
 

 

 
محاوالت المدرس في رفع قدرة الطالب على الكالم في الفصل 

 بالنكارايا عالية هداية اإلنسانفي المدرسة ال الحادي عشر
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  فوجي ليستاري
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لطالب على الكالم في الفصل الحادي في رفع قدرة ا المدرس محاوالت
 بالنكارايا نسانعالية هداية اإلفي المدرسة ال عشر

 

 البحث العلمي
 إلكمال بعض شروط للحصول على درجة سرجانا

 بالنكارايااللغة العربية  تعليم شعبةقسم تعليم اللغة والعلوم التعلمية ربية تال لكلية
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

:الطالبة إعداد  
  فوجي ليستاري

5805510041 
 

بالنكاراياالجامعة االسالمية الحكومية   
 اللغة العربية تعليم شعبةاللغة  تعليم قسموالعلوم التعلمية التربية كلية 

 م 8102/ه 0441
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ةإقرار الطالب  

: اأنا ادلوقع ادناى  

 فوجي ليستاري :   االسم
 0410011121:   تسجيلرقم ال
  بالنكاريا  51الشارع غ. اوبوس :   العنوان

لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة  وأحضرت ذيالبحث العلمي ال اأقر بأن ىذ
سالمية احلكومية  شعبة الًتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإل يف ) S-1سرجانا )

 : وموضوعبالنكارايا. و 
لطالب على الكالم في الفصل الحادي في رفع قدرة ا محاوالت المدرس

 بالنكارايا عالية هداية االنسانفي المدرسة ال عشر
 من إبداع غريي أو تأليف األخر أحضرتو وكتبتو بنفسى وما زورتو

فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل  وتبيني أنومن تأليفو  وإذا ادعى أحد مستقبال أنو
ادلسؤولية على ذلك ولكن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل شعبة الًتبية ىف 

قرار بناء ىذا اإلحررت  .باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاراياقسم تعليم اللغة العربية 
 على رغبىت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 8054اكتوبر      ،بالنكارايا
 

 
 

  فوجي ليستاري  
0410011121 

6000 
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البحث العلم ةمواقف  ي 

في رفع قدرة  محاوالت المدرس
لطالب على الكالم في الفصل ا

عالية في المدرسة ال الحادي عشر
 بالنكارايا هداية االنسان

 موضوع البحث :

    سما : فوجي ليستاري
 رقم التسجيل : 0410011121

والعلوم التعلميةالتربية   الكلية : 
 القسم : تعليم اللغة

اللغة العربية تعليم  الشعبة : 
(S-0) : درجة 

 1028 رايا،   اكتوبر لنكااب
 التحرير

 ،األوىل ةادلشرف
 
 

 الدكتور الحاجة حامدة، الماجستير 
 242129291991212991: التوظيفرقم 

 ،ةالثاني ةادلشرف
 
 

 الماجستيرجاسية, 
 241394212443911991:رقم التوظيف

 األكادميية ة يفمساعدة العميد
 

 
 الماجستيرالحاجة روضة الجنة، 

 241229912441911992رقم التوظيف: 

 ،تعليم اللغةقسم  ةرئيس
 
 
 الماجستير ، سانتي إرليانا

 243921901991911991رقم التوظيف: 
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تينتقرير المشرف  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 

 : ةالبحث العلمي الذي قدمو الطالب اىذإن 
 فوجي ليستاري:   االسم

 0410011121:  رقم التسجيل
لطالب على الكالم في في رفع قدرة ا محاوالت المدرس:   العنوان

 هداية االنسانعالية في المدرسة ال الفصل الحادي عشر
 بالنكارايا

 
قد نظرنا و أدخلنا فيو من التعديلة والتصحيحة الالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب الستيفاء 

( يف كلية الًتبية والعلوم التعليمية قسم s-1ادلناقشة المتام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا )
. وتقبل منا فائق االحًتام 1022-1028تعليم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 

 وجزيل الشكر.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 

 
 ،األوىل ةادلشرف

 
 
 

 الدكتور الحاجة حامدة، الماجستير 
 242129291991212991: رقم التوظيف

 ،ةالثاني ةادلشرف
 
 
 

 الماجستير جاسية, 
 241394212443911991:رقم التوظيف
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المناقشةموافقة لجنة   
 

 :ةأجريت ادلناقشة على البحث العلمي الذى كتبو الباحث قد
 فوجي ليستلري : االسم
 0410011121 : التسجيلرقم 

لطالب على الكالم في رفع قدرة ا محاوالت المدرس : موضوع البحث
عالية هداية في المدرسة ال في الفصل الحادي عشر

