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 الباب الرابع

 تقديم البيانات
 لمحة عن ميدان البحث  أ 

 منتان الجنوبيةدار الهجرة للبنين مرتابورا كل تاريخ تأسيس معهد  -1

ادلوقع ذلذا البحث ىو معهد دار اذلجرة للبنُت مرتابورا، وىو يف شارع 
ناحية مرتابورا منطقة بنجر كلمنتان  03رو  /08رت  28شنداي ألوس رقم 

 اجلنوبية.

م.  1986أغسطوس  23للبنُت مرتابورا يف  تأسس معهد دار اذلجرة
ويؤم ىذا ادلعهد الشيخ احلاج زوكشي حسيب الليسانس و الشيخ احلاج أمحد 

ندوس اج زلمد نرر امحممودي والدكتوراغزيل سلتار والدكتوراندوس الشيخ احل
 جستَت.االشيخ احلاج شهرودي رملي ادل

 للبنين لة منظمة معهد دار الهجرةسلس -2
 لة منظمة معهد دلر الهجرة للبنين: سلس4.1الجدوال 

 السنة اإلسم الرقم
 كشي حسيب الليسانسالشيخ احلاج زر  1

 
 م1986-1997

 الشيخ احلاج أمحد غزيل زلتار 2
 

 م1997-2004

 رملي يالدكتوراندوس الشيخ احلاج شهرود 3
 

 م2004-2013



52 
 

 الليسانس الشيخ احلاج زوكشي حسيب 4
 

 االن-2013

 

المدرسة المتوسطة بمعهد دار الهجرة ، واألهداف ةالرؤية، البعث -3
 للبنين

 ادلدرسة رؤية (1

وتقوى، الذين لديهم إديان،  واخلرجيُت ةتووقادل ةرسادلد حتقيق"
مع  "، وإصلاز، وكذلك بيئة رعاية وثقافةوذات عقلية واسعة، ومهارة

 اخلرائص التالية:

 إلسالم واإلديان.باتررف ال  (1
 .إدارة الشريعة اإلسالمية بكل إخالص  (2
 .شركة دائمة  (3
 .التوكَت احلر  (4
 النجاح يف االمتحانات ادلدرسية واالمتحانات الوطنية.  (5
 ديكن التواصل باالصلليزية والعربية شوهياً وكتابياً جيداً.  (6
 .ماىر يف تشغيل الوسائط اإللكًتونية )أجهزة الكمبيوتر(  (7
 .وغَت اكأكاددييةقق اإلصلازات اكأكادديية حت  (8
 .وجود فكرة جيدة عن البيئة  (9

 .النظافة الشخرية والبيئة ظقادر على حو (10
 .يف رعاية البيئة قادر على أن تكون رائد  (11
 .يف رلال الوقاية البيئية والتلوث قادر على أن تكون رائد (12

 بعث ادلدرسة (2
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إجراء تعليم إسالمي عايل اجلودة وزلًتف ومستدام ومجيل ومزدىر  (1
 .الناحية البيئية   وسليم من 

البيئي لدى  IMTAQ تنظيم أنشطة دينية هتدف إىل زيادة الوعي (2
 .طالب مدرسة

حتسُت التعلم والتخطيط لتنويذ التعلم والتقييم والتحليل واجلهود  (3
البيئة والربامج اخلاصة اليت ادلبذولة لتحسُت اإلثراء القائم على 

 متكن الطالب من التطور على النحو اكأمثل.
 للبيئة. وديلم القائم على التكنولوجيا و تنظيم التع (4
 .جتهيز مرافق صديقة للبيئة والبنية التحتية لتحسُت (5
قدرة الطالب على التحدث باللغتُت العربية واإلصلليزية شوهياً  (6

 ووعًيا بالبيئة. حتريرياو 
تماشى مع مواىب واىتمامات دورات ادلهارات اليت تإجراء  (7

 ، مبا يف ذلك ادلهارات يف إدارة بيئة نظيوة وصحية.الطالب
بالقدوة وفًقا  حيتذونحتسُت التوجيو للطالب الذين يتووقون /  (8

الحتياجات وقدرات ادلدارس مبا يف ذلك الطالب الذين 
يتووقون يف رلال احلواظ على البيئة ومنع التلوث البيئي 

 32.واكأضرار
 

في المدرسة المتوسطة بمعهد دار  والمدرسات المدرسين أحوال -4
 للبنين الهجرة

. جدا يف ادلدرسة يلعبون دورا مهما أو ادلدرسون أعضاء ىيئة التدرسون
. أعضاء 2019سبتمرب  10بناء على نتائج ادلقابالت مع اإلدارة يف التاريخ 

                                                           
 2019سبتمرب  10التوثيق يف مدرسة ادلتوسطة مبعهد دار اذلجرة للبنُت يف   32
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 مدرًسا 53 يوجد للبنُت ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد دار اذلجرةىيئة التدريس يف 
 .اإلدارة موظوي من 5 و مدرًسا 48 من يتألوون

من التواصيل حول البيانات اخلاصة حبالة ادلعلمُت واإلدارة يف دلزيد 
ديكن أن  2019/2020لعام الدراسي ا للبنُت ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد دار اذلجرة

 ينظر إىل اجلدوال التايل: 

سطة بمعهد دار حالة المعلمين واإلدارة في المدرسة المتو   4.2الجدوال 
 الهجرة للبنين

 الدرس اسم رقم
 اللغة اإلندونسية حاج أمحد معيدي  1
 اللغة اإلندونسية اديا ساسينا 2
 اللغة اإلندونسية نورحيايت 3
 اللغة اإلندونسية روسدياين  4
 اللغة اإلندونسية زلمد سوكي رضى  5
 اللغة اإلندونسية أسناوري  6

 القرآن قراءة
 القرآن قراءةو  االسالمية الًتبية سيف اهلل  7
 القرآن قراءةو  االسالمية الًتبية عبد اهلل  8
 القرآن قراءةو  االسالمية الًتبية سورادي  9

 القرآن قراءةو  االسالمية الًتبية حضرية  10
 الرياضيات بنت روماتل 11
 الرياضيات ىَتووايت  12
 الرياضيات سومييت  13



52 
 

 الرياضيات زلمد حسُت نافارين 14
 الرياضيات إيكو أجوس ىاريونو 15
 الطبيعية العلوم فتمسري 16
 الطبيعية العلوم .متقية 17
 الطبيعية العلوم أيكا 18
 الطبيعية العلوم أمحد فضالن 19
 الطبيعية العلوم صادقُتأمحد  20
 الطبيعية العلوم نور صهيدي 21
 االجتماعية العلوم حاجو مرلنويت 22
 االجتماعية العلوم نورنوانسية 23
 ادلواطنة تعليم سوجينج كاريانتو 24
 االجتماعية العلوم راملي  25
 االجتماعية العلوم أوليا سيسوانيت 26
 االصلليزية اللغة ميال ديانا  وحاج 27
 االصلليزية اللغة ديدي حويديان.  28
 االصلليزية اللغة ميًتا مأمون  29
 االصلليزية اللغة أمحد حبييب 30
 االصلليزية اللغة أمحد فيرل  31
 االصلليزية اللغة رفادة خَتة البنجري  32
 الرياضة سوريا داينا  33
 الرياضة ُتمسلمن 34
 ادلواطنة تعليم موليدي  35
 البيئي التعليم أمحد رضوانية  36
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  ادلواطنة تعليم إيكا سوسيالوايت 37
 االجتماعية التعليم

