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 الشعار

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ـ ًٔا وَُّهَو َخرْيٌ لَُّكمْ َعٰسى َاْن َتْكَرُهْوا شَ  ـ ًٔا وَُّهَو َشرٌّ لَُّكمْ  َوَعٰسى َاْن حتُِبـُّْوا ْي  َشْي
ُ يـَْعَلُم َواَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمْونَ    َواّللٰٰ

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 

bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,padahal itu tidak 

baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

  

 

(QS. AL-BAQARAH : 216)    

 

 صدق هللا العظيم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 اإلهداء
 :ىلإهذا حبثي علمي سأقدم 

أمي صفية وأيب فرمان شكرا على الدعاء والدفع واحملبة واخلدمة والدفع,حىت  .1
 أستطيع أن أهني هذا البحث.

أخيت )رين سندك( اليت تقضي أايمي ابلسعادة والسرور وأعطيت احلماسة واهلمة  .2
 يف حيايت

 عطوين معرفتهمأساتيذي وأستاذايت يف جامعة حممدية ماترام الذين يربين وي .3
أصدقائي احملبوب يف جامعة حممدية ماترام من قسم تعليم اللغة العربية وغريهم  .4

الذين قد ساعدوين يف امتام هذا البحث علمي وأكماله وأدعوهلم مجعا على كل 
 عومل. ،رمحة ،اند ،ربعة ،ادي ،سري ،أمور.وحصوصا اىل أصدقائي يعين فرينيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 الشكر والتقديركلمة 
 يمبسم هللا الرمحن الرح

لصالة و السالم على رسوله ، وااحلمد هلل رب العرش العظيماحلمد هللا رب العاملني، و 
 أما بعد.، وعلى اله و أصحابه صلى هللا عليه والسالمو موالان حممد  داني، سالكرمي

ة ويلغالبيئة أتثري  املوضوع "واحلمد هللا وإبذنه استطع الباحثة أن ينتهى هذا البحث عن 
 رغبة  علی

  المية ترفادوا اليومي ابمااترامم اللغة العربية للفصل الثامن يف املدرسة اإلسيتعل
2020\2021" 

 :همبة رساليت، ومناية كتاهنقدم خالص شكري وتقديري مبناسبة عد أن أفأتس
 حممدية ماترامرئيس اجلامعة  الدكتور أرشاد عبد الغين املاجستريفضيلة  .1
 درس سواندي املاجستري عميد كلية الدين اإلسالمفضيلة  .2
 حسنان املاجستري وصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة  .3
 نور اجلنة املاجستري املشرفة األوىلفضيلة  .4
 املشرف الثاين غراح عارفني. املاجستريو حممد أن فضيلة  .5
 البحث علميواآلخرين الذين يعطون مساعدة يف كتابة هذا  .6

 جزاكم هللا خريا، على مساعدة وتوجيهات
 
 
 
 
 
 



 

 

عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم هللا خريا كثريا ويعطيهم 
 هداية وتوفيقه ومغفرته ورضوانه.

 2021يونيو  27ماترام، 
 الباحثة

 
  

 أنيس فرداين
 717110031لتسجيل: ارقم ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 املستخلص 
 

بيئة أتثري " تحت العنوان ل 717110031تسجيل:رقم ال أنيس فردانيس ،حبث علمي
م اللغة العربية للفصل الثامن يف املدرسة اإلسالمية ترفادوا يرغبة تعل ة علیويلغال

 2021\2020 اليومي ابمااترام
 .عارفني. املاجستريغراح و حممد أن املشرفة األوىل: نور اجلنة املاجستري واملشرف الثاين:

هذا البحث, يتعلق ابألثر بيئة اللغوية على رغبة تعليم اللغة العربية. وهذه بيئة 
 ملعرفة هداف هذا البحث هياللغوية تشجيع الطالب على التحدث ابللغة العربية واأل

ترفادوا ة اإلسالمية طدرسة املتوسم اللغة العربية يف املية علی رغبة تعلويلغالبيئة أتثري 
ومنهج البحث مبدخل الكمي ابلنوع وصفي. وأما نتائج  2020/2021ااتراماليومي مب

م اللغة العربية للفصل الثامن يف يرغبة تعل ة علیويلغالبيئة أتثري  البحث فهي هناك
الباحثة يف هذا  هستخدماالذي  جراءاإلوأما  ,راممية ترفادوا اليومي مباتاملدرسة اإلسال

.مث قامت الباحثة البحث تتكون من ثالث اجارء، منها املالحظة و اإلستبيان و التوثيق
 ستخدمت، مل ومع ذلك ، يف هذا البحث. حتليل البياانت على حتليل االحصاء برمز

ونتيجة من البياانت   IBM SPSSالبحثت هذا دمستخوا الصيغ اليدوية، البحثة
rhitung =479  أكثر من= rtabel 396  اذا 5حبام ,٪ho  مث تلقيها وHa  مت

وسطة اإلسالمية علی رغبة تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتهناك أتثري بيئة اللغوية رفض.و 
     2020/2021رامترفادوا اليومي مبات

 

                                                                                       

 رغبة تعليم, اللغة العربية. بيئة اللغوية,: الكلمة أساسية
 
 
 



 

 

ABSTRAK 

 
Skripsi,Anis Perdani : 717110031 yang berjudul “Pengaruh lingkungan bahasa 

terhadap minat belajar bahasa arab siswa kelas delapan SMP IT AL-

Yaumi mataram tahun ajaran 2020/2021”. Pembimbing I: Nur Jannah 

M.pd, Pembimbing II: M. Anugrah Arifin M.pd. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh lingkungan bahasa terhadap minat 

belajar bahasa arab siswa.dengan lingkungan berbahasa secara tidak  langsung 

mendorong dan memberikan keberanian siswa untuk berbahasa khususnya bahasa 

arab. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan bahasa terhadap minat belajar bahasa arab siswa kelas delapan Smp It 

Al-Yaumi mataram tahun ajaran 2020/2021.penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan jenis korelasional,dan adapun  struktur yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan instrument penelitian yang 

berupa observasi,wawancara,angket,dokumentasi,dalam pengolahan data pada 

angket peneliti menggunakan rumus korelasi product moment,Namun dalam 

penelitian ini tidak menggunakan rumus manual,tetapi penelitian menggunakan 

IBM SPSS.kemudian menganalisi hasil data tersebut sehingga diperoleh  rhitung 

=479  lebih besar dari pada rtabel =396 dengan taraf signifikan 5% sehingga 

hipotesis Alternatif  (Ha) ditolak dan hipotesis nihil (Ho) diterima,jadi terdapat 

pengaruh lingkungan bahasa terhadap minat belajar bahasa arab siswa. 

