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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث . أ
 نظاـ من ويقاؿ بو للصوت ورمز ادلعٌت الذي لو الصويت نظاـ ىي اللغة

واللغة ىي  1.اإلتصاؿ كوسيلة يستخدـ معقوؿ موقف يف اإلنساين التحكيم

وادلشاعر اليت تصدر   وسيلة اإلنسانية لتوصيل األفكار واإلنفعاالت والرغبات

 الكاملة  اللغة ىي وسيلة اإلتصاؿ (Walija)بطريقة اإلرادية. كما قاؿ واجلا 

 ٕإىل اآلخرين واآلراء وادلشاعر والغاية والرسائل األفكار لتوصيل وفعالية
  

ح إلفتاح علم العربة. للغة دور ىاـ حلياة واللغة ىي انفدة العامل، ومفتا 

لذلك كثَت  3الناس، وتعليم اللغة مهم جدا لتحقيق التنمية اإلجتماعية والفردية.

من الناس يتعلموف اللغات، مثل اللغة العربية. قاؿ طو حسُت يف كتاب إميل 

منذر أف اللغة العربية ىي لغة القرآف ما يف ذلك شك، ولكنها يف الوقت نفسو 

فمن احلق عليها أف تستجيب ألصحاهبا، وأف تساير  ؛لغة الذي يتكلموهنا

4تطورىم، وجتاري حياهتم يف ظروفها ادلختلفة.
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اللغة العربية ىي أحد اللغة ادلهمة السيما للمسلمُت، ألف للمسلمُت 

آايت القرآف ابللغة العربية. كما قاؿ هللا تعاىل يف   تعاىلقرآف. ولقد جعل هللا 

إما يتعلم لغة األجنبية   5.كرمي: ِإفَّ َجَعْلَناُه قُػْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوفَ كتابو ال

كمثل اللغة العربية أساسا لقدرة على اإلتصاؿ بللغة العربية كالما أو كتابة 

صحيحا، كما قاؿ الدكتور موجلانتو. والغرض األخر يف تعلم اللعة األجنبية ىي 

دـ اللغة كالما وكتااب عاجال وفصيحة وحرية لإلتصاؿ مع لكي يستطيع أف يستخ

   6اإلنساف بتلك اللغة.

 حىت. العامل يف منتشرًا اللغات أكثر من واحدة ىي العربية واللغة

 قد ادلتحدة األمم مثل الدولية ادلنتدايت يف رمسية كلغة العربية اللغة إستخداـ

 الدبلوماسية العالقات يف اإلتصاؿ وكوسيلة مهم يف دور العربية اللغة وضع

 7.العربية اللغة تدريس إىل العامل إنتباه وجيتذب يضيف الدور وطبعا ىذا . الدولية

متعددة  يف التعلم يف ابىتماـ حتصل العربية اللغة إذف ادلستغرب من ليس لذلك

 .ادلدرسة مستوايت
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 .الطالبيف جناح  تكوف رغبة الطالب مهمة جدا م اللغة العربية،ييف تعل

 االىتماـ إظهار على الطالب يشجعبسباب الرغبة يف تعليم اللغة العربية، فس

 Syaiful Bahri)شيف البحر مجرة. والتعلم التعليم عملية يف وادلشاركة واألنشطة

Djamarah)  ف الرغبة ىي ميل دائم إىل االىتماـ ببعض األنشطة يعطي ادلعٌت أ

ىذا النشاط ابستمرار مع السرور. ينتبو إىل سوتذكرىا. شخص مرغب ابلنشاط 

وبكلمة أخرى، الرغبة ىي الشعور ابلتفضيل والشعور ابالىتماـ بشيء أو نشاط 

  ٛ.دوف األمر

ف تعلم اللغة العربية صعب يف أبالطالب الذين يعتقدوف وليس قليل من 

عند  للمسلمُت. يومياً  مطلباً  األساس يف العربية اللغة لكن أصبحتفهمو. 