 طائرة وكانت احلكيم نلقما 38
 الونون والثقافة سبيغأغسي  39
 الونون والثقافة زلمد حبريوين  40
 الونون والثقافة نور رمحو اهلل 41
 اللغة العربية سوكان آريا بوترا 42
 اللغة العربية سوكامتو  43
 اللغة العربية اريرنأفاضلة  44
  ادلواطنة تعليم حاج ريزا فهاليب  45
 ادلشورة توجيو أندرياين  46
 ادلشورة توجيو صوبريأمحد  47
 اإلدارة أمحد سوكاين 48
 اإلدارة روسدياين  49
 اإلدارة ديدي موليادي  50
 اإلدارة أمحد حبييب  51
 اإلدارة زلمد الدي موالنا 52
 اإلدارة زلمد إحسان 53

 

 لهجرة للبنين معهد دار اب المتوسطة مدرسةالب أحوال الموظفين -5

عهد دار اذلجرة للبنُت مرتابورا و مب ادلتوسطة درسةادلأحوال ادلوظوون ب أما
 عشر موظوات، كما يف اجلدوال : أربعةعددىم 
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معهد دار الهجرة ب المتوسطة مدرسةالب أحوال الموظفين 4.3الجدوال 
 للبنين

 المهنة االسم الرقم
 رئيس ادلدرسة احلاج أمحد معيدي السرجانا 1
 ادلنهجنائب رئيس يف شئون  عبد اهلل السرجانا 2
 نائب رئيس يف شئون طالب رسدياين السرجانا 3
 رئيس اإلدارة ديدي مليادي السرجانا 4
 ادلوظف اإلدارة زلمد إحسان 5
 ادلوظف اإلدارة زلمد الدي موالنا 6
 رئيس سلترب العلوم فتماسري السرجانا 7
 Dapodik رئيس مشغلي سوريا دينا  السرجانا 8
ادلعلومات والعالقات العامة قسم  زلمد بن فردوس 9

 Dapodik / مساعد عمليات
احلاج زلمد رضا الوحوي  10

 السرجانا
 وادلدارس BOS أمُت الرندوق

 مسك دفاتر حراويت السرجانا 11
 رئيس اخلياطة موليدي السرجانا 12
 رئيس شعبة ساربراس امحد حبييب السرجانا 13
 رئيس سلترب لغة رفقي نور ىادي 14
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 جدوال الدرس -6

وقت التنويذ يعلم درس نوذ كّل يوم اإلثنُت حىّت الّسبت. الّنساط درس 
حىت يف WITA  توقيت إندونيسية الوسط  07.30نوذ إبتداء يف الّساعة 

  . WITA 13.10الساعة 

 

 في معهد دار الهجرة للبنين  المتوسطة مدرسةالبأحوال الطالب  -7

، 2019سبتمرب  10بناء على نتائج ادلقابالت مع اإلدارة يف التاريخ 
  طلبا. 516ا عهد دار اذلجرة للبنُت مرتابور مب ادلتوسطة درسةبادلالطالب 

دلدرسة ادلتوسطة بادلزيد من التواصيل حول البيانات اخلاصة حبالة طالب 
ديكن أن ينظر إىل اجلدوال  2019/2020لعام الدراسي ا مبعهد دار اذلجرة

 التايل: 

المدرسة المتوسطة  المتوسطة فيأحوال الطالب  4.4الجدوال 
 للبنين بمعهد دار الهجرة

 عدد الطالب الصف مستوى رقم
 الورل اكأول 1

 
208 

 الورل الثاين 2
 

172 

 الورل الثالث 3
 

137 

 اإلعداد
 

516 
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المدرسة المتوسطة بمعهد في  التحتية بنيةو  المرافق والتسهيالت -8

 للبنين دار الهجرة

 ادلؤسسات من واحدة باعتبارىا ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد دار اذلجرة
ناحية مرتابورا  03رو  /08رت  28شنداي ألوس رقم يف الشارع  ادلوجودة

 من يتمكنوا حىت كافية تسهيالت لديهم .مدينة منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبية
 .والتعلم التعليم عملية دعم يف ادلختلوة االحتياجات تلبية

 مت، 2019سبتمرب  10بناء على نتائج ادلقابالت مع اإلدارة يف التاريخ 
 :التايل اجلدول يف رؤيتها ديكن اليت البيانات على احلرول

رافق و التسهيالت في المدرسة المتوسطة مأحوال ال 4.5الجدوال 
 الهجرة للبنينبمعهد دار 

الحاجة  حالة االن إسم الغرفة رقم
في 
عدد 
 الغرفة

عدد 
 الغرقة

عدد 
 الجيد

عدد 
الفسيد 
 الصغير

عدد 
الفسيد 
 الكبير

 اإلدارة أ
 1 - - - 1 غرفة رئيس ادلدرسة 1
 1 - - - 1 غرفة ادلعلمُت 2
 1 - - - 1 غرفة خلدمة اإلدارة 3
 1 - - - 1 الطالب رللسغرفة  4
  عليمة التعليم ب
 16 - - - 16 غرفة الورل 1
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 1 - - - 1 ادلعمل اللغويغرفة  2
 1 - - - 1 ادلهارة غرفة 3
 وسائط غرفة 4

 ادلتعددة
1 - - - 1 

 1 - - - 1 الطبيعية علوم غرفة 5
  دعم التعليم ج
 2 - - - 2 غرفة ادلكتبة 1
رحة الغرفة وحدة  2

 ادلدرسية
1 - - - 1 

 1 - - - 1 ادلشورة توجيوغرفة  3
  دعم األخرال 
 7 1 - - 7 غرفة ادلرحاض 1
 1 - - - 1 خزنادل 2

 

 في المدرسة المتوسطة بمعهد دار الهجرة التحتية بنيةأحوال  4.6الجدوال 

الحاجة في  حالة االن التحتية بنية رقم
عدد 
 الغرفة

عدد 
 الغرفة

عدد 
 الجيد

عدد 
الفسيد 
 الصغير

عدد 
الفسيد 
 الكبير

 - - - - - اكأمامي السياج 1
 - - - - - اجلانيب السياج 2
 - - - - - اخللوي السياج 3
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 1 - - √ 1 بستان 4
 1 - - √ 1 العلم صارية 5
 1 - - √ 1 التجويف 6
 1 √ - √ 1 ميدان كرة السلة 7
 1 - - √ 1 ميدان كرة القدم 8
 1 - - √ 1 يدميدان كرة ال 9