 

 

 

 

Kata kunci: Lingkungan Bahasa ,minat pembelajaran, bahasa arab 
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 الفصل االول
 أساسية البحث

 خلفية البحث  -أ

م يتعل .يف إندونيسيايف مدارس اإلسالم  تعلماتاللغة العربية أحد ال تعليمإن  
والكالم  اإلستماع حقيق أربع مهارات اللغة هي مهارةفيها لت اللغة العربية

إلتعمال اللغة العربية هلا أغراض منها تطوير القدرة علی ا والقراءة والكتابة ودرس
سفواي وحتريراي وإرتفاع الوعی أبمهية اللغة العربية هي من اموريل أساسية لتعلم 

                                                                      1وخصوصا لتعليم اللغة العربية أو لتفهم مصادر اإلسالم

ن أغراضهم، وهي أداة أما اللغة هي عبارة عن أصوات يعّبر هبا كلر قوم ع    
موز ن الر عة مللتواصل والتفاهم والتعامل بني الناس، وهي عبارة عن جممو 

ون ابستخدامه ل يف ا جيو ا عمواإلشارات اليت يتواصل هبا بنو البشر ويعّبر
 ينهميما بية فخاطرهم ومشاعرهم، وحاالهتم الفكرية، واالجتماعية والعاطف

غة عرفتها البشريةر منذ القدم، وهي إحدى اللغة العربية هي أهمر وأعظم لو    
اللغات السامية بل وأمهرها على اإلطالق، وهي من أقدم اللغات على هذه 
املعمورة، وتتمتع بصفات وخصائص تتميرز هبا وحدها دواًن عن ابقي لغات 

كلر وهبا أيضًا متر نقل احلضارة ة اليت محلت اإلسالم إىل العامل  العامل، وهي اللغ
دت العرب قدميا وحديثاً والثقاف ة العربيرة إىل ابقي العامل، وهذه اللغة وحر

                                                               2 ومجعتهم على لساٍن واحٍد وأعراف واحدة وجعلت منهم أمًة عربيًة واحدة

                                                             
1 . Risvia Vahrotun Nisa.”peranan madrasah dalam menigkatkan kemampuan bahasa arab sebagai 

bahasa internasional”,Jurnal An-Nabighoh,Vol 19 No o2 (2017),228-229 

2. Asna Andriani.” Urgensi Pembelajaran Bahasa dalam pendidikan islam”,Jurnal ta,alum, Vol. 

03, No. 01, (Juni 2015), 39 



 

 

يطح جمموعة العناصر االصطناعية والطبي هيلغًة البيئة  أما تعريف     عية اليت حتِح
ابلكائنات احلية )اإلنسان واحليوان والنبات( وهي أيضًا املنزل واملكان الذي 
يسكن فيه الكائن احلي، وبشكل عام هي مجيع الظروف اخلارجية اليت تؤثر يف 
ا عوامل البيئة، فهي عبارة عن العوامل اليت حتيط وتتحكم يف  شيء معني، أمر

كن القول إنر البيئة أحوال الكائنات احلية، وكيفي ة توزيعها، وأماكن عيشها، وميح
هي احلال؛ ويحقال أنر هناك أنواعًا للبيئة، كالبيئة الطبيعية، والبيئة السياسية، 

، البيئة ابللغة اإلجنليزية مبصطلحوالبيئة االجتماعية، ويحشار إىل أنر كلمة 
ت من الكلمة الفرنسية وتعين احمليط مبا حيتويه من ع وامل حيوية أو عوامل واشت حقر

ت، وامليكروابت، وغريها، أحيائية )ابإلجنليزية:  كاإلنسان، والنبااتت، واحليواان
ال حيوية أو عوامل الأحيائية كاملاء، واهلواء، والرتبة،  وعوام

                                               3.وغريها

مشطة. مارغب من الشحص كر بعض األ الرغبة هي ميل اثبت الهتمام وذ    
 واإلهتمام تستمر بسرور يف هذا احلال, أما اإلهتمام منه احلضور يف حصة الدرس

وتركيز علی املوضوع يف اثناء  وحاضر واشرتاك شرح املعلم إبنتباه، ،ةيف حين
ومسرور  ور يف اشرتاك مادة اللغة العربية،الدررس. مث أما الشعور مبسرور منه مسر 

  4عمل الواجبة املنزلية.للغة العربية زايدة، و صة الدرس اإذا ح

اإلجتهاد الذی يطفو هتمام و الرغبة يف تعلم هي إرادة التی تدل إلی اإل
هارة. ويف هذا احلال ميف تغيري السلوك بشكل منه علم و  اإلجنذاب والشعور مبسور

ادة وأما اإلرر  والشعور مبسرور، واإلجنذاب، وإلجتهاد، واإلهتمام، يوجد اإلردة،

                                                             
3. A. Hidaya.”Bi’ah Lughiwiyah(lingkungan berbahasa) dan memperoleh bahasa (Tinjauan 

tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dalam Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal Pemikiran 

Islam; Vol. 37, No. 1 (Januari Juni 2012),35-36       

4. Muhammad Fathurohman dan Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu  

Pembelajaran  Sesuai Standar Nasional )Yogyakarta Penerbit Teras 2014 118(,  



 

 

وملك اإلرادة ملعرفة املادة يف لقاء االيت.مث  درس اللغة العربية بنفسه،اشرتاك منها،
 ناء الدرس. مث أما اإلجتهاد منه،احلضور يف حصة الدرس أث اإلهتمام  منه،أما 

واشرتاك شرح املعلم يف كل تعليم اللغة العربية,وحاضر  نشط إذا فرصة لسال،
وعمل الوجيبات داميا.مث  داميا،وتسجيل املوضوع داميا،شرتاك تعليم اللغة العربية ال

ومسرور إذا حصة  ادة اللغة العربية،أما الشعور مبسرور منه مسرور يف اشرتاك م
 5وعمل الواجبة املنزلية. زايدة،الدرس اللغة العربية 

واما البيان عن ارتبطا برغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية وجدت يف بعض     
ن الرغبة  تعلم اللغة العربية امرمهم الرتفاع مهاراهتم قال مفتاح اهلدی البحوث أ

