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 كلمة التمهيد
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

على  احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم
وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن  مدأشرف األنام سيدنا حم

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر 
اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت 

تأثري موقف اللغة لطالب العلمية البسيطة باملوضوع " من إهناء كتابة هذه الرسالة
" كشرط 1222يماين على قدرة التحدث اللغة العربية العام المعهد الشيخ حسن 

من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم تدريس اللغة العربية 
 مية مكاسر.يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكو 

لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. 
ولذلك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني 

 واملشجعني منهم:
" حدى" واألم "حمي الدينعزيزين احملبوبني، األب "ني الميفضيلة والدّي الكر  .2

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين ياللذ



 و

 

بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد عمرمها وأن يرزق هلما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.

. كمدير جامعة عالء الدين ئم.س، فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوائبه فضيلة األستاذ الدكتور مردان، م.أغ.  
كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب 

سيت عائشة كارا، م.أ. كنائبة  احلاجة الدكتورة األستاذة املدير الثاين، وفضيلة
األستاذ الدكتور محدان حيانيس، م.أ. كنائب املدير  املدير الثالثة، وفضيلة

الرابع، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

أمري، لس.، م.أغ. كعميد كلية الرتبية وشؤون  حممد فضيلة الدكتور احلاج .3
، م.أغ. كنائب العميد ئالتدريس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي

. كنائبة العميد ئاألول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س
الثانية، وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب 
العميد الثالث، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية 

 سالمية احلكومية مكاسر.وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإل



 ز

 

فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .0
سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية 
الرتبية وشؤون التدريس، مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه 

 الرسالة.
محكا،  كاملشرف األول، وفضيلة الدكتور  غ.، م.أ.نريمفضيلة الدكتور  .5

، مها اللذان ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  م.تح.إ. كاملشرف الثاين
 كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.

مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6
 املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.من أفكار منذ 

مجيع األصدقاء واإلخوة من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجه خاص  .0
والطالب اآلخرون بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه 

 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
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 جريد البحثت
 رندي : اسم الباحث

 81811000101 : الرقم الجامعي
حسن اليمانى علي  تأثير موقف اللغة لطالب معهد الشيخ : موضوع الرسالة

 8102قدرة التحدث باللغة العربية العام 
موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن علي قدرة  تأثري هذه الرسالةيف قدم الباحث 

لطالب معهد الشيخ موقف اللغة ملعرفة . وأهداف هذا البحث هي 1222التحدث باللغة العربية العام 
 ملعرفة، و يماينالمعهد الشيخ حسن على التحدث باللغة العربية يف ب طالقدرة العرفة ، وملحسن اليماىن

 قدرة التحدث باللغة العربية. على يماينالموقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن  تأثري

اجملموع الكلى يف هذ البحث مجيع طالب معهد  ،حبث ميدين كمي هو بحثالهذا نوع 
املستعملة يف أخذ العينة النموذجية هي املالحظة،  . وأما الطريقة1222الشيخ حسن اليماىن العام 

طالب معهد الشيخ ولذلك يف هذا البحث، قام الباحث بأخذ العينات من الواإلستطالع والوثيقة. 
 ليلحتليل اإلحصاء الوْصفي وحت هي ، وطريقة حتليل البياناتطالبا 02بلغ جمموعها  حسن اليماىن

 االستداليل.
 22برتدد من  03-02سافة امليف  معهد الشيخ حسن اليماىن موقف اللغة لطالبنتائج 

دخلت   05 %ونسبة  32برتدد من  00-00سافة امليف و دخلت يف فئة منخفضة.  15%ونسبة  
 0برتدد من  02-03سافة امليف قدرة الطالب علي التحدث باللغة العربية  نتائجوأما يف فئة مرتفع. 

 52ونسبة  % 12برتدد من  20-09سافة امليف و  فئة منخفضة جدا. يفدخلت  22ونسبة  %
دخلت من فئة كافا.   10،5ونسبة  %  22برتدد من  92-25سافة امليف و فئة منخفضة.  يفدخلت 

حصاء ختبار األإويف  فئة كافا جدا. يفدخلت   21،5ونسبة  %  5برتدد من  96-92سافة امليف و 
مقبول. فاإلستنتاج أن    Haمردود و  Hoو  r tabel 0,996>0,320أكرب من   r hitungفيعرف ستداليل اإل

موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن هلا تأثري إجايب على قدرهتم يف التحدث باللغة العربية 
 تنمو حبيث بوظائفهم والقيام إجيايب موقف ختاذإ إىل الطالب حيتاج لذلك يف مستوى جيد جدا.

 العربية. اللغة على واحلفاظ تطويرال يف اإلرادة
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفيات البحث : الفصل األول

التعليم هو حماولة لتحسني نوعية األمة يف إندونيسيا حىت اآلن، مت ترسيخ 
التعليم ومازال يعتقد أنه أساس لبناء املعلومات االستخبارية. بني البشر والتعليم 

فتاح ملستقبل الكائنات شيئني ال ميكن فصلهما عن اآلخر، ألن التعليم هو امل
البشرية اجملهزة بالعقل والعقل. التعليم له دور مهم يف ضمان تنمية األمة واحلفاظ 

  1عليها ألن التعليم مكان لتحسني وتطوير جودة التعليم.
اللغة هي مفتاح احلياة البشرية فوق هذا العامل، ألنه مع اللغة ميكن أن 

إستخدام اللغة عند فهم بعضنا البعض يتفاعل الناس مع بعضهم البعض. ميكن 
إرتباطًا وثيًقا باستخدام موارد اللغة املتوفرة لدينا. مع اللغة ميكننا أن نفهم نية 

 2.وهدف األشخاص الذين يتعاملون معنا
من خالل التعليم النظامي باإلضافة إىل أن الطالب  اهلدف لتدريب اللغة

، ومن املتوقع أيضا أن الطالب لديهم لديهم املهارات اللغوية الشفوية والكتابية
                                                     

، Ruz Media-Arجغجاكرتا: (. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesiaامحد حميمن ازيت,   2
 9(،ص. 1222

 Gramedia Pustaka)جاكرتا: . Mahir Berbahasa Indonesia Dengan Benar. سوغونو وديندي 2

Utama، 1229.2(. ص. 
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هوية ثابتة. الطالب من املتوقع أن يكون لديه موقف جيد، والذي جيب غرسه يف 
 أقرب وقت ممكن. يهدف إىل متكني مجيع الدوائر من دعم اللغة العربية.

قيم الشخص اإلجيابية أو السلبية للغة  تعكسمواقف اللغة هي ظروف و
نظام اإلعتقاد اللغة هي نسبيا اإلدراك على املدى ولغة اآلخرين. موقف أو 

الطويل، جزئيا على اللغة، وجوه اللغة، اليت متنح لديهم اإلستعداد لشخص يتفاعل 
 3بطريقة معينة حيلو هلا.

تصنيف مواقف اللغة ينقسم إىل قسمني، ومها املواقف جتاه مواقف اللغة 
سؤولية والتقدير اللغة، يف حني أن واللغة. املواقف جتاه الرتكيز لغة تركز على امل

خلفية اجملتمعات ثنائية اللغة  الرتكيز على املوقف الناطقة الوعي باللغة العربية
واملتعددة اللغات جتعل اإلندونيسيني قادرين على التحدث بثالث لغات على 

 4األقل، وهي اللغات اإلندونيسية واإلقليمية واألجنبية.
موقف من احلماس إلستخدام اللغة، يف حني  موقف إجيايب جتاه اللغة هو

أن املوقف السليب جتاه اللغة هو ليس موقف من احلماس إلستخدام اللغة. إىل 
جانب هذا، أن الشخص الذي لديه موقف إجيايب من احملتمل أن يقبل اللغة بكل 

                                                     
(. ص. PT. Rineka Cipta،1222. )جاكرتا: siolinguistik Perkenalan AwalSo عبد اخلري ويوين آجوستينا. 3
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 32(.ص. Angkasa ،1223: باندونغ) .Sosiolinguistik. منصور فتيدا 4
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مزاياها وعيوهبا بشكل مفتوح، دون الشعور بدرجة أقل من املرونة عند مقارنتها 
غات األخرى. يف املقابل، الشخص الذي لديه موقف سليب مييل إىل أن يكون بالل

 5غري مهتم وغري متحمسني بلغته.
للعربية له تأثري كبري يف أنشطة التعلم العربية. باإلضافة  الطالب إن مواقف

إىل تعلم استخدام اللغة العربية، يتعلم الطالب أيًضا التواصل مع اجملاملة وفًقا 
عربية. من خالل تعلم اللغة، نشأ بشكل غري مباشر شعور بالفخر باللغة للثقافة ال

 .العربية من أجل زيادة تقدير أمهية القيم الواردة يف اللغة العربية
ترتبط املواقف جتاه اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا بتحقيق نتائج التعلم العربية. 

التحفيز للقيام بعمل ما أو القيام سيساعد املوقف اإلجيايب يف تعزيز الرغبة والرغبة و 
به بشكل جدي. باإلضافة إىل ذلك، فإن موقف إجيايب يدعم أيضا حتقيق أهداف 
التعلم اللغة اإلندونيسية. كما يتم تلوين املوقف من خالل اإلحرتام واملسؤولية 

ر واملشاركة يف اللغة. إن املوقف املسؤول سيولد رغبة الفرد واجملموعة يف رعاية وتطوي
  6اللغة.

يماين كموقع البحث، ألن هذه املدرسة الختيار معهد الشيخ حسن إمت 
لديها تقاليد لغوية ممتعة للغاية. ال يزال منهج التعليم يشري إىل مركز التعليم لغتني 

                                                     
 . )جاكرتا،  Membina Kemampuan Berbahasa Panduan Ke Arah Kemahiran Berbahasaم. مستقي5

PT. Gramedia Utama،2990 .26(، ص 
 .15ص.  )Angkasa،1223 : باندونغ (..Sosiolinguistik  ور فتيدا.منص 6
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العربية واللغة اإلجنليزية. يطلب من الطالب تعلم  اللغةبشكل مكثف، ومها 
 املدرسة. غة اإلجنليزية يف التفاعالت يف بيئةوحتسني مهارات اللغة العربية والل

العدد الكثري من املعهد سيخلق حاالت لغوية متنوعة. هذا يرجع إىل 
الطالب الذين لديهم ألسنة خمتلفة ويأتون من جمموعات عرقية خمتلفة وجيلبون 
لغاهتم اخلاصة إىل املعهد، حىت بلغات متعددة. حيدث متعدد اللغات عندما 

ب مع املعلمني، واملدربني. و تلك احلالة جتعل الطالب جمتمعا متعدد يتفاعل الطال
اللغات، والذي يشري إىل حقيقة أن يف املعهد هناك عدة لغات، وهناك اختيار 

 اللغات.
خمتلف، وهي:  قبيلة يماين هم يأتون منالالشيخ حسن  عهدالطالب مل

باإلضافة إىل اللغة  وغريها. ونتيجة لذلك، واتا، كالكي، جاليس، بقمندار، بو 
العربية واإلجنليزية واإلندونيسية، فإن املدرسة الداخلية لديها العدد الكثري من 
اللغات اإلقليمية املستخدمة يف بيئتها، لذلك حيدث االتصال اللغوي، مثل إختيار 

 7اللغة، متعدد اللغات،و ثنائي اللغة.
املزيد من البحث باإلضافة إىل ذلك، يشعر الباحث باحلاجة إىل إجراء 

حول املواقف اللغوية املتعلقة باختيار اللغة، وأمناط التفاعل اللغوي يف أي سياق، 

                                                     

  1222سفتمرب  16، مجبالغيان، Wawancara، رئيس املعهد الشيخ حسن مياىن. فخرى تج الدين 7 
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وإىل من، ومىت، وأين، وكل ذلك يتم شفويا. وبناًء على الوصف، قام الباحث 
على يماين الطالب معهد الشيخ حسن ل اللغة موقفتأثري " بإثارة البحث بعنوان 

  ."1222عربية العام التحدث باللغة القدرة 
 مشكالت البحث : الفصل الثاني

اعتمادا على ما قدم الباحث من اخللفيات املذكورة ولتحديد البحث 
لفيات لبحث الرسالة، وتسهيله، فقدم الباحث املشكالت اليت ترتاوح حول اخل

 فهي ما يلي:
 ؟يماينالمعهد الشيخ حسن  لطالبموقف اللغة  ما .2
 مبعهد الشيخ حسن مياين؟تحدث باللغة العربية على الطالب كيف قدرة ال .1
لطالب معهد الشيخ  قدرة التحدث باللغة العربية علىموقف اللغة  تأثريما  .3

 ؟يماين الحسن 
 أهداف البحث وفوائده : الفصل الثالث

 أهداف البحث .1

 وأهداف من هذا البحث هو كما يلي:
 .يماينالملعرفة موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن  .أ
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عهد الشيخ حسن على التحدث باللغة العربية مبطالب قدرة الفة ملعر  .ب
 .يماينال

قدرة  على يمايناللطالب معهد الشيخ حسن  موقف اللغةثري أتملعرفة   .ج
 التحدث باللغة العربية.