 1 √ - - 1 ميدان تكراو 10
 2 - - √ 2 ميدان كرة الريشة 11
 1 - - √ 1 طويلة قوزة مثل 12
 1 - - √ 1 كرة الطاولة 13

 

 تقديم البيانات ب 
تنويذ مهارة الكالم لدى طالب الرف الثاين بادلدرسة ادلتوسطة يف أنشطة  -1

 اللغة العربية اكأسبوعية  مبعهد دار اذلجرة للبنُت مرتابورا

باستخدام أساليب مجع البيانات  البيانات ادلعروضة من نتائج البحث
من أجل  .امحمددة مسبًقا، وىي ادلالحظة وادلقابالت واالستبيانات والوثائق

ف اللغة، ومنظمة طالب دار حظة وادلقابالت اليت تستهدف مشر أسلوب ادلال
. مت إجراء (k( و )f) ثاينالاذلجرة، والطالب، ومدرسي ادلواد العربية يف الورل 

مرات من خالل ادلالحظة ادلباشرة ، كيف يتحدث الطالب يف  10ادلالحظة 
( f) ثاينالورل باستخدام اللغة العربية، ومت تقدمي استبيانات لطالب الرف ال

 .( دلعرفة ترورىم لتنويذ اكأنشطة العربية اكأسبوعيةkو )
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 النظام أ 

اللغة العربية ىو جزء من نظام تعلم اللغة الذي يتم تنويذه يف  أسبوع
يف غضون أسبوعُت، يتعُت على مجيع الطالب لتحدث إىل  معهد دار اذلجرة.

طالب آخرين أو مدرسُت باللغة العربية يطلق عليو بعد ذلك "أسبوع اللغة 
تُت يف كل نشاط وىذا جيعل اللغتُت اإلصلليزية والعربية اللغتُت الرئيسي". العربية

يع اكأنشطة الطالبية خارج ذ ىذا أيًضا على مجوين .تعليمي يف الورل
 .، وىكذاأو ادلقرف أو ادلسجد أو غَت ذلك ، كما ىو احلال يف ادلبٍتالورل

يف نظام  التحديدقسمان يديران ويتحكمان على وجو  يولد دار اذلجرة
 Central Language) ادلركزي ىيئة مشرف اللغة قسم وبالتحديد ,،تعلم اللغة

Council Department)   قسم اللغة مركز(Language Department Center). 
 اكأستاذ ،قسم ىيئة مشرف اللغة ادلركزي رئيس مع الباحث مقابلة على بناءً 

 واإلرشاد التوجيو قسم من جزء ىي قسم ىيئة مشرف اللغة ادلركزي سوكان
 اذلجرة، دار معهد يف جلميع الطالب اللغة استخدام يف يتحكم الذي الطاليب

ىي فرع من منظمة دار اذلجرة للطالب  اليت تتحكم  قسم اللغة ادلركزي بينما
  .يف استخدام اللغة للطالب يف الرف اكأول حىت الرف الرابع

قسم  اللغة  فمشر  يف للمهامتشرح اكأنواع اكأربعة  نقاطعدة  ىناك
، قسم ىيئة مشرف اللغة ادلركزي الباحث مع رئيسبناًء على مقابلة  ادلركزي
 :33، وىيسوكان اكأستاذ

 استخداميف مجيع  ىيئة مشرف اللغة ، جيب أن تتحكم يف ادلهام اليومية  (1
بعدم استخدام  نظامعندما جيدون الطالب خيالوون ال .للطالب اللغة
، سيكون لديهم زلكمة لغوية وحيرلون على أنواع سلتلوة من اللغة

                                                           
 2019سبتمرب  11قسم اللغة يف معهد دار اذلهرة للبننب يف  ىيئة رئيس ادلقابلة مع  33
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العقوبات ادلتعلقة باستخدام اللغة بناًء على استادىم أو عدد ادلرات اليت 
 حيضرون فيها إىل زلكمة اللغة.

 

التحكم يف نشاطُت  ىيئة مشرف اللغة ، جيب على دلهام اكأسبوعيةيف ا  (2
 ،يعقد ثالث مرات يف اكأسبوع يتال ةالعام امحماضرةلتحسُت اللغة مثل 

، بعد ظهر اجلمعة اخلميس للغة العربية ةليالالثالثاء للغة اإلصلليزية،  ةليال
 تُعقد مرة واحدة يف اكأسبوع يوم اكأربعاء مساء. ةوامحمادثلإلندونيسية، 

 

 قسممع موظوي  بالجتماعىيئة مشرف اللغة  يقومالشهرية،  ةالواجبيف   (3
 .دلناقشة مشكالت الطالب من حيث استخدام اللغة ياللغة ادلركز 

 
مسابقات لغوية جلميع ىيئة مشرف اللغة سنوية، تنظم الهمة ادليف   (4

 .الطالب مثل مسابقات امحماضرة ومسابقات النقاش
 

العديد من ادلالحظات اذلامة بناًء  الباحث، وجد قسم اللغةمركز  حول
قسم اللغة مركز . يوجد لدى يقسم اللغة ادلركز على مقابالت مع رئيس 

 .طريقتان للتحكم يف استخدام الطالب للغة اليومية، فهي مباشرة وغَت مباشرة
اىل ادلبٌت إىل الورل  قسم اللغة ادلركزبطريقة مباشرة، يتجول بعض موظوي 

 من بينما كيوية استخدام الطالب لغتهم إىل أماكن أخرى عامة للتحكم يف
 طلبوا الذين الطالب من اجلواسيس بعض ىناك مباشرة، غَت وسائل خالل

 خيالوون الذين الطالب على العثور يف مهمتها تتمثلقسم اللغة مركز  قبل من
 علىقسم اللغة مركز  مساعدة وبالتايل برمت، اللغة استخدام بعدم القواعد
 34.للغة اليومي الطالب استخدام يف التحكم يف بعملهم القيام
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 عندماباللغة العربية  أن يتكالمعلى الطالب  جيب، عملية التعلم عندما
 الباحث أجراىا اليت ادلقابالت على بناءً الورل، وخاصة دروس اللغة العربية

 عرفان،اكأستاذ  و ناتسَتاكأستاذ  الثاين، الرف يف العربية اللغة مدرس مع
 بالكامل العربية اللغة من٪  60 حوايل على طالب أن يتكالم يطلبون جيبواما

على الطالب يف إثراء ادلوردات. حبيث  ضّيق يف الرف الثاين، .الدرس حينما
 35.تتطور ادلوردات اخلاصة هبم

 

اللغة العربية عند  استخدام جيب على طالب، ضافّيةاإل اكأنشطة حينما
التحدث مع بعضهم البعض أيًضا. ىناك أيًضا العديد من أنشطة تطوير اللغة 

وامحمادثة  امحماضرة، مثل لتحسُت مهارات اللغويةة العربية خالل أسبوع اللغ
 .العربية

 