فی دراسته عن رغبة تعلم اللغة العربية عند الطالب ان رغبتهم مل يقدروا توجها 
ال دفعوا ون أن يعرفو علی اللغة العربية و علی مادة التعلم مكثفا وهم ال يشعر 

                                                                6اللغة العربيةرغبة كبرية وال يشعرون حيتاجون ألن تعلمو 

ثة أيضا عند الطالب ابملدرسة املتوسطة ألة املذكورة وحدها الباحاملس هذه      
نر ع الطالب أواصل مالترام تستند علی املالحظة و ترفادوا اليومي ابماات اإلسالمية

غة  تعلم اللرغبة يفال العربية اال قليال وهم أكثرون غةهم ال يرغبون فی تعلم الل
 هناك العربية اللغة ميتعلو .اإلجنليزية حتی بعضهم يظنون أن اللغة العربية صعبة

 رون،يفتق زالوا ما الذين الطالب مشاركة وابلتحديد أمثل، بشكل يتم مل أيًضا
 صعوابت تسببو  ابلتعلم الطالب رغبة يف نقًصا تسبب أن ميكن املشاركة وقلة

                                                          .وجهم أن أيًضا وميكن املعلم، يدرسها اليت الدروس فهم يف للطالب

                                                             
5.Lisania.”Pendidikan dan Sastra Arab”. Journal of Arabic Education an Literature Vol 4, No.2, 

(Desember 2017), 16   

6.Miftahul huda,” Motivasi belajar Bidang Studi Bahasa arab”.jurusan pendidikan bahasa arab, 

Universitas Islam Negeri )Yogyakarta, 2012(. 30   

  



 

 

يف هذه املدرسة تريد الباحثة أن يبحث  ،اعتمادا على تلك الظهواهر
وسطة درسة املتفی امل م اللغة العربيةيعلی رغبة تعل اللغوية بيئةأتيثر ابلعنوان "

                           راماإلسالمية ترفادوا اليومي مبات

 تاملشكالاالسئلة وحتديد    -ب     

العام  2020 امر اتمبة اإلسالمية ترفادوا اليومي طيف املدرسة املتوس اللغويةبيئة كيف .1   
         ؟ 2020/2021 الدراسي

ة طملتوسم اللغة العربية يف املدرسة ايرغبة تعل ة علیويلغالبيئة أتثري  هل هناك.2  
                                                       ؟ 2021\2020 العام الدراسي راممبات ومياإلسالمية ترفادوا الي

 والنوانع هداف األ   -ج       
 2020 اممباتر اليومي  ة اإلسالمية ترفادواطيف املدرسة املتوس اللغويةبيئة  ملعرفة. 1       

 2020/2021 العام الدراسي
ة طملتوسم اللغة العربية يف املدرسة اية علی رغبة تعلويلغالبيئة أتثري  ملعرفة .2

 2021\2020 العام الدراسي راممبات ومياإلسالمية ترفادوا الي
 : هيالبحث  ايف هذ الفوائد         

م اللغة ية علی رغبة تعلويلغالبيئة أتثري ئج من ملعرفة مقدار نتامث اجراء يف هذا البحث    
                                                                                   وكذالك لتقدمي الفوئد كما يلي: ،العربية
  ةالفوائد النظري .1

 وخاصة التعلم نظام لتحسني مفيدة مدخالت البحث هذا يوفر أن ميكن
 وجودة العربية اللغة بتعلم الطالب رغبة زايدةل ذلك من تتمكن حىت يةالعرب اللغة

 يتم أن املؤمل من. البحث هذا للنتائج متابعة هناك تكون أن وأنمل التعليم
يف  العربية اللغة تعلم ملديري إضافية وأحكام دراسية كمواد  البحث هذا استخدام



 

 

 الدينية مدارسيضا للأ صاخلصو و  رامسالمية ترفادوا اليومي مباتاملدرسة اإل
 .األخرى

      التطبيقية الفوائد .2
 وبيئة التعلم مرافق حتسني املتعلقة االعتبارات تقدمي على قادرة لتكون للمدارس .1

 التعلم
 .العربية اللغة تعلم وجودة ابستمرار اجلودة لتحسني للمعلمني مدخالت . يعطي2
 تعلم يف األوسع للبحث األفكار امهةمس تقدم أن ميكن اليت املستقبل للباحثني .3

               .العربية اللغة
 حدود البحث -د

 يضوعاملو  احلد .1

درسة يف امل م اللغة العربيةية علی رغبة تعلويلغالبيئة أتثري " خيتص هذا البحث
                                                                                                                                                                          2021\2020  راماليومي مباتاملتوسة اإلسالمية ترفادوا 

 احلد املكاين  .2     
المية ترفادوا املدرسة املتوسطة اإلسالبحثة يف  تقام ،البحث وهو مكان اجراء         

  2021\2020عام الدراس  الثامنللفصل  راممبات اليومي 
  احلدود الزمنية .3     

 يونيو ايل شهر يوليوشهر  منالبحث  تبدا ةالباحث       
 

 حتديد املصطلحات -ه  

لتجنب االختالفات يف فهم عنوان هذا البحث، من الضروري شرح املصطلحات 
 ، وتشمل هذه املصطلحات:بحثالالواردة يف هذه 



 

 

مها يستخدطور و حالة يف منطقة معينة حيث تنمو اللغة وتتة هي ويبيئة اللغ .1
 لتواصلاملية شمل كل ما ميكن مساعه ورؤيته ويؤثر على عتاملتحدثون هبا. 