حيتاج  لذلك. عند الدعاء نطق اللغة العربية وأيضا العربية، اجلمل نطق الصالة

. كل معها نتفاعل ألننا صعبة ليست العربية اللغة أبف التصدؽ إىل 9يـو
 

 طييبال درس مهم يف جناح الطالب يف التعلم. ادلدرسموقف ادلويكوف 

وس غقاؿ أالب إىل عملية التعلم. كما نتباه الطإومتتيع يف توصيل ادلواد سيحضر 

أف رغبة الطالب، واإلنتباه، وجو الفصل، واحلماسة،  (Agus Niman) نيماف 
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 ٓٔ.عليموموضتو عند الت درسوأنشطة الطالب تعتمد على كيفية موقف ادل

ىو الشخص الذي لو ادلسؤوؿ لتقدمي ادلساعدة للطالب يف التطور عن  درسادلو 

البدين أوالروحي. لكي حتقيق مستوى النضج تكوف قادرة على الوقوؼ نفسها 

للكفاءة بواجباهتا كمخلوقات هللا وادلخلوقات اإلجتماعية وادلخلوقات الفردية 

ٔٔ.ادلستقلة
  

حماوالت ادلدرس ورغبة على ادلدرس حماوالت، ألف ، يف عملية التعليم

احملاوالت  أينما تنشأ رغبة الطالب من حماوالت ادلدرس. متعلقة. كنالطالب مت

إجتهاد األنشطة الذي يكّد إىل القوة واألفكار لتوصل األىداؼ. احملاوالت ىي 

تعٍت ابإلجتهاد، والعقل، واإلختيار  لتحصيل اذلدؼ، وحل ادلشكالت وتبحث 

ٕٔعن ادلخرج.
ليت جتعل الطالب لديهم رغبة مرتفعة ومتعة يف مشاركة ا احملاوالت 

 تعلم اللغة العربية. 

كثَت من احملاوالت اليت يستطيع أف يعمل ادلدرس مثل يف اختيار الطريقة 

و اختيار الوسائل التعليم اجليدة وادلوافقة حباؿ الطالب وبكفاءة الطالب. 

ابستخداـ الطريقة والوسائل الدقة وادلختلفة يستطيع أف يرتفع رغبة الطالب يف 
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لطريقة والوسائل غَت ادلمل و اتبع عملية التعليم. لذلك، على ادلدرس أف حيدد ا

 يرمي كثَت من الوقت.

ابلنظر إىل بياانت السابقة، إختارت الباحثة ىذه ادلدرسة، ادلدرسة 

( ٔتولونج أجونج بسبب العوامل ادلعينة، وىي  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

تولونج  ٗيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية  يدرسلدى م

يف الطالب  ترقية رغبةيف  خمتلفة، كمثل يف طرؽ التعليم ووسائلو جونج حماوالتأ

موقع البحث  (ٕ. يهتم الطالب بتعلم اللغة العربية حىتم اللغة العربية. يتعل

يف عملية إجراء البحوث  دابجلاسًتاتيجي ويسهل الوصوؿ إليو ويدعم الباحثُت 

 13.من حيث الوقت والطاقة وادلوارد البحثية

العربية يف ترقية رغبة  اللغة يحماوالت مدرس واختارت الباحثة ابدلوضع "

تولونج  ٗاللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسة اإلسالمية احلكومية  ميعلتيف  الطالب

يفيد للمدرس والطالب ( ٔألسباب: )" ٕٕٓٓـ/ٜٕٔٓأجونج للعاـ الدراسي 

يبحث عن حماوالت ادلدرس فريد أي مل جيد الذي ( ٕ)يف تعليم اللغة العربية، 

 ورغبة الطالب.
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 مسائل البحث . ب
 ، فتقدـ الباحثة مسائل البحث اآلتية:ةعتمادا على خلفية البحث السابقإ
يف ترقية رغبة الطالب  يف اختيار الطريقة اللغة العربية يدرسم حماوالتكيف  .ٔ