، ينتشر الطالب يف رلموعات مع اثنُت من ادلشرفُت من امحماضرةيف  (1
الطالب الكبار لكل رلموعة. جيب عليهم إلقاء خطاب أمام أعضاء 
اجملموعة لبضع دقائق حول موضوع معُت دون قراءة النص باستخدام 

يف هناية االجتماع ، سوف حيرل الطالب على  اللغة العربية بالكامل.
 .تعليقات واقًتاحات من ادلشرف

، جيب على مجيع الطالب احلضور. جيب عليهم يف امحمادثة العربية (2
 يقسم اللغة ادلركز االقًتان والتحدث عن موضوع زلدد واحد مقدم من 

لعدة دقائق. خيضع ىذا النشاط لإلشراف ادلباشر والتحكم فيو من ِقبل 
 .ىيئة مشرف اللغةو  يقسم اللغة ادلركز مجيع موظوي 
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لديها قواعد وبيئات صارمة  معهد دار اذلجرة ، فإنالباحثنتيجة لنتائج 
للغاية للطالب الستخدام اللغة العربية طوال الوقت خالل أسبوع اللغة 

تبٍت ىذه الطريقة من قبل رئيس دار اذلجرة لسنوات منذ تأسيسها  العربية. مت
لقد اعتاد . جونتور السالم دار عاًما من قبل العديد من خرجيي 32قبل 

عندما  الطالب على ثقافة اللغة اإلصلليزية والعربية حىت ال يقعوا يف مشاكل
 .البالدخارج يواصلون الدراسة يف 

النظام حافزًا لبعض الطالب دلعرفة ادلزيد عن ، يعد ىذا يف ىذه احلالة
 معظم يزال ال ذلك، ومعاللغة العربية وشلارستها على الوور يف حياهتم اليومية

 هبيكل يتعلق فيما خاصة العربية، اللغة تعلم يف صعوبات يواجهون الطالب
 متحدثون وكأهنم حًقا يبدون ال فإهنم العربية، باللغة يتحدثون عندما. اللغة

 إىل اإلندونيسية مجلهم يًتمجون الذين اإلندونيسيُت مثل أكثر ولكن أصليون،
" حنيوا استحم، "؟"أنت إىل أين، يقولون ، "على سبيل ادلثال ..العربية
شليزة أخرى صنعها الطالب ىي أهنم معتادون على التحدث باللغة  ..وىكذا

" فغ، لو، كاه، ناهفية مثل "اله،  العربية باستخدام عدد من الكلمات اإلضا
خاصة ,امحمليةوكأهنم يتحدثون يف اللغة  ءيف زلادثتهم اليومية ، وجيعلهم يبدو 

، "دلاذا ؟"طلب الطعام انت فغأ. على سبيل ادلثال،  يقولون، "يةلغة البنجر 
 غَت ذلك.، و "ذا فغ؟" "ماهال

 

دائًما لتطوير وحتسُت نظام تعلم اللغة ىذا. كتعلم عاكس،  ادلعهد تسعى
تثَت الثقافة نوسها العديد من اجلوانب اإلجيابية والسلبية أيًضا. باإلضافة إىل 

اراهتم يف استخدام اللغة ذلك، ىذا يشجع الطالب حًقا على شلارسة مه
، ومن ناحية أخرى، ال يزال يتعُت عليهم معرفة ادلزيد عن بنية اللغة العربية

 .العربية جلعل ىذه ادلمارسة أفضل بكثَت
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معرفة ادلزيد  الباحث، حاول اللغة العربية اكأسبوعيةعلق بتنويذ يت فيما
الرف  حول كيوية رؤية الطالب لو من خالل إعطاء استبيانات لطالب

ن بعضهم للحرول على معلومات الذين يقابلو  من ادلرحلة ادلتوسطة الثاين
 :، واليت سيتم شرحها من خالل اجلدول التايلأعمق

بشكل متسق في البيئة  يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة نفيذتيتم  4.7الجدول
 عهدالم

 ترتيب الجواب عدد المستجيب ة مئويةنسب
 

 رقم

 نعم 53 % 100
 

1 

 ال 0 % 0
 

2 

 اجملموع 53 % 100
 

توضح البيانات الواردة أعاله أن مجيع ادلستجيبُت من الرف الثاين اختاروا 
 .عهدادلكان ثابًتا حول   يةاكأسبوع ةعربيللغة  أنشطة نويذت"نعم" مع بيان أن 

واضحة يجب أن  نظام يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة تنفيذ 4.8 الجدول
 يتبعها جميع الطالب

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 1 نعم 53 100%
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  ال 0 0%
2 

 اجملموع 53 100%
 

من الرف الثاين اختار "ال"  ادلستجيبُتالواردة أعاله أن أيًا من  البياناتتوضح 
حيتوي على قواعد واضحة جيب أن يطيعها  يةاكأسبوع ةعربيللغة  أنشطةمع بيان أن تنويذ 

 .مجيع الطالب

 
 نفيذت حينماالعربية  ةكثيرًا ما أستمع إلى األغاني والمحادث  4.9الجدول 

 يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة
 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية

 
 رقم

 نعم 30 % 57
 

1 

 ال 23 % 43 
 

2 

 اجملموع 53 % 100
 

يف الرف الثاين اختاروا  ادلستجيبُتالبيانات الواردة أعاله أن غالبية  توضح
 حينمااليومية  ةوامحمادث"نعم" مع بيان أهنم غالبًا م يستمعون إىل اكأغاين العربية 

٪ من  43الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل ، على يةاكأسبوع ةعربيللغة  أنشطة
ادلشاركُت الذين اختاروا "ال" مع بيان شلا يعٍت أهنم نادرًا ما يستمعون إىل اكأغاين 

 .العربية
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 ةعربيالللغة  أنشطة حينمادائًما  أتحدث باللغة العربية 4.10الجدول 
 يةاألسبوع
 

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 25 % 47
 

1 

 ال 28 % 53
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

من ادلستجيبُت من الرف الثاين  25البيانات الواردة أعاله أن  توضح
للغة  أنشطة حينمااختاروا "نعم" مع العبارة اليت يتحدثون هبا دائًما باللغة العربية 

ذلك شخًرا عارضوا  28، على الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل يةاكأسبوع ةعربي
يف بعض اكأحيان  -ومل يوافقوا بشدة على العبارات شلا يعٍت أهنم يف بعض اكأحيان 

 .ال يتحدث باللغة العربية
 

 يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة حينما دائماأقرأ الكتب العربية  4.11الجدول 
 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية

 
 رقم

 نعم 25 % 47
 

1 

 ال 28 % 53
 

2 
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 موعاجمل 53 % 100
 

من ادلشاركُت يف الورل الثاين اختاروا  25البيانات الواردة أعاله أن  توضح
 ةعربيللغة  أنشطة حينماما يقرؤون الكتب باللغة العربية  دائما"نعم" مع بيان أهنم 

شخًرا عارضوا ذلك  28، على الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل يةاكأسبوع
 ذلك، بعد .اليت تعٍت أهنم نادرا ما تقرأ الكتب العربيةوعارضوا بشدة البيانات 