 فوائد البحث .1
 أما الفوائد من البحث فهو كما يلى:    

على قدرهتم  لطالب موقف اللغة ملعرفة تأثريللمعلمني، هذا البحث مفيد  .أ
 .يف املدرسة العامة يف تعلم اللغة العربيةو  يف التحدث باللغة العربية

 للطالب، هذا البحث مفيد اقرتاح للطالب حول موقفهم من اللغة العربية .ب
 .علي قدرهتم يف التحدث باللغة العربية

للباحث، تقدمي رؤية إضافية للباحث تتعلق على صعوبات التعلم لدى  .ج
 .علم اللغة العربيةاملتعلمني يف ت

 الفصل الرابع: تركيز البحث ووصف التركيز

 تركيز البحث .2
يماىن على الطالب معهد الشيخ حسن ل اللغة موقفتأثري " الدراسة بعنوان 

. يف هذه الدراسة، ركز الباحث حبثه "1222قدرة التحدث باللغة العربية العام 
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بحث هو جعل البحث ال العربية. اهلدف من ال اللغة على مواقف طالب جتاه
خيرجان من السياق الذي يرغب فيه الباحث. وذلك اإلنتاج األوراق اليت تتوافق 

 مع معايري الكتابة القياسية والصحيحة.
 وصف الرتكيز .1

من أجل جتنب األخطاء يف تعريف وفهم هذا البحث ، سيصف الباحث معىن   
 املهم: العديد من اجلمل اليت يتم النظر فيها

 اللغة املوقف .أ
املوقف اللغوي هو موقف عقلي أو شعور جتاه لغة املرء أو لغة  

اآلخرين. الظروف وعملية تشكيل املواقف اللغوية ليست بعيدة عن الوضع 
وعملية تشكيل املواقف بشكل عام. كما هو احلال يف املواقف، فإن املواقف 

باشر. اللغوية هي أيًضا أحداث نفسية، لذا ال ميكن مالحظتها بشكل م
  ميكن مالحظة املوقف اللغوي من خالل السلوك اللغوي أو سلوك الكالم.

 احملادثة .ب
التحدث باللغة العربية هو أحد تطلعات املسلمني لفهم كلمة اهلل 
واملعرفة اليت حتتوي على الكتب باللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك ، فإن تعلم 
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سية مع الدول اإلسالمية اليت اللغة العربية هو هدف أطفال البالد للدبلوما
 .تستخدم اللغة العربية

ستنادًا إىل التعريف املوصوف أعاله، ميكن صياغة فرضية على إ  
 التحدث باللغة العربية تأثري إجيايب على قدرة له النحو التايل: "إن موقف اللغة

 ."1222يماين العام الالشيخ حسن  معهدطالب ل
 يةالفصل الخامس : الدراسة المكتب

دراسة املكتبية هي وصف منهجي للمعلومات اليت مت مجعها من األدبيات 
املتعلقة بالبحث ويدعم أمهية البحث. هلذا السبب، طرح الباحث نظرية ذات صلة 
مبشكلة البحث. ناقش الكثري سابقًا حالة لغة املدارس الداخلية اإلسالمية إما من 

أو غريها من أشكال البحث نتائج العمل العلمي يف شكل كتب أو أطروحات 
العلمي. وباملثل، فإن نتائج العمل العلمي على اللغويات اللغوية للباحث جيعله 
مبثابة دراسة مكتبية يف هذا البحث. من الدراسات املختلفة املوجودة بالفعل مبا يف 

 ذلك ما يلي:
( يف أطروحتها. اجتاهات اللغة للصف السابع طالب 1223ابريانا ليلى )

وانعكاسات تعلم  1221/1223سة الثانوية دارما باجنسا السنة األكادميية ملدر 
اللغة يف املدرسة املتوسطة )رسالة(. بندر المبونج: جامعة المبونج. شرح كيفية 
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اجتاهات الطالب حنو اللغة وعواملها وتأثرياهتا على تعلم اللغة. سيف الدين 
ية والقياس. موضًحا بدًءا من (. يف كتابه نظرية املواقف البشر 1226االزوار.)

املواقف والسلوك، وتكوين البنية واملوقف، والعديد من النظريات التنظيمية يف 
 املواقف.

( يف كتابه حول "دليل مهارات بناء املهارات 2990شرح مستقيم )
اللغوية". بشكل عام، يتم شرح أن املهارات اللغوية ال يتم حتديدها فقط من 

للغة، ولكن األهم يتم حتديدها من خالل املهارات واملعرفة يف خالل معرفة قواعد ا
 إستخدامها.

 موقفتأثري من هذه الدراسات، يقنع الباحث على حنو متزايد بالبحث 
يماين على قدرة التحدث باللغة العربية العام الطالب معهد الشيخ حسن ل اللغة

1222. 
 أساس ترتيب الرسالةالفصل السادس : 

التصيح بأصالة ل من هذه الرسالة هى صفحة العنوان، األو  بابيف ال
. حمتويات الرسالة، كلمة التمهيد،  الرسالة على عتماداإل، موافقة املشرفني، الرسالة

، أهداف ت البحثالفصل األول مقدمة تتألف من خلفية املشكلة، مشكال
 .لفصولتكوين ادراسة املكتبية، و ال، ركيز البحث ووصف الرتكيز، توفوائده البحث
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تعريف  يفصول وه ستةدراسة النظرية، يتكون هذا الفصل من الالثاين:  بابيف ال
املكونات املواقف، عوامل تشكيل املواقف، فوائد املوقف، إجتاهات  املوقف،

 املوقف، وموقف اللغة.
البحث اليت تشمل نوع البحث، مكان  مناهجالثالث حيتوي على  بابيف ال

 طريقة مجع البيانات، أدوات البحث،، لعينة النموذجيةا، اجملموع الكلىالبحث، 
ع حيتوي على مناقشة حتليل البيانات.الفصل الراب ةقيطر و  طريقة إجراءات املواد

معهد الشيخ حسن  طالبلاللغة  موقفتاريخ إنشاء املعهد،  ، وهيبحثنتائج ال
، اليماينقدرة الطالب علي التحدث باللغة العربية مبعهد الشيخ حسن و  ،اليماين

على قدرة التحدث باللغة  معهد الشيخ حسن اليماين اللغة لطالب موقف تأثريو 
  واإلقرتاحات.اخلالصات  اخلامسويف الباب  .العربية
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية

 الفصل األول : تعريف الموقف
 موقفتعريف ال .0

مياءات، املواقف قد يشري إىل شكل اجلسم، وتستقيم، والسلوك أو اإل  
واإلجراءات أو اإلجراءات املتخذة على أساس العرض )اإلنشاء، واملعتقدات، أو 
اآلراء( كرد فعل لشيء أو حدث. يف الواقع ، هذا املوقف هو ظاهرة نفسية تظهر 

املوقف هو املوضع يقف فيه  يف معجم الوسيط 2.عادة يف شكل عمل أو سلوك
ويف  9داها و عيناها وما ال بد هلا من إظهاره.اإلنسان أو احليوان. و موقف املرأة: ي

 :  معجم الغىن املوقف هي
عرب عن موقفه بشجاعة: استعداد نفسي أو رأي إزاء شخص أو قضية ما  .أ

موقف حرج : موقف عدائي : إستطاع أن  -يعرب فيه صاحبه عما يشعر به
يسيطر على املوقف كليا وبصرامة وحزم. غسان كنفاين : املوقف موقف 

 ِل ال موقف كالم.عم  
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 اختاذ احلزب مواقف. حامسة : قرارات... .ب
 يوم املوقف العظيمى: يوم احلشر. .ج
   10.موقف السيارات: حمل وقوفها .د

أن املواقف ال تتشكل بطبيعتها الفطرية، ولكنها تتشكل من خالل 
تطور املوقف  (2ي)طرح أربع حجج تطوير املواقف، وه التعلم. ومتاشيا مع هذا،

( يتم تشكيل موقف الفرد من خالل املعلومات اليت 1لرغبة الرضا،)يف عملية ا
 يف حتديد تشكيل مواقفه، مساعدة( جمموعة من االنتماء للفرد 3) يتعرض هلا،

 22( املواقف بالعنف الفرد تعكس شخصيته.0)
يوضح االفرتاض األول أن املواقف تطور من أجل تلبية الرغبة أو احلاجة. 

اع رغباته سيطور موقًفا وفًقا لتلك الرغبة. سيطور الشخص الذي حياول إشب
مواقف إجيابية جتاه األشياء اليت ميكن أن ترضي أو تساعد اجلهود املبذولة لتلبية 
احتياجاته أو احتياجاته. بداًل من ذلك، سيطور موقًفا سلبًيا جتاه الشيء الذي 

 .يعوق اجلهد يف تلبية احتياجاته أو إرادته
 لمكونات المواقفالفصل الثانى : ا

                                                     
 1920(،ص. 1223 بريوت: دار الكتب العلمية،. )معجم الغينعبد الغىن،  22 
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يظهر موقف الشخص من خالل التقييم )قبول أو رفض( الكائن. إذا مل يتم  
التعبري عن املوقف من خالل اللفظي والفعل فال معىن له. إن بيان موقف املرء 
شفويًا أو فعاًل، ال يكون دائمًا متوافقًا مع قلبه. أن موقف يتكون من ثالثة 

 21ون العاطفي، واملكون اعتزامي.مكونات: املكون املعريف، املك
 مكونة املعرفية .2

رتبط هذا  حتتوي على معتقدات الشخص أو معتقداته حول كائن ما
املعرف املعريف مبعرفة العامل الطبيعي والفكرة اليت عادة ما تكون الفئة املستخدمة يف 

 23.عملية التفكري

  مكونة العاطفية .1

ضمن هذا العنصر يت تشتمل املكونات على مشاعر جتاه كائن ما
العاطفي احلكم على األشياء اجليدة أو املعجب هبا أو اليت ال تعجبه أو لشيء ما 
أو موقف ما. إذا كان الشخص يتمتع بشعور جيد بالقيمة أو حيب املوقف، فُيقال 

                                                     
 .(. صPT. Rineka Cipta,1222جاكرتا: ). Sosiolinguistik Perkenalan Awal عبد اخلري ويوين آجوستينا. 12
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إن الشخص لديه موقف إجيايب. على العكس، إذا كان لدى شخص ما قيمة  
 20ص لديه موقف سليب.كراهية أو غري جيدة، يقال إن الشخ

 مكونة اإلعتزام. 3
مكونة اإلعتزام هي اإلستعداد لإلستجابة لألشياء أو امليول للتعاطي مع      

أهداف املواقف. هذا الشكل من امليل إىل الفعل ميكن أن يكون السلوك املرئي أو 
 .البيان أو الكالم والتعبري

 عوامل تشكيل المواقفالفصل الثالث : 
من التفاعل االجتماعي الذي يعاين منه األفراد. اإلجتماعية  تشكيل موقف

يعين التفاعل االجتماعي أكثر من جمرد التواصل االجتماعي والعالقات بني األفراد  
كأعضاء يف جمموعات اجتماعية. يف التفاعل االجتماعي، هناك عالقة بني التأثري 

تبادلة تؤثر أيضا على أمناط املتبادل بني األفراد مع بعضهم البعض، وهناك عالقة م
السلوك لكل فرد. تشمل هذه التفاعالت اإلجتماعية العالقة بني الفرد والبيئة 

  15املادية باإلضافة إىل البيئة النفسية احمليطة.
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يف التفاعل اإلجتماعي، يتفاعل األفراد لتشكيل منط معني من املواقف جتاه 
عوامل املختلفة اليت تؤثر على تشكيل األشياء النفسية املختلفة اليت يواجهها. ال

 هذه املواقف هي كما يلي:
 التجارب الشخصية .2

كل ما فعلنا سيشكل وسيؤثر على تقديرنا للمؤثرات اإلجتماعية وستكون   
اإلستجابات واحدة من األسس لتشكيل املواقف. عندئٍذ، سيشكل رد الفعل 

رى خمتلفة. يف هذا الصدد، يقول وتقديره موقًفا إجيابًيا أو سلبًيا، يتأثر بعوامل أخ
اإلطالق ضد كائن نفسي من املرجح أن يشكل ميدلربوك إن غياب أي جتربة على 