أجونج  تولونج ٗة اإلسالمية احلكومية طاللغة العربية ابدلدرسة ادلتوس يف تعليم

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعاـ الدراسي 

يف ترقية رغبة الطالب  يف اختيار الوسائل اللغة العربية يدرسم حماوالت كيف .ٕ

تولونج أجونج  ٗة اإلسالمية احلكومية طاللغة العربية ابدلدرسة ادلتوس يف تعليم

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعاـ الدراسي 

 أغراض البحث . ج
 كما يلي:، تكوف أغراض البحث  ةمبسائل البحث السابق

يف ترقية رغبة  اختيار الطريقةيف  اللغة العربية يمدرس حماوالت لوصف .ٔ

 ٗة اإلسالمية احلكومية طاللغة العربية ابدلدرسة ادلتوس يف تعليمالطالب 

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓتولونج أجونج للعاـ الدراسي 

يف ترقية رغبة  يف اختيار الوسائل اللغة العربية يمدرس حماوالت لوصف .ٕ

 ٗة اإلسالمية احلكومية طاللغة العربية ابدلدرسة ادلتوس تعليميف الطالب 

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓتولونج أجونج للعاـ الدراسي 
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 فوائد البحث . د
 بعد أداء البحث ترجو الباحثة أف تكوف ذلذا البحث فوائد كما يلي:

 فوائد النظرية  .ٔ

يرجو ىذا البحث أف تساعد لنمّو العلم اللغة العربية خاصة تتعلق 

 برغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية. 

 فوائد التطبيقية .ٕ

 الفوائد التطبيقية ذلذا البحث ىي: 

اللغة العربية  يأف تكوف نتائج ىذا البحث مساعدة دلدرس: ُتللمدرس . أ

لغة ال عليمت الطالب يف يف ترقية رغبة مستطيعالكي يكوف مدرسا 

 . العربية

أف تكوف نتائج ىذا البحث جعلة للطالب أف يرغب يف : للطالب  . ب

 اللغة العربية.  عليمت

زايدة ادلعرفة للباحثة عن حماوالت  نتائج ىذا البحث : أف تكوف للباحثة . ج

يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية حينما تكوف الباحثة 

 مدرسة.
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حث القادـ : أف تكوف نتائج ىذا البحث مفيدة للباحث القادـ يف د. للبا

 أداء البحث األعمق الذي يتعلق مبشكلة تعليم اللغة العربية.  

 توضيح املصطلحات . ه
 التوضيح النظري .ٔ

ىي إجتهاد األنشطة الذي يكّد إىل القوة واألفكار لتوصل حماوالت:  . أ

إلختيار  لتحصيل األىداؼ. احملاوالت تعٍت ابإلجتهاد، والعقل، وا

ٗٔاذلدؼ، وحل ادلشكالت وتبحث عن ادلخرج.
  

ميل الـز يف ادلوضوع، ويشعر ابإلىتماـ إىل حقل معُت رغبة الطالب:  . ب

٘ٔ.أو شيء معُت ويشعر ابلسعادة للمشاركة فيو
  

 حد أعلى إىل ادلدرس هبا يقـو اليت التعليم أنشطةاللغة العربية:  عليمت . ج

 التعلم أنشطة يفعل معينة جنبيةاأل لغةال يدرس الذين الطالب حىت

  16.جنبيةاأل لغةال تعلم دؼاذل بلوغ على يساعد حىت ،اجيد
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 التوضيح التطبيقي .ٕ

ربية يف ترقية رغبة الطالب يف اللغة الع يحماوالت مدرس القصد من "
 تولونج أجونج ٗسة اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتو 

" ىي حماوالت دلدرسي اللغة العربية اليت تضم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعاـ الدراسي 
من طريقة التعليم ووسيلتو يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية 

للعاـ الدراسي  تولونج أجونج ٗسة اإلسالمية احلكومية ابدلدرسة ادلتو 
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ. 