 Ana“وأجاب، السبب، دلعرفة البيان مع" ال" اختار رليب مع مقابلة الباحث أجرى

ketuju ae membaca, hobi aja tuh. Cuman karna kada paham ni pang koler lagi 

membaca. Sakit      kepala, mana memahami isi mana memahami artinya.”   أحب(
القراءة ، إهنا ىواية. ومع ذلك ، أشعر بالكسل للقيام بذلك كأنٍت ال أفهم. مث، 

 36علي الًتمجة أوالً مع فهم ادلادة.( و يلزمأشعر بالرداع كأن

 

 ةعربيالللغة  أنشطة حينما دائما أكتب باللغة العربية 4.12الجدول 
 ياألسبوع

 الجوابترتيب  المستجيب ددع مثوية
 

 رقم

 نعم 35 % 66
 

1 

 ال 18 % 34
 

2 

 العدد 53 % 100
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البيانات الواردة أعاله أن غالبية ادلشاركُت يف الرف الثاين اختاروا  توضح
 ةعربيللغة  أنشطة حينماباللغة العربية  دائما"نعم" مع العبارة اليت يكتبوهنا 

شخًرا شلن اختاروا "ال"  18، على الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل يةاكأسبوع
ببيان شلا يعٍت أهنم نادرًا ما يكتبون باللغة العربية. بعد ذلك، أجرى الباحث مقابلة 

 Ana dasar“ ، مع أحد اجمليبُت الذين اختاروا "ال" بالبيان دلعرفة السبب، وأجاب

kadada hobi baca tulis pang. Bahasa Indonesia ja kada tebacai, maginnya ae yang 

bahasa Arab atau Inggris. ".والكتب  )أنا ال أحب القراءة والكتابة وىواييت
."(و اإلصلليزية عن قراءة الكتب العربية السيما أقرأىا،اإلندونيسية نوسها 

37
 

 

 ةعربيالللغة  أنشطة حينماأشارك في األنشطة اللغوية دائًما  4.13 الجدول
 يةاألسبوع

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 32 % 60
 

1 

 ال 21 % 40
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

من الرف الثاين  ادلستجيبُتمن  32الواردة أعاله أن  البيانات توضح
للغة  أنشطة حينمااختاروا "نعم" مع بيان أهنم يشاركون دائًما يف اكأنشطة اللغوية 

شخًرا شلن اختاروا  21حوايل  ، على الرغم من أنو ال يزال ىناكيةاكأسبوع ةعربي
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عدم ذلك باستخدام عبارات شلا يعٍت أهنم مل يتمكنوا من ادلتابعة يف بعض اكأحيان 
 .اكأنشطة

 

بدعم من جميع عناصر  يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة نفيذت 4.14جدول ال
 المجتمع الريفي، سواء أكان ذلك الطالب أم أولياء أمور الطالب والمدرسين، إلخ

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 45 % 85
 

1 

 ال 8 % 15
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

يف الرف الثاين تقريبًا  ادلستجيبُتالواردة أعاله أن مجيع  البياناتتوضح 
كان مدعوًما من مجيع   يةاكأسبوع ةعربيللغة  اختاروا "نعم" مع بيان أن تنويذ أنشطة

رلتمعات ادلدارس الداخلية والطالب وادلدرسُت وأولياء اكأمور، وما إىل ذلك، على 
من اجمليبُت الذين اختاروا بيان شلا يعٍت أن  8الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل 

 .عدًدا قلياًل فقط من اكأشخاص ال يدعمون ىذا النظام

مفيدة للغاية في عمليتي  يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة 4.15الجدول 
 التعليمية باللغة العربية

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 1 نعم 53 % 100
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 2 ال 0 % 0

 موعاجمل 53 % 100
 

يف الرف الثاين اختاروا  ادلستجيبُتتوضح البيانات الواردة أعاله أن مجيع 
يساعدىم على تعلم اللغة العربية.  يةاكأسبوع ةعربيللغة  "نعم" مع بيان أن أنشطة

 .، يتم مساعدة مجيع الطالب يف عملية التعلم يةاكأسبوع ةعربيللغة  ىذا أنشطة مع
 

 أنا أحب اللغة العربية بفضل األنشطة العربية 4.16الجدول 
 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية

 
 رقم

 نعم 43 % 81
 

1 

 ال 10 % 19
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

تقريًبا من الرف الثاين  ادلستجيبُتالبيانات الواردة أعاله أن مجيع  توضح
الذين اختاروا "نعم" مع اإلشارة إىل أهنم حيبون اللغة العربية بسبب اكأنشطة العربية، 

اختاروا "ال" ببيان شلا يعٍت أهنم  ادلستجيبُتعلى الرغم من أنو كان ىناك عشرة من 
 أحد مع مقابلة الباحث أجرى ذلك، بعد ،مل يوعلوا يب ومل أفعل مثل العربية

 Ana ketuju ai kaya“ ،وأجاب السبب، دلعرفة البيان على وافقوا الذين ادلستجيبُت

rami tu memakai bahasa arab’’ (العربية اللغة استخدام الرائع من كأنو ، أحب)38. 
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 حينماأشعر بأنني متحمس الستخدام اللغة العربية دائًما  4.17الجدول 
 يةاألسبوع ةعربيالللغة  أنشطة

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 35 % 66
 

1 

 ال 18 % 34
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

يف الرف الثاين تقريبًا  ادلستجيبُتتوضح البيانات الواردة أعاله أن مجيع 
اختاروا "نعم" مع بيان أهنم شعروا بأهنم متحمسون دلمارسة مهاراهتم باللغة العربية 

فقط شلن  18، على الرغم من أنو كان ىناك يةاكأسبوع ةعربيللغة  أنشطة حينما
بعد ذلك، أجرى  .اختاروا "ال" ببيان شلا يعٍت أن اهنم ال حيرلون على دوافع سواء

 Ana kada“ ،مقابلة مع رليب مل يوافق على البيان دلعرفة السبب، فأجاب الباحث

termotivasi karena dasar kadada keterampilan yang bagus dalam bahasa Arab ni. 