 بالنكارايا االنسان
( يف شعبة تعليم اللغة العربية -2sواستحقاقو درجة سرجان )وقررت اللجنة بنجاحو 

 بقسم الًتبية كما يستحق أن يلتحق بادلرحلة الذي ىو أعلى من ىذه ادلرحلة.
 1028 اكتوبر بالنكارايا،   

 أعضاء جلنة ادلناقشة :
 ( ..........................)   ادلاجستري ، نورول وحدة  الدكتور .2

 ( ) .......................... ادلاجستريالدكتور جسماين،  .1

 ( ) .......................... احلاجة محيدة، ادلاجستري الدكتور  .3

 ) .......................... ( ادلاجستري جاسية  .4

 عميد كلية الًتبية و العلوم التعليمية
 
 
 ادلاجستري، يفهمالدكتورندس 

241290192444912991 رقم التوظيف:  
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ملخصال

 شارعةىي مدرسة تعتمد على الفروق الادلدرسة العالية ىداية اإلنسان نالنكارايا  
ا بالنكاراي عالية ىداية االنسانادلدرسة ال عند مقارنتها بادلدارس األخرى ، فإن مدرسة .اإلسالمية

حىت أن ىناك نقص يف ادلساحة للتعلم  .عند النظر إليها من حيث ادلباين وادلرافقخمتلفة للغاية 
ومع ذلك ، فإنو ينظر إليو  .وأحيانا يتعلمون يف اخلارج من خالل التعلم واستخدام ادلرافق ادلتاحة

من ادلالحظات األولية للباحثني ، فهم ال يزالون متحمسني ألنشطة التعلم وميكن للمدرس التعامل 
مع ادلوقف حىت يتمكن الطالب من إتقان اللغة العربية ألن الباحثني التقوا بالعديد من الطالب 

  بالنكارايا عالية ىداية االنسانادلدرسة ال الذين يتحدثون العربية عندما كانوا يف ادلدرسة وحىت ادلدعوة
ندما كان "مصعبقوه ألهنم فازوا بالعديد من اإلجنازات ع .كثري من الناس دعوه ادلعلمون العرب

 "قرأة الكتوب يل القرآن" مثل فرع مسابقة "تالوات
CT  هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على كيفية جهود ادلعلم العريب يف حتسني مهارات التحدث

يستخدم ىذا البحث ادلنهج النوعي  .بالنكارايا عالية ىداية االنسانادلدرسة ال الثاين يف الصف
الدراسة جهود معلمي اللغة العربية يف حتسني مهارات التحدث يف الفصل تصف ىذه  .الوصفي

مدرس اللغة العربية الذي  حماولةكان  .بالنكارايا عالية ىداية االنسانال ادلدرسة احلادي عشر من
متت دراستو ىو جهد مدرس اللغة العربية الذي مت تنفيذه يف الفصول الدراسية أو خارج ساعات 

 .تقنيات مجع البيانات باستخدام ادلقابالت واالستبيانات وادلالحظة والتوثيق .دروس اللغة العربية
 الفصل احلادي عشر من أوضحت النتائج أن جهود ادلعلم يف حتسني مهارات التحدث يف

العريب  اليت يبذذلا ادلعلم اوالتقسمت إىل قسمني: احمل بالنكارايا عالية ىداية االنسانادلدرسة ال يف
ادلعلم  حماوالت .ادلعلم العريب الذي جيري خارج الفصل الدراسي حماوالتيف الفصول الدراسية و 

. لتوفري 3. العادة بالعربية 8ب . إيالء اىتمام خاص للطال5العريب يف الفصل الدراسي ىو 
. تغيري ادلواد الصعبة إىل مواد سهلة بإضافة مراجع ادلواد 1. لتجميع ادلواد العربية 8مفردات إضافية 

ادلعلم العريب خارج  حماولةلغة العربية بينما يتم تنفيذ حيفز الطالب دائمًا على تعلم ال .1التعليمية 
 .الفصل الدراسي ، وىو إجراء دروس اللغة العربية خارج ساعات الدوام ادلدرسي

ممهارة الكال, قدرة الطالب، محاوالت: الكلمة األساسية
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 التمهيد

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم
العادلني وبو نستعني على أمور الّدنيا و بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رّب 

الّدين. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل، وأشهد أّن حمّمدا رسول اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك 
 على أشرف األنبياء وادلرسلني سّيدنا حمّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعني. أّما بعد

متت كتابة ىذه البحث ىداية حىّت  اّلذي قد أعطي ي نعمة كثرية وتوفيق و احلمد هلل
 العلمي. والصالة والسالم على سّيدنا حمّمد صّلى اهلل عليو وسلم.