 البحوث السابقة . و
 كما يلي:تقدـ الباحثة البحوث السابقة  

حتت ادلوضوع "حماوالت  "تينيت نور هدى"البحث العلمي الذي كتبتو 

مدرس اللغة العربية لًتقية تعليم مهارة القراءة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ـ" . أما ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓاحلكومية تونج جاجنري تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

مهارة القراءة لطالب ادلدرسة ( ما األىداؼ من تعليم ٔمسائل حبثو فهي: 

( كيف تعليم مهارة القراءة ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تونج جاجنري؟ 

( كيف حماوالت ٖلطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تونج جاجنري؟ 

مدرس اللغة العربية لًتقية تعليم مهارة القراءة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 ىو ادلدخل الكيفي العلمي نج جاجنري؟ ومدخل ذلذا البحثاحلكومية تو 
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( األىداؼ من تعليم ٔ، مث نتائج البحث ىي وتصميمو التصميم النظرية التحتية

مهارة القراءة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تونج جاجنري ىي 

مهارة القراءة  ( تعليمٕإتقاف علم األصوات والًتمجة وإتقاف قواعداللغة العربية، 

لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تونج جاجنري يعٍت إستخداـ طريقة 

القواعد والًتمجة واكثار تدريبات التصريف ادلفاعل، وإستخداـ ادلصادر التعليم 

منها ورقة العمل وقموس وأمثلة التصريفية، وتقومي التعليم منها اختبار التكويٍت 

( حماوالت مدرس اللغة العربية لًتقية تعليم مهارة القراءة ٖواختبار التجممعي، 

لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تونج جاجنري ىي : دافعية يف 

عملية التعليم، واختار مادة القراءة، وتزويد ادلفردات، واكثار تدريبات القراءة، 

العربية البسيطة يف  واستخداـ احلركات مثل حركة اليد واجلسم، وإستخداـ اللغة

  17عملية التعليم.

حماوالت مدرسي اللغة "حتت ادلوضوع  "ريو ساتريو ويبوووسم "اإل

 "العربية يف ترقية مهارة الكالـ لدى طالب معهد دار السالـ كونتور فونوروكو.

( ما مشكالت تعليم مهارة الكالـ لدى طالب معهد ٔأما مسائل حبثو فهي: 

( كيف حماوالت مدرس اللغة العربية يف ترقية ٕوروكو؟ دار السالـ كونتور فون
                                                           

 يةرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومحماوالت مدرس اللغة العربية لًتقية تعليم مهارة القراءة لطالب ادلد ،تينيت نور ىدى ٚٔ
 (ٕٚٔٓأجونج: مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، ، )تولونج تونج جاجنري تولونج أجونج
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حبثو  دار السالـ كونتور فونوروكو؟    ومدخلمهارة الكالـ لدى طالب معهد 

( مشكالت تعليم ٔالوصفي، مث نتائج حبثو ىي  تصميمالوصف الكيفي، وابل ىو

مهارة الكالـ لدى طالب فصل األوؿ معهد دار السالـ كونتور من اللغوي ىي 

لة استعاب ادلفردات وادلشاؽ يف نطق احلروؼ ومن غَت لغوي نقصاف الدوافع ق

للطالب، أف الطرائق واإلسًتاتيجيات ال تدعم الطالب يف تعليم مهارة الكالـ، 

(  حماوالت مدرس ٕنقصاف األنشطة اللغوية للطالب داخل الفصل أو خارجو. 

األوؿ معهد دار السالـ  اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ لدى طالب فصل 

كونتور يعٍت حفظ ادلفردات، عقد األنشطة اللغوية، واإلختيار الطرائق 

 12واإلسًتاتيجيات ادلناسبة واجلذابة لتعليم مهارة الكالـ.

حتت ادلوضوع "حماوالت  حتت ادلوضوع ""دمحم رفق فوزىالبحث العلمي 

مدرس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة اإلسالمية دار اذلدى ونودادي 

( كيف حماوالت مدرس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ ٔابلتار" أما مسائل حبثو 

 ( كيف تعليم مهارة الكالـٕيف ادلدرسة اإلسالمية دار اذلدى ونودادي ابلتار؟ 

تعليم  ( ما مشكالت وحلوذلاٖدرسة اإلسالمية دار اذلدى ونودادي ابلتار؟ يف ادل

 حبثو ىو يف ادلدرسة اإلسالمية دار اذلدى ونودادي ابلتار؟. ومدخل مهارة الكالـ
                                                           

12
حماوالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ لدى طالب معهد دار السالـ كونتور ، ريو ساتريو ويبووو 

 (ٕٚٔٓ، )ماالنج: مكتبة اجلامعة موالان مالك إبراىيم، فونوروكو
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( حماولة ادلدرس اللغة العربية لًتقية مهارة ٔ. مث نتائج حبثو ىي الكيفي دخلادل

دد حفظ ادلفردات يتكلم اللغة العربية اكالـ يعٍت خيلق احلاؿ الفصل اجلميل يش

( تعليم مهارة الكالـ يعٍت يستعمل ادلدرس الطريقة ٕيف التعليم اللغة العربية. 