Jadi asa supan jua mun tesalah-salah pander bahasa Arab ni." ( عندي مايف
 39(.اللغة العربيةالدافعة، كأن اليوجد ادلهارات اجليدة يف 

باللغة العربية مع صديقي بسبب  كالمالتأشعر بالتوتر من  4.18الجدول 
 الخوف

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم
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 نعم 14 % 26
 

1 

 ال 39 % 74
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

من ادلستجيبُت يف الرف الثاين  14توضح البيانات الواردة أعاله أن 
"نعم" ببيان أهنم ما زالوا يشعرون بالتوتر حيال استخدام اللغة العربية بسبب اختاروا 

"ال" مع بيان شلا يعٍت أهنم مل  بون، يف حُت اختار ادلستجخطاءقلقهم من اكأ
 .يشعروا عربية

 نويذت حول الطالب ترورات حول الباحث وجد اليت البيانات ىي ىذه
 الطالب ترورات لوصف يكوي مبا واضحة النتائج تكن مل. اكأسبوعية العربية اللغة

 ادلزيد دلعرفة الطالب من العديد مع مقابالت الباحثون أجرى لذلك ، عام بشكل
 صرح اكأسبوعية. العربية اللغة تنويذ حول تروراهتم إىل أدت اليت التوسَتات من

 نظام ىي اكأسبوعية العربية اللغة تنويذ أن االبتدائي (k) الثاين الرف يف طالب
 كأن العربية اللغة مهارة وحتسُت اكأجنبية اللغات استخدام على الطالب لتعويد جيد
 الرف طالب أحد صرح ، أخرى ناحية من .للتعلم جًدا مهمة نوسها العربية اللغة
 الستخدام اكأسبوعية العربية اللغة تنويذ من بدافع يشعر مل بأنو (F) من الثاين

 بسبب العربية لغتو استخدام حول اكأمان بعدم شعر لقد. العربية لغتو وحتسُت
 .إخل النحوية، والقواعد وادلوردات واالستماع التحدث مثل ادلهارات نقص

 



32 
 

لدى طالب الرف الثاين  الكالم ةمهار  نويذتادلًتتبة على ادلؤشرات  كيف -2
دار اذلجرة  عهدم انشطة اللغة العربية اكأسبوعية يف يفمن ادلدرسة ادلتوسطة 

 للبنُت.
 اإلدراك ( أ

، حياول الباحث يةاكأسبوع ةعربيللغة  أنشطة تنويذفيما يتعلق مبؤشرات 
معرفة ادلزيد حول كيوية رؤية الطالب ذلا عن طريق إعطاء استبيانات 

وإجراء مقابالت مع بعضهم إلسالمية احلكومية ا رسةلطالب ادلد
اجلدول للحرول على معلومات أعمق، واليت سيتم شرحها من خالل 

 :التايل

 من األسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربيةشعر أ 4.19الجدول 
 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية

 
 رقم

 نعم 50 % 94
 

1 

 2 ال 3 % 6
 موعاجمل 53 % 100

 

يف الرف الثاين اختاروا  ادلستجيبُتتوضح البيانات ادلقدمة أعاله أن معظم 
"نعم" مع بيان أهنم وجدوا أنو من اكأسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربية ، على 

 ."اختاروا "ال ادلستجيبُتمن  3الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل 
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 لدي الكثير من المفردات 4.20الجدول 
 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية

 
 رقم

 نعم 47 % 89
 

1 

 ال 6 % 11
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
  

من ادلستجيبُت من الرف الثاين  47الواردة أعاله أن  البيانات توضح
اختاروا "نعم" ببيان بأن لديهم الكثَت من ادلوردات ، على الرغم من أنو ال يزال 

من ادلستجيبُت اختاروا "ال" مع بيان شلا يعٍت أهنم ال ديلكون الكثَت  6ىناك حوايل 
 ana “ فأجاب ،من ادلوردات، أجرى الباحث مقابلة مع شخص اختار "نعم" 

dapat kosa kata lumayan banyak dan ana bisa memakainya.  أحرل على(
40.استخدامها( عن الكثَت من ادلوردات وأستطيع

 

باللغة العربية في أنشطتي  كالمأشعر بتحدي على الت 4.21الجدول 
 اليومية

 ترتيب الجواب عددالمستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 48 % 91
 

1 

                                                           
40

 2019سبتمرب  30يف  طلب صف الثاينادلقابلة مع   
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 ال 5 % 9
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

توضح البيانات الواردة أعاله أن مجيع ادلستجيبُت يف الورل الثاين تقريبًا 
اختاروا "نعم" مع اإلشارة إىل أهنم شعروا بالتحدي أكثر يف القدرة على التحدث 

، على الرغم من أنو ال يزال ىناك حوايل مخسة من للغة العربية يف أنشطتهم اليوميةبا
اجمليبُت الذين اختاروا بعبارات واليت تعٍت فقط تعترب طبيعية ل ديكن التحدث باللغة 

" ال" اختار رليب مع مقابلة الباحث أجرى ذلك، بعد .العربية يف اكأنشطة اليومية
 Ilat ni masih ngalih disesuaiakan. Jadi ngalih“وأجاب، السبب، دلعرفة البيان مع

jua mun harus bepander bahasa Arab tarus seharian” ( ىذا اللسان، دئما بالرعوبة
 41(.للمناسبة، لذلك انا شعور باحلياء إذا يوجد اخلطأ يف تكلم اللغة العربية

 أدرك أهمية دراسة اللغة العربية بسبب لغة المسلمين 4.22الجدول 

 ترتيب الجواب عدد المستجيب نسبة مئوية
 

 رقم

 نعم 53 % 100
 

1 

 ال 0 % 0
 

2 

 موعاجمل 53 % 100
 

                                                           
 2019سبتمرب  30يف  طلب صف الثاينادلقابلة مع   41
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توضح البيانات الواردة أعاله أن مجيع ادلستجيبُت من الورل الثاين اختاروا 
، كأن ىذه ىي لغة ادلسلمُت. مع مهية تعلم اللغة العربية"نعم" مع بيان أهنم أدركوا أ

 .ىذا يدركون حول تعلم اللغة العربية

 تحليل البيانات ج 
الرف الثاين بادلدرسة ادلتوسطة يف تنويذ مهارة الكالم لدى طالب  .1

 .أنشطة اللغة العربية اكأسبوعية  مبعهد دار اذلجرة للبنُت مرتابورا

، واليت مت احلرول عليها من خالل اًدا إىل البيانات الواردة أعالهاستن
وجد الباحث على النتائج  ،دلقابالت والوثائق واالستبياناتادلالحظة وا

 التاليلة:

 عهدبشكل متسق يف البيئة ادل يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نويذيتم ت أ 
للغة  أنشطة نويذيتم تن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن مب

الطلبة  53وجد  عهدبشكل متسق يف البيئة ادل يةاكأسبوع ةعربيال
%( يف التعبَت "ال".إذن، 0الطلبة ) 0يف التعبَت"نعم"،ووجد %( 100)

مبعٌت أهنم يوافقون (.4.7)أنظر إىل اجلدوال  "نعم"أكثر الطالب خيًتون 
 .عهدبشكل متسق يف البيئة ادل يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نويذيتم تأن 

 
واضحة جيب أن يتبعها مجيع  نظام يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة تنويذ  ب 

 الطالب
 ةعربيللغة ال أنشطة تنويذمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

الطلبة  53وجد  واضحة جيب أن يتبعها مجيع الطالب نظام يةاكأسبوع
%( يف التعبَت "ال".إذن، 0الطلبة ) 0%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 100)

مبعٌت أهنم يوافقوا .(4.8أكثر الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 
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واضحة جيب أن يتبعها  نظام يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة تنويذعلى 
 .مجيع الطالب

 
للغة  أنشطة نويذت حينماالعربية  ةكثَتًا ما أستمع إىل اكأغاين وامحمادث  ج 

 يةاكأسبوع ةعربيال
كثَتاً ما أستمع إىل اكأغاين من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن  

الطلبة  30وجد  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نويذت حينماالعربية  ةوامحمادث
%( يف التعبَت "ال".إذن، 43الطلبة ) 23%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 57)

مبعٌت أهنم كثَتاما .(4.9أكثر الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 
 ةعربيللغة ال أنشطة نويذت حينماالعربية  ةإىل اكأغاين وامحمادثيستمعوا 

 .يةاكأسبوع
 

 يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينمادائًما  أحتدث باللغة العربية د 
دائًما  أحتدث باللغة العربيةمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف 47الطلبة ) 25وجد  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما
%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 53الطلبة ) 28التعبَت"نعم"،ووجد 

مبعٌت أهنم اليوافقوا على .(4.10الطالب خيًتون "ال" )أنظر إىل اجلدوال 
 . يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينمادائًما  باللغة العربيةالتحدث 

 
 يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما دائماأقرأ الكتب العربية  ه 

 دائماأقرأ الكتب العربية من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 
%( يف 47الطلبة ) 25وجد  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما

%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 53الطلبة ) 28التعبَت"نعم"،ووجد 
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مبعٌت أهنم اليوافقوا على .(4.11الطالب خيًتون "ال" )أنظر إىل اجلدوال 
 . يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما دائماالكتب العربية القراءة 

 
 يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما دائما أكتب باللغة العربية و 

 دائما أكتب باللغة العربيةمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 
%( يف 66الطلبة ) 35وجد  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما

%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 34الطلبة ) 18التعبَت"نعم"،ووجد 
باللغة  أهنم يكتبوا مبعٌت.(4.12الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 

 .يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما دائما العربية
 

 يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينماأشارك يف اكأنشطة اللغوية دائًما  ز 
أشارك يف اكأنشطة اللغوية من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف 60الطلبة ) 32وجد ية اكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينمادائًما 
%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 40الطلبة ) 21التعبَت"نعم"،ووجد 

يف مبعٌت أهنم يشاركوا .(4.13الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 
 . يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينمااكأنشطة اللغوية دائًما 

 
بدعم من مجيع عناصر اجملتمع  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نويذت ح 

الريوي، سواء أكان ذلك الطالب أم أولياء أمور الطالب وادلدرسُت، 
 إخل

 ةعربيللغة ال أنشطة نويذتمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 
بدعم من مجيع عناصر اجملتمع الريوي، سواء أكان ذلك  يةاكأسبوع

%( 85الطلبة ) 45وجد  الطالب أم أولياء أمور الطالب وادلدرسُت، إخل
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%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 15الطلبة ) 8يف التعبَت"نعم"،ووجد 
مبعٌت أهنم يوافقوا على .(4.14الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 

بدعم من مجيع عناصر اجملتمع الريوي،  يةاكأسبوع ةعربيلغة الل أنشطة نويذت
 . سواء أكان ذلك الطالب أم أولياء أمور الطالب وادلدرسُت، إخل

 
مويدة للغاية يف عملييت التعليمية باللغة  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة ط 

 العربية
 ةعربيللغة ال أنشطة نويذتمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

بدعم من مجيع عناصر اجملتمع الريوي، سواء أكان ذلك  يةاكأسبوع
الطلبة  53وجد  الطالب أم أولياء أمور الطالب وادلدرسُت، إخل

%( يف التعبَت "ال".إذن، 0الطلبة ) 0%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 100)
مبعٌت أهنم يوافقوا  .(4.15أكثر الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 

مويدة للغاية يف عملييت التعليمية باللغة  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطةلى ع
 .العربية
 

 أنا أحب اللغة العربية بوضل اكأنشطة العربية ي 
أنا أحب اللغة العربية من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 81الطلبة ) 43وجد  بوضل اكأنشطة العربية
%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر الطالب خيًتون "نعم" 19الطلبة ) 10

اللغة العربية بوضل اكأنشطة مبعٌت أهنم حيبون .(4.16)أنظر إىل اجلدوال 
 .العربية
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للغة  أنشطة حينماأشعر بأنٍت متحمس الستخدام اللغة العربية دائًما  ك 
 يةاكأسبوع ةعربيال

أشعر بأنٍت متحمس من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 
وجد  يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينماالستخدام اللغة العربية دائًما 

%( يف 34الطلبة ) 18%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 66الطلبة ) 35
التعبَت "ال".إذن، أكثر الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 

بأنٍت متحمس الستخدام اللغة العربية دائًما مبعٌت أهنم يشعرون .(4.17
  .يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينما
 

 باللغة العربية مع صديقي بسبب اخلوف كالمأشعر بالتوتر من الت ل 
 كالمأشعر بالتوتر من التمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف 26الطلبة ) 14وجد  باللغة العربية مع صديقي بسبب اخلوف
%( يف التعبَت "ال".إذن، أكثر 74الطلبة ) 39التعبَت"نعم"،ووجد 

مبعٌت أهنم اليوافقون  (.4.18الطالب خيًتون "ال" )أنظر إىل اجلدوال 
 .باللغة العربية مع صديقي بسبب اخلوف كالمبالتوتر من التعلى يشعرو 

، فإن طريقة معهد يف تطوير مستوى كواءة الطالب للتوسَت أعالهوفًقا 
 ديكننا لذلك،كالم. التيف اللغة العربية ىي الًتكيز بشكل أكرب على شلارسة 

 يتكلمون الثاين الرف يف تجيبادل معظم أن 4.10 اجلدول يف نرى أن
 ىناك يزال ال أنو من الرغم على ، سبوعاكأ العربية  خالل دائًما العربية اللغة
أنشطة اللغة  خالل العربية اللغة يتحدثون ال أهنم يقولون الذين اجمليبُت بعض
بأنٍت أهنم يشعرون  4.17 اجلدول يفالوقت. بل  طوالاكأسيوعية  العربية

 .يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة حينمامتحمس الستخدام اللغة العربية دائًما 
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: البيان دلعرفة السبب، فأجابالباحث مقابلة مع رليب مل يوافق على 
 (.عندي مايف الدافعة، كأن اليوجد ادلهارات اجليدة يف اللغة العربية)

 لديها للبنُت اذلجرة دار عهدم فإن اللغة، تعلم باسًتاتيجيات يتعلق فيما
 (Central Language Council Department)قسم ىيئة مشرف اللغة ادلركزي 

 وتسيطر تدير اليت (Language Department Center)قسم اللغة و مركز 
 العربية، اللغة أسبوع خالل وخاصة الطالب، جلميع اللغة تطوير تقدم على

 وتوزيع ،امحماضرة مثل اللغة تطوير أنشطة من العديد لديهم يكون حبيث
أنظر إىل اجلدوال  ،العربية اللغة ونادي اكأسبوعية، العربية وامحمادثة ادلوردات،

 نظام يةاكأسبوع ةعربيللغة ال أنشطة تنويذ. مبعٌت أهنم يوافقوا على 4.8
   .واضحة جيب أن يتبعها مجيع الطالب

يتعرف الطالب على الثقافة العربية بقواعد وبيئات صارمة للغاية 
 عند حىت أنو الباحث وجد. تشجعهم على شلارسة لغتهم العربية دائًما

 و الرئيسة وكرة السلة وكرة القدم كرة لعب مثل الالمنهجية، اكأنشطة شلارسة
 اللغة بيئة يف يكونوا أن الطالب مجيع على ، جيبذلك إىل وما كارتية

 فعندئذ اإلجيابية، اآلثار بعض اللغة تعلم نظام من النوع ذلذا كان العربيةإذا
كما  .ادلالحظة أثناء الباحث نتائج على بناءً  السلبية اآلثار بعض لو يكون

، ون صعوبات يف تعلم اللغة العربيةىو موضح أعاله، ال يزال الطالب يواجه
خاصة فيما يتعلق باذلياكل النحوية. فهمهم ذليكل اللغة غَت متوازن مع 

، يف النهاية البيئة اليت تتطلب منهم شلارسة اللغة نوسها يف مجيع اكأوقات
، شلا جيعل من الرعب عليهم دون خجل كالمالتاعتاد معظمهم على 

 اللغة العربية أيًضا.   ةحتسُت مهار 
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عن طريق  للبنُتدار اذلجرة  عهديف حالة نظام تعلم اللغة ادلطبق يف م
 ،اإلضافيةأنشطة  وعلى أنشطة الورل  اكأسبوعية أنشطة اللغة العربيةنويذ ت

يعّلم يف الورل،  ىذه إسًتاتيجية للطالب لتعلم اللغات وخاصة العربية.
ادلعلم ويشرح ادلزيد عن ادلوردات كأن الطالب الشباب ما زالوا يركزون على 

 إثراء ادلوردات لتسهيل تعلم اللغة العربية.

لدى طالب الرف  الكالم ةمهار  نويذتادلًتتبة على  ادلؤشرات كيف .2
انشطة اللغة العربية اكأسبوعية  يف الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 للبنُت.دار اذلجرة  عهدم يف

، واليت مت احلرول عليها من خالل اًدا إىل البيانات الواردة أعالهاستن
وجد الباحث على النتائج  ،دلقابالت والوثائق واالستبياناتادلالحظة وا

 التاليلة:

 من اكأسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربيةشعر أ .أ 
اكأسهل تعلم من شعر أمن البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف 94الطلبة ) 50وجد  وفهم دروس اللغة العربية
%( يف التعبَت "نعم".إذن، أكثر 6الطلبة ) 3التعبَت"نعم"،ووجد 

مبعٌت أهنم ال يوافقون  (.4.19الطالب خيًتون "ال" )أنظر إىل اجلدوال 
  من اكأسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربيةيشعرو  على

 
 اتلدي الكثَت من ادلورد  .ب 

لدي الكثَت من من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 
الطلبة  6%( يف التعبَت"نعم"،ووجد 89الطلبة ) 47وجد  ادلوردات
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%( يف التعبَت "نعم".إذن، أكثر الطالب خيًتون "ال" )أنظر إىل 11)
 .الكثَت من ادلورداتمبعٌت أهنم ال يوافقون على  (.4.20اجلدوال 
 

 اليومية ةباللغة العربية يف أنشط كالمالتأشعر بتحدي على   .ج 
أشعر بتحدي على من البيانات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن 

%( يف 91الطلبة ) 48وجد  باللغة العربية يف أنشطيت اليومية كالمالت
%( يف التعبَت "نعم".إذن، أكثر 9الطلبة ) 5التعبَت"نعم"،ووجد 

مبعٌت أهنم يشعرون (.4.21الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 
 . باللغة العربية يف أنشطيت اليومية كالمبتحدي على الت

 
 أدرك أمهية دراسة اللغة العربية بسبب لغة ادلسلمُت .د 

أدرك أمهية دراسة اللغة نات امحمرولة بطرقة اإلستبيان عن من البيا
%( يف 100الطلبة ) 53وجد  العربية بسبب لغة ادلسلمُت

%( يف التعبَت "نعم".إذن، أكثر 0الطلبة ) 0التعبَت"نعم"،ووجد 
مبعٌت أهنم يوافقون  (.4.22الطالب خيًتون "نعم" )أنظر إىل اجلدوال 

 .ة بسبب لغة ادلسلمُتأمهية دراسة اللغة العربيعلى 

ذ أنشطة اللغة العربية تكالم عن ترورات الطالب حول تنوي
، خاصة بُت يب طريقة سلتلوة لوهم ىذا النظام، فإن لكل رلاكأسبوعية
يف االستبيان مجيع طالب الرف الثاين ف و كلديهم طرق سلتلوة  ادلستجيب

للنظر يف تنويذ مهارة الكالم يف أنشطة اللغة العربية اكأسبوعية كأسباب 
تعلموىا. ال يزال معظم عديدة، وقد يعتمد أحدىم على مقدار اخلربة اليت 

ربية من طالب الرف الثاين يشعرون بالقلق من استخدام اللغة الع ادلستجيب
عندما قابل الباحث العديد من  (.4.18)انظر اجلدول  اخلوفبسبب 
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كالم نتالطالب، قال أحد طالب الرف الثاين إن اكأمر اكأكثر أمهية ىو أننا 
 .للغة العربية. ديكن حل مشاكل البنية النحوية مبرور الوقت ونواصل دراستهابا

للغة العربية اكأسبوعية كالم يف أنشطة اال ةمهار حول تأثَت أو آثار تنويذ 
اليت يشعر هبا الطالب ال خيتلف كثَتًا. استناًدا إىل االستبيان، اختار مجيع 
اجمليبُت تقريًبا من الرف الثاين "نعم" مع العديد من العبارات اليت أظهرت 

  :العديد من اآلثار اجليدة بالنسبة ذلم، وكانوا

للغة  أنشطة حينماًما أشعر بأنٍت متحمس الستخدام اللغة العربية دائ (3
 (4.17)انظر اجلدول  .يةاكأسبوع ةعربي

 (4.19)انظر اجلدول  .من اكأسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربيةشعر أ (5

)انظر  .اليومية ةباللغة العربية يف أنشط كالمأشعر بتحدي على الت (0
 (4.21اجلدول 

)انظر اجلدول  .أدرك أمهية دراسة اللغة العربية بسبب لغة ادلسلمُت (3
4.22) 

، ىناك مشكلة أخرى جيب التغلب عليها فيما يتعلق بتنويذ ومع ذلك
 على جيرؤوا أن جيب. اكأسبوعيةللغة العربية ا كالم يف أنشطةال ة مهار 

 .يراقبهم أحد ال أن من الرغم على اآلخرين، الطالب إىل بالعربية التحدث