ىذا البحث العلمي الستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقسم تدريس اللغة 
 العربّية ىف اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع "

لطالب على الكالم في الفصل الحادي في رفع قدرة ا محاوالت المدرس
الباحث على  ت، وقف ". بالنكارايا عالية هداية االنسانفي المدرسة ال عشر

ي و آخرىا. ولذلك يريد األصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة ىذه البحث العلم
 ىذه الفرصة: ر ذلم يفيقول الشك الباحث أن

ادلاجستري ىف احلقوق، كرئيس اجلامعة  . فيلوا، السيد الدكتور إبن علمي. أ.س فضيل .5
 احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا

 عميد كلية الًتبية و العلوم التعليمية، كًتبيةادلاجستري ال، يفهم سالسيد الدكتور  فضيل .8
 يف األكادمييةساعدة العميدة كمفصيلة السيدة احلاجة روضة اجلنة، ادلاجستري الًتبية،  .3

 كلية الًتبية و العلوم التعليمية
 اللغة عليمتسم ق ة، كعميد ادلاجستري الًتبية، سانيت إرليانا فضيلة السيدة .8
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الدكتورة  فضيل ، كادلشرف األول و   ادلاجستري الدينيةالدكتور جسماين،  فضيلة .1
اللذان قد َشجَّعاين وأرشداين  ةكادلشرف الثاني،   الدينيةحلاجة محيدة، ادلاجستري يف ا

 حىّت متت الكتابة ىذه البحث العلمي.
لجامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا ل سادات ادلدّرسني وادلدّرسات .1

اللغة العربّية اّلذين قد أعطواين العلوم شعبة تعليم سادات ادلدّرسني وادلدّرسات ل
 معة.النافعة مادام الباحث تدرس ىف ىذه اجلا

رئيس ومساعدي ادلكتبة اجلامعة للحكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا على حسن  السيد .7
 مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث.

 ت يل إلقامة البحث يف. الذي أذنبالنكاراياالعالية ىداية اإلنسان  ادلدرسة  ةسيرئ .4
 ىذه ادلدرسة.

 .للمدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا سادات ادلدّرسني وادلدّرسات .1
ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة يف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم 
ويكتب ذلم احلسنات وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماذلم. حىّت حْيملنا إىل اجلّنة. 

توكَّل ا، يقًتحات وااِلْنِتقاد. آخريً وللتحسني اآليت حيتاج الباحث إىل التوصّيات واال
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إىل اهلل كي سيكون ىذا الباحث
 

 8054 اكتوبربالنكا رايا،    
 ،ةالباحث

 
 فوجي ليستاري

 0410011121. رقم التسجيل
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  اإلهداء

 : العلمي إىل ىذا البحث أىدي

احملًتمة، عسى اهلل يرمحهما ربياين صغريا لوالديت احملبوبة  لوالدي احملبوب الفاضل

 وحفظهما اهلل ىف السالمة اإلميان واإلسالم ىف الدنيا واألخرة

 كارايا جزاىم اهلل خري اجلزاءجمجيع األساتيذ ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالن

أخيت الصغرية احملبوبة ومجيع أىايل الذين سعدون بدعائهم حىت وصلت إىل هناية  

 ىذا البحثكتابة 

 أصحاب الذين كثريا اىتمامهم وساعدهتم ىف امتام البحث

 

  



 

 ي
 

 شعار
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 

َمَع ٦يُۡسٗراٱۡلُعۡسرَِمَعإِن٥َّيُۡسًراٱۡلُعۡسرِفَإِنَّ
5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. 6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan 

 
 

(Qur’an dan Terjemah Surah Al-Insyirah:5-6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini 

adalah berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari1988. 

 

 Th : ط .A 16 : أ .1

 Zh : ظ .B 17 : ب .2

 ‘ : ع .T 18 : ت .3

 Gh : غ .Ts 19 : ث .4

 F : ف .J 20 : ج .5

 Q : ق .H  21 : ح .6

 K : ك .Kh 22 : خ .7

 L : ل .D 23 : د .8

 M : م .Dz 24 : ذ .9

 N : ن .R 25 : ر .10

 W : و .Z 26 : ز .11

 H : ه .S 27 : س .12

 ’ : ء .Sy 28 : ش .13

 Y : ي .Sh 29 : ص .14

     Dh : ض .15

 

Mad dan Diftong :   

1. Fathah Panjang : Â/â 

2. Kasrah pajang : Î/î 

3. Dhammah panjang : Û/û 

 Aw : وأ .4

 Ay : يأ .5
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