 16.موقفا سلبيا جتاه اجلسم
 عوامل البيئية  .1

أشخاص آخرين هم من بني املكونات االجتماعية اليت تؤثر على    
ل سلوك احلركة . شخص نعتقد أنه من املهم، شخص نتوقع املوافقة على كهممواقف

والرأي، وهو شخص ال يريد منا عدم إحباط، أو شخص ما معىن خاص بالنسبة 
سوف تؤثر بشكل كبري على تشكيل موقفنا جتاه األشياء. من بني ،اآلخرين لنا

األشخاص الذين يعتربون مهمني للفرد هم اآلباء واألشخاص ذوي املكانة 
 .بني واملعلمني وزمالء العمل وغريهماإلجتماعية األعلى واألقران واألصدقاء املقر 
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 تأثري العوامل العاطفية .3
ال تتحدد مجيع املواقف حسب ظروف بيئة الفرد وخربته الشخصية. يف    

بعض األحيان، شكل من أشكال املوقف هو عبارة واعية من خالل العاطفة اليت 
وقف تعمل كنوع من قناة حمبطة أو حتويل أشكال األنا. مثل هذا املوقف هو م

مؤقت وسرعان ما مير حمبط للغاية. ومع ذلك، ميكن أن يكون أيًضا موقًفا أكثر 
 17.اتساقًا ودائًما

 وسائل اإلعالم  .0
كوسيلة للتواصل، تكون ألشكال اإلعالم املختلفة تأثرية كبرية يف تكوين   

آراء ومعتقدات الناس. يف تقدمي املعلومات، حتمل وسائل اإلعالم أيًضا رسائل 
على اقرتاحات ميكنها توجيه رأي الشخص. إن وجود معلومات جديدة عن حتتوي 

شيء ما يوفر أساًسا معرفًيا جديًدا لتشكيل املواقف جتاهه. إن الرسائل اليت تشري 
إىل أن املعلومات جتلب، إذا كانت قوية مبا فيه الكفاية، ستوفر أساًسا عاطفًيا يف 

 .تقييم مسألة ما لتشكيل إجتاه معني للموقف
 فوائد الموقف:  الرابعالفصل 
 املوقف إىل أربع جمموعات، وهي على النحو التايل: فوائدتقسيم 
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 كأدوات للضبط .2
وتصبح املواقف اليت تعمل املواقف سلسلة االتصال بني األشخاص مع 

 جمموعتهم أو مع أعضاء اجملموعة اآلخرين.
 منظم السلوك .1

اله، وهذا شيء يف شكل بني التحفيز والتفاعل هناك شيء ما يتم إدخ
اعتبارات أو أحكام. احلافز يف الواقع ليس شيًئا مستقاًل، ولكنه شيء يرتبط ارتباطًا 

ُثل والغرض من احلياة وقواعد احلشمة يف اجملتمع والرغبات
ُ
 .وثيًقا بامل

 لتنظيم التجربة .3
يتلقى البشر اخلربة من العامل اخلارجي، حيث أن موقفهم ليس سلبًيا ولكنهم  

قبلونه بفاعلية. هذا ليس كل التجارب اليت تأيت من خارجها ال خيدمها البشر، ي
ولكن البشر خيتارون ما هو ضروري وغري ضروري املواقف تعمل كبيانات عن 

 18الشخشية.
 الموقف إتجاهات:  الخامسالفصل 
بعض أشكال القياس قد مت تطويرها منذ نشر مقال كتبه لويس ثورستون  
ويف الواقع حىت اآلن  "مقاسة املواقف ميكن أن يكون" نوانبع 2912يف عام 
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قياسات املوقف اليت تنشأ. فيما يلي  نوع من األساليب 522بالفعل أكثر من 
 19بعض أساليب قياس املوقف التارخيي اليت قام هبا األشخاص. 

 املالحظات السلوكية  .2
. وبعبارة املنطقي إذا مت تفسري املوقف من شكل من أشكال السلوك الظاهر

أخرى، ملعرفة موقف شخص ما جتاه شيء ميكننا االنتباه إىل سلوكه، ألن السلوك 
هو مؤشر واحد على املوقف الفردي. ومع ذلك، بعض السلوكيات تتعرض أحيانا 
إلخفاء مواقفهم احلقيقية. جيب أن تكون السلوكيات اليت نالحظها يف سياق حالة 

ف عندما تعتمد فقط على مالحظات معينة حذرة للغاية يف تفسري املواق
 السلوكيات اليت يعرب عنها الشخص.

 األسئلة املباشرة .1
يفرتض الكثري من الناس أن سلوك الشخص ميكن معرفته من خالل سؤاله 

املباشر للكشف عن  األسئلة مباشرة إىل الشخص. اإلفرتاض األساسي لطرق
رف أفضل ويعرف عن املواقف. األول هو افرتاض أن الفرد هو الشخص الذي يع

 نفسه. والثاين هو افرتاض أن الرجل سوف يعرب صراحة عما يشعر به.
 الكشف املباشر .3
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املباشر إن إجراء الكشف املباشر مع عنصر واحد بسيط للغاية. يُطلب من 
املستجيبني اإلجابة مباشرة على بيان مبوقف خطي من خالل إعطاء إشارة 

رض التقدميي وإعطاء الرد الكتايب للفرد بالتعبري لالتفاق أو عدم املوافقة. يسمح الع
 عن موقفه بصدق أكرب إذا مل يكن حباجة إىل كتابة امسه أو هويته.

 القياس غري املباشرة. .0
القياسات ميكن إجراء القياسامتن قبل الباحثني الذين يقدمون الصور إىل 

جيل إجابة املوضوع ويطلب من الشخص املعين معرفة ما رآه من الصورة. يتم تس
 املوضوع إذا أظهر موقفه من الشخص أو الوضع يف الصورة.

 قف اللغةامو الفصل السادس : 
 تعريف موقف اللغة .2

( موقف غري 1( موقف اللغوى، و )2يقسم املوقف من نوعني، ومها )
اللغوى، مثل املواقف السياسية، واملواقف اإلجتماعية، واملواقف اجلمالية، واملواقف 

يشمل كال النوعني من املواقف املعتقدات أو اإلدراك حول اللغة.  الدينية. قد
وبالتايل، وفقا ألندرسون يف شاعر موقف أو نظام اإلعتقاد اللغة هي نسبيا اإلدراك 
على املدى الطويل، جزئيا على اللغة، وجوه اللغة، اليت تنص على وجود إجتاه 



 

 

ك، ميكن هلذه املواقف أن تكون لإلنسان أن يتفاعل بطريقة معينة حيلو هلا. ومع ذل
 إجيابية وسلبية. وبالتايل ، هناك أيضا موقف إجيايب و سليب.

 أنواع موقف اللغة .1
تصنيف موقف اللغة إىل قسمني، ومها املواقف جتاه اللغة و مواقف اللغة. 
تقع املواقف جتاه لغة الرتكيز على مسؤولية واحرتام اللغة، يف حني يتم التأكيد على 

لغة يف الوعي الذايت يف إستخدام اللغة بطريقة منظمة. يف هذه احلالة، يركز موقف ال
الباحث على دراسة املوقف حول اللغة. املوقف جتاه اللغة املعنية هو املوقف من 
اللغة اإلندونيسية. ميكن رؤية املواقف جتاه اللغة من جانبني، مها املوقف اإلجيايب 

 20جتاه اللغة. املواقف اإلجيابية واملوقف السليب
 املواقف اإلجيايب جتاه اللغة (أ

 خصائص املواقف اإلجيابية جتاه اللغة على النحو التايل:
( الذي يشجع الناس على Language Loyalityالوالء اللغوي ) (2)

اللغة للحفاظ على لغتهم وإذا لزم األمر مينع تأثري اللغات 
 األخرى.

على تطوير ( اليت تشجع الناس Language Pride) فخرلغة ال (1)
 هلوية اجملتمع والوحدة.الغتهم واستخدامها كرمز 
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( اليت تشجع Awareness Of The Normالوعي باملعايري اللغوية ) (3)
الناس على استخدام لغتهم بعناية وبأدب وهو عامل له تأثري  

 كبري على األعمال، أي استخدام اللغة.
 املواقف السلبية جتاه اللغة  (ب

جعل الناس غري مبالني بتدريس اللغة واحملافظة جتاه اللغة ست املواقف  
عليها. مل يعودوا فخورين باستخدام لغتهم اخلاصة كعالمة للهوية. يف الواقع، 

يف مثل هذه الظروف، يكون من السهل  .يشعرون باخلجل من استخدام اللغة
على الناس التبديل أو االنتقال إىل لغات أكثر فطنة وتأمني فرص أكثر يف 

 21احلديث وما شابه.القطاع 
عندما تكون مجيع اخلصائص الثالث من اختاذ موقف إجيايب جتاه   

اللغة قد ختتفي أو تضعف من شخص أو جمموعة من أفراد اجملتمع وقال 
أنفسهم، وهو ما يعين موقفا سلبيا جتاه لغة ضربت شخص أو جمموعة من 

   و التايل:هؤالء الناس. خصائص املواقف السلبية جتاه اللغة على النح
من أعضاء جمتمع لغوي عاطفًيا أو  إذا مل يعد شخص أو جمموعة (2

شجع على احلفاظ على استقاللية اللغة، فهذا مؤشر على أن 
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الوالء اللغة يبدأ يف الضعف، وهذا ليس مستحيال إذا ضاع ىف 
  النهاية.

إذا كان الشخص أو اجملموعة كعضو يف جمتمع ما ليس لديه شعور  (1
 .وحيول كربيائه إىل اللغات األخرى اليت ليست له بالفخر بلغته

إذا كان شخص أو جمموعة من األفراد كعضو يف جمتمع إىل الوعي  (3
لوجود قواعد اللغة. مثل هذه املواقف سوف تلون عادة تقريبا كل 
سلوكه اللغوي. مل يعد يتم تشجيعهم أو يشعرون بأهنم جمربون على 

فًقا للقواعد. اهنم راضون متاما استخدام اللغة بعناية وبشكل منظم و 
ألن اللغة يفهمها اخلصم. إن عدم الوعي باملعايري اللغوية جيعل 
هؤالء األشخاص يشعرون خبيبة أمل وإخراج عندما تكون اللغة اليت 

 .يستخدموهنا فوضوية
ختاذها لتغيري املوقف السليب يصبح موقف لغة إجيابية هو إالطريقة اليت جيب 

فذ على أساس القواعد توجيهات وقواعد اللغة، باإلضافة إىل تعليم اللغة وتن
القاعدة  املعايري االجتماعية والثقافية املوجودة داخل اجملتمع اللغوي املعين. ومع 
ذلك، ما إذا كان النجاح ال يزال يعتمد على حتفيز تعلم الطالب، والذي ميكن 

 .رؤيته من موقف الطالب إىل اللغة اليت يتم دراستها



 

 

 لفصل السابع : قدرة التحدث باللغة العربيةا
 تعريف احملادثة .2

 له فعل املاضى اجملرد منها نشأت اليت العربية اللغة من يأيت احملادثة اللغة، يف  
فعل ثالثى  من احملادثة يأيت حني يف 22التحدث. أو احلوار أو احملادثة هو معىن
 مع التحدث أو احلديث معىن دثةاحملا حيتوي مث. املتبادل املعىن على حيتوي املزيد

أن تدريس اللغة فيه حيتوي عناصر مثل نظام الصوت، واملهارات  .البعض بعضنا
اللغوية اليت تتكون من القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع. ولتدريب وتعليم  

  23.كل من هذه العناصر واملهارات، مت تطوير أساليب أو تقنيات خمتلفة
 أو اثنني بني معني موضوع املتعلقة اآلراء أو األفكار ادلتب هي احملادثة  
 .واألمهات واآلباء األطفال من لكل التحدث مهارات األساس هي احملادثة. أكثر

باملعىن األوسع، فإن التحدث هو نظام من العالمات املسموعة واملرئية اليت 
 24.ياجاهتاتستخدم عدًدا من العضالت البشرية لتوصيل األفكار يف تلبية احت

 بعضهم أن من الرغم منفصل،على بشكل رؤيتها ميكن عناصر هناك للغة كال يف 
 .اللغة تسمى ظاهرة تشكيل يتم لذلك البعض ببعضهم وثيًقا ارتباطًا يرتبط البعض
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 من العربية اللغة دروس يف اللغة لتقدمي طريقة هي يف اإلصطالحى احملادثة  
 الطالب وبني والطالب املعلم بني حتدث أن ميكن اليت احملادثة يف .احملادثة خالل

ويقال يف  25.الكلمات من واملزيد اخلزانةاملزيد إلثراء وإثراء إضافة مع الطالب مع
يشمل تدريس اللغة  26املعجم الوسيط )حتدث( مبعىن تكلم و يقال حتدث اليه.