 اللغوي.
 ورغبة ايضا.هتعلم تمامهو الشعور ابملتعة يف شيء يعتقد أنه من املثري لاله رغبة .2

د، أله أحيس دون أن هو الشعور ابلتفضيل والشعور ابالرتباط بشيء أو نشاط
ن ا. ميكى الرضدائًما مشاعر السعادة اليت حتصل يف النهاية علرغبة ويتبع 

 راه أوي إكاستنتاجها تلك املصلحة هي الدافع الذي حيدث لإلنسان دون أ
 .اآلخرين رغبة تشجيع من

 هي :الدراسات السابقات و 

 .روزا نوال.البحث العلمية ل1
 نالثام لصفال يف بيةالعر  اللغة ميتعل رغبة على تعلم البيئة أتثريموضوع البحث : 

 .2015\2014 دريسال عام يوجياكارات ابنتول، ونوكرومو، يف املدرس
 يف الثامن صلفال لطالب تعليم اىل البيئة حتديد إىل البحث هذه هدفوي

 البيئة أتثري يؤثر وكيف العربية، اللغة بتعلم الطالب واهتمام ،Wonokrom  املستوسطة
 الطالب اهتمام على أتثريًا األكثر تعليم البيئة وما ابلتعلم، الطالب اهتمام على تعليم

 من عينة أبخذ كمياً   الثامن الفصل Wonokromoاملدرسة  يف العربية اللغة تعلم. هبا
 الدراسي العام يتكون.يوجياكارات ابنتول، ،Wonokromo يف الثامن الفصل طالب

 البياانت مجع مت. طالًبا 185 الطالب عدد وإمجايل  فصول من 2014/2015
 اختبارات األدوات حتليل يشمل. والتوثيق واملالحظة االستبيان طرق ابستخدام
 واالحندا املنتج حلظة ارتباط حتليل هو املستخدمة البياانت حتليل. واملوثوقية الصالحية

  7.راخلطي
                                                             
7 Nola Roza, Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap minat  belajar bahasa arab siswa kelas 

VIII MTsN Wonokromo Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2014\2015. Skripsi Program 

pendidikan bahasa arab, (Yogyakarta: UIN Sunnan kalijaga Yogyakarta, 2015) Abstrak.t.d 



 

 

والدراسة  ةلدراسة السابقا; سة احلالية هواوالفرق بني الدراسة السابقة والدر   
احلالية يف مشكلة البحث وأما البحث الذي استعمل الباحث يف الدراسة السابقة 

يف الدراسة احلالية  ةالباحث تلستعاوهذا اختلف منهج الذي  ،منهج وصفي حتليلي
التحلتيلی ارتباطي ابدة البحث توزيع التستفتاء ولذلك يكون هذا كمي   وهو منهج 

 ليا الذي مل يقم به أحد من قبلهالبحث حبثا حا
 بنيت معصره ل البحث العلمية.2 

لغوية يف زايدة الدافع لتعلم اللغة العربية لدى طالب  فاعلية بيئة :موضوع البحث   
 العربية اللغة تعليم قسمالبحث العلمية  .اإلسالمياإلسالمية ابن القيم    درسة امليف 

 2010جبامعه الدولة االسالمية سونة كاليجاغه  بيةالرت  بكلية العربية اللغة تعليم قسم
لتعرف على كيفية عمل أنشطة تطبيق بيئة يف هذا البحث العلمية, تهدف وي   

 .ولزيدة معرفةلغوية لزايدة الدافع لتعلم اللغة العربية بيئة تطبيق اللغوية ومدى فعاليتها
 علم اللغة العربية.خاصة تلك املتعلقة إبنشاء بيئة لغوية يف زايدة الدافع لت

مع املؤلفني هنا فعالية البيئة يف تعلم اللغة العربية. الفرق ابإلضافة  ة البحثتشاب
ملتغريات، البيئة املعنية هي البيئة الطبيعية سواء يف البيئة املدرسية أو يف البيئة  إىل

واجتماعي  االجتماعية، بينما ال يقوم الباحثون هنا فقط بدراسة أتثري البيئة التعليمية
أتثري البيئة التعليمية على اهتمام الطالب ابللغة، وهو ما  حبث ةالباحث ابخلارج، لكن

   تقوم به املدارس الدينية عن عمد من أجل تعليم وتعلم اللغة العربية بسالسة.
  هندرا يديلدالبحث العلمية  .3

 لتعلم بالطال رغبة حتصيل على التعلم وطرق تعلم بيئة أتثري:  موضوع البحث
ويهدف  Wonokromo Bantul Yogyakarta 1 MANيف  عشرة لفصللا الرايضيات

 جسدايً  التعلم وكيفية البيئة من أتثري هناك كان  إذا ما ملعرفة هو يف هذا البحث
 عشرة الفصل للطالب الرايضيات تعلم حتصيل على مجاعي أو فردي شكلب وعقلًيا

 .2005/2006 الدراسي عام, MAN 1 Wonokromo Bantul Yogyakartaيف 



 

 

 مع الكمي الوصفي املنهج ابستخدام أيًضا أعاله املذكورة الثالث ومن البحث  
 كلتا  يف املتغريات فإن ذلك، ومع. املؤلف حبث وكذلك االرتباطية البحث منهج

 على البيئة أتثري هنا املؤلف يدرس. املؤلف فحصه ما نفسه هو ليس هذا الدراستني
 .الدراسة هذه يف التابع واملتغري مستقل متغري منها كل  ، علمابلت االهتمام

الدراسة السابقة والدراسة و ;  الدراسة السابقة والدرسة احلالية هوشاهبة بنيبياملاما و   
احلالية يف منهج البحث وأما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة يف دراسة السابقة 

عمل البحث يف الدراسة احلالية وهذا اختلف مبنهج الذی تست,هي منهج  وصفي
وهو منهج وصفی حتليلی ارتباطی ولذلك يكون هذا البحث حبثا حاليا الذي مل يقم 

 به احد من قبله

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري   

 اإلطار النظري    -أ  
 غويةلال البيئةأ.  مفهوم 

أه منزال نزل به إلی سند يف اللغة مشتقة من الفعل بوأ وله معان عدة فبو البيئة  
مبعنی البيئة جبل وبوأه فيه هيأه له ومكان له فيه تبوأه نزل وأقام أي اختذوا واالسم 

املنزل وقد ذكر ابن منظور لكلمة تبوأ معنيني قريبني مسن بعضها األول مبعين إصالح 
                                                                        8املكان وهتيئته للمبيت فيه والثاين النزول وإلقامة

ختتلف هنا وتعرض الباحثة وبعض بيئة اللماء اللغوىة ان تعريفات ختلف العلاو     
                                 التعريفات وهي كمايل:                                      

                       9زالت متطورا هي كل شيئ ظاهر يف العامل وماالبيئة . 1    

 هاهي كل شيئ يكون خارجا من نفس األوالد وتؤثر لتطور البيئة . 2

 هي كل املؤثرات واإلمكاانت والقوي احمليطة ابلفرد واليت ميكنها أن تؤثر علیالبيئة .3
.                  10جهوده للحصول علی االستقرار النفسي والبدين يف معيشته

   األرهي عبارة عن عوامل طبيعة ختط ابإلنسان وهذه العوامل تشتمل علي  البيئة
واملاء واملناخ والصوت والروائح والعوامل البيولوجية املرتبطة ابحليوان والنبات 

 11والعوامل االجتماعية اجلمالية

                                                             
8 . A.Mualif ”Orisinalitas Dan Elastisitas kosa kata dalam bahasa arab” Jurnal Lisanuna, Vol. 9, 

No.  1 (2019) 
9 Zakiyah Darajat,Ilmu pendidikan islam(Bumi Aksara 2017(.73 . 