تدريبات وحمادثة والتمثيل ويعمل ادلدرس التقومي ليعرؼ القدرة الطالب 

( خماولة تعليم مهارة الكالـ يعٍت خشية الطالب عند التكلم اللغة ٖبعدالتعليم. 

بية وكفاءة الطالب خمتلف يف تلقي ادلواد وحلوذلا ديرس ادلدرس يتكلم اللغة العر 

 19العربية يف الفصل أو خارج الفصل.

" حتت ادلوضوع "حماولة مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة محديةاإلسم "

الكالـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فاجنيل فاسورواف". أما مسائل حبثو 

ف حماولة ادلدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة الثانوية ( كئ

( ماذا استخداـ الطريقة مدرس اللغة العربية يف ٕاحلكومية فاجنيل فاسورواف؟ 

 ترقية مهارة الكالـ العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية فاجنيل فاسورواف؟ ومدخل

( حماولة ٔ لوصفي، مث نتائج حبثو ىيا تصميمالوصف الكيفي، وابل حبثو ىو

ادلدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

فاجنيل فاسورواف ىو ابستخداـ الطريقة مناسب بشحصية الطالب، مثال: مًتجم 
                                                           

19
، اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة اإلسالمية دار اذلدى ونودادي ابلتارحماوالت مدرس ، دمحم رفق فوزى 

 (ٜٕٔٓاجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج،  )تولونج أجونج: مكتبة
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( طريقة الذي ٕالغناء، يشاىد الفيديو اإلسالمي، وحفظ ادلفردات كل أسبوعيا. 

ستخداـ مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ العربية يف ادلدرسة الثانوية إل

 81احلكومية فاجنيل فاسورواف يعٍت طريقة ادلباشرة وطريقة القواعد والًتمجة.

حتت ادلوضوع "أتثَت "لولوك مسرورة"  البحث العلمي الذي كتبتو 

إستخداـ وسائل القاموس ادلصور لتنمية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية 

( كيف أتثَت ٔابدلدرسة ادلتوسطة ادلعارؼ تولونج أجونج". أما مسائل حبثو فهي: 

إستخداـ وسائل القاموس ادلصور لتنمية استيعاب الطالب يف تعليم اللغة العربية 

( كم قيمة أتثَت إستخداـ وسائل ٕادلعارؼ تولونج أجونج ؟ ابدلدرسة ادلتوسطة 

القاموس ادلصور لتنمية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة 

ادلعارؼ تولونج أجونج ؟ واستخدمت الباحثة ابدلنهج الكمي، مث نتائج البحث 

 _tايب أكرب من ( أتثَت استخداـ وسائل القاموس ادلصر لتنمية رغبة احلسٔىي: 

اجلدوؿ بقيمة  Hoمرفوض  Haالطالب بقيمة أمهية  (.sig)=ٓٓ،ٓ< ٘ٓ،ٓو 

( قيمة القاموس ادلصور غلي ٕقبوؿ.  _tديكن خنلص أف  ٛٓٚ،ٔ < ٜٕٜ،ٕٗ

                                                           
81

، روافحماولة مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فاجنيل فاسو  ،محدية 
 ( ٕٙٔٓ)ماالنج: مكتبة اجلامعة موالان مالك إبراىيم، 
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% من جدواؿ معاير كوىُت ٜٚ، مثويتو أتثَت ٖٛ،ٓرغبة الطالب حيصل قيمة 

   81يدخل يف مستوى عالية.