والكالم،  عناصر مثل الصوت، واملهارات اللغوية اليت تتكون من القراءة، والكتابة،
واالستماع لتدريب وتعليم كل من هذه العناصر واملهارات، مت تطوير أساليب أو 

 27تقنيات خمتلفة.
 الكلمات أو التعبري أصوات عن التعبري القدرات هي التحدث مهارات  
 مع مشاعرالتحدث أو رغبات أو آراء أو أفكار شكل يف األفكار عن التعبري

 ورؤيتها مساعها ميكن اليت العالمات من نظام هو المالك األوسع، باملعىن. الشركاء
 من األفكار نقل اإلنسان جلسم العضلية واألنسجة العضالت من عدد باستخدام

مت تطوير العديد من تقنيات ومناذج التدريب على احملادثة  .احتياجاهتم تلبية أجل
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لرتكيز على من قبل معلمي اللغات. يضع كل هنج مت تطويره من قبل مدريب اللغة ا
  28.تقنيات أو طرق معينة

 أهداف احملادثة .1
 بشكل التواصل على قادرون للطالب هتدف  العامة التحدث مهارات يف  
 ومعقولة جيدة وسيلة. درسوها اليت اللغة مع احلال وبطبيعة جيد بشكل لفظي
 يهدف احملادثة ممارسة. مقبولة وطريقة جتماعيةإ بطريقة لآلخرين الرسائل ينقل

 باللغة الطالقة واحملادثات على التعود على الطالب اللسان تدريب إىل ضاأي
 واجملتمع اجملتمع يف حادث أي عن العربية باللغة التحدث يف وماهرا العربية،
 والتلفزيون والراديو اهلاتف عرب اآلخرين الناس احملادثات ترمجة على وقادر الدويل،

 أن حبيث والقرآن العريب واحلب حلببا الشعور وتعزيز وغريها، الشريط ومسجل
 العربية اللغة فيتعلم احملادثة طريقة من احملدد الغرض .ينشأ وتعميق التعلم يف الرغبة

 :يلي كما هو
  وبشكل العربيةبطالقة اللغة باستخدام حوار إجراء على الطالب تدريب .أ

 .صحيح
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 حتياجال جيد بشكل العربية باللغة التحدث يف ماهرين الطالب يكون حىت  .ب
 كلالعربية   اللغة يستخدمون الذين األشخاص مع التفاعل أو ملعرفة اهتما
 .يوم

 .الرتفيه أو الكتب يف العربية اللغة باستخدام األدب أو احلوار فهمج. 
 أو الكرمي والقرآن العربية باللغة واالستمتاع باحلب الطالب يشعر أن ميكند. 

 29.يلهحتو  يف بالرغبة شعور ينشأ حبيث احلديث،
 . فوائد احملادثة3

 غد بعد أو اآلن جيد ملموسة فوائد التعلم لطريقة يكون أن جيب 
   .احملادثة طريقة أيضا املقصود للتعلم فوائد لديها بالتأكيد طريقة بأي للطالب،

 :يلي فيما احملادثة طريقة فوائد
 شعورال .عليها القضاء خالل من احملادثة، ملمارسة استعداًدا أكثر الطالب

 .اخلطأ من واخلوف بالعار
 .مستمر بشكل واجلمل الكلمات مفردات بضرب الطالب قوم
  وعلى بطالقة ليصبحوا والكالم االستماع جلسات دائًما الطالب ميارسج. 

 و أين الكلمات قراءة من عفوي بشكل الطالب يتمكن حبيث سلس، حنو
 .وقت أي يف
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  العربية اللغة الناس حوار ، يةالعرب باللغة الكتب فهم للطالب ميكند.  
 بطالقة العربية باللغة التحدث وميكنها

 يف بيئته أكرب بسهولة عربية بيئة إنشاء من الطالب سيتمكنه. 
  االستمتاع وميكن يوم كل أجنبية كلغة بالعربية التحدث الطالب يفضلع. 

 .العربية اللغة مع بدروس
 أو آخرين أشخاص إىل ممعرفته نقل على قدرة أكثر الطالب يكونف. 

 .آخرين طالب
 أدب قراءة السهل من وكذلك القرآن قراءة عند سهال ذلك سيجدون .ق

 .العريب الكتاب
 



 

 

 الباب الثالث
 مناهج البحث 

 الفصل األول : نوع و مكان البحث
. تصميم وصفي كمي  البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو نوعي وصفي

جتماعية واملواقف واألحداث واألنشطة اإل نوعي يهدف إىل وصف وحتليل الظواهر
 30واملعتقدات والتصورات، واألفكار من شخص بشكل فردي أو يف جمموعات.

 والظروف البشر عن اإلمكان قدر شاملة بيانات توفري إىل الوصفية الدراسة هتدف
  31 .الةاحل يف الظروف ووصف األخرى واألعراض
ي النوعي ألن الباحث سيصف  ستخدام املنهج الوصفإختار الباحث إىل إو 

التحدث  على قدرة يماىنالطالب معهد الشيخ حسن ل  اللغة موقفتأثري كما 
  .1222باللغة العربية العام 

موقع حتديد البحث مهم للغاية من أجل حساب البيانات اليت مت احلصول 
معهد الشيخ عليها. أما بالنسبة هلذا البحث، فإن الكاتب يأخذ موقع البحث يف 
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 ألن مجبالغيان. أخذ الباحث موقع البحث على  تلك املدرسةيماىن الحسن 
 . يستخدمون اللغة العربية كلغة حياهتم اليومية الطالب

  المجموع الكلىالفصل الثانى : 
للحصول على املعلومات احملتاج إليها ىف هذا البحث فيكون اجملموع الكلي  

احث عن اجملموع الكلي ىف هذا كموضوع البحث شيئا مهما. قبل ان يتكلم الب
 البحث يود أن يقدم تعاريفه عند املؤهلني.

فاجملموع الكلي عند سوغيونو هو" والية تعميم تتكون من موضوع البحث 
 32له كمية وخصيصة معينه أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب اإلستنباط".

 Pengantar Metodologi Penelitianوقال الدوكتورنديس حرمان وريستو يف كتابة
 " موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن اجملموع الكلي: 

" اجملموع الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من إنسان  
وحيوان ونبات وظاهرة درجة إختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات 

 33أو خصائص ىف البحث".
مجيع طالب معهد  الكلى هومن البيان املذكور فعرف الباحث أّن اجملموع 

 .طالبا 120 الذين يشرتكون ىف تدريب اللغة العربية  يماىنالالشيخ حسن 
                                                     

 52(،ص.Alfabeta، 1222، ،الطبعة الرابع،)باندونج:Metode peneltian administrasiيون،سوغ32 
  229ص.،(Bumi Aksara،2992جاكرتا:).Pengantar metodologi penelitianحرماوان وسيطو،  33
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 العينة النموذجيةالفصل الثالث : 
قبل أن يشرح الباحث العينة النموذجية يف هذا البحث ينبغي له أن يشرح 

مي العينة عند سوحرسيأوال تعريف العينة النموذجية  يف هذا البحث العلمية 
قال سوغيونو أن العينة  34" جزء أو نائب اجملموع الكلي املراد حبثه".:أريكونتوا هي

  35هي:" العينة هي جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذي متتاز هبا".
شخص فيحسن  222وقال أيضا : " اذا كان مصدر املواد أقل من 

اكان اكثرمن اجملموع الكلى.فاذ/للباحث أن يتناول كلهم،كان البحث حبث العدد
-12شخص فأخذ الباحث أن خيتار منهم العينة النموذجية ترتاوح بني 222

ىف تدريب اللغة  أما عدد طالب معهد الشيخ حسن مياىن الذين يشرتكون 32.36
 طالبا. 02شخص فيتناول الباحث يأخذ  120العربية 

 طريقة جمع البيانات الفصل الرابع : 

يف حالة استخدام طريقة قادرة على  سيحصل البحث على بيانات متثيلية 
لذلك، يف مجع البيانات يستخدم الباحث بعض الطرق، . كشف البيانات املطلوبة

 .، واملالحظة، والوثيقةاإلستطالعوهي 

                                                     
 220ص..(Rineka Cipta ،1223)جاكرتا: .Prosedur Penelitianسوحرسيمي أريكونتوا. 34
  220ص..(Alfabeta  ،1222)باندونخ:..dministrasiAenelitian Pe etodM سوغيونو،35
 222.ص.(Rineka Cipta ،1223)جاكرتا:.  enelitianProsedur Pسحرسيمى أريكونتوا. 36
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 . اإلستطالع2
هو طريقة مجع البينات و يتم ذالك من خالل عرض عدد من اإلستطالع 

 قائمة هو استبيان أساس .يبنياألسائلة املكتوبة للخصول على معلومات من اجمل

 االستبيان نوع. لقياس الشخص قبل من ملؤها جيب اليت البيانات أو األسئلة من

 قدموا قد الباح أن أي. مغلقة أسئلة مع استبيان هو الدراسة هذه يف املستخدم

 موافق غري ،(S) موافق ،(SS)تام  موافق شكل يف املوجودة، للبيانات بديلة إجابات

(TS)،  تام ري موافقغو (STS)  . 

. املوقف مقياس إىل النظر خالل من بيان كل يف الدرجات تقييم إجراء مت
 ليكرت مقياس. ليكرت مقياس وهي الدراسة، هذه يف املستخدم املوقف مقياس

 األسئلة طرح طريق عن ثالباح من املرغوبة السلوكيات أو املواقف يقّيم مقياس هو
 و ،0 درجة أعطى الذي (SS) اإلجيايب لبيانل بالنسبة37 .املستجيبني على

 .2 درجة (STS) بشدة وأعطيت ،1 درجة  (TS) وأعطيت ،3 درجة  (S)أعطيت
 املواقف لقياس تستخدم قياس طريقة هو ليكرت سكاال سوغيونو وقال

 أن. االجتماعية الظواهر حول الناس من جمموعة أو لشخص والتصورات واآلراء
                                                     

 206، ص.(PT Bumi Aksara ،1222جاكرتا: ). أساليب ومناهج البحث يف الكفاءة التعليميةسوكاردى.  37 



32 

 

 

 مدى ملعرفة املستجيبني على املوزعة االستبيانات سابحل طريقة هو ليكرت مقياس
 38.معني جسم تأثري

( مجع عدد من 2:اخلطوات يف مقياس ليكرت هي على النحو التايل
( تطبيق البيانات على جمموعة 1، كائن يف السؤال البيانات أو املقرتحات املتعلقة

( دراسة عدد 0 ،( العرض النهائي الستجابة كل فرد للمشكلة3، من املوضوعات
( القضاء على املشاكل اليت ال 5، من االتصاالت بني كل شيء والنتيجة اإلمجالية

 39.جمموع النقاط عالقة هلا باملادة
  املالحظة..1

ىل مكان البحث ملراقبة عملية تدريب إيف هذه املرحلة، الباحث مباشرة 
ىن ويبلغ إغراض اللغة العربية، هل عملية مطابق مبا قرره معهد الشيخ حسن ميا

 تدريب اللغة العربية.
 الوثيقة .3

الوثيقة هي طريقة جلمع البيانات يف البحث عن طريق مجع وحتليل الوثائق 
للحصول على بيانات يف شكل النصوص، والكتب، والصحوف، واجملالت، 

                                                     

 93،ص. (1221بندونغ: ) .itian Kuantitatif, Kualitatif dan R & DMetode Penel. سوغييونو 38 

 Simbiosa Rekatama. )باندونغ: Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasiشام و. نينا.  39 

Media ،1221.210(.ص. 
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واللوائح، وجدول النشاط، والرسومات، والبيانات األخرى الىت متكن أن تعزز نتائج 
 البحث.

  إجراءات البحثفصل الخامس : ال
ويتم مجع البينات البحثية إلستخدام الصكوك املذكورة آنفا،و هي ملء 

 اإلستبينات و الوثائق، مصنوعة مباشرة.
 مرحلة اإلعداد  .2

 دامها يف مجع البيناتخجعل أدوات البحث ال ست
 مرحلة التنفيذ .1

  إختبار الطلبة ميتقد
 املرحلة النهائية  .3
 ج اإلختبارتوفري قيمة انتائ .0
 طريقة تحليل المواد: سادسالفصل ال

يستخدام الباحث إثنتا طريقتني يف حتليل البينات مها اإلحصاء الوصف و 
 اإلحصاء اإلستجداليل.