10 Drs.Drayanto,Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup(Gava media 2015).27 

11 . Ahmad Surjadi Sumadiredja,Kecerdasan Dan  Lingkungan Pendidikan (Mandar Maju 2014).13 



 

 

ة البيئة اللغوية فهي ما يسمعه املتعلم ومايشاهده فيما يتعلق ابللغة الثانية املدرسي. 5
                                      12أو هي كل ما يسمع الطالب وينطره عاما من اللغة الثانية املدرسية

البيئة  اللغوية كما رأی هيدی دوالي هي كل ما يسمعه املتعلم  وما يشاهده مما  .6
ل يف يتعل ابللغة ألجنبية املدروسة وأما ما تشتمله البيئة اللغويه هي األحوا

احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز وحني فراءة  صف أو الدكاناملق
احملاورة مع اجلريدة واألحوال حسني عملية التعلم يف الفصل وحسني قراءة 

              13الدروس وغريها

ا وسبب هللماء الع البيئة من حيث اإلصطالح هناك العديد من القرارات تعريفات   
فات لتعريذه اهئع اإلستخدام ألغراض عامة ونذكر بعضا من ذلك أن لفظ البيئة شا

 ;وهي كما يلی
 

البيئة هي كل ما يتعلق ابحلياة الكائن من موجودات سواء كانت تعيش أم ال  .     1
وهي اتفاقية العمل التی متارس فيه الكائن احلي وما تتعلق حبياته ونشاطاته 

                           14ملتنوعة

يئة هی العمل الذي يعيش فيه الشخص بكل ما يشمله من اهلواء واللماء  الب. 2
والرتبية وكل ما هو موجود يف مكوانت أو العالقات اجلامدة وكذلك الشمس 

 15والطاقة واملناخ والرايح واألمطا

                                                             
12 Ahmad Fuad Effendy,Metodologi pengajaran, (Yogyakarta.Penerbit Misykat 2007) .22.   

13Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Bumi Askara 2014).71  

14 Dede Setiadi,Pengantar lingkungan hidup,(Girdan nasutio,2018).12 

15 Suedi,Hammado Tantu,Pembelajaran Lingkungan Hidup (Bogor,Penerbit IPB press,2016.).7 
 



 

 

البيئة هي كل األشياء واملواد والعوامل واملعنوية اليت من  . وقال مرزكوقي أن 3
لی العملية وترغب الطالب يف حتسني اللغة العربية وتشجيعهم شأهنا أن تؤثر ع

                                                                            .علی تطبيقها يف تفاعالهتم ويف واقع حياهتم اليومية

ع مما سبق من البيان والتعريفات عن البيئة قصد وخلص الباخث أن البيئة هي مجي    
األحوال من النزول واملكان الذي يعيش فيه اإلنسان وما يراه ويسمعه ويشاهده واملراد 

كبري للطالب اليت تتعلقوا  الباحث هي البيئة اللغة العربية التی هلا دور عن البيئة عند
                                    .ابرتفاع  قدرة تعليم اللغة العربية خصة فی رغبة و مهارة الكالم

 ة العربيةويلغلب. أهداف  بيئة ا    

  ستعمل اللغة العربية اب سهل تفهام مير حبرارو انقش وندوة  وحماضرة وابلكتابةاليعتاد   .1

 .  أعطي التقوية حتصيل اللغة العربية التی قد تعل يف الفصل  حيت الطالب 2  
                                            عندهفرصة ملمارسة اللغة العربية                         

منی عملية اللغة العربية اليت حتد بني مادة وامل مارسة يف حايل غري رمسي  .3    
الذي مسرتی   وفرح بناء علی ذالك يستطيع  أن يستحلس أن أهداف   

البيئة اللغة العربية هي لرتقية مهارة وقدرة يف اللغة العربية عملی يف شكل 
  .شفهية إذاا تدريس اللغة العربية تكون دينامی مؤثر وله معنی أو

 ج. تقسيم البيئة اللغوية 

ث نقسم إىل البيئة اللغة مصطنعة و البيئة اللغة العصلية. يف هذا البحتأن البيئة       
 اللغة العصلية. ن تبحث ما يتعلق ابللغة مصطنعة و الباحثة أ ريد ا

غة ومرورا للاندو نيسيا قد مر مراحل طويلة بداء من تعليمها إن اللغة العربية يف إ     
بتعليمها لغة العلوم الدين. وتعليمها لغة أجنبية إتصالية. وقد شهد خالل هذه 



 

 

لبات تعليم اللغة العربية يف املراحل تطورات ماحوظة كما ونوعا تتوكب كلها مع متط
 16تمع اإلندونسي.اجمل

اخرتعها شخص أو جمموعة من األشخاص اصطناعيا  واللغة املصطنعة هي لغة       
لغاية معينة بدال من تكوها كجزء من ثقافة مثل اللغات الطبيعية . اللغة املصطنعة 
قد تشابه اللغات الطبيعية أو قد حتتوي على شكل وحنو خيتافانرمتاما عما يوجد يف 

تشابه اللغات الطبيعية. هي لغة اخرتعها شخص أو جمموعة أشخاص بقصد أن 
اللغات الطبيعية ختتلف اللغات منهجة عن أنواع أخری من اللغات املصطنعة،مثل 
اللغات الشكلية ولغات الّبحمة، أبهنا ختصص للتداول بني الناس يف كافة حماالت 
احلياة، وحتتوي على حنو يشابه حنو اللغات الطبيعية. هناك لغات ممنهجة أصبحت 

 .17ل وبدءوا يتعاملون معها كلغة أملغات طبيعية بعد أن اكتسبها أطفا

عرف أن اللغة يف جوهرها نظام من الرموز الصوتية أو جمموعة منن الصور تكما        
اللفظية حتتزن يف أدهان اجلماعة اللغوية واللغة العصلية العربية هي أكثر اللغات حتداث 

يتحدثها أكثر  ضمن جمموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا يف العامل،
من مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها يف الوطن العريب، ابإلضافة إىل العديد من املناطق 
األخرى اجملاورة كاألحواز وتركيا وتشاد ومايل والسنغال وإر ترياي اللغة العربية ذات 
أمهية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مقدسة لغة القرآن، وال تتم الصالة وعبادات 

 .18اإلسالم إال إبتقان بعض من كلماهتاأخری يف 
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 بيئة اللغة علی رغبة تعلم اللغة العربية.ب

 أتثري البيئة العربية أ.