 (ٔ.ٔاجلدواؿ )

 السابقةالبحوث 

 الشبه الفرق النتيجة املوضوع إسم الباحثة النمرة
تينيت نور  .ٔ

 ىدى

 

حماوالت 
مدرس اللغة 
العربية لًتقية 
تعليم مهارة 
القراءة لطالب 

ادلدرسة 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية تونج 

جاجنري 
تولونج أجونج 
للعاـ الدراسي 

ٕٓٔٙ/
 ـٕٚٔٓ

( األىداؼ من تعليم ٔ
مهارة القراءة لطالب ىي 
إتقاف علم األصوات 
والًتمجة وإتقاف قواعداللغة 

( تعليم مهارة ٕالعربية، 
القراءة لطالب يعٍت 
إستخداـ طريقة القواعد 
والًتمجة واكثار تدريبات 
التصريف ادلفاعل، 
وإستخداـ ادلصادر التعليم 
منها ورقة العمل وقموس 

ة، وتقومي وأمثلة التصريفي
التعليم منها اختبار 
التكويٍت واختبار 

( حماوالت ٖالتجممعي، 

حماوالت 
مدرس اللغة 
العربية لًتقية 
تعليم مهارة 

 القراءة

حماوالت 
مدرس 
اللغة 

العربية 
 لًتقية

                                                           
81

أتثَت إستخداـ وسائل القاموس ادلصور لتنمية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة لولوؾ مسرورة،   
 (ٜٕٔٓتولونج أجونج،  ، )تولونج أجونج: مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكوميةادلعارؼ تولونج أجونج
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مدرس اللغة العربية لًتقية 
تعليم مهارة القراءة ىي : 
دافعية يف عملية التعليم، 
واختار مادة القراءة، 
وتزويد ادلفردات، واكثار 

ريبات القراءة، تد
، واستخداـ احلركات

وإستخداـ اللغة العربية 
  عملية التعليم.البسيطة يف

ريو ساتريو  .ٕ
 ويبووو

 

حماوالت 
مدرسي اللغة 
العربية يف ترقية 
مهارة الكالـ 
لدى طالب 
معهد دار 
السالـ كونتور 

 فونوروكو.

مشكالت تعليم مهارة 
الكالـ لدى طالب ىي 
قلة استعاب ادلفردات 
وادلشاؽ يف نطق احلروؼ 
ومن غَت لغوي نقصاف 
الدوافع للطالب، أف 
الطرائق واإلسًتاتيجيات 
ال تدعم الطالب يف تعليم 
مهارة الكالـ، نقصاف 
األنشطة اللغوية للطالب 
داخل الفصل أو خارجو. 

(  حماوالت مدرس اللغة ٕ
بية يعٍت حفظ العر 

ادلفردات، عقد األنشطة 

حماوالت 
مدرسي 

اللغة العربية 
يف ترقية 

مهارة 
 الكالـ

حماوالت 
مدرسي 

اللغة 
 العربية



16 
 

اللغوية، واإلختيار الطرائق 
واإلسًتاتيجيات ادلناسبة 
واجلذابة لتعليم مهارة 

 الكالـ.
دمحم رفق  . ٖ

 فوزى
حماوالت 

مدرس اللغة 
العربية لًتقية 

الكالـ مهارة 
يف ادلدرسة 
اإلسالمية دار 

اذلدى 
 ونودادي ابلتار

( حماولة ادلدرس اللغة ٔ
العربية لًتقية مهارة اكالـ 
يعٍت خيلق احلاؿ الفصل 
اجلميل يشدد حفظ 
ادلفردات يتكلم اللغة 
العربية يف التعليم اللغة 

( تعليم مهارة ٕالعربية. 
الكالـ يعٍت يستعمل 
ادلدرس الطريقة تدريبات 

ادثة والتمثيل ويعمل وحم
ادلدرس التقومي ليعرؼ 
القدرة الطالب 

( خماولة ٖبعدالتعليم. 
تعليم مهارة الكالـ يعٍت 
خشية الطالب عند 
التكلم اللغة العربية وكفاءة 
الطالب خمتلف يف تلقي 
ادلواد وحلوذلا ديرس 
ادلدرس يتكلم اللغة العربية 

حماوالت 
مدرس اللغة 
العربية لًتقية 

مهارة 
 الكالـ

حماوالت 
مدرس 
اللغة 
 العربية
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يف الفصل أو خارج 
 الفصل.