 التحليل الوصف   .2
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صاء الوصف إلجابة املشاكلة األوىل والثانية حإستخدام اإل
 باستخدام يكون كالتاىل: 

1. Tabulasi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Rentang (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurang nilai terkecil (NR)  

RT=NT-NR40 

Keterangan:  

RT = Rentang  

NT = Nilai Tertinggi  

NR = Nilai Rendah  

b. Banyak kelas interval  

Banyak kelas interval (I) = 1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

n = Banyaknya data  

c. Panjang kelas interval  

Panjang kelas (p) =  rentang/ banyak kelas 

2. Mean rata-rata (x)  

x=  f1 xi/ f1 

Dengan:  

x: Mean rata-rata  

xi: data ke-i sampai ke -n 

N: Banyaknya data  

F1: frekuensi masing-masing nilai xi41 

3. Presentase ( % ) 

P=fIn x 100 % 

                                                     

 61.ص (،2221، عالء الدين ينفرسىت فريس،2)مكاسر: طبعة: ، Statistika Penelitian .نور السالم 02 
                                         . 95(، ص. 2996)بندونغ: ترسيتو،  Metode Statistikaسوجدانا،  02
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Keterangan: 

P= persentase selisih antara X dengan Y 

F= frekuensi untuk selisih antara X dengan Y  

N= Jumlah sampel42  

4. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) 

SD  =  

5. Membuat tabel kategorisasi skor 

       Interval =  

 

 التحليل اإلحصائ اإلستداليل .1

تستخدم اإلحصاء اإلستداليل إلختبار فرضية البحث و ملعرفة وجود 

أن عدم عالقة بني مفاهم الطالب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم يف 

املدرسة العالية املهنية احملمدية مكاسر. ألغراض إستخدام حتليل عالقة 

 rxy))اإلنتاج حظة
Rumusnya :  

 

Keterangan:  

rxy  = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

xy  = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  

x   =  jumlah hasil setiap item  

                                                     

 292(، ص.Rajawali Press ،1229 )جاكرتا: ،Pengantar Statistik Pendidikanأنس سوديونو،  01



36 

 

 

N  =  jumlah subyek penelitian 

 Nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1< r < +1)  

a. Jika r  = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel x dan y  

b. Jika r  = -1, terjadi korelasi negatif  sempurna antara variabel x dan y  

c. Jika r  = 0, tidak terdapat  korelasi antara variabel x dan y  

d. Jika 0 < r < + 1, terjadi korelasi positif antara variabel x dan y 

e. Jika –1 < r < 0, , terjadi korelasi negatif  antara variabel x dan y 

H0 : rxy = 0 

Ha : rxy  tidak =  0  

 Kaidah keputusan: 

a) Jika nilai a  0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig  

atau [0,05 <sig ], maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 

korelasi 

b) Jika nilai a  0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig  

atau [0,05 >sig ], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

korelasi 

Tabel 1.1 

Pedoman Untuk Memberikan Intrepretasi Koefisien Korelasi 

 تصنيف فسحة

 ضعيف جدا 2،22-2،299
 ضعيف 2،12-2،399

 وسط 2،02-2،599
 جيد 2،62-2،099

 جيد جدا 2،22-2،22
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 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 الفصل األول : تاريخ إنشاء المعهد
 تاريخ إنشاء املعهد .2

ارىب معهد الشيخ حسن مياين  هى واحدة من املؤسسات التعليمية يف قرية ب
اليت هلا مسامهة هامة يف تعليم حياة السكان احملليني. من الناحية التارخيية، يتمتع 

 .املعهد خبربة غري عادية يف تعزيز وتثقيف وتطوير ومتكني اجملتمعات
من اململكة العربية السعودية ودعا شيخ ، جاء هناك 2916 السنةيف 

بية وعائلته غر سوالويسي ال  منداربوليواىل مجبالغيان الشيخ سعيد اليماين إىل منطقة
املكونة من الشيخ حسن اليماين والشيخ عمر اليماين. وهم يعيشون يف منزله 
حبيب حسن املهديل على وجه التحديد يف شارع قرية العلماء من بوندى. مث تزوج 

 حممد سعيد شريفة املنورة )الشقيق األكرب من ك.ح. الشيخ حسن اليماين مع
املنورة لديها ابن امسه  شريفة واج بني الشيخ حسن اليماين و آلاملهديل(، والز 

طارق اليماين، ولكن الطفل تويف عندما كان حتت والده إىل اململكة العربية 
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مث  2933-2916السعودية. الشيخ حسن اليماين استقر يف مجبالغيان حوايل 
 43.واصل مهمته اإلسالمية يف ماليزيا

مد سعيد املهديل قام باحلج، إلتقى الشيخ حم .ك.ح ، عندما2902يف عام 
أنشئت مؤسسة تعليمية إسالمية، لذلك عند وصوله  حسن اليماين. ونصحه كي

مجبالغيان، لذلك عقد اجتماع  نقل هذه الرسالة إىل العلماء يف مجبالغيان إىل
 22وأخرياً مت التوصل إىل اتفاق إلنشاء مؤسسة تعليمية إسالمية. ويف يوم اجلمعة 

سعيد املهديل قرأ املرسوم املتعلق بإنشاء مدرسة شيخ  حممد،ك.ح. 2922يو يول
حسن اليماين يف مسجد الكبري مجبالغيان حتت اسم املدرسة معهد الشيخ حسن 

 44.اليماين. االسم مأخوذ من اسم الشيخ حسن اليماين كتقدير للمعلم
ظهر أو تسمى يف بداية تأسيسها، تقوم بالتالوة األساسية يف فرتة ما بعد ال

عادة باملدرسة العربية مع بعض الطالب. وكما قال بيسال، ذكر أحد موظفي 
"يف املاضي كانت هناك فقط تالوات هنارية واليت كانت تسمى عادة :القرية

 .املدارس العربية باستخدام مرافق املساجد كدعم هلا
تية جهد رئيس املعهد الشيخ حسن اليماين لزيادة املرافق والبنية التح

، تطورت هذه 2922للمعهد، كمسجد و مبىن املدرسة، وغرفة النوم. يف عام 
                                                     

  . 1-2. ،صبالغيان، بوملان(مج بارىب نطقةيماين، )مالالشيخ حسن  عهدمصدر البيانات، نبذة خمتصرة عن م 43

 .1222أكتوبر  13، عهديف امل باحثيماين، مقابلة مع الالالشيخ حسن  عهد، رئيس مفخرى تاج الدين 44
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كما يتضح من إنشاء مدرسة الثانوية واملدرسة العالية. يتلقى عدد متزايد من املعهد  
الطالب،  وهناك مباين دائمة مثل: قاعات الدراسة، واملهاجع، واملسجد، وتنفيذ 

افتتح مدرسة  1223ه أيضا يف عام منهاج وزارة الدينية. يف عملية تطوير 
 45ابتدائية.

 مرافق املعهد .1

معهد الشيخ حسن اليماين يف بداية إنشائها كانت ال تزال بعيدة كل البعد 
عن املعهد العامة، اليت كان فيها مبىن واحد فقط خمصص للمهاجع باإلضافة إىل 

حسن  الشيخ صفوف للتعلم. على أساس املالحظات قام الباحث يف معهد
 اليماين بإجياد بيانات حول املرافق والبنية التحتية املوجودة فيها على النحو التايل:

 0.0جدوال 
 مرافق املعهد

 العدد مرافق  نمر
 5 مباىن املدرسة 2
 2 ديوان 1
 2 مكتبة 3

                                                     
 .1222أكتوبر  01يماين، الالشيخ حسن  عهد، رئيس مفخرى تاج الدين  45
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 2 غرفة الضيوف 0
 5 غرفة النوم 5
 2 خمترب علمي 6
 0 ملعب الرياضة 0
 مدرب املعهد .3

ن يعزز حضور هذا املدرب روح الطالب يف الدراسة يف ومن املتوقع أ
املعهد. وباملثل مع معهد الشيخ حسن اليماين الذي لديه الكثري من أعضاء هيئة 
التدريس اليت من املتوقع طبعا أن حتمي مجيع الطالب. تفاصيل أعضاء هيئة 

 التدريس يف معهد الشيخ حسن اليماين هي كما يلي:
 شخصا 36أ. املعلم الدائم 

 شخصا 22ب. املعلم غري الدائم 
موظفني حكوميني. يتم دعم معهد  2معلمني مقاوالت، و 2مع تفاصيل 

الشيخ حسن اليماين من قبل معلمني من اخلرجيني اجلامعات احلكومية واخلاصة 
وخرجيي املعهد، مبا يف ذلك خرجيي جامعة األزهر يف مصر، وجامعة اإلسالمية 
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كومية عالء الدين مكاسر، وجامعة حسن الدين، وخرجيي املعهد الغونرت احل
 46وخرجيي معهد الشيخ حسن اليماين نفسها.

 طالب المعهد .0

 تفاصيل الطالب يف معهد الشيخ حسن اليماين هي كمايلي:
 0,1جدوال 

 عدد طالب معهد الشيخ حسن اليماىن

 التعليم رمن
 عدد الطلبة

 عدد
 نساء رجل

 250 00 222 الثانوية مدرسة 2
 66 33 32 مدرسة العالية 1

 العدد الكلى 
  

112 
 يماين.الحسن  خيالش عهدم قسم اإلدارةمصدر البيانات: 

 األنشطة اليومية واألسبوعية والسنوية  .5

جيب على كل الطالب أن يأخذ الدروس والتالوات واألنشطة اليت تقوم 
قبل إدارة املعهد، ويتم تنفيذ هذا التدريب خارج املعهد، واليت يتم ترتيب وقتها من 

                                                     
  6-0. ص. 1222أكتوبر  10. يماينالالشيخ حسن  عهدم قسم اإلدارة،  46
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على مدار اليوم من الصباح إىل الليل. لتسهيل عملية التعلم وتشغيلها، جيب أن 
 مبا يف ذلك ما يلي: يقوم الطالب جبدول يومي وأسبوعي،

 0.4جدوال 
 جدول أنشطة اليومية

 األنشطة الوقت
 25,52حىت  23,32
 
 26,22حىت  25,32
 26,52حىت  26,22
 20,32حىت  26,52
 21,22حىت  20,32
 23,32حىت  21,22
 20,25حىت  23,32
 25,22حىت  20,25
 26,22حىت  25,22
 20,12حىت  26,22

قيام الليل، صالة الصبح باجلماعة، قراءة القرآن، 
 رتادفات.و التعلم امل
 اإلستحمام

 الفطور
 كر وصالة الضحىذ ال

 دخول الفصل
 صالة الظهر باجلماعة وقراءة القرآن، والغداء

 إستمرار دخول الفصل
 دخول الفصل يف املساء

 صالة العصر باجلماعة وقراءة القرآن
 الرياضة، اإلستحمام، واإلستعداد لصالة املغرب
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 22,22حىت  20,12
 
 29,32حىت  22,22
 12,32حىت  12,22
 11,22حىت  12,32

  
 23,22حىت  11,22

يم تعلو صالة املغرب باجلماعة وقراءة القرآن، 
 الكتاب أو الربزجنى أو الذكر

 صالة العشاء باجلماعة 
 الع شاء

التعلم الليلية، ومراجعة الدروس، والإلستعداد 
 لدروس غدال

 اإلسرتاحة والنوم
 يماين.الحسن  خيالش عهدم قسم اإلدارةمصدر البيانات: 

 0,0جدوال 
 األنشطة األسبوعيةوجدول 

 األنشطة األسبوعية اليوم 
الة العشاء أحدث بتمرين اخلطبة املنربية )احملاضرة( للفصل بعد ص األحد

األول حىت فصل الرابع. وفصل السادس يكون املشرف لفرقة 
مترين اخلطبة. وفصل اخلامس حيدث بتمرين اخلطبة واملناقشة الذي 

 يرشده األستاذ و كلية املعلمني اإلسالمية
ة اللغة العربية يف الصباح، بعد صالة الصبح أحدث باحملادث الثلثاء
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 واإلجنليزية
ساعتان التعلم اآلخر يستعمل للمحاضرة يف اللغة العربية  اخلميس

أحدث  25,22حىت  23,32واإلجنليزية. يف النهار، الساعة 
 بالكشافية 

 الصباح أحدث باحملادثة اللغة العربية أو اإلجنليزية، مث يستمر يف اجلمعة
 ول املعهدجبرى الصباح، وبعد ذلك أحدث بكنس ح

 يماين.الحسن  خيالش عهدم قسم اإلدارةمصدر البيانات: 
باإلضافة إىل األنشطة اليومية واألسبوعية، عقدت معهد الشيخ حسن 
اليماين أنشطة سنوية. يركز النشاط السنوي على شهر رمضان من خالل تقسيم 

د يف املهام للطالب والطالبات عن طريق إجراء حماضرات يف العديد من املساج
منطقة مجبالغيان. يهدف هذا إىل تدريب الطالب على نقل التعاليم اإلسالمية 
من خالل احملاضرات. باإلضافة إىل ذلك، تنظم املعهد أيًضا أنشطة املرحلة 

األنشطة السنوية األخرى هي   السعيدة كل عام لعرض األعمال الفنية للطالب.
 كما يلي:
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 0.4جدوال 
 األنشطة السنوية