علي انفد  . فيها ما يذليف رغبة تعلم اللعةكان يف تكوين البيئة العربية  أتثري كثري    
تعليم  لغوية وهو اسرت انتجية لتكوين البيئة يف تعليم حصوصايؤثر يف تكوين بيئة ال

اللغة العربية. أن يستفيد من عوامل البيئة املدرسة احسان واقصي ما يكون من 
احملأولة الدائمة لزايدمها كما ونوعا. وكما كتب حلمي زهدي يف كتابه  اإلستفادة مع

"البيئة العربية تكوينها و دورها يف إكتساب اللغة" وهو يقول على کيفية اإلستفادة 
 :19سني تعليم اللغة العربية جيدا فيهاالبيئة يف ترقية وحت من

 مجيل و كالمك فصحيحا  لتحسني .1

 يف الكالم اليوميةستخدام اللغة العربية مع الطالبك إل  .2

عاية ة والر الرمحو تبادل معهم احلبة عالقتك هبم عالقة انسانية حبيث ت لتحسني .3
 يشعريت المنه ح واالهتمام وعاملهم معا ملتك ألوالدك حبيث تكون قريبا

 .كب تقرأيضا حىت اليسئ معك األدب واليف بوخشة وحشونة وبعيدا عنهم

هذه كلها ما ميكن للمدرس عملها وحتقيقها حسب الظروف املالية   
ليت اامل البيئة  العو ة إيلوالطاقات اإلنسانية العامة يف املدارس اإلسالمية. وابلنسب

تصميم  أو يف اتهقييدالميكن املدرس إجتادها وحتقيقها فيمكنه تسجيل ذلك يف ت
 املقرتيح مث يعرضه ويقدمه ملن يرجع منه تلبية ذلك.

 الرغبة  .ب
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أي: احلب  يف كتابه أن الرغبة هي Wayan Nurkencanaوقال وااين نور کنجاان    
يف تنفيذ النشاط املعني الذي قر ره املعلم ويؤثر يف حب الطالب حتی يّبز شعور 

نصر من العناصر األساسية اليت توجد يف كل فرد وال الرضا يف تنفيذه. والرغبة هي ع
حيتاج الطالب إىل دافع خارجي إذا كان العمل جذب رغبتهم، ألن الرغبة هي صدر 

  .20الكسب من
ولذلك عدة الرغبة عاملة هامة وتلعب دورا هاما يف دفع الشخص لبعث اهلمة   

ند عالرضا و ور السر  علی التعلم وغريه من األعمال النافعة، وكانت الرغبة تبعث
 .الدارسني أثناء التدريس

وهناك كما قال فؤاد البهي السيد عن الرغبة يف كتابه األسس النفسية لنمو أن  
الرغبة هي "شعور يصاحب انتباه الفرد واهتمامه مبوضوع ما.وهو يف جوهره اجتاه 

 ، ورنفسي. هذا ألهنا، إذا كان الرغبة تنموا يف شخص سيدفع شخص أن يفعل شيئا
 21كز االهتمامه على األشياء اليت كانت رغبتها.

ممن قدم عن تعريف الرغبة، وقال أن الرغبة هي "ما أحب  (slameto)وكان سالميتو 
  22إىل أحد وما ارتباط شيء أو فعل دون أمرله".

ومما عرف العلماء عن الرغبة فتكون الرغبة من املصطلح املشهور يف علم      
ني يف أي العاملو الب تتعلق بكثري من العوامل الناجحة لدى الط السيكولوجية، ألهنا

 عمل من األعمال املفيدة
 فيها  اتالرغبة والعوامل املؤثر  .ج 
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يم التعل إن عدم الرغبة وقلتها يؤثر إىل شخصية الدارسني يف عملية    
 لدرساإتباع كسية  والتعلم.فالدارسون يشعرون ابمللل وينحرفون عن األنشطة املدر 

، م يف التعلم فشلهر إىلوسأمهم يف تعلم أية مادة من املواد املقررة وهذه احلالة تؤث
ها من ن يظهر رس أولذلك فال شك أن الرغبة عاملة من العوامل اليت جيب على املد

 .نفس كل الطالب حىت حيقق أهداف التعليم والتعلم

ها يف كثري من األحوال، وال حتدث الرغبة بنفسها، فإهنا العوامل املؤثرة، اليت تثري  
 وميكن تقسيم العوامل توؤثرها إىل قسمني، وهىيا:

 العوامل اخلارجية .1

 يةإلجتماعتقسم  هذه العوامل إىل ثالثة عوامل، وهي البيئة املنزلية ا   

 أ. البيئة املنزلية
قال حممد اهلادي عفيفي يف ذكر شرح هذا القسم على أن األسرة هي البيئة  

 23ألوىل اليت تنقل لطفل الصفات الالزمة حياته يف اجملتمع". الرئيسية ا
لطفل فيها يبدأ او الدته و نذ وكانت البيئة املنزلية هي البيئة األوىل يتلقاه الصيب م  

ومساع  لتعلماطفل إدراك اللغة والعادات والتقاليد من أعضاء أسرته. ويبدأ ال
ستطيع يلطفل ن اأألم، فالشك أصوات اللغة، وإذا تتكلم أفراد األسرة بلغتهم ا

 .أن حيكي تلك اللغة كما أهنم فيها

 البيئة االجتماعية .ب

واملراد ابلبيئة االجتماعية هي البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، وال ميكن  ان يبتعد      
مل. تعلم أية لغة من اللغات يف العاعن هذه البيئة، ولذلك يكون دور اجملتمع كبريا يف 
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سة عالقة وثيقة ابجملتمع مبا فيها من النظام املدرسي وعناصر الرتبية وإن للمدر 
والتعليم. الميكن أن ينال الغاية املرجوة يف الرتبية إذا كانة املدرسة منفصلة عن 
اجملتمع الذين يعيش فيه املتعلمون حيث فيه عادات وتقاليد ونظم تتمثل فيها احلياة 

 االجتماعية.