حماولة مدرس  محدية .ٗ
اللغة العربية 
يف ترقية مهارة 
الكالـ يف 
ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

فاجنيل 
 فاسورواف

( حماولة ادلدرس اللغة ٔ
العربية يف ترقية مهارة 
الكالـ العربية يف ادلدرسة 

ة فاجنيل الثانوية احلكومي
فاسورواف ىو ابستخداـ 
الطريقة مناسب بشحصية 
الطالب، مثال: مًتجم 
الغناء، يشاىد الفيديو 
اإلسالمي، وحفظ 

( ٕادلفردات كل أسبوعيا. 
طريقة الذي إلستخداـ 
مدرس اللغة العربية يف 
ترقية مهارة الكالـ العربية 
يف ادلدرسة الثانوية 
احلكومية فاجنيل فاسورواف 

ادلباشرة  يعٍت طريقة
 وطريقة القواعد والًتمجة.

حماولة 
مدرس اللغة 
العربية يف 
ترقية مهارة 

 الكالـ

حماولة 
مدرس 
اللغة 
 العربية

لولوؾ  . ٘
 مسرورة

ثَت إستخداـ أت
وسائل 

القاموس 
ادلصور لتنمية 

( أتثَت استخداـ وسائل ٔ
القاموس ادلصر لتنمية 

 _tرغبة احلسايب أكرب من 
 (.sig)=ٓٓ،ٓ< ٘ٓ،ٓو

ثَت أت
إستخداـ 

وسائل 
القاموس 

رغبة 
الطالب 

يف تعليم 
اللغة 
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رغبة الطالب 
يف تعليم اللغة 
العربية ابدلدرسة 

ادلتوسطة 
ادلعارؼ تولونج 

 أجونج

 Haالطالب بقيمة أمهية 
اجلدوؿ  Hoمرفوض 

 < ٜٕٜ،ٕٗبقيمة 
ديكن خنلص أف  ٛٓٚ،ٔ

t_  .قيمة ٕقبوؿ )
القاموس ادلصور غلي 
رغبة الطالب حيصل قيمة 

، مثويتو أتثَت ٖٛ،ٓ
% من جدواؿ معاير ٜٚ

كوىُت يدخل يف مستوى 
 عالية

ادلصور 
لتنمية رغبة 
الطالب يف 
تعليم اللغة 

 العربية

 العربية

ليس من تكرار البحوث السابقة، أما الفرؽ تقـو الباحثة ىذا البحث 

بُت البحوث السابقة وىذا البحث ىي يف رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية و 

 ٗيف مكاف حبثو، أما البحث احلالة ىي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 تولونج أجونج. ستبحث الباحثة عن حماوالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية رغبة

تولونج  ٗالطالب يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓأجونج للعاـ الدراسي 
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 ترتيب البحث . ز
ترتيب البحث ىو تصوير عاـ لتسهيل الباحثة يف تبحث ادلسئلة من 
 88الباب إىل الباب، حىت يكوف مرجعا لقرف الفكرة ادلوجودة يف البحث العلمي.

 وترتيب البحث ذلذا البحث كما يلي: 

الباب األوؿ، مقدمة تتكوف من خلفية البحث، ومسائل البحث، 

وأغراض البحث، وفوائد البحث، وتوضيح ادلصطلحات، والبحوث السابقة، 

 وترتيب البحث.

الباب الثاين، النظرايت حيتوي على حماوالت مدرسي اللغة العربية، ورغبة 

لعربية، ورغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية، وحماوالت الطالب، وتعليم اللغة ا

 مدرسي اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية.

الباب الثالث منهج البحث حيتوي على مدخل البحث وتصميمو، 

وحضور البحث، ومكاف البحث، ومصادر احلقائق، وطريقة مجع احلقائق، 

 وتفتيش صحة احلقائق، وخطواة البحث. وطريقة حتليل احلقائق،

حيتوي علي تقدمي احلقائق نتائج البحث  الباب الرابع، تقدمي على

 . وإكتشاؼ البحث وادلناقشة

 اخلامتة حتتوي على ادلالخص واإلقًتاحات. ،امسالباب اخل
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