 نشطةاأل منر

 تعليم ترنيمة املعهد للطالب والطالب اجلدد 2

 مسابقة قراءة القرآن  1

 خطبة العرش 3

 أسبوع الرياضة والفنون 0

 خمتلف الفنون والثقافة العروض 5

 مهرجان النشيد والشعر 6

 الفنون املسرحية لعيد األضى )للطالبات( 0

 منطقة مجبالغيانمسابقة صلواة على النيب بني جملس التعليم يف  2

 مسابقة تالوة القرآن بني املدارس االبتدائية يف بوليوايل مندار 9

 مولد النيب حممد ومرحلة سعيدة عرض الفنون املسرحية 22
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 الرؤية والرسالة .6

خالل تطويرها، قامت معهد الشيخ حسن اليماين بإدخال تغيريات 
ير رؤية ورسالة املعهد. أساسية، ال سيما يف جمال توجيه التعليم من خالل تطو 

 الرؤية والرسالة هي كما يلي:
 : "إعمال رجل له إميان ومعرفة وله طابع خرميةالرؤية .أ
( تشكيل 1( زيادة ممارسة اإلسالم يف احلياة اليومية، )2: )رسالةال .ب

( خلق الكوادر، 3الطالب الذين يتمتعون بالثقة، واسع األفق واملهارة، )
( 5املكونات ذات الصلة يف حتسني التعليم، )( ومتكني اجملتمع ومجيع 0)

 47.تشكيل مؤسسات تعليمية فعالة ومبتكرة
 لطالب معهد الشيخ حسن اليمانياللغة موقف :  نىالفصل الثا

عهد الشيخ م يف العربية باللغة التحدث على الطالب قدرة إىل باإلضافة
  .العربيةاللغة  جتاه إجيابًيا موقًفا أيًضا الطالب أظهر ،حسن اليماىن

 والء اللغة .0
  (0.0 )جدوالأنا أستخدم اللغة العربية يف الفصل  .أ

 رمن إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

                                                     
 22-9. ص. 1222أكتوبر  10. يماينالالشيخ حسن  عهدم قسم اإلدارة،  47
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 2  تام موافق 2 12%
 1 موافق 21 32%
 3 غري موافق 12 52%

 0 تام غري موافق 2 2%
 يف العربية اللغة إستخدام عن الطالب آراء أعاله 0,0 اجلدول يوضح 

غري  جييبون ممن %2 يعادل ما أو طالب يوجد ال .التعلم عند الدراسي صلالف
الطالب الذين  مث. التعلم عند الفصل يف العربية اللغة ستخدامإ عن موافق تام

 ما أو طالب  12الفصل  يف العربية اللغة يستخدمون أهنم أجابوا غري موافق على
 العربية اللغة يستخدمون هنمأ الطالب الذين أجابوا موافق على مث. %52 يعادل

 تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب%32يعادل  ما أو طالب  21الفصل  يف
 .%12 يعادل ما أو طالب 2 الفصل يف دائًما العربية اللغة يستخدمون أهنم على

)جدوال  أنا أستخدم اللغة العربية يف التكلم مع أصدقائي .ب
0.2) 

 رنم لجوابإختيار ا عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 22 15%

 1 موافق 25 30,5%
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 1 غري موافق 25 30,5%
 0 تام غري موافق 2 2%

 يف العربية اللغة إستخدام عن الطالب آراء أعاله 0,2 اجلدول يوضح 
غري موافق  جييبون ممن %2 يعادل ما أو طالب يوجد ال. التكلم مع أصدقائهم

 الطالب الذين أجابوا مث. التكلم مع أصدقائهم يف العربية اللغة ماستخدعن إ تام
 طالبا  25التكلم مع أصدقائهم  يف العربية اللغة يستخدمون أهنم على غري موافق

 اللغة يستخدمون أهنم الطالب الذين أجابوا موافق على مث. %30,5 يعادل ما أو
 ب،  والطال%30,5يعادل  ما أو طالب  25التكلم مع أصدقائهم  يف العربية
 التكلم مع أصدقائهم يف العربية اللغة يستخدمون أهنم على تام موافق أجابوا الذين

 .%15 يعادل ما أو طالب 22
ج. أنا مسرور باستخدام اللغة العربية مع األستاذ يف الفصل إم خارج 

 (0.4)جدوال  الفصل
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

 2 تام موافق 20 35%
 1 موافق 22 10,5%
 3 غري موافق 25 30,5%
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 0 تام غري موافق 2 2%
مسرورهم باستخدام اللغة  عن الطالب آراء أعاله 0,9 اجلدول يوضح 

 %2 يعادل ما أو طالب يوجد ال .العربية مع األستاذ يف الفصل أم خارج الفصل
اذ يف مسرورهم باستخدام اللغة العربية مع األست عن غري موافق تام جييبون ممن

مسرور  الطالب الذين أجابوا غري موافقة على أهنم مث. الفصل أم خارج الفصل
 ما أو طالب  25باستخدام اللغة العربية مع األستاذ يف الفصل أم خارج الفصل 

مسرور باستخدام  أهنم الطالب الذين أجابوا موافقة على مث. %30,5 يعادل
يعادل  ما أو طالب  22الفصل  اللغة العربية مع األستاذ يف الفصل أم خارج

مسرور باستخدام اللغة  أهنم على موافقة بشدة أجابوا الذين ،  والطالب10,5%
 .%35 يعادل ما أو طالب 20 العربية مع األستاذ يف الفصل أم خارج الفصل

)جدوال  د. أنا مسرور باستخدام اللغة العربية يف األنشطة األصفية
0.01) 

 نمر إختيار الجواب نعدد المستجبي فى المائة
 2 تام موافق 0 22%
 1 موافق 20 35%

 3 غري موافق 12 51,5%
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 0 غري موافق تام 2 1,5%
مسرورهم باستخدام اللغة  عن الطالب آراء أعاله 0,22 اجلدول يوضح

جييب غري  ممن %1,5 يعادل ما أو طالب 2 يوجد ..العربية يف األنشطة األصفية
الطالب  مث. استخدام اللغة العربية يف األنشطة األصفيةمسرورهم ب عن موافق تام

مسرور باستخدام اللغة العربية يف األنشطة  على أهنم غري موافق الذين أجابوا
 على موافق الطالب الذين أجابوا مث. %51,5 يعادل ما أو طالبا  12األصفية

يعادل  ما وأ طالب  20مسرور باستخدام اللغة العربية يف األنشطة األصفية  أهنم
مسرور باستخدام اللغة  أهنم على تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب10,5%

 .%22 يعادل ما أو طالب 0 العربية يف األنشطة األصفية
 فخرلغة ال .8

 (0.00)جدوال  التحدث يف مفيدة العربية اللغة أن أعرتف .أ
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

 2 تام موافق 32 00,5%
 1 موافق 2 12%

 3 غري موافق 2 1,5%
 0 تام غري موافق 2 2%
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 العربية اللغة أن اإلعرتاف عن الطالب آراء أعاله 0,22 اجلدول يوضح
 غري موافق تام جييبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد. التحدث يف مفيدة

غري  أجابوا الطالب الذين مث. التحدث يف مفيدة العربية اللغة أن اإلعرتاف عن
 يعادل ما أو طالب  2التحدث  يف مفيدة العربية اللغة أن على اإلعرتاف موافق
 يف مفيدة العربية اللغة أن اإلعرتاف على موافق الطالب الذين أجابوا مث. 1,5%

 على تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب%12يعادل ما أو طالب  2التحدث 
 .%00,5 يعادل ما أو طالبا 32 التحدث يف مفيدة العربية اللغة أن اإلعرتاف

 عليها احلفاظ جيب اليت املعهد تاج هي العربية اللغة أن أشعر .ب
 (0.08)جدوال 

 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 30 25%
 1 موافق 0 22%

 3 غري موافق 1 5%
 0 غري موافق تام 2 2%

 هي العربية اللغة أن عن شعورهم الطالب آراء أعاله 0,21 اجلدول يوضح
 ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد .عليها احلفاظ جيب اليت املعهد تاج
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 مث. عليها احلفاظ جيب اليت املعهد تاج هي العربية اللغة أن غري موافق تام جييبون
 جيب اليت املعهد تاج هي العربية اللغة على أن غري موافق الطالب الذين أجابوا

 على موافق الطالب الذين أجابوا مث. %5 يعادل ما أو طالبان  1عليها  احلفاظ
 ما أو طالب  0عليها  احلفاظ جيب اليت املعهد تاج هي العربية اللغة أن

 تاج هي العربية اللغة أن على تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب%22يعادل
 .%25 ادليع ما أو طالبا 30 عليها احلفاظ جيب اليت املعهد

 (0.04)جدوال  اليومية حيايت يف رئيسية كلغة العربية اللغة ج. أستخدم
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

 2 تام موافق 12 52%
 1 موافق 20 35%
 3 غري موافق 6 25%

 0 تام غري موافق 2 2%
 كلغة العربية اللغة عن أستخدم الطالب آراء أعاله 0,23 اجلدول يوضح

غري  جييبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد. اليومية حياهتم يف رئيسية
الطالب  مث. اليومية حياهتم يف رئيسية كلغة العربية اللغة ماستخدعن إ موافق تام

اليومية  حياهتم يف رئيسية كلغة العربية اللغة الذين أجابوا غري موافق  عن إستخدم
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 اللغة إستخدم الطالب الذين أجابوا موافق عن مث. %25 يعادل ما أو طالب  6
 ،  والطالب%35يعادل ما أو طالب  20اليومية  حياهتم يف رئيسية كلغة العربية
اليومية  حياهتم يف رئيسية كلغة العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين

 .%52 يعادل ما أو طالب 12
)جدوال  املعهد بيئة يف العربية ةأتكلم باللغ كنت إذا مؤدباً  أكثر د. أنا

0.00) 
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

 2 ماتموافق  26 02%
 1 موافق 25 30,5%
 3 غري موافق 9 11,5%

 0 تام غري موافقة 2 2%
 كانوا إذا مؤدباً  على أهنم أكثر الطالب آراء أعاله 0,20 اجلدول يوضح

 ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد .املعهد يئةب يف العربية يتكلمون باللغة
 بيئة يف العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدباً  أكثر غري موافق تام على جييبون
 كانوا إذا مؤدباً  الطالب الذين أجابوا غري موافق  على أهنم أكثر مث. املعهد

 مث. %11,5 يعادل ما أو طالب  9املعهد  بيئة يف العربية يتكلمون باللغة
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 العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدباً  الطالب الذين أجابوا موافق على أهنم أكثر
 موافق أجابوا الذين ،  والطالب%30,5يعادل ما أو طالب  25املعهد  بيئة يف
 26املعهد  بيئة يف العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدباً  على أهنم أكثر تام

 .%02 يعادل ما أو طالب
 الوعي بالمعايير اللغوية .4

)جدوال  الفصل يف أدرس عندما القياسية العربية اللغة أستخدم .أ
0.04) 

 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 13 50,5%

 1 موافق 6 25%
 3 غري موافق 22 10,5%

 0 تام غري موافق 2 2%
 العربية اللغة إستخدم الطالب عن آراء أعاله 0,25 اجلدول يوضح

 جييبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد .الفصل يف الدراسة عندما القياسية
 مث. الفصل يف الدراسة عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن غري موافق تام

 الدراسة عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن  غري موافق الطالب الذين أجابوا
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الطالب الذين أجابوا موافق  مث. %10,5 يعادل ما أو ب طال 22الفصل  يف
 ما أو طالب  6الفصل  يف الدراسة عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن

 القياسية العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب%25يعادل
 .%50,5 يعادل ما أو طالبا 13الفصل  يف الدراسة عندما

)جدوال  أتكلم مع األستاذ عندما القياسية العربية لغةال أستخدم .ب
0.04) 

 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 22 15%

 1 موافق 21 30,5%
 3 غري موافق 22 05%

 0 غري موافق تام 2 2%
 العربية اللغة إستخدم الطالب عن آراء أعاله 0,26 اجلدول يوضح

 ممن  %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد .تكلم مع األستاذال عندما القياسية
. التكلم مع األستاذ عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عنغري موافق تام جييبون 

 عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن  غري موافق الطالب الذين أجابوا مث
 ب الذين أجابواالطال مث. %05 يعادل ما أو طالب  22التكلم مع األستاذ 
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 أو طالب  21التكلم مع األستاذ  عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن موافق
 العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين ،  والطالب%30,5يعادل ما

 .%15يعادل ما أو طالبا22التكلم مع األستاذ  عندما القياسية
 أتكلم مع أصدقاء خارج الفصل اعندم القياسية العربية اللغة ج. أستخدم 

 (0.00)جدوال 
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة

 2 تام موافق 22 15%
 1 موافق 9 11,5%
 3 غري موافق 12 51,5%

 0 غري موافق تام 2 2%
 العربية اللغة أستخدم الطالب عن آراء أعاله 0,20 اجلدول يوضح

 يعادل ما أو الطالب ال يوجد. اء خارج الفصلالتكلم مع األصدق عندما القياسية
التكلم  عندما القياسية العربية اللغة أستخدم عنغري موافق تام جييبون  ممن 2%

 إستخدم عن  غري موافق الطالب الذين أجابوا مث. مع األصدقاء خارج الفصل
 يعادل ما أو طالب  12التكلم مع األستاذ  عندما القياسية العربية اللغة

 القياسية العربية اللغة أستخدم عن موافق الطالب الذين أجابوا مث. 51,5%
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،  %11,5يعادل ما أو طالب  9التكلم مع األصدقاء خارج الفصل  عندما
التكلم  عندما القياسية العربية اللغة أستخدم عنموافق تام  أجابوا الذين والطالب

 .%15يعادل ما أو طالبا 22مع األصدقاء خارج الفصل 
 (0.02)جدوال  أستخدم اللغة العربية القياسية يف األنشطة األصفية د.