 البيئة املدرسية .ج

انت البيئة املدرسية بيئة تربوية مالئمة بتنمية العلوم. والبيئة املدرسية هلا عالقة ك  
قوية ابلبيئة املنزلية واالجتماعية يف تربية الطفل، ألن التلميذ فرد من أفراد البيئة 
املنزلية واالجتماعية. وال تستطيع املدرسية على القيام ابلعملية الرتبوية الشاملة بدون 

 24دة من األسرة واجملتمع حوهلا.دفع ومساع

إن تلك العوامل الثالث يلزم مراعاة على كل من استغرق يف حمال الرتبية لكي  
  تعلمون فرصةد املجيسية يتحق ق الغرض الرتبوي إىل حصيلة املنشودة. ويف البيئة املدر 

 لم. التعيفطني كثرية املهارة اللغة وتنمية امليول حىت يكونوا ماهرين وانشي

 العوامل النفسية .2   
كوين تلم يف ملتعاوتتكون العوامل النفسية إىل عدة العوامل الشاملة على نفس 

 الرغبة. والتايل بياهنا:
 أ. الوراثة

إن الوراثة هلا أتثري يف منو الرغبة، وغالبا أن الوراثة تتأثر من الوالد إىل الولد، كما     
تشاجبة وكذا من حيث ميلهما ال يبتعد أن اآلابء وألبناء عالقتني يف رغبتهما الن
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بينهما حبيث إن ما فعله اآلابء يتبع التالميذ، وهذا التطور يتبعه إرادة الطالب إىل 
 25ممائلة مدرسهم يف اإلجتاهات وعملية التعليم والتعلم.

والعوامل  يئية،ل البأتثر الذكاء البشري ابلعوامل البيولوجية، والعواموكان 
ء إىل األبنا آلابءامن  نقل اجلينات البيولوجية القدرات املعرفيةاألخالقية؛ حبيث ت

 .من الوراثةعّب 
 الذكاء  .ب

يشبه الذكاء بكلمة الفطانة وتقصد هبا زايدة العقلية إلدراك. وقال حسن  
 26مصطفى عبد املعطى إن الذكاء ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي:"

 الذكاء هو القدرة على التعلم .1

  ة على التفكريالذكاء هو القدر  .2

 الذكاء هو القدرة على التكيف أو التوقف .3

 

دروس ون ابليهتمفالطالب الذين لديهم ذكاء قوى سيميلون إىل التعلم اجليد و 
 التی تعملوه .

 اجلنس .ج
 :يلى هناك اخلصائص النفسية لتعليم ال لغات األجنبية ت ختلص فيما

ف األجانس ملختلة اية، وخاصالفروق الفردية بني األفراد عند تعلم اللغة العرب .1
ض البع قابلمن حيث عمرهم الزمنية أو ثقافتهم أو جنسياهتم وهلذا قد ي

يف  وقنيالصعوابت يف تعلم العربية، بينما البعض األصوات جدهم متف
 .استيعاب اللغة
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دادهم استع هتمونظر اختالف الرغبات بني الطالبني والطالبات الكبار وحاجا .2
ف ختالاون من املناسب للبعض، وهلذا قد يكون ودوافعهم فأنه قد يك

ألجانب عند بار االك املدخل يف تعليم اللغة العربية، سببا معوقا أو مسريا عند
بية، اللغة العر  تعلم عند تعلمهم ال لغة العربية. هناك الفروق الفردية بني األفراد

 اوهم قافتوخاصة عند عدم جتانس اإلفراد من حيث أعمرهم الزمنية أو ث
لبعض نما ا، بيجنسياهتم وهلذا قد يقابل البعض الصعوابت يف تعلم العربية

 .األحسو حندهم متفوقني يف استيعاب اللغة
كما يقول رشدي أمحد طعيمة وإخوانه يف كتابه تعليم العربية والدين بني   

 :العلم والفنن
عام أسرع  جند فروقا الطالبني والطالبات يف اكتساب هذه اللغة، الطالبات بشكل

وهلذا جند أن االستعداد  .27وأقدر على اكتسابه بكفاءة ملحوظةيف هذه العملية 
أكّب لتعلم اللغة العربية أما انحية التحصيل فليس مثة يذكر بني الطالبني 
والطالبات يف تعلم اللغة العربية، أن لدي الطالبات قدرة لغوية تفوق إىل حد ما 

األداء يف اخلتبارات هذا التفوق يف عدة أمور منها قدرة الطالبني اللغوية، ويظهر 
االستعداد اللغوي، ومنها األداء يف االختبارات التحصيلية، ومنها املمارسة 

 .الفعلية اللغة حديثا وقراءة وكتابة

 رياإلطار الفك  -ب
فيه العالقة بني االطار التفكري هو منوذج أو أيًضا وصف يف شكل مفهوم يصف   

طار الذهين يف شكل خمطط أو ، من األفضل أن يكون اإلذلكمتغري وآخر.ل
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، هبدف تسهيل فهم بعض متغريات البياانت اليت ستتم دراستها بعد ذلك يف خمطط
 مرحلة الحقة.

، أي صياغة ال إطار عمل التفكري هذاميكن أيًضا أن يقال أو ميكن أن يق  
جل إنتاج بعض املفاهيم مشكلة مت إجراؤها بناًء على وجود عملية استنتاجية من أ

 واالفرتاضات اليت تحستخدم لتسهيل األمر على الباحث لصياغة فرضيته البحثية.
 البحث فروض -ج   

المية املدرسة املتوسطة اإلسيف علی رغبة تعلم اللغة العربية  لغةالبيعة  أتثري إن 
لی رغبة تعلم اللغة ع لغةالة ئبي أتثري اتفاع هو ،للفصل الثامن ترفادوا اليومي ابمااترام

 . العربية اللغة مادة على الطالب قدرة فارتفع العربية
 : يلی فيما الرسالة هذه يف البحث الفروض وأما 

 علی رغبة تعلم اللغة العربية لغةالة ئبي أتثري :Ha البديل الفرض. 1
 علی رغبة تعلم اللغة العربية لغةالة ئبي أتثري ال: Ho الصفري الفرض. 2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل الثالثال

 البحثمنهج 

 البحث منهج .أ

 منهج كل  وهو وصفي، ابلنوع، دخل الكميمنهج البحث ابمل ةحثاالب تستخدما
 املنهج أن: "أرکنتو سوهرمسي وقال .وتفسريها وصفها بقصد معاصرة بظاهرة يرتبط

 والبحث االرتباطي والبحث املسحی البحث وهو أقسام مخسة إىل ينقسم الوصفي
 .28التقوميی والبحث التبعى والبحث رناملقا السيب

 االرتباطي البحث أما االرتباطي البحث على البحث هذا يف ةالباحث عتمدوا     
 رفةمع مث ومن أكثر أو متغريين بني عالقة هناك كان  إذا ما معرفة به تقصد الذي حبث

 ."بينهما العالقة تلك درجة

   البحث متغرياتا. 

