادلدرسة لرئيس .0
 يشعر حبيث ،التعليمية اإلعالم وسائل استخدام تطوير دلواصلة يةالعرب للمعلمُت .8

 .الدراسية الفصول يف والتعلم التدريس عملية اتباع يف وادلهتمُت بالسعادة الطلبة
 لدى يكون أن غلب. مالتعلّ  عملية متابعة يف نشاطًا أكثر الطلبة يكون أن .3

. العربية اللغة ملتعلّ  ادلدرسة خارج أو ادلدرسة يف سواء كبَتًا حافزًا أيًضا الطلبة
 .عليها احلصول مت اليت مالتعلّ  نتائج عن بالرضا تشعر وال

 تؤثر اليت العوامل حول أعمق بحثال نتائج تقدًنمن ادلتوقع ل اآلخرون الباحثون .4
 من العديد ىناك التز  ال اأهن دركت ةادلؤلف ألن. العربية باللغة مالتعلّ  نتائج على
 .الرسالة العلمية ىذه كتابة يف القصور أوجو

 

 الخاتمة . ج
 ىذه إكمال ةللباحث ؽلكن والتوجيو النعمة وبفضل ألن. وتعاذل سبحانو هللنشكر 

 .العلمية الرسالة
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 أوجو توجد أن الطبيعي فمن لذلك ،لديها اليت التجاربمن  القيود الباحثة دركت
 متعمًدا رلهوًدا ليس وىذا والكلمات، ادلنهجيات، وكتابة منهجية، شكل يف وأخطاء قصور

 ذلذا. الرسالة العلمية ىذه كتابة يف جهدىا قصارى الباحثة بذل حيث ،الباحثة قبل من
 أن الحقاً  ؽلكن حبيث بناءة تكون اليت واالنتقادات التحيات بتواضع الباحثة توقعت ،السبب
 .العلمي العمل ىذا وتكميل لتحسُت مساعلة تصبح

 خاصةً  ،مفيدة للمؤلفة نفسها الرسالة العلمية ىذه تكون أن نأمل وأخَتًا،
 .آمُت. ادلدرسية والبيئة لألسرة التعليمية، واالبتكارات
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