 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 0 22%
 1 موافق 2 12%
 3 غري موافق 12 02%

 0 غري موافق تام 2 2%
إستخدم اللغة العربية  الطالب عن آراء أعاله 0,22 اجلدول يوضح

غري جييبون  ممن %2 يعادل ما أو الطالب ال يوجد. نشطة األصفيةالقياسية يف األ
الطالب  مث. إستخدم اللغة العربية القياسية يف األنشطة األصفية عن عن موافق تام

إستخدم اللغة العربية القياسية يف األنشطة  عن عن  غري موافق الذين أجابوا
 عن موافق أجابوا الطالب الذين مث. %02 يعادل ما أو طالبا  12األصفية 

،  %12يعادل ما أو طالب  2إستخدم اللغة العربية القياسية يف األنشطة األصفية 
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إستخدم اللغة العربية القياسية يف األنشطة  عن موافق تام أجابوا الذين والطالب
 .%22يعادل ما أو طالب 0األصفية 

لشيخ قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية بمعهد ا: الفصل الثالث
 حسن اليماني.

 الفصل يف العربية اللغة إستخدام .2
 اللغة لتعلم الدراسية الفصول يفالىت يستعمل الطالب  لغة هي العربية اللغة 

ودين اإلسالم، والتوحيد،و  ،النحو، ومترين اللغة مواضيع يف توزع اليت والدين العربية
 إن. املواضيع هذه تعلم يف زمةال العربية للغة مقدمة احملفوظات، واملطالعة.

 جلميع منه بد ال أمر وهو والدين العربية اللغة تعلم يف العربية اللغة ستخدامإ
 .يدرسون الذين الطالب ميعجل أيضاو  املعلمني

 أساًسا طالبال لدى أن تعين التعليمية للتفاعالت مقدمة العربية اللغة جعل
 إىل باإلضافة. بالعربية املكتوبة اإلسالمية الشريعة ساأسإىل  نظرًا الدين، لتعلم قويًا

 لتزاماإل يستند. العربية باللغة والدينية العربية املوضوعات مجيع كتابة يتم ذلك،
 الذي املنهج على مسبًقا حمددة ملوضوعات الفصل يف العربية اللغة باستخدام

 48.على معهد الشيخ حسن اليماين حتديًدا ينطبق

                                                     
  1222أكتوبر  13، يماينالالشيخ حسن  عهدمنتائج املالحظة.  48
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 الفصل خارج العربية اللغة استخدام .1
 بشكل ملزمون الطالب مجيع ،خارج الفصل يفعلى أساس املالحظة أن 

. واألماكن املواقف مجيع يف التفاعل يف للتعليم كلغة العربية اللغة باستخدام خاص
 األجزاء مجيع مع التفاعل عند لإلعدادات وفًقا أو العربية اللغة استخدام مطلوب

الطالب   صفيةالأل األنشطةيف ولكن . معهد الشيخ حسن اليماين يف األقسام أو
 على عامة نظرة 49.العقاب على عواقب له وليس اإلندونيسية اللغة ونمدستخي

 .التايل اجلدول يف رؤيتها ميكن خارج الفصل خالل اللغوية األنشطة
 إستخدام اللغة حالة منر

 أسبوع اللغة العربية 2

 أن الطالب جيب اللغة العربية، أسبوعيف  خصوصا
 نشاط أي يف مرة كل يف العربيةباللغة  ونتحدثي

 الفصل،و  املطبخ،) عهدامل بيئة يف مكان أي ويف
 (و غري ذلك املسجدو  ،لعباملو 

1 
 اإلعالن أنشطة

 الكتايب
 باللغة العربية

                                                     
 .1222أكتوبر  13، عهديف امل باحثيماين، مقابلة مع الالالشيخ حسن  عهد، رئيس مفخرى تاج الدين 49
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3 
 اإلعالن أنشطة

 الشفوى
 باللغة العربية

 باللغة العربية يف املسجد 0

 باللغة العربية يف املطبخ 5

 باللغة العربية يف احلجرة 0

 باللغة العربية يف احلمام 9

 يف ألنه جيد الطالب قدرة أن االستنتاج ميكن ، أعاله اجلدول على بناءً   
 بيئة يف. يومية كلغة العربية اللغة الطالب يستخدم مكان كل ويف األوقات مجيع

 ضافةباإل الدراسي، الفصل خارج للتواصل أكثر ىف استخدام اللغة العربية ،عهدامل
 على الطالب قدرة إىل بالطبع العربية اللغة استخدام يرتبط. اليومية اللغة إىل

 .عام بشكل العربية باللغة التحدث
 ، يماينال حسن الشيخ معهد يف حثالبا أجراه الذي  مكان البحث يف  

 هي التقييمات. لعربيةللغة ابا حدث الت على القدرة حول تقييمات الباحث أعطى
 : يلي كما
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 كل فظحلا يف الطالب قدرة مستوى بتقييم الباحث يقوم: املفردات حفظ .2
 القدرة وتقييم املعلم قبل من منحها مت العربيةاليت احملادثة نصوص يف مفردات

 خارج الباحث قبل من اختبارًا تعطى عندما الطالب املفردات حفظ على
 .الدرس ساعات

 يف الواردة حرف كل نطق يف طالبال دقة بتقييم الباحث يقوم: احلروف خمرج .1
 .العربية املفردات

/  التواصل العمل يف العربية اللغة حقيقة بتقييم الباحث يقوم: واعد اللغةالق .3
 .العربية االتصاالت

 :يوه الباحث، التقييم من مسبًقا حمدد مستوى إعطاء ميكنو 
 .العربية باللغة حدثالت على قدرةال .2
 العربية باللغة حدثالت على قدرة أقل .1
 .لعربيةللغة ابا حدثالت على قادر غري .3

معهد الشيخ حسن  طالب لدى التحدث باللغة العربية مهارات مستوى  
 :التايل النحو على اجلدول يف وصفها ميكن اليت اليماين

 0.04جدوال 
 قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية

 حفظ الفردات مخرج الحروف القوائد اللغة منر
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أقل  قادر 
 قدرة

غري 
 قادر

أقل  قادر
 قدرة

غري 
 قادر

أقل  قادر
 قدرة

غري 
 قادر

2          
1          
3          
0          
5          
6          
0          
2          
9          

22          
22          
21          
23          
20          
25          
26          
20          
22          
29          
12          
12          
11          
13          
10          
15          
16          
10          
12          
19          
32          
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32          
31          
33          
30          
35          
36          
30          
32          
39          
02          
 11 20 0 21 12 2 22 26 6 
 55% 35% 22% 32% 52% 12% 05% 0% 25% 
  222%   222%   222%  

 حفظ املفردات .2
 هناك: باللغة العربية حدثالقدرة على حفظ املفردات يف الت  

 قادرين على حفظ املفردات العربية %55أو  طالبا 11 .أ
 أقل قدرة على حفظ املفردات العربية  %35أو  طالب 20 .ب

 غري قادرين على حفظ املفردات العربية %22أو  طالب 0ج.    
 احلروف خمرج. 1

 هناك حق: لعربية مع النطقللغة ابا حدثلتلقدرة على اا
 قادرين على نطق احلروف بشكل صحيح % 32أو  طالبا 21أ. 
 قادرين على نطق احلروف بشكل صحيح أقل %52أو  طالب 12ب. 
 غري قادرين على نطق احلروف بشكل صحيح %12أو  طالب 2ج. 
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 واعد اللغة العربيةالق. 3
اللغة العربية، وهي حدث يحة يف التالصح القواعدلقدرة على استخدام ا  

 على النحو التايل:
 يف ةالصحيح القواعد قادرين على استخدام %05أو  طالب 22 .أ

 اللغة العربيةحدث الت
 صحيحةال القواعدأقل قدرة على استخدام  %02 طالب 26 .ب

 باللغة العربية حدثالت
 الصحيح يف القواعد غري قادرين على استخدام %25أو  طالب 6 .ج

 صل باللغة العربيةالتوا

تأثير موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليمانى على  : رابعالفصل ال
  قدرة التحدث باللغة العربية

ستجيب نتائج  هذ البحث على صيغة املشكالت املطروحات يف هذه 
الرسالة يعين ملعرفة تأثري موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن على قدرة 

.إلسرتداد البيانات من املتغريتني، يستخدم 1222العربية العام  التحدث باللغة
الباحث اإلستبينات و الوثائق. تراكمت البيانات مث حتليلها بإستخدام التحليل 
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اإلحصاء و التحليل الوصفي، ملعرفة وصف  املتغريتني. تواجد نتائج البحث ميكن 
 وصفها على النحو التايل:

 الشيخ حسن اليماىن وصفي موقف اللغة لطالب معهد .2

مجع الباحث البيانات من خالل إستبيانات عن موقف اللغة لطالب 
  .معهد الشيخ حسن اليماىن

 0,12جدول 
 نتائج إستبيانات عن موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن

 رقم قيمة
05 2 
00 1 
00 3 
00 0 
05 5 
02 6 
01 0 
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00 2 
00 9 
05 22 
05 22 
00 21 
03 23 
02 20 
03 25 
00 26 
00 20 
00 22 
06 29 
06 12 
00 12 
00 11 
00 13 
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02 10 
01 15 
03 16 
03 10 
00 12 
06 19 
00 32 
00 32 
05 31 
06 33 
00 30 
00 35 
00 36 
05 30 
05 32 
00 39 
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03 02 
 من خالل مجع درجة اإلجابة على بعض التصريح 0,12ل ابناء على جدو 

يف شكل إستبيان مقدم لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن، فاحلصول على أعلى 
 طالبا. 02مع عينة إمجالية من  02واحلصول على أدىن قيمة  00قيمة 

  إلنشاء جدول توزيع تردد، تكون اخلطوات اليت سيتم إختاذهاكما يلي:
 صف .أ

 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية  
 =00-02 
  =0 

 عدد الصف الفاصل .ب
 Log n 3،3+  2عدد الصف = 

   =2  +3،3 Log 02 

    =2  +3،3  .2،6 
  =2  +5،12 

 4مدّور  6،12= 
 حساب طول الصف الفاصل .ج
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 = طول الصف الفاصل 
                        = 

           
  8مدّور 0،4=       

 حساب اإلمجايل .د
     =             إمجايل  

  =  
 =00،65  

  sdحساب  .ذ
                    =   DS 

              =  

=                           

 =3،02 
أجرى نتائج التحليل يف معهد الشيخ حسن اليماىن، وسع البحث مجع 

ستبيانات عن موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن البيانات من خالل إ
 فيها التصريح اإلجابية و التصريح السلبية، وميكن رؤيتها إىل جدول التايل:
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 0,12جدول 
 توزيع الرتدد و نسبة مئوية موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن

 فسحة 2X)-Fi(Xi 2X) -(Xi  Fi.Xi Xi Fi %  نسبة
0،5% 360،5 20،11 212،5 02،5 3 02-02 

20،5% 31،30 0،61 190،5 01،5 0 01-03 
35% 2،12 2،21 613 00،5 20 00-05 
02% 50،01 3،01 000 06،5 26 06-00 
011 % 040،20 84،82 0024 - 01 ∑ 

معهد الشيخ توزيع وترية و نسبة نتئج موقف اللغة لطالب  0,12 جدول
 02واحلصول على أدىن قيمة  00مة فاحلصول على أعلى قي، حسن اليماىن

، تواجد قيمة متوسطة 1و يكون طول فئة الفصل  0العديد من فئة الفصل هي 
 3،02 (sd)و قيمة األحنراف املعايري  00،65

 إنشاء جدول لتصنفة اإلصابة .ع
Interval =  

=  

 =3،5  =0  
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 0,11جدول 

  معهد الشيخ حسن اليماىنلطالب  إجتاه اللغة إجابية وقففئة م
 فسحة مرادية تصنيف نسبة

15% 03-02 22 منخفض   
05% 00-00 32 مرتفع   
دامرتفع ج -  - 02-52  

222 % - 02 ∑ 
و مسافة الفصل هي   0فاحلصول طول الفصل هو  0,11بناء على جدول 

و  22برتدد من  03-02وقفا لفئة حمددة. موقف اللغة لطالب يف مسافة  3
 00-00دخلت يف فئة منخفضة. موقف اللغة لطالب يف مسافة  15%بة  نس

 دخلت يف فئة مرتفع.   05 %و نسبة  32برتدد من 
ولذالك، ميكن اإلستنتاج أن موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن 

 .05و نسبة  %  32اليماىن دخلت يف فئة املرتفع برتدد من 
 بيةقدرة الطالب علي التحدث باللغة العر وصفي  .1

 0,13ل اجدو 
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 نتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية
 رقم قيمة
06 2 
00 1 
02 3 
21 0 
03 5 
00 6 
22 0 
09 2 
96 9 
2 22 

25 22 
22 21 
09 23 
96 20 
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02 25 
09 26 
20 20 
22 22 
2 29 

09 12 
22 12 
93 11 
21 13 
21 10 
91 15 
22 16 
20 10 
23 12 
21 19 
22 32 
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22 32 
22 31 
22 33 
26 30 
91 35 
22 36 
29 30 
20 32 
93 39 
22 02 

 

واحلصول على أدىن  96فاحلصول على أعلى قيمة  0,13بناء على جدول 
 شخصا. 02مع عينة إمجالية من  03قيمة 

  إلنشاء جدول توزيع تردد، تكون اخلطوات اليت سيتم إختاذهاكما يلي:
 صف .أ

 انفخاض قيمة -عالية  صف= قيمة 
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 =96-03 
  =13 

 عدد الصف الفاصل .ب
 Log n 3،3+  2عدد الصف =  

              =2  +3،3 Log 02 

              =2  +3،3  .2،6 
              =2  +5،12 
 4مدّور  6،12=              

 حساب طول الصف الفاصل .ج
 =      طول الصف الفاصل 

         = 
 0مدّور 4،2=                              

 حساب اإلمجايل .د
     =       إمجايل
          = 
          =23،6 
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   sdحساب  .ذ
                          =  DS     

                                      =  

=                           

 
 =5،52  

 

أجرى نتائج التحليل عن قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية، ميكن 
 رؤيتها إىل جدول التايل:

 0,10ل اجدو 
 توزيع الرتدد و نسبة مئوية لنتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية

 فسحة 2X)-Fi(Xi 2X) -(Xi  Fi.Xi Xi Fi %  نسبة
5 % 265،61 21،22 209 00،5 1 03-06 

32 % 321،21 16،22 901 02،5 21 00-22 
15 % 21،2 2،12 215 21،5 22 22-20 

11،5 % 05،69 2،02 002،5 26،5 9 25-22 
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0،5 % 201،23 00،62 102،5 92،5 3 29-91 
22 % 005،10 222،22 302 90،5 0 93-96 

222 % 2,223،6 120،26 3,300 - 02 ∑ 
قدرة الطالب على التحدث باللغة توزيع وترية و نسبة نتئج  0,10 لاجدو 

العديد من  03واحلصول على أدىن قيمة  96فاحلصول على أعلى قيمة ، العربية
و 23،6، تواجد قيمة متوسطة 0و يكون طول فئة الفصل  6فئة الفصل هي 

 قيمة األحنراف املعايري 
(sd) 5،52 

 إنشاء جدول لتصنفة اإلصابة .ر
Interval =  

=  

 =5،05 =6  
 0,15جدول 

  قدرة الطالب على التحدث باللغة العربيةفئة نتائج 
 فسحة مرادية تصنيف نسبة

 02-03 0 منخفض جدا 22%
 20-09 12 منخفض 52%
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 92-25 22 كافا 10،5%
 96-92 5 كافا جدا % 21،5%

222 % - 02 ∑ 
ومسافة الفصل هي  6فاحلصول طول الفصل هو  0,15بناء على جدول 

وقفا لفئة حمددة. نتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية يف مسافة  0
 قدرةفئة منخفضة جدا. نتائج  يفدخلت  22و نسبة  % 0برتدد من  03-02

و نسبة   12دد من برت  20-09يف مسافة  على التحدث باللغة العربية الطالب
فئة منخفضة. نتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية  يفدخلت  %52

دخلت من فئة كافا.   10،5و نسبة  %  22برتدد من  92-25يف مسافة 
و  5برتدد من  96-92نتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية يف مسافة 

 دخلت من فئة كافا جدا.  21،5 %  نسبة
ذالك، ميكن اإلستنتاج نتائج قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية ول

 .52و نسبة  % 12برتدد من  20-09مبسافة   دخلت يف فئة منحفضة
تأثير  موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليمانى على قدرة  .4

 التحدث باللغة العربية
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قف اللغة سيتم حتليل البيانة اإلحصائية هي قيم اإلستبيانات وقيم مو 
لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن، وقيم قدرة الطالب على التحدث باللغة 
العربية، وقيم تأثري موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن على قدرة 

التحدث باللغة العربية.  و لذالك سيشرح احلساب أدناه للحصول على معامل 
درة التحدث باللغة العربية موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن على ق

 حىت ميكن اختاذ تفسري البيانة. 

  0,16ل اجدو  
 جدول املساعدة حلساب اإلحصاءات

 X Y 2X 2Y XY رقم

2 05 06 2025 5776 3420 

1 00 00 2209 5929 3619 

3 00 02 1936 6084 3432 

0 00 21 1936 6724 3608 

5 05 03 2025 5329 3285 

6 02 00 1600 5929 3080 

0 01 22 1764 6561 3402 



80 

 

 

2 00 09 2209 6241 3713 

9 00 96 2209 9216 4512 

22 05 22 2025 6400 3600 

22 05 25 2025 7225 3825 

21 00 22 1936 6400 3520 

23 03 09 1849 6241 3555 

20 02 96 1681 9216 3936 

25 03 02 1849 6084 3354 

26 00 09 1936 6241 3476 

20 02 20 2304 7569 4176 

22 00 2 2209 6400 3760 

29 06 22 2116 6400 3680 

12 06 09 2116 6241 3634 

12 00 22 2209 6561 3807 

11 02 93 2304 8649 4464 

13 00 21 1936 6724 3608 
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10 02 21 1600 6724 3280 

15 05 91 1764 8464 3864 

16 03 22 1849 6561 3483 

10 03 20 1849 7569 3741 

12 00 23 1936 6889 3652 

19 06 21 2116 6724 3772 

32 00 22 2209 7744 4136 

32 02 22 2304 6561 3888 

31 05 22 2025 6561 3645 

33 06 22 2116 7744 4048 

30 00 26 2209 7396 4042 

35 02 91 2304 8464 4416 

36 00 22 2209 7744 4136 

30 05 29 2025 7921 4005 

32 05 20 2025 7569 3915 

39 00 93 1936 8649 4092 
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02 03 22 1849 7744 3784 

∑ 1795 3346 80913 281168 150365 

  من نتائج احلساب حيصل قيم عليه:
X   = 1796 

Y  = 3346 

X2 =  80913 

Y2  = 821182 

XY = 150365 

 مث بعد ذالك يدخل القيم يف الصيغة : 
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إجابية بني موقف اللغة لطالب  تأثريةمن النتيجة ميكن إستنتاج أن هناك 
معهد الشيخ حسن اليماىن و قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية. ميكن 

على مستوى العالقة "جيد  rxy 2،996رؤيتها يف جدول اإلرشد أدناه، قيم 
 جدا" 

  0.80جدوال 
 قة املبادئ التوجيهية تدخل معامل العال

 مستوى العالقة مسافة المعامل

 ضعيف جدا 0,00-0,199
 ضعيف 0,20-0,399

 وسط 0,40-0,599
 جيد 0,60-0,799
 جيد جدا 0,80-1,000

 
  r hitung حيصل النتائج   r tabelو   r hitungإلختبار أمهية من خالل املقارنة بني  

 r tabel  (5 %)  ى اخلطأمستو    n =02   ميكن النظر أن مع . r tabelأكرب من 

dk=n-1=02-1=32 حىت ،r tabel   =2،312  على أساس التحليل احلصول عليه
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مقبول.    Haمردود و  Hoو  r tabel 0,996>0,320أكرب من   r hitungفيعرف 
 عالقة إجابية فيها معهد الشيخ حسن اليماىن لطالبوقف اللغة مفاإلستنتاج أن 

يف معهد الشيخ حسن اليماىن هذا ينطبق  غة العربيةاللب لى قدرهتم يف التحدثع
 . طالبا 02عينة 

   للتعميم مث أمهية اإلختبار بإستخدام الصغة التالية: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t tabel  (5 %)  مستوى اخلطأ  t hitung مقارنة مع نتيجة t hitungمث النتيجة 

dk=n-1=02-1=32  حىتt tabel   =2،62595 التحليل احلصول  على أساس
تأثري موقف اللغة لطالب معهد ذكر أن   t tabelأكرب من   t hitungعليه فيعرف 

 Hoمهمة و  62،002  الشيخ حسن اليماىن على قدرة التحدث باللغة العربية
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  120تطبيق أيضا على  طالبا 02مقبول. با إلضافة على تطبق عينة    Haمردود و 
 ةله تأثري للغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن  موقف ا. فاإلستنتاج أن طالبا

قدرة التحدث باللغة العربية لطالب معهد الشيخ حسن إجابية و أمهية  على 
 .اليماىن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الباب الخامس
 خاتمة

 الخالصاتالفصل األول : 
عتمادا على مشكالت البحث السابقة وإجاباهتا يف حبوث بعدها، فيكون إو 

 خالصة البحث كما يلي: الباحث أن يأيت
 03-02سافة امليف  معهد الشيخ حسن اليماىن موقف اللغة لطالبنتائج  .2

 00-00سافة امليف و دخلت يف فئة منخفضة.  15%و نسبة   22برتدد من 
 .دخلت يف فئة مرتفع  05 %و نسبة  32برتدد من 

د برتد 02-03سافة امليف قدرة الطالب علي التحدث باللغة العربية  نتائج .1
 20-09سافة امليف و فئة منخفضة جدا.  يفدخلت  22و نسبة  % 0من 

 92-25سافة امليف و فئة منخفضة.  يفدخلت  52و نسبة  % 12برتدد من 
-92سافة امليف و دخلت من فئة كافا.   10،5و نسبة  %  22برتدد من 

 .فئة كافا جدا يفدخلت   21،5 %  و نسبة 5برتدد من  96
مقبول.    Haمردود و  Hoو  r tabel 0,996>0,320من  أكرب  r hitungفيعرف  .3

ا تأثري إجايب هلفاإلستنتاج أن موقف اللغة لطالب معهد الشيخ حسن اليماىن 
 لذلك .)جيد جدا(وهي يف مستوى  على قدرهتم يف التحدث باللغة العربية
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 اإلرادة تنمو حبيث بوظائفهم والقيام إجيايب موقف ختاذإ إىل الطالب حيتاج
 العربية. اللغة على واحلفاظ لتطويرا يف

 الفصل الثانى : اإلقتراحات
كافية، حىت يتمكنوا من إقناع الطالب   معرفةاملعلمون  كون لدىأن ي نبغىي .2

بأمهية اللغة العربية يف احلياة اليومية، نظريًا وعملًيا. وزيادة دافعية الطالب، من 
إىل مواجهة صعوبات  خالل تقدمي الدعم والتشجيع للطالب الذين مييلون

 عربية.، حبيث يتمكن الطالب من التحدث وخلق بيئة اللغة الالعربية اللغة
 طالباللغة ل موقفنظام أو قواعد حتكم  تكون لديهابالنسبة للمدارس، أن  .1

 عد سوف اعتادوا. ألنه مع هذه القوقدرهتم على التحدث باللغة العربية
يومية. وجود قواعد واضحة وجيدة، ستخدام اللغة يف حياهتم الإعلى  الطالب

ستخدام إيف  الطالب إكراه يف اللغة، ولكنها تساعد يف تشكيل عاداتب ليس
 .خللق بيئة لغوية مستمرةبيئة املعهد اللغة العربية يف 

رجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة علوم يال  الباحث .3
سأل اهلل التوفيق واهلداية يلقة هبذه الرسالة، و بني القراء وال سيما القواعد املتع

 .يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب العاملني
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