لغة علی رغبة تعلم اللغة العربية  فی ال بيئةيثر أت " مبوضوع البحث متغريات 
 املتغريات نم ثننيا دامابستخ ،"املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااترام

 :يلى كما  يعين

 x کمتغريلغة  البيئة  يعين independen variable املستقلة املتغريات. 1

  عربيةغبة تعلم اللغة الة اللغة علی ر بيئري أتث يعين dependent variable التابع املتغري. 2
 Y كمتغري
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 والعينة اجملتمع .ب 
ی املدرسة ف الثمانية صلفال يف الطالب مجيع البحث هذا يف اجملتمع يكون 

 تمالاالح جةودر  يةمتساو  الفرصة أن. رامي مباتاملتوسطة اإلسالمية ترفادوا اليوم
 أي ادومن البحث ينةع أفراد أحد ختيارها ليتم البحث جمتمع أفراد من فرد ألي واحدة

 ."أتثري أو أتثر
 25 عددهمالثمانية و  صلفال يف الطالبهي  ةالباحث تأخذ اليت العينة ولذلك 
 نتكو  إذا،. همكل  البحث ذايف ه  ةالباحث تفأخذ مئة من أقل عددهم ألن ،تطالبا

 اليت نظريةلاب موافق وهذاالثمانية.  صلفال يف وهم تطالبا 25 حوايل العينة
 ;أرکنتو قالتهاسوهرمسي

 ذلك يكون حىت كلهم  يؤخذ أن األفضل فمن مائة من اقل اجملتمع كان  إذا
 -۲۰ أو %15-۱۰ يؤخذ أن فيمكن كثريا  دهم عد كان  وإن احملتمع، حبث البحث

 29.أكثر أو %5۲
 البحث أدوات .ج

 أسئلة إلجابة زمةالال املعلومات مبا جتمع اليت الوسيلة هي البحث أبدوات واملراد 
 البحث هذا يف البياانت جلمع البحث األدوات واما. الفروض اختيار أو البحث

 ;هي

 املالحظة .1

الظوهر واملشكالت  كانت املالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك
وعالفتها، أبسلوب علمي منظم بيئية، ومتابعة سريها انهتا املادية والواألحداث ومكو 
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صد الفسري والتحديد اليت يفعلها الباحثة بدون اشرتاكه يف أنشطة زخمطط وهادف، بق
 وعملية التعليم، لكنه يبني كل شيئ يقع فيه فحسب.

ة اللغوية بيئالباحثة هذه الطريقة لطالب البياانت املتعلقة. بعملية أتثري  تستخدماو 
اإلسالمية  علی رغبة تعليم اللغة اللعربية لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة

اسالم تريفادوا اليوم مبااترام و البياانت االخرى كمثل التسهيلت والوسائل املوجودة يف 
 املوضع البحث.

  املقابلة  .2

م اللغة العربية يرغبة تعل ة علیويلغالبيئة أتثري  املقابلة حبالة ةالباحث تستخدما
. 2021\2020 للفصل الثامن يف املدرسة اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااترام

ومع الطالبة  هلذا البحث تتكون من مدرس اللغة العربية  ةالباحث املقابلة اليت كسبه
 .يف املدرسة اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااترام يفتعلمن اليت ي

 ظاهرة أو حول امليدانية من أولية بياانت جلمع تستعمل اليت الوسيلة هي:  اإلستبانة. 3
 على تعطيها على الطالب ة اللغةبيئأتثري  على بقياس اليت نةاإلستبا. العلمي البحث

 الباحث وتصميم. فی املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااترام الطالب
 أي املفردة، بيان كل  عن للسؤال بديلة إجابة يقدم الذي Hikert مبقياس االستبانة

س فيه مقياس  وغري موافق، أقل وحمايدة، وافق،وم جدا، موافق منها اإلجابة درجة مخح
 .موافق

 . التوثيق3



 

 

حث. ضع البملو االتوثيق هو أحد طرائق مجع البياانت على املعلومات مباشرة من 
كتب ثل الموبة ويقصد البحث هبذا املنهج أن حيصل البياانت واملعلومات املكت

  واجملالت وقائمة النتائج والنشاطات وما أشبهها

 ياانتالب حتليل طريقة .د
 مرحلة هي القادمة واملرحلة ابلكاملة، الباحث مجعها اليت البياانت بعد 

 البياانت اليت البياانت هي: interval الفاصلة هنا البياانت. البياانت حتليل
 مثال. والقيمة تسلسل، تصنيف، صفة متلك اليت البينات هي interval الفاصلة

 حتليل وطريقة 30.الدراسي صيلوحت الطالب، اختبارات اصاابة عن البياانت
 مجعها اليت البياانت حتليل الباحث لتسهيل هي ةالباحث استخدمت اليت البياانت

 من التحقق وهي التحرير، بعملية ةالباحث تفعل البياانت، حتليل قبل مث. بصحيح
 31.مجعها مت اليت االستباانت ومتأ اكتمال

 مرحلة حتدد وهی ة،اإلصاب فعل هي األخرى البياانت حتليل طيقة مث 
 الباحث يعتمد اإلستبانة األسئلة جواب مي ولتقي .البحث نتيجة من اإلصابة

 32:يلی كما  أساس على
 5 فالدرجة جدا موافق الطالب أجاب إذا -1
 4 فالدرجة موافق الطالب أجاب إذا-2
 3 فالدرجة حمايدة الطالب أجاب إذا-3
 ۲ فالدرجة موافق أقل الطالب أجاب إذا-4
  ۱ فالدرجة موافق غري الطالب أجاب اإذ